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poder em excesso

Vovó sofre maus-tratos e 
é resgatada pela polícia

mancha no
 governo castro

Investigado por suspeita de corrupção pelo
 ministério público do estado do rJ, o assessor especial da 

casa civil do governo cláudio castro, o ex-deputado
 estadual André Lazaroni tem sido criticado por

 interferências no programa segurança presente

patroa de 82 anos vai responder por 
cárcere privado contra vítima de 74 anos

Volta por cima em 
meio à pandemia

de ex-doméstica a confeiteira, marinelia paim  
da rocha descobriu na fabricação  de  bolos  e 
doces a arte da superação da crise no mundo 

atacado pelo coronavírus

Baixada presente na 
carreata ‘Vacina Já’ 
para deficientes 

Narbal Fernandes, da Associação cor-
rendo pelo Autismo, de Nilópolis, será 
o representante da região no evento de 
sábado (17), na Zona sul.  
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Ge VIeIrA, José JuNIor e NeGrA sILVA

Trans martinica lidera campanha
uma de gay pra 

fechar a conta por 
hoje, trazida pela 
vó Candinha, agen-
te sênior da coluna. 
“Querido no Pom-
bal Chifre de ouro, 
o trans conhecido 
por ‘Martinica do 
amor’ lidera cam-
panha de doação de 

sangue para socorrer 
pessoas internadas 
em vários hospitais 
do estado. Enfer-
meiro, ele sabe o 
quanto é importante 
esta ação”, diz a vó. 
*aplausos do SoM-
BRa ao Martinica 
em tempos de Co-
vid-19.

são candidato poderia socorrer

‘São Candidato’, o 
protetor dos postu-
lantes a cargos pú-
blicos, poderia dar 
um jeito na mente 
do ingrato e olhar 
pelos que ele deixou 
na pista, muitos ain-
da sem receber pelo 
que trabalhou na 
campanha. “um dos 

órfãos foi direto ao 
ponto: sem dim-dim 
não tem mais apoio. 
Dor de barriga não 
dá uma só vez”, con-
ta o agente farejador 
Cão Misterioso. Pelo 
visto, o cara vai ter 
de abrir o cofre se 
quiser se dar bem na 
carreira.

Ganhou e esqueceu de quem precisou
Este fiscal de quem 

não anda na linha vem 
recebendo reclama-
ções diversas ultima-
mente. 2020 foi ano 
de eleições e quem 
vacilou e está vacilan-
do, anda com a pulga 
chupando sangue atrás 
da orelha. Na cidade 

mais comentada da 
Baixada, um sujeito 
se anunciou candida-
to, disse que ia fazer 
o melhor e coisa e tal, 
mas, na hora de con-
firmar e assumir de 
verdade, sentou na ca-
deira e não atende nin-
guém em seu gabinete.

Rafa viDal / Divulgação

FeLIpe BrAGANçA / pmQ

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

o Dia Nacional do Humorista, comemorado dia 12 de abril, 
é uma homenagem à data de nascimento do inesquecível Chico 

anysio, um dos maiores humoristas brasileiros. Este ano ele esta-
ria completando 90 anos. obrigado, Chico, pelo legado deixado às 

futuras gerações do humor. grato aos inúmeros personagens criados 
por ele, que nos fizeram rir durante anos. Valeu, Chicoooooo!!! 

Resenha Cultural
Hora

No sábado (17), a escola 
de Samba unidos de Padre 
Miguel abrirá as portas de 
sua quadra, na vila vin-
tém, para realizar o feirão 
de Empregos uPM. a ini-
ciativa é uma ação do De-
partamento social da agre-
miação em conjunto com a 
empresa feneg - que atua 
na capacitação e contrata-
ção de candidatos para o 
mercado de trabalho.  

o evento começará a 
partir das 9h, seguindo 
todos os protocolos ela-
borados pelas autoridades 
sanitárias durante a pan-
demia para o combate 
e proteção à Covid-19. 
Para concorrer a uma das 
oportunidades, os candi-
datos deverão apresentar 
currículo atualizado, do-
cumento de identidade, 
carteira de trabalho, PiS/
NIS, CPF, certificado de 
reservista, título eleitoral 
e comprovante de resi-
dência.

a quadra da unidos de 
Padre Miguel fica na Rua 
Mesquita, 08 – Padre Mi-
guel

Feirão de empregos
na quadra de samba
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ESCOLA  DE 
MERITI

Live da praça da
 Bandeira será no 
próximo domingo  

transmissão do 
Canal fitama-
rela do Youtube 
e show dos seg-
mentos da escola 
e diversos convi-
dados.  

“Quero, desde 
já, gradecer ao 
governo fede-
ral, governo do 
Estado do Rio, 
que através da 
lei aldir Blanc 
vem nos ajudan-
do neste momen-
to tão difícil, por 
conta dessa pan-
demia. Enfim, 
poderemos rea-
lizar nossa live 
com nossos seg-
mentos e mos-
trar um pouco 
do que vem por 
aí no próximo 

Carnaval da Pra-
ça da Bandeira”, 
destacou o presi-
dente fernando 
Moreira.  

a live Show 
da independen-
te da Praça da 
Bandeira terá 
transmissão do 
Canal fitama-
rela, no próximo 
domingo (18), a 
partir das 14h. o 
evento contará 
com apresenta-
ção dos princi-
pais segmentos 
da agremiação, 
além de roda 
de samba com 
os grupos “vou 
Por aí” e “lan-
ce Perfeito”. a 
classificação é 
livre.

o governo federal, go-
verno do Estado do Rio 
de Janeiro, Secretaria de 
Estado da Cultura e Eco-

nomia Criativa do Rio de 
Janeiro, através da lei 
aldir Blanc apresentam 
a live show da Praça da 

Bandeira, que faz parte do 
projeto da escola de São 
João de Meriti. o evento 
acontecerá on-line, com 

 Evento faz parte da Lei Aldir Blanc e contará com diversas atrações  

Divulgação

CANTORES PRETOS EM ALTA!
Banda Soul de Brasileiro lança EP Ciclo 4

a banda Soul de 
Brasileiro, for-
mada por três 

jovens negros da vila 
Kennedy, zona oeste 
do Rio de Janeiro, lan-
çou o EP Ciclo 4 nas 
plataformas digitais. 
ge vieira, José Junior 
e Negra Silva têm for-
mação em canto lírico 
e um trabalho autoral 
diverso, onde celebram 
grandes artistas e ex-
pressam a consciência 
de serem cantores pre-
tos brasileiros, inseri-
dos no mercado da mú-
sica nacional.

o álbum Ciclo 4 con-
ta com quatro faixas e 
é produzido e dirigido 
por Sandra de Sá. De 
acordo com gê vieira, 
o EP é a introdução dos 
dizeres da Soul de Bra-
sileiro “para os alinha-
dos com o afrofuturo 
e suas projeções para 
todos. fala de amores 
pretos, amores possí-
veis, amores sem pre-
conceitos”, revela.

ainda segundo eles, 
a banda tem a proposta 
visual voltada para uma 
mistura de tecnologia e 
preservação da 
natureza, res-
gate do sagra-
do ancestral e 
um amanhã 
tecnológico, 
e para contar 
essa história, 
aposta na cor 
neo-mint, que 
está presente no 
visual e consci-
ência do projeto. 
“a cor tão especial 
para banda no mo-
mento, um tom de 
verde brilhante 
poderia facilmen-
te representar o nos-
so esforço em busca 
de uma boa saúde”, 
afirma Gê Vieira. O 
lançamento também 
é marcado por um 
release poético escri-
to por Elisa lucin-
da. “Quando eu vi, 
a primeira vez juntas 
como buquê, as vozes 
deles fiquei em impac-
to. Tentei achar uma 
palavra que pudes-

se traduzir o meu es-
panto. foi um soco na 
alma, na melhor metá-
fora; é como eu costu-
mo dizer: existe fúria 
na beleza”, celebra a 
poetisa.

i n s t a - g r a m : 
h t tps : / /

www.instagram.com/
souldebr/

ouça o EP: ht-
tps://ps.onerpm.

com/5201799664

Artistas da Zona Oeste do Rio de Janeiro têm formação em canto lírico
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alvo por corrupção

Divulgação

geral

Belford roxo começa a vacinar idosos acima 
de 68 anos a partir desta quarta-feira

Começa nesta quar-
ta-feira (14/04) a vaci-
nação contra a Covid 
– 19 para idosos acima 
de 68 anos em Belford 
Roxo. a imunização 
para essa faixa etária 
vai até sábado (17/04) 

em sete policlínicas 
e três Cieps. a Pre-
feitura disponibiliza 
ainda um drive thru, 
na uniabeu, aplican-
do apenas a primeira 
dose. 

a imunização será 

feita das 8h às 17h, em 
dias alternados para 
homens e mulheres. É 
necessário apresentar 
CPf ou cartão do SuS 
e comprovante de re-
sidência de Belford 
Roxo.

Mais uma fase concluída das obras 
do Viaduto de Austin, em Nova Iguaçu

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

a obra de construção 
do viaduto de austin 
teve mais uma etapa 
concluída no último 
fim de semana. A Se-
cretaria Municipal de 
infraestrutura (SEMif) 
instalou as últimas das 
50 lajes pré-moldadas 
que compõem o via-
duto, que terá 346,35 
metros de comprimen-
to e nove metros de 
largura, ficando entre 
os acessos, que ainda 
serão feitos, na Rua 
Ramos de Castro e Rua 
itamogi. operários 
ainda fazem os últi-
mos acabamentos nas 
lajes, cada uma pesan-
do dez toneladas. Com 
isso, incluindo muro e 
acessos, a construção 

está com aproximada-
mente 75% concluída. 
o município também 
está fazendo as pistas 
de acesso ao viaduto, 
além da concretagem 
e contenção dos dois 
lados.

a Prefeitura de Nova 
iguaçu assumiu, em 
2 de setembro do ano 
passado, a obra que 
pertencia ao governo 
do Estado e estava pa-
rada. anunciada em 
2004, a construção do 
viaduto iria garantir 
segurança na circula-
ção de veículos sobre 
a passagem de nível da 
linha férrea. a obra foi 
licitada em 2006, mas 
a empresa vitoriosa 
não iniciou os traba-

lhos.
Quem passa pelo lo-

cal não vê a hora do 
viaduto ficar pronto. 
Morador de austin há 
15 anos, o motorista 
de aplicativo luciano 
Cardoso de araújo, de 
42, lembra de um mo-
mento em que quase 
teve o carro atingido 
por um trem.

“os carros vão pas-
sar pelo viaduto e as 
pessoas pela passarela. 
Não mais pela passa-
gem de nível. Eu mes-
mo quase tive o carro 
atingido por um trem 
nesta cancela. o local 
é perigoso, além disso, 
nosso bairro vai ficar 
mais valorizado e orga-
nizado”, comentou ele.

croNoGrAmA de VAcINAção

Drive thru (somente 
primeira dose): 

- uniabeu – Rua itaia-
ra, 301, Centro 

1ª dose e 2ª dose: 
- Policlínica de Helió-

polis; 
- Policlínica itaipu; 
- Policlínica Parque 

amorim; 
- Policlínica Parque 

São José; 
- Policlínica Wona. 

1ª dose: 
- Ciep Municipaliza-

do Casemiro Meirelles 
(Centro, próximo à via 
Dutra) 

- Ciep Municipalizado 
Ministro gustavo Capa-
nema (Nova aurora) 

- Ciep Municipalizado 
Constantino Reis (São 

Bernardo) 

Somente a 2ª dose: 
- Policlínica Neuza Bri-

zola; 
- Policlínica Nova au-

rora. 

68 anos em diante
14/04 - mulheres 
15/04 - homens 
16/04 - mulheres 
17/04 - homens

mÁ INFLuÊNcIA No GoVerNo 
Assessor Especial da Casa Civil, André Lazaroni, investigado por suspeita de 
corrupção, é criticado por enfiar o nariz no programa Segurança Presente

Nomeado como  
assessor espe-
cial da Casa 

Civil pelo governador 
em exercicio, Cláudio 
Castro, o ex-deputado 
estadual andré lazaro-
ni (MDB), pissui mais 
atribuições do que de-

termina o cargo. Ele 
também teria pode-
res na coordenação do 
Programa Segurança,    
criado pelo governo do 
RJ para dinamizar as 
ações de combate à cri-
minalidade. No entan-
to, essa ‘interferencia’ 
não tem sido vista com 
bons olhos pela Policia 
Militar. Essa aversão 

ganha força com a in-
vestigação por suposta 
participação do ec-par-
lamentar em esquema 
de corrupção envolven-
do a organização Social 
instituto lagos Rio. 

ALVO DO MP                       
 o MP-RJ (Ministério 

Público do Rio) investi-
ga a ligação entre o po-

lítico e Sildiney Costa, 
fornecedor e ex-diretor 
da oS preso em junho 
em uma operação que 
apurou desvios de até 
R$ 9 milhões na gestão 
de hospitais da rede es-
tadual e de unidades de 
pronto-atendimento.

a investigação apura 
a ligação entre Sildiney 
e lazaroni, que esteve 

por 16 anos na alerj 
(assembleia legislati-
va do Rio).

Segundo o MP-RJ, a 
ascagel, empresa de 
Sildiney, foi escolhida 
para um contrato mi-
lionário com o estado 
assinado por lazaroni, 
então secretário de Es-
porte e lazer na gestão 
de Sérgio Cabral, em 

2013.
o MP-RJ investiga a 

autorização de dois adi-
tivos de mais de R$ 4 
milhões em um contrato 
de gestão do complexo 
esportivo da Rocinha. 
De acordo com a inves-
tigação, o Tribunal de 
Contas encontrou irre-
gularidades no contrato 
e nos editais.

ex-secreTÁrIo de cABrAL e peZão  

  De acordo com repor-
tagem da revista veja, 
andré lazaroni foi se-
cretário dos ex-gover-
nadores Sérgio Cabral 
e luiz fernando Pezão, 
ambos do MDB e presos 
na operação lava-Jato. 
o ex-deputado, inclusi-
ve, é citado em uma in-
vestigação realizada pelo 
Ministério Público esta-
dual sobre um suposto 
esquema de corrupção 

envolvendo a organiza-
ção Social instituto la-
gos Rio. Segundo os pro-
motores, Sildiney Costa, 
ex-diretor da oS, era 
dono da empresa asca-
gel, escolhida, em 2013, 
para um contrato milio-
nário com o governo do 
estado. o acordo teve a 
assinatura de lazaroni 
quando ele comandava a 
pasta de Esporte e lazer 
de Cabral.

 CRÍTICAS À 
INFLUÊNCIA

 DO POLÍTICO              
 a função de andré la-

zaroni no legislativo se-
ria a mesma já exercida 
por Cleiton Rodrigues, 
ex-braço-direito de Wil-
son Witzel no governo e 
que coordenava o Progra-
ma Segurança Presente. 
lazaroni atuou como de-
putado estadual por qua-

tro, onde se aproximou 
de flávio Bolsonaro, ex-
-deputado e investigado 
pela prática da rachadi-
nha (quando o político 
fica com parte do salário 
do funcionário do gabi-
nete irregularmente).

 NOVA IGUAÇU
 PRESENTE

No início da carreira, 
o politico era conheci-
do como andré do Pv. 

Mas passou boa par-
te do tempo filiado ao 
antigo PMDB (hoje, 
MDB) de Cabral, Pezão 
e dos ex-presidentes da 
alerj Jorge Picciani e 
Paulo Melo e do ex-
-deputado federal Edu-
ardo Cunha. Todos pre-
sos. Em 2018, lazaroni 
perdeu a eleição para 
deputado federal. 

A influência de La-
zaroni no programa já 

provoca insatisfação 
em alas da segurança 
pública. Na Baixada 
fluminense, por exem-
plo, integrantes ds ope-
ração Nova iguaçu Pre-
sente, instalada no ano 
passado, integrantes da 
corporação da Policia 
Militar torcem o nariz 
para a influência do 
politico nas indicações 
feitas pelo governo de  
Cláudio Castro.

André Lazaroni tem sido criticado por sua influência no governo, principalmente no programa de segurança pública
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      mudanças no codigo penal à vista     
 o relator da comissão 

da Câmara dos Deputados 
que analisa mudanças no 
Código de Processo Penal 
(CPP), João Campos (Re-
publicanos-go), apresen-
tou ontem um novo pare-
cer sobre a proposta, em 
substituição ao apresen-
tado por ele em 2018. o 
novo texto traz 30 novas 
propostas apensadas ao 
projeto de lei original que 
veio do Senado em 2010.

Entre as alterações, o 
novo texto apresenta-
do estabelece prazo de 5 
anos para a efetivação da 
figura do juiz das garan-
tias, aquele a quem caberá 
apenas a supervisão da in-
vestigação criminal, sem 
qualquer participação no 
julgamento da ação. A fi-
gura do juiz de garantias 
foi aprovada juntamente 
com o chamado pacote 
anticrime, em 2019, mas 
acabou suspensa por de-
terminação do ministro 
do Supremo Tribunal fe-
deral (STf), luiz fux.

o novo parecer tam-
bém define prazos para as 

prisões preventivas, que 
poderão ser de 180 dias, 
se decretada no curso da 
investigação ou antes da 
sentença condenatória re-
corrível, e de 360 dias, se 
decretada ou prorrogada 
por ocasião da sentença 
condenatória recorrível, 
e estabelece que a prisão 
temporária passa a ser 
possível para qualquer 
tipo de crime.

o texto também pro-
põe alterações no tempo 
de defesa do réu. Caso a 
proposta seja aprovada, 
o tempo será dado logo 
após a apresentação da 
denúncia. De acordo com 
o relator, o objetivo é eli-
minar a atual primeira 
fase do Tribunal do Júri, 
incluindo a sentença de 
pronúncia, por meio da 
qual o juiz atesta a neces-
sidade de haver o júri po-
pular, o que diminuiria o 
tempo do processo.

o parecer também pre-
vê a inclusão no código 
da possibilidade de acor-
do de não persecução pe-
nal. 

  O Brasil vai receber 842.400 doses da vacina da farmacêutica Pfi-
zer/BioNTech contra a covid-19. a informação foi dada pelos coorde-
nadores da Covax facility ao itamaraty. a previsão de entrega é para 
o mês de junho.   

Pelo Youtube

assembleia legislativa 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (alerj) aprovou on-
tem o projeto de lei que 
inclui as aulas presenciais 
da rede pública e privada 
de ensino como atividade 
essencial, durante a vi-
gência do plano de con-
tingência da covid-19

De acordo com a me-
dida, as aulas presen-
ciais não poderão ser 
suspensas ou interrom-
pidas, independente-
mente da classificação 
de risco local, estando 
sujeita somente a proto-
colos de segurança.

cLAssIFIcAção de 
rIsco

o projeto de lei 
3.580/21 é de autoria 
do deputado estadu-
al Manoel inácio Brazão 
(Pl) e determina que 
para realização das aulas 
presenciais, as institui-
ções de ensino devem 
realizar os protocolos de 
segurança. 

O autor da medida explica na justifica do 
projeto que o Brasil está atrasado na ques-
tão do retorno às aulas.

“o Brasil é um dos poucos países do 
mundo que as instituições de ensino ain-
da não voltaram a funcionar com aulas 
presenciais’’, disse Brazão

proTocoLo

JusTIFIcATIVA

edITorIAL

além disso, a norma prevê que a capa-
cidade total de estudantes e profissionais 
da educação seja de no mínimo 30% na 
rede pública e privada. os pais ou res-
ponsáveis dos estudantes podem optar 
pela modalidade educação à distância, 
caso possua a disponibilidade. 

cApAcIdAde

AGÊNcIA BrAsIL 

a assembleia legisla-
tiva do Estado do Rio de 
Janeiro (alerj) instalou 
ontem a frente Parlamen-

tar em Defesa da família, 
da adoção e da Primeira 
infância. foram eleitas 
por unanimidade as depu-

tadas Tia Ju (Republica-
nos), presidente do grupo, 
e franciane Motta (MDB), 
que será a vice-presidente.

Alerj instala Fp em defesa da Familia, 
da Adoção e da primeira Infancia.       

assessoria de impresa

govERNo Do ESTaDo

ex doméstica da pavuna segue
 o sonho de ser confeiteira

doce soNho

Tem bolo, copo da felicidade e também docinhos que são feitas 
por Marineliade emprego esta semanade Proteção Animal 

  Pelo segundo mês consecutivo, o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda 
registrou, em março, alta da taxa para todas as faixas de renda. as famílias mais 
atingidas no mês foram as de renda média (rendimentos entre R$ 4.127,41 e R$ 
8.254,83) e média alta (entre R$ 8.254,83 e R$ 16.509,66).

AuLAs preseNcIAIs

Marinelia Paim 
da Rocha, 38 
anos, mora-

dora de Pavuna RJ, à 3 
anos atrás resolveu se 
aventura no mundo da 
confeitaria não sabia 

nem fazer bolos direito 
só sabia fazer bolo de 
caixinha sabor laranja 
porque a mesma fazia 
uma calda que ficava 
maravilhosa, então ela 
resolveu a fazer bo-
los testes e deu para 
as suas cobaias prova-
rem e todas aprovaram, 
mas ela não tinha cora-

gem de fazer para ven-
der, então ela disse que 
só faria para os amigos. 

até que um certo dia 
sua amiga aline falou 
para ela fazer um bolo 
para o esposo dela. 
Marianelia deu várias 
gargalhadas nao acre-
ditava é nem imagina-
va que seus bolos se-

riam de alta perfeição, 
ela disse a sua amiga, 
eu não faço bolo, sua 
amiga disse claro que 
faz e será o seu pri-
meiro que irá mostrar 
o quanto você é boa na 
confeitaria

 Então foi aí que ela 
fez o seu primeiro bolo 
para fora, dia 22 de se-

tembro de 2017. 
a confeiteira come-

çou a asistir videos na 
internet e aprendeu so-
zinha praticando con-
feitagem com bicos.

Começou a apare-
cer alguns clientes que 
acreditavam e confia-
vam no trabalho dela 
quando nem ela mes-

mo acredita e no seu 
potêncial.

Hoje ela vende no 
mínimo 15 tortas por 
dia e doces variados.

Marinelia - “Hoje eu 
sobrevivo da confei-
taria e abri uma mini 
loja, as vendas aumen-
taram durante a pande-
mia”.

As oportunidades são para vários setores de empresas fluminense
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esporte

Em prol dos nEcEssitados

campanha ‘Nação solidária’ distribui
cestas básicas na cidade de deus

Mais de cem moradores da região receberam doações de  alimentos, 
itens de higiene e limpeza, além de álcool em gel

Allan veste a camisa do Belford 
roxo para ultrapassar Fred 

TrAJeTórIA Tem VÁrIos cLuBes

foi revelado pelo vas-
co e teve passagens pelo 
américa, angra dos 
Reis, Barra da Tijuca, 
Boavista, Cabofriense, 
Duque de Caxias, Ma-
dureira, olaria, Portu-
guesa Carioca e Tigres 
do Brasil.

No américa do Rio, 
foram 73 jogos e 34 
gols. fez o gol do aces-
so à Série a em 2017. 
Na Portuguesa jogou 
87 partidas e marcou 
41 gols, conquistando a 
Copa Rio. É considera-
do o maior goleador na 
trajetória da Portuguesa, 
quase se igualando aos 
números de gols na ca-
tegoria profissional com 
fred do fluminense, 
que tem 182. allan vem 
logo atrás com 179. a 
torcida do time belforro-
xense, já torce para que 
allan ultrapasse o cami-
sa nove do Tricolor das 
laranjeiras, jogando por 

Belford Roxo, pois será 
um feito histórico ao 
clube recém-fundado,  
mas que mostra vontade 
de subir logo de divisão.

“vim com uns amigos 
aqui na vila olímpica 
assistir ao treino do Bel-
ford Roxo para dar as 
boas-vindas ao allan.  E 
para nós é um orgulho 
tê-lo vestindo a camisa 
vermelha, azul e branca. 
Sabemos que teremos 
muitos gols. Ele sempre 
foi destaque pelos times 
que jogou; é um atleta 
diferenciado”, disse o 
torcedor, vitor Souza

o próximo amistoso 
do Belford Roxo visan-
do a preparação para o 
Campeonato Carioca 
será no sábado, 17, às 
14 horas, no Centro de 
futebol Zico, e o adver-
sário, o Clube atlético 
Barra da Tijuca. o CfZ 
fica no Recreio dos Ban-
deirantes. 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

a segunda-fe i ra 
(12) foi dia de 
mais uma ação 

da campanha ‘Nação 
Solidária’. o flamengo, 
em parceria com o SoS 
favela/viva Rio, fez a 
distribuição de mais de 
cem cestas básicas para 
os moradores da Cidade 
de Deus, comunidade 
que fica localizada na 
Zona oeste do Rio de 
Janeiro.

as cestas básicas do-
adas contêm alimentos, 
itens de higiene e lim-
peza, além de frascos de 
álcool em gel do Men-
gão, em parceria com 

a lBBio. a ação acon-
teceu no projeto social 
‘Bom Esporte CDD’, 
que atende cerca de 400 
crianças da região, pro-
movendo a educação 
através do esporte.

“Mais do que nunca, 
a palavra de ordem é 
união! União de forças, 
independentemente de 
time, religião ou posi-
ção política. além da 
rápida contaminação do 
coronavírus, a pandemia 
atinge também a fonte 
de renda de inúmeras 
famílias. fome e escas-
sez, infelizmente, estão 
cada vez mais frequen-
tes entre os grupos mais 
vulneráveis e moradores 
de comunidades. Diante 

desse panorama é urgen-
te a solidariedade e o en-
gajamento da sociedade 
civil.”, afirmou Ângela 
Machado, diretora de 
Responsabilidade Social 
do flamengo.

a ‘Nação Solidária’ é 
uma campanha do de-
partamento de Respon-
sabilidade Social do 
clube que mobiliza a 
sociedade e levanta re-
cursos para combater os 
impactos causados pela 
pandemia da CoviD-19 
junto a esses grupos 
mais vulneráveis da so-
ciedade. Cerca de 82% 
das pessoas que vivem 
em favelas não têm con-
dições de se alimentar 
sem o apoio de doações.

o experiente atacante 
allan Barreto da Sil-
va ou simplesmente 
allan, 36 anos, um dos 
maiores artilheiros do 
futebol do estado, fez 
na tarde de terça-feira 
(13), na vila olímpica 
o seu primeiro treino 
físico/técnico com os 
companheiros de sua 
nova equipe, foi cerca-
do por fãs, tirou fotos 
e distribuiu autógrafos 
sempre sorridente.

allan é considera-
do um reforço de peso 
contratado essa sema-
na pelo Sociedade Es-
portiva Belford Roxo, 

que fará sua estreia no 
Campeonato Carioca de 
2021, pela Série C, no 
dia 23 de maio contra o 
Esporte Clube Resende.

“Minha expectativa 
no Belford Roxo é gran-
de. vou fazer o melhor 
possível para trazer a 
taça. Estou em um time 
de bom nível e vejo que 
a presidência, a direto-
ria e a equipe técnica 
possuem um pensamen-
to bem à frente, com a 
visão de chegar ao gru-
po a. gosto de jogar 
futebol e me conside-
ro um privilegiado por 
exercer a profissão que 

amo. Costumo dizer 
que jogo com tanta sa-
tisfação que vejo como 
um hobby. Não sabe-
ria fazer outra coisa na 
vida. o futebol é minha 
vida e sem ele morro. 
Estou indo em busca 
do meu recorde pesso-
al de gols, com um gol 
a mais me igualo ao 
Romário e com mais 
quatro passo o fred. 
fred tem outras mar-
cas na gloriosa carrei-
ra, por isso peço a ele 
para deixar a marca 
de goleador do século 
XXi do Rio de Janeiro 
para mim. Estou feliz 

com as manifestações 
de carinho que recebi 
quando cheguei pela 
torcida e por admi-
radores que acompa-
nham minha carreira. 
Eu volto a dizer que 
sou privilegiado pelas 
pessoas me reconhece-
rem pelo meu futebol. 
Sou um felizardo”, 
disse o atacante.  

o goleador tem como 
marca gols espetacula-
res, um chute com dire-
ção e  lançamentos que 
finalizaram com a bola 
na rede. É capaz de criar 
e também de concluir as 
jogadas com perfeição. 

Allan autografa camisa do torcedor Vitor Souza na Vila Olímpica

/ avEliNo RiBEiRo / Divulgação 

 Ação aconteceu no projeto social ‘Bom Esporte CDD’, que assiste cerca de 400 crianças

gilvaN DE SouZa / CRf

Meninas da Colina 
iniciam trabalho para 

temporada 2021

a equipe de futebol 
feminino do vasco da 
gama se reapresentou na 
segunda-feira (12), para 
dar início à temporada 
de 2021. as Meninas da 
Colina realizaram ava-
liações físicas, passaram 
um período pela manhã 
na academia e partici-
param do primeiro trei-
no da temporada no CT 
de Caxias. o recomeço 
após uma temporada de 
altos e baixos, visa man-
ter uma constância nas 
competições nacionais. 
o primeiro compromisso 
das atletas nesta tempo-
rada, será o Campeonato 
Brasileiro Série a-2 que 
se inicia no dia 16 de 
maio.

assim como na última 
temporada o regulamen-
to prevê que o campeo-
nato aconteça em duas 
etapas, começando pela 
fase de grupos, onde os 
dois melhores classifica-

dos avançam para a fase 
mata-mata. lembrando 
que as quatro equipes 
que garantirem vaga na 
semifinal da competição, 
se credenciam a disputar 
o Campeonato Brasilei-
ro Série a-1 na próxima 
temporada. o técnico 
vascaíno antony Mene-
zes falou sobre o reiní-
cio do trabalho e revelou 
suas expectativas para 
esse início de 2021.

“Nossa reapresentação 
foi muito boa, muito pro-
dutiva. Nós temos cerca 
de um mês até o início 
da nossa primeira com-
petição, então iremos 
intensificar a parte física 
e trabalhar firme a parte 
tática. Esperamos conse-
guir apresentar um belís-
simo trabalho nesse iní-
cio de temporada, para 
que esteja tudo dentro 
do planejado até nossa 
estreia no Campeonato 
Brasileiro Série a-2”

/ RafaEl RiBEiRo/vaSCo

 Antony Menezes comanda a equipe cruzmaltina na reapresentação
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Baixada na carreata 
‘Vacina já’ para
 pessoas com 
deficiências

22 grupos que lutam pelos direitos 
dos deficientes promovem o evento na 

orla da Zona Sul do Rio

No sábado, 17, 
a partir das 
9h, 22 grupos 

que lutam pelos direi-
tos das pessoas com 
deficiência promovem 
uma carreata, na orla da 
Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, para reivindicar 
prioridade na vacina-
ção contra a Covid-19. 
a manifestação vai ter 
início no leme seguin-
do em direção a Copa-
cabana e retornando ao 
local de partida. Para 

evitar riscos, todos es-
tarão dentro dos carros. 
a associação Correndo 
pelo autismo, de Niló-
polis, é a representante 
da Baixada fluminense 
no evento. Segundo o 
fundador da instituição 
e atleta ultramaratonis-
ta, Narbal fernandes, 
a iniciativa tem como 
objetivo pedir uma dose 
de respeito àqueles que 
são mais vulneráveis e 
têm mais possibilidades 
de ir a óbito quando in-
fectados pelo novo co-
ronavírus. 

“Nossa ação é aparti-
dária. Exigimos o reco-
nhecimento do direito 
de prioridade da pes-
soa com deficiência. 
Trata-se de um grupo 
numeroso que, assim 
como foi reconhecido 
pela organização Mun-
dial da Saúde (oMS), 
apresenta maior risco 
de contaminação, ten-
do em vista que muitas 
pessoas com deficiência 
apresentam imunida-
de mais baixa e ou co-
morbidades associadas 
como problemas car-

díacos e respiratórios, 
dificuldades de seguir 
os protocolos de segu-
rança, dificuldade de 
identificar e comunicar 
os sintomas da doença, 
necessidade de encostar 
nos objetos para obter 
informac?o?es sobre 
o ambiente ou para se 
apoiar fisicamente, ne-
cessidade de suporte de 
cuidadores  e de tera-
pias. Tudo isso aumen-
ta a vulnerabilidade das 
famílias”, explica a nota 
do movimento.

De acordo com um 

dos representantes do 
movimento “vacina Já”, 
Narbal fernandes, em 7 
de abril de 2021, no Rio 
de Janeiro, foi sancio-
nada a lei nº 6.850 que 
inclui as pessoas com 
deficiência entre os gru-
pos prioritários. “a lei, 
sim, é uma conquista 
relevante, mas precisa-
mos avançar mais. Te-
mos urgência porque 
nossa luta é para que 
critérios e logística para 
a vacinação das pessoas 
com deficiência sejam 
esclarecidos”, frisa.

o movimento “Car-
reata vacina Já” conta 
com o apoio das insti-
tuições: oaB-RJ, gru-
po Juntos, operação do 
Bem, Movimento in-
clusão, aPaBB, Somos 
Todos Especiais, CaiS, 
Correndo pelo autismo, 
Paratodos, aRaR, Papo 
Especial, Cvi, abre-te, 
Cristo inclui, angelman 
Brasil, associação de 
Prader Willi, Podcast 
acessando lucília, ad-
verj, Nitdown, Movi-
mento Down, acolhe 
Down, instituto JNg.

 Narbal Fernandes, da Associação Correndo pelo Autismo, de Nilópolis: “Nossa ação é apartidária”

moradora de Nilópolis tem ajuda da prefeitura para transplante de córnea 
Treze anos.  Esse foi o 

tempo que Tamires Pereira 
Baptista, 32 anos, aguar-
dou pela tão esperada ci-
rurgia de transplante de 
córnea. Ela conseguiu re-
alizar a operação no Hos-
pital oftalmológico de 
Sorocaba, em São Paulo, 
na quarta-feira, dia 8 deste 
abril, e a viagem foi possí-
vel graças a uma van que 
a Secretaria Municipal de 
Saúde de Nilópolis dispo-
nibilizou para a viagem. 
Tamires está desemprega-
da e não teria condições 
de arcar com o custo das 
passagens. “Eu não sabia 
que poderia ligar para a 
Secretaria de Saúde e con-
seguir esse transporte”, 
comemorou a moradora 

do bairro Cabuís, que vive 
com a mãe, cuidadora de 
idosos. Tamires adquiriu 
uma úlcera na córnea do 
olho direito depois de pas-
sar a mão numa lente azul 
que tinha ganho. “Cocei o 
olho e horas depois uma 
secreção verde apareceu”, 
contou, alertando para o 
perigo.

“Ninguém deve compar-
tilhar lentes de contato. Eu 
ganhei lentes azuis de um 
amigo e não coloquei logo, 
emprestei para outra pes-
soa. Ela voltou arranhan-
do e eu não coloquei, mas 
toquei nas lentes e cocei o 
olho direito”, relembrou a 
auxiliar de limpeza desem-
pregada, cujo olho esquer-
do tem 80% da capacida-

de. “uso óculos para longe 
e perto, assim descanso a 
vista”, acrescenta.

Ela disse que a médica 
giselle Cunha, do Hospi-
tal do olho de Nilópolis, 
a orientou para que se ca-
dastrasse no Hospital do 
olho de Sorocaba. ficou 
aguardando a vaga e, em 
junho de 2020, foi chama-
da pela primeira vez para 
consulta. “a pandemia já 
tinha começado e eu fui 
com muito sacrifício”, re-
cordou, acrescentando que 
a claridade atrapalha sua 
visão e até faz seus olhos 
doerem. Em 29 de março 
deste ano foi chamada para 
ser operada e recusou por-
que não tinha condições de 
pagar as passagens.Após 13 anos, Tamires conseguiu a cirurgia em Sorocaba-SP

Idosos de 62 anos serão vacinados nesta quarta-feira em mesquita
a Secretaria Municipal 

de Saúde de Mesquita vaci-
nará contra covid-19 nesta 
quarta-feira, 14, os idosos de 
62 anos. É preciso apresen-
tar Rg, CPf e comprovante 
de residência para receber a 
vacina, que está sendo apli-
cada em três locais do muni-
cípio. 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 Co-
reia. Nas clínicas, o horário 
é de 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, e de 8h ao meio-
-dia, aos sábados. Já no dri-

ve-thru, a vacinação aconte-
ce das 8h às 16h, de segunda 
a sexta-feira, e das 8h às 14h, 
aos sábados.

Agendamento - Quem 
faz parte do grupo chamado 
para receber a vacina contra 
covid-19 pode agendar tanto 
a primeira quanto a segunda 
dose. o cadastro é feito pelo 
site http://vacinacovid19.

mesquita.rj.gov.br, das 7h 
às 22h da data anterior à va-
cina, ou em uma das unida-
des municipais de saúde de 
Mesquita. o agendamento 
não é obrigatório, mas a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
recomenda que ele seja feito, 
porque facilita o trabalho das 
equipes que estão vacinando 
e diminui a espera e, con-

sequentemente, as filas nos 
postos de vacinação, evitan-
do aglomerações.

o sistema de agendamento 
mostra os locais disponíveis 
com vacina contra a co-
vid-19 em Mesquita. além 
disso, aponta também quan-
tas doses cada unidade ainda 
possui. ali, o mesquitense 
já se informa sobre a docu-

mentação necessária para re-
ceber a vacina. No entanto, 
no caso do agendamento da 
segunda dose, o munícipe 
precisa informar qual o labo-
ratório da primeira dose re-
cebida. a informação está no 
próprio cartão de vacinação. 
É preciso, ainda, conferir se 
há estoque daquele laborató-
rio no posto escolhido.

Para se proteger con-
tra a infecção por coro-
navírus, é preciso que 
a segunda dose da va-
cina contra a covid-19 

seja aplicada em todas 
as pessoas que já foram 
contempladas com a 
primeira dose. E é im-
portante frisar que, no 

município de Mesquita, 
essas doses destinadas 
à segunda aplicação es-
tão separadas. Quem 
foi vacinado com a Co-

ronavac deve retornar 
para receber a segunda 
dose da vacina entre 21 
e 28 dias após a primei-
ra aplicação. No caso da 

vacina astraZeneca, no 
entanto, esse prazo sobe 
para cerca de 12 sema-
nas. Mas quem esque-
ceu ou perdeu o prazo 

por qualquer outro mo-
tivo, pode agendar sua 
vacinação ou se dirigir 
diretamente ao local da 
primeira aplicação.

seGuNdA dose
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caso HEnry

 REPRoDução 

polícia

 Depois de enterro do filho,  Monique 
procurou cursos de inglês e culinária

Polícia diz que mãe da criança chegou a receber oferta 
com desconto de 40% para curso

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

a Polícia Civil 
descobriu que, 
após o enterro 

de Henry Borel, a mãe 
do menino, Monique 
Medeiros, procurou 
cursos de inglês e de 
culinária.

No dia 10 de mar-
ço, cerca de três horas 
depois do enterro de 
Henry, Monique rece-
beu uma oferta com 
desconto de 40% para 
o curso de inglês.

Segundos depois da 
mensagem chegar, ela 
responde, perguntando 
se o curso é presencial.

No dia seguinte ao 
enterro de Henry, Mo-
nique procura por au-

las de culinária.
Ela encontra uma 

professora, numa rede 
social, e manda uma 
mensagem privada:

“Boa tarde. Sou Mo-
nique Medeiros, tenho 
interesse em fazer uma 
aula prática com você. 
Como faço para entrar 
na lista de espera? um 
grande beijo em seu 
coração”.

Embora o inquérito 
ainda não tenha sido 
concluído, a polícia 
acredita que Henry foi 
assassinado.

DEPOIMENTO 
DA BABá

Babá de Henry diz 
que se sentiu intimida-
da e mentiu por medo

MEDO      
 No novo depoimen-

to que prestou à po-
lícia, a babá Thayná 
oliveira ferreira disse 
que assim que soube 
das lesões de morte de 
Henry, “logo associou 
às agressões” que o ve-
reador Dr. Jairinho co-
metia contra o menino. 
Ela admitiu ter menti-
do na primeira vez que 
foi ouvida pela polícia 
por medo do que Jairi-
nho tinha feito contra 
uma criança e do que 
poderia acontecer com 
ela.

Ela diz que se sen-
tiu “intimidada” du-
rante uma conversa 
com Monique Medei-
ros, que pediu, de for-

ma “impositiva”, que 
ela dissesse à polícia 
que nunca tinha visto 
ou ouvido nenhuma 
agressão à criança e 
omitisse as brigas que 
presenciou envolvendo 
o casal.

Segundo ela, a mãe 
do menino também 
pediu para que ela apa-
gasse todas as mensa-
gens que trocaram pelo 
celular sobre as agres-
sões.

Thayná contou à po-
lícia que o encontro 
aconteceu alguns dias 
após a morte do meni-
no, no escritório do ad-
vogado do casal, e que 
foi marcado por Tha-
lita, irmã do vereador 
Dr. Jairinho. Monique faz selfie antes de prestar depoimento

Idosa vítima de cárcere privado e 
maus-tratos é resgatada em Guaratiba

a idosa Maria das gra-
ças de Sousa Rodrigues, 
74 anos, foi resgatada 
nesta terça-feira (13) 
após ser encontrada em 
situação de cárcere pri-
vado e sofrendo maus-
-tratos, segundo a polícia.

Ela é do Maranhão e 
estava numa casa da rua 
Breno acioli, em gua-
ratiba, na Zona oeste do 
Rio de Janeiro.

a idosa só foi encontra-
da graças a uma sobrinha 
que a procurava e ligou 
para uma vizinha para sa-
ber sobre a tia.

a sobrinha denunciou 
o caso na 43ª DP, em 
guaratiba, e, nesta ter-
ça, ajudou os policiais a 
localizarem o endereço – 
que fica a 900 metros da 
delegacia.

Vizinha ajudou na 
localização

ao saber que o núme-
ro não correspondia ao 
endereço que tinha, a so-
brinha pediu para que a 
vizinha, leandra da Cos-
ta, fosse até o local para 
tentar achar a idosa.

No local, leandra en-

controu uma senhora 
franzina, muito magra e 
debilitada, vestindo tra-
pos e cercada de cachor-
ros.

ao perguntar se ela mo-
rava ali, ouviu que sim, 
mas ao pedir para que ela 
saísse para conversarem 
melhor, ouviu que não ti-
nha acesso à chave e que 
“Dona Therezinha” não 
deixava ela sair, nem gos-
tava que ela falasse com 
alguém.

Patroa não deixava fa-
lar

“Dona Therezinha” é 
Therezinha da Silva Mo-
raes, de 82 anos, respon-
sável por manter Maria 
das graças presa em con-
dições precárias.

Em resposta ao RJ2, 
por conversa ao telefone, 
Therezinha afirmou que 
Maria estava bem e que 
os vizinhos preocupados 
com a situação da senho-
ra estavam mentindo.

Segundo a polícia, ela 
deve ser indiciada por 

cárcere privado
 e maus-tratos.

“Eu recebi o telefone-

ma da sobrinha dela, pu-
bliquei a história nas mi-
nhas redes sociais para 
ver se alguém sabia 
de algo no endereço e, 
como ninguém falou 
nada, fui lá pessoal-
mente. até agora não 
sei o que me deu para 
insistir nessa história e 
ir atrás, mas estou mui-
to feliz de ter conse-
guido tirar dona Maria 
daquele lugar”, contou 
leandra ao g1.

a vizinha contou 
ainda que após a pri-
meira abordagem na 
casa, a idosa disse que 
ia ver com a “patroa”, 
que também morava 
no mesmo endereço, 
se podia sair para con-
versar, mas não voltou 
mais.

“Eu insisti, mas ela 
não voltou. Depois, 
voltei à noitinha, insis-
ti e ela veio. Perguntei 
se ela queria ajuda para 
sair dali e ela disse que 
sim”, disse.

após o resgate, dona 
Maria das graças reen-
controu os parentes na 
delegacia.

Jovens morrem em acidente 
de carro em Niterói

a Polícia Civil investi-
ga um acidente que ter-
minou com a morte de 
três jovens no Cafubá, 
em Piratininga, em Ni-
terói, na Região Metro-
politana do Rio, no dia 
8 de abril. outros dois 
jovens ficaram feridos. 
um deles é o motorista, 
que pode responder por 
homicídio culposo (sem 
intenção de matar).

Em um vídeo feito na 
noite do acidente, uma 
jovem mostra o moto-
rista dirigindo sem colo-
car as mãos no volante, 
e brinca: “a gente vai 
morrer, já aceitei”. Em 

seguida, volta a lente 
do celular para filmar 
os amigos dançando no 
banco de trás. o velocí-
metro, no início das ima-
gens, chega a marcar 99 
km/h.

No momento do ca-
potamento, morreram 
gabriel Palmieri Costa 
gonçalves, de 19 anos, 
Emilly De Souza Miran-
da, também de 19 e Ro-
berta Da Costa Miranda 
Ribeiro, de 17 anos. fi-
caram feridos e estão in-
ternados o motorista le-
onardo Moraes Da Silva, 
com 19 anos de idade, e 
outro amigo deles, Ra-

phael Dudjak Eres guer-
reiro, 17 anos.

o delegado titular da 
81ª DP (itaipu), fábio 
Barucke, afirmou que, 
a princípio, o motorista 
vai ser indiciado por tri-
plo homicídio culposo e 
lesão corporal culposa, 
quando não se tem a in-
tenção de matar.

Segundo ele, no entan-
to, ao fim desse inquérito, 
a polícia não descarta a 
hipótese de que o jovem 
possa responder por ho-
micídio e lesão corporal 
dolosa, por ter assumido 
o risco de matar ao diri-
gir em alta velocidade.

polícia civil prende homem acusado 
de feminicídio em Belford roxo

Policiais civis da 54ª 
DP, em Belford Roxo, 
prenderam nesta segun-
da-feira à noite (12/04), 
um homem acusado pela 
prática do crime de fe-
minicídio tentado contra 

sua companheira, fato 
ocorrido no ano de 2018. 
após trabalho de inteli-
gência e cruzamento de 
dados, ele foi localizado 
e preso no bairro Xavan-
tes.

De acordo com os 
agentes, a ação foi rea-
lizada através do cum-
primento de mandado 
prisão expedido pela Pri-
meira vara Criminal de 
Belford Roxo.

Chefe do tráfico no Morro do Dezoito 
é preso em hospital na Zona Norte

apontado como chefe do 
tráfico de drogas no Mor-
ro do Dezoito, em Água 
Santa, Zona Norte do Rio, 
Renan Cardoso do valle foi 
preso na noite desta segun-
da-feira (12), pela Polícia 
Civil. 

Renan era foragido da 
justiça e respondia pelos 
crimes de tráfico de drogas, 
roubo e homicídios. Ele foi 
localizado por agentes da 
Delegacia de Proteção à 
Criança e ao adolescente 
(DPCa) dentro de um hos-
pital da Zona Norte do Rio. 

Renan Cardoso do Valle é apontado como chefe do tráfi-
co de drogas do Morro do Dezoito

 REPRoDução 

pLANTão
Filho mata pai a facadas depois de 

discussão por corte de cabelo
Em Manaus, no 

bairro de Petrópo-
lis, João Marques da 
Silva, de 18 anos, 
matou o próprio pai, 
José Maria Souza da 
Silva, de 38 anos, 
a facadas depois de 
uma discussão por 
corte de cabelo. as 
informações foram 
apuradas pelo Portal 
Manaus alerta. 

Segundo as infor-
mações da polícia, a 
discussão teve início 
após José Maria que-
rer que o filho corte 
seu cabelo, pois ele 
iria servir ao Exér-
cito, mas o João 
Marques não acatou 
pedido. Com isso, 
começo a briga com 
um empurrando o 
outro.

O filho confessou crime e foi encami-
nhado para a Delegacia Especializada 
em Homicídios e Sequestros (DEHS)
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combatE ao virus

O laboratório de virologia molecular UFRJ é um dos setores envolvidos nos estudos 

Faperj investe mais de r$ 86 milhões
em pesquisas relacionadas à covid-19

a fundação Car-
los Chagas fi-
lho de amparo 

à Pesquisa do Rio de 
Janeiro (faperj), órgão 
vinculado à Secretaria 
de Ciência, Tecnologia 
e inovação, já investiu 
mais de R$ 86 milhões 
em bolsas para cientis-
tas e auxílios à pesquisa 
para o enfrentamento do 
SaRS-Cov-2 de várias 

instituições do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Em março de 2021, a 
faperj, junto com a Se-
cretaria de Estado de 
Saúde, o Departamento 
de Ciência e Tecnologia 
do Ministério da Saúde e 
o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e inovação, 
divulgou o resultado da 
pré-seleção do Programa 
de Pesquisa para o SuS: 

gestão Compartilhada 
em Saúde, sendo uma 
das linhas de investiga-
ção o SaRS-Cov-2.

foram pré-seleciona-
dos 27 projetos de nove 
diferentes instituições do 
estado do Rio de Janeiro, 
nos quais serão investi-
dos mais R$ 6,125 mi-
lhões.

o programa fortalece 
a parceria da faperj com 
o governo federal e tem 
o objetivo de incremen-
tar a pesquisa científica 

e tecnológica no país, 
reduzindo as desigual-
dades regionais na área 
da saúde. o processo de 
seleção das propostas foi 
realizado em duas eta-
pas: análise por reviso-
res externos e avaliação 
por uma comissão de 
especialistas. os grupos 
de pesquisa pré-selecio-
nados serão convocados 
para sustentação oral do 

projeto a uma comissão 
de avaliação.

os projetos pré-sele-
cionados inserem-se em 
cinco eixos temáticos: 
inovação em arboviroses 
com ênfase em SaRS-
-Cov-2 obteve nove pro-
postas pré-selecionadas; 
para a temática de saúde 
materno-infantil, da mu-
lher, criança e do adoles-
cente são quatro proje-

tos; cuidados de doenças 
crônico não transmissí-
veis e transmissíveis está 
com seis projetos; o eixo 
rede de atenção oncoló-
gica do Estado do Rio de 
Janeiro tem quatro pro-
jetos pré-selecionados; e 
inovação para sistemati-
zação de dados em saúde 
no Estado do Rio de Ja-
neiro com outros quatro 
projetos concorrentes.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

moskow / GoV-rJ

o programa fortalece a 
parceria da fundação 

com o Governo Federal

hemorio lança campanha Viagem solidária e facilita acesso de doadores
o Hemorio, com objetivo 

de reverter a queda nas do-
ações de sangue durante o 
período de pandemia,

lançou na segunda-feira 
(12/04) a campanha ‘via-
gem Solidária’. Durante a 
semana, a 99 e a uber vão 
oferecer até R$ 30 de des-

contos em duas viagens 
que tenham como ponto de 
destino ou de origem o He-
morio. Basta utilizar o có-
digo DoESaNguE99 ou 
uBERHEMoRioaBRil. 
o objetivo é facilitar a ida e 
volta dos doadores evitando 
a exposição em ambientes 

externos ou aglomerações. 
a campanha vai até a sexta, 
dia 30/04. Essa é a segunda 
vez que as empresas partici-
pam da campanha para au-
mentar as doações durante a 
pandemia da Covid-19. Em 
2020, só pela 99, mais de 5 
mil corridas gratuitas foram 

realizadas tendo o Hemorio 
como destino.

- garantir a segurança do 
doador é palavra de ordem 
para nós e essa campanha 
busca reforçar isso facilitan-
do o caminho até o Hemo-
rio. Espero que a população 
entenda sobre a necessidade 

de participar e salvar vidas 
nesse momento tão delicado 
para nossa cidade - afirma 
o diretor geral do Hemorio, 
luiz amorim. Para garan-
tir a segurança do doador, 
o Hemorio é higienizado 
sistematicamente e todos os 
colaboradores são instruí-

dos sobre o uso correto dos 
EPis independente do seu 
setor. além disso, o distan-
ciamento social é aplicado 
rigorosamente e, para evi-
tar aglomerações, um canal 
para agendamento das do-
ações foi criado via Disque 
Sangue (0800-282-0708).

Segundo a diretora 
Científica da Faperj, Elie-
te Bouskela, os projetos 
selecionados para a pró-
xima fase têm muito a 
contribuir ao avanço da 
pesquisa em áreas críti-
cas do Estado como, por 
exemplo, na área de saúde 
materno-infantil, saúde da 

mulher, doenças crônicas 
não transmissíveis como 
obesidade e câncer e Co-
vid.

- a pré-seleção de pro-
jetos desta edição já per-
mite afirmar que estamos 
no caminho certo no com-
bate aos problemas de 
saúde que mais assolam 

nossa população. Ter pro-
jetos que abordam temas 
que permeiam o contexto 
pandêmico que estamos 
vivenciando reafirma a 
importância desse tipo 
de fomento e da parceria 
com o Ministério da Saú-
de e a Secretaria Estadual 
de Saúde - disse.

coNTrIBuIção Ao AVANço dA pesQuIsA
Segundo o presidente 

da faperj, Jerson lima 
Silva, mais investimentos 
estão em planejamento 
para a comunidade cien-
tífica fluminense. Lima 
Silva promete para breve 
o lançamento de edital 
para desenvolvimento de 
vacinas novas e acompa-
nhamento de fase 4 das 
vacinas que estão sendo 
administradas, imuno-

biológicos e reposiciona-
mento de fármacos contra 
a covid-19.

Para o secretário de Ci-
ência, Tecnologia e ino-
vação do Estado do Rio 
de Janeiro, Dr. Serginho, 
a união com diferentes 
entes, como o governo 
federal, só mostra que 
é por meio de um traba-
lho conjunto que vamos 
continuar avançando em 

ciência, tecnologia e ino-
vação.

- Neste momento de 
pandemia, essa relação 
harmônica se mostra ain-
da mais importante. Se-
guiremos fazendo a nossa 
parte pela faperj, assim 
como por outras vincula-
das, sempre em defesa do 
desenvolvimento científi-
co fluminense - afirmou o 
secretário.

mAIs INVesTImeNTos A cAmINho

Mais oito cidades do RJ são beneficiadas com investimentos
Mais oito cidades flu-

minenses formalizaram, 
na segunda-feira (12/04), 
a parceria entre o gover-
no do Estado e as prefei-
turas locais para obras de 
infraestrutura viária. Neste 
quinto e último dia de assi-
naturas, foram contempla-
dos os municípios de Bom 
Jardim, Duas Barras, Nova 
friburgo, Santa Maria Ma-
dalena, São Sebastião do 
alto, Trajano de Moraes, 
Sumidouro e Mangaratiba. 
No total, serão investidos, 
por meio do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), R$ 150 milhões nas 
cidades fluminenses.

 - Estes convênios vão 
propiciar infraestrutura 
para os municípios, o que 
gera emprego, renda, cida-
dania e dignidade. E, por 
isso que, com este investi-

mento, que já começa com 
R$ 150 milhões, temos a 
meta de chegar a R$ 1,5 
bilhão até o fim da gestão. 
É um dinheiro da popula-
ção e que será revertido em 
infraestrutura para as cida-
des para que cada vez mais 
empresas queiram se ins-
talar em nosso território. É 
assim que se começa o cír-
culo virtuoso: quanto mais 
a gente cresce, mais a gente 
consegue reduzir carga tri-
butária, mais competitivo 
ficamos e, com isso, o Rio 
de Janeiro terá toda a con-
dição de voltar ao seu lugar 
de protagonismo – disse o 
governador em exercício 
Cláudio Castro.

Segundo o DER, a partir 
de agora, as cidades devem 
apresentar, ao órgão, um 
plano de trabalho do que 
será executado em cada 

município. Em seguida, o 
departamento vai disponi-
bilizar o material necessá-
rio para as intervenções, de 
forma a revitalizar a estru-
tura viária de cada localida-
de.

- Nossa ideia com estes 
convênios é a melhoria da 
infraestrutura viária de cada 
cidade. os projetos podem 
incluir asfalto e drenagem 
e, por meio do DER, o go-
verno do Estado fornecerá 
os materiais para as obras 
para que as prefeituras os 
apliquem – afirmou o se-
cretário das Cidades, uruan 
Cintra.

o prefeito de Bom Jar-
dim, Paulo Barros, desta-
cou que a prefeitura dará 
prioridade às intervenções 
em vias utilizadas para es-
coar a produção agrícola da 
cidade.

- Somos essencialmente 
um município agrícola e, 
por isso, pretendo executar 
essas obras principalmente 
nas áreas viárias da produ-
ção rural. Quero dar ao meu 
produtor rural condições de 
ir e vir porque sabemos da 
dificuldade do indivíduo 
plantar, colher e depois não 
conseguir levar os produtos 

ao mercado – contou Bar-
ros.

- Este é um investimen-
to não somente de uma 
cidade só, mas de todo o 
interior fluminense. Sumi-
douro, por exemplo, passa 
por um grande desafio nos 
dias de hoje. Temos 16 mil 
habitantes, mas são cerca 
de 1.200 km de estradas 

vicinais dentro do municí-
pio. Nessa época, sofremos 
para escoar a produção e, 
por isso, cada metro de as-
falto que colocarmos será 
um benefício para os mora-
dores. Cerca de 75% da po-
pulação vive da agricultura 
em nossa cidade – destacou 
o prefeito de Sumidouro, 
Eliésio Peres da Silva.

rAFAeL cAmpos / GoV-rJ

Governador Cláudio Castro assinou e o DER aplicará 
150 milhões em infraestrutura viária nas cidades parceiras
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JoeLho de porco NA 
cerVeJA

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

sopA de espINAFre

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

Ingredientes

modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Seropédi-
ca – Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atri-
buições, RESOLVE:

pORTARiA nº 193/2021, resolve Exonerar  JORGE 
ADRiAnO COSTA CABRAL CAMpOS  Matr 2460 
do cargo de Agente Administrativo  lotado na Secreta-
ria de Administração Legislativa com vigência a partir 
28/02/2021.

pORTARiA nº 194/2021, resolve Exonerar  MARLOn 
LESSA GABi  Matr 2410 do cargo de Agente Adminis-
trativo  lotado na Secretaria de Administração Legislati-
va com vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 195/2021, resolve Exonerar  LuiZ GuS-
TAVO MAGALHAES DE SA  Matr 2338 do cargo de As-
sessor de Plenario  lotado no gabinete do Vereador Bru-
no de Almeida Santos com vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 196/2021, resolve Exonerar  MARCiO 
LuiZ LiMA Matr 2341 do cargo de Assessor de Comuni-
cação e Imprensa lotado no gabinete do Vereador Bru-
no de Almeida Santos com vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 197/2021, resolve Exonerar  AuREO 
RAMOS pACHECO  Matr 2443 do cargo de Assessor 
Especial de Mesa Diretora  lotado na Mesa Diretora 
com vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 198/2021, resolve Exonerar  GiLBERTO 
MACHADO SOARES Matr 2308 do cargo de Assessor 
de Comunicação e Imprensa lotado no gabinete da Ve-
readora Rosimar Alves da Silva Moreira com vigência a 
partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 199/2021, resolve Exonerar  SiMOnE 
GEniZELi ALMEiDA Matr 2290 do cargo de Coorde-
nador de Gabinete lotado no gabinete da Vereadora 
Rosimar Alves da Silva Moreira com vigência a partir 
28/02/2021.

pORTARiA nº 200/2021, resolve Exonerar  FERnAn-
DO LuiS DE MELO  Matr 2394 do cargo de Assessor 
de Comunicação e Imprensa lotado no gabinete da Ve-
readora Luciana Alves da Silva das Chagas Viana  com 
vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 201/2021, resolve Exonerar  JOSE 
HEnRiQuE nunES  Matr 2441 do cargo de Diretor de 
Projetos Legislativos lotado no gabinete do Vereador 
Wattyla Felypeck Gabriel Vicente com vigência a partir 
28/02/2021.

pORTARiA nº 202/2021, resolve Exonerar  ALAn 
CRiSTinO GOnÇALVES  Matr 2320 do cargo de As-
sessor Legislativo de Assistencia Comunitaria  lotado 
no gabinete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut com 
vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 203/2021, resolve Exonerar  ALESSAn-
DRO DA SiLVA FREiTAS  Matr 2326 do cargo de As-
sessor Legislativo de Assistencia Comunitaria  lotado 
no gabinete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut com 
vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 204/2021, resolve Exonerar  BEATRiZ 

DE ASSiS VERAS  Matr 2443 do cargo de Assessor Es-
pecial de Mesa Diretora  lotado na Mesa Diretora com 
vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 205/2021, resolve Exonerar  AnDRE 
CARDOSO SAnTOS  Matr 2423 do cargo de Coor-
denador de Gabinete  lotado no gabinete do Vereador 
Hugo Pereira do Canto Junior  com vigência a partir 
28/02/2021.

pORTARiA nº 206/2021, resolve Exonerar  JuLiA-
nA MOARES DiAS DA SiLVA  Matr 2426 do cargo de 
Assessor de Plenario  lotado no gabinete do Vereador 
Hugo Pereira do Canto Junior  com vigência a partir 
28/02/2021.

pORTARiA nº 207/2021, resolve Exonerar  MARiA Lu-
CiA Linu DA ROCHA  Matr 2431 do cargo de Assessor 
de Plenario  lotado no gabinete do Vereador Hugo Pe-
reira do Canto Junior  com vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 208/2021, resolve Exonerar  nATHALi 
LOpES CHAGAS  Matr 2424 do cargo de Assessor de 
Comunicação e Imprensa  lotado no gabinete do Verea-
dor Hugo Pereira do Canto Junior  com vigência a partir 
28/02/2021.

pORTARiA nº 209/2021, resolve Exonerar  MARCE-
LO DA SiLVA RAMOS   Matr 2439 do cargo de Agente 
Administrativo  lotado na Secretaria de Administração 
Legislativa com vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 210/2021, resolve Nomear  BRunO 
FERnAnDES CAMELO  Matr 2487 do cargo de Asses-
sor de Comunicação e Imprensa  lotado no gabinete do 
Vereador Hugo Pereira do Canto Junior  com vigência a 
partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 211/2021, resolve Nomear  MARCiO 
SOuZA RiBEiRO  Matr 2485 do cargo de Assessor de 
Plenario  lotado no gabinete do Vereador Hugo Pereira 
do Canto Junior  com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 212/2021, resolve Nomear  MARiA Lu-
CiA Linu DA ROCHA  Matr 2484 do cargo de Coor-
denador de Gabinete  lotado no gabinete do Vereador 
Hugo Pereira do Canto Junior  com vigência a partir 
01/03/2021.

pORTARiA nº 213/2021, resolve Nomear  ViLMAR DE 
ARAuJO  Matr 2483 do cargo de Assessor Legislativo 
de Assistencia Comunitaria  lotado no gabinete do Ve-
reador Hugo Pereira do Canto Junior  com vigência a 
partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 214/2021, resolve Nomear  MAuREni 
ViEiRA   Matr 2477 do cargo de Agente Administrativo  
lotado na Secretaria de Administração Legislativa com 
vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 215/2021, resolve Nomear  pRiSCiLA 
ELiAS DA SiLVA   Matr 2469 do cargo de Agente Admi-
nistrativo  lotado na Secretaria de Administração Legis-
lativa com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 215/2021, resolve Nomear  REnAn 
SiLVA DOS SAnTOS   Matr 2474 do cargo de Agente 
Administrativo  lotado na Secretaria de Administração 

Legislativa com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 216/2021, resolve Nomear  SAnDRO 
LuiZ GASpAR pinTO   Matr 2486 do cargo de Agente 
Administrativo  lotado na Secretaria de Administração 
Legislativa com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 217/2021, resolve Nomear  TAiAnE 
FOnTES MOREiRA   Matr 2467 do cargo de Agente 
Administrativo  lotado na Secretaria de Administração 
Legislativa com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 217/2021, resolve Nomear  TAMiRES 
DE ALMEiDA DA SiLVA   Matr 2470 do cargo de Agen-
te Administrativo  lotado na Secretaria de Administração 
Legislativa com vigência a partir 01/03/2021

pORTARiA nº 218/2021, resolve Nomear  MARCiO 
LuiZ LiMA Matr 2472 do cargo de Assessor de Plena-
rio lotado no gabinete do Vereador Bruno de Almeida 
Santos com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 219/2021, resolve Nomear  TAniA 
MARA DOS SAnTOS DiniZ Matr 2473 do cargo de As-
sessor de Comunicação e Imprensa lotado no gabinete 
do Vereador Bruno de Almeida Santos com vigência a 
partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 220/2021, resolve Nomear  TAMiRES 
CELESTinO DA SiLVA FELiZ  Matr 2488 do cargo de 
Assessor Especial de Mesa Diretora  lotado na Mesa 
Diretora com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 221/2021, resolve Nomear  ViTORiA DE 
SOuZA FERREiRA Matr 2478 do cargo de Assessor 
Especial de Mesa Diretora  lotado na Mesa Diretora 
com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 222/2021, resolve Nomear  CARLOS 
COSTA DE OLiVEiRA Matr 2479 do cargo de Assessor 
de Comunicação e Imprensa lotado no gabinete da Ve-
readora Rosimar Alves da Silva Moreira com vigência a 
partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 223/2021, resolve Nomear  TAiS SAn-
TA BRiGiDA FERREiRA Matr 2479 do cargo de Coor-
deandor de Gabinete lotado no gabinete da Vereadora 
Rosimar Alves da Silva Moreira com vigência a partir 
01/03/2021.

pORTARiA nº 224/2021, resolve Nomear  JuLiAnA 
COSTERMAni DO SACRAMEnTO  Matr 2471 do car-
go de Assessor de Comunicação e Imprensa lotado no 
gabinete da Vereadora Luciana Alves da Silva das Cha-
gas Viana  com vigência a partir 28/02/2021.

pORTARiA nº 225/2021, resolve Nomear   OSCAR 
ViCTOR DE SOuZA FERREiRA  Matr 2480 do cargo 
de Assessor Legislativo de Assistencia Comunitaria  lo-
tado no gabinete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut 
com vigência a partir 01/03/2021.

pORTARiA nº 203/2021, resolve Nomear  RApHAEL 
LEAL GOnÇALVES  Matr 2481 do cargo de Assessor 
Legislativo de Assistencia Comunitaria  lotado no gabi-
nete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut com vigência 
a partir 01/03/2021.

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

RESOLVE:
pORTARiA n.° 213, DE 13  DE ABRiL DE 2021.
nOMEAR DAiAnA MORAiS BARAÚnA para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Legislativo III, a contar de 

05.04.2021.

                               Nova Iguaçu, 13 de abril de 2021.

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
Presidente

pORTARiA nº 214, DE 13 DE ABRiL DE 2021

DISPÕE SOBRE A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA 
COMISSÃO CRIADA PELA PORTARIA 195/2019

OpRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuA-
Çu, no uso de suas atribuições legais, COnSiDERAnDO

I – os autos do Processo nº 207.288-0/19 do Tribunal de Con

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 02 AO 
COnTRATO nº 031/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Editora Jornal Hora H Ltda ME 
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art.57, II, da Lei 
8.666/1993.
05 - VALOR: R$ 717.843,06 (setecentos e dezessete 
mil, oitocentos e quarenta e três reais e seis centavos).
06- - PRAZO: 12 (doze) meses com início em 10/04/2021 
e término em 10/04/2022.
07 - DATA DA ASSINATURA: 08 de abril de 2021.

José Roberto Pereira da Silva
Secretário Municipal de Governo

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 011/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09:00 horas, do dia 27 de abril 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 011/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando AQuiSiÇÃO DE MATERiAL DE 
COnSuMO pARA ATEnDER AS nECESSiDADES 
DA ATEnÇÃO BÁSiCA E CASA DA MuLHER para 
atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE con-
forme especificações contidas no edital e seus anexos, 
que são parte integrante do Processo Administrativo nº 

6525/2020. O Edital poderá ser retirado no portal oficial 
do Município no endereço eletrônico https://www.porto-
real.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de 
Licitações Compras e Contratos os interessados deve-
rão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 153.642.62 (cento e 
cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais 
e sessenta e dois centavos)

Porto Real, 13 de abril de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

ATOS OFICIAIS

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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Ingredientes

modo de preparo

LAGArTo À 
porTuGuesA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FILé de sALmão Ao 
ForNo FAcÍLImo

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

tas do Estado do Rio de Janeiro;

II – o teor dos autos doInquérito Civil nº 09/2018 (MPRJ 
2017.01130738) em trâmite no Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro; 

III – as manifestações constantes nos autos do processo nº 
188/2021 da Câmara Municipal de Nova Iguaçu;  

IV – o teor da Portaria 195/2019; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Restabelecer a Comissão criada pela Portaria 
195/2019, com a finalidade de restauração dos processos e 
documentos referentes às diáriasno período de 2010 a 2018.

Art. 2º - Ficam designados os seguintes nomes para a compo-
sição da Comissão:

I – Alessandro José de Oliveira Machado (Presidente);
II –Aluane Lazaroni Coelho de Melo (Secretária);
III – Marcio Roberto de Oliveira; 
IV - Maxwell Faria Leite;
V – Rafael Batalha Ferreira da Silva;

Art. 3º - Os trabalhos da Comissão deverão ser concluídos no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta portaria, 
podendo ser renovado por igual período.

Parágrafo único – Ao final dos trabalhos, a Comissão deverá 
apresentar relatório.  

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Eduardo Reina Gomes de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

pORTARiA nº 215, DE 13 DE ABRiL DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
COMPOR A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPA-

NHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - COFACODI;

OpRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuA-
Çu, no uso de suas atribuições legais, COnSiDERAnDO

I – o disposto no art. 10 da Lei nº 4.840/2019, que trata da 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Concessão 
de Diárias - COFACODI;

II – o teor da Portaria nº 196/2019, que instituiu e implementou 
a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Conces-
são de Diárias – COFACODI na Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu;

II – os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, 
moralidade e eficiência previstos no art. 37, caput, da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil de 1988;  

RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam designados os seguintes nomes para a com-
posição da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de 
Concessão de Diárias - COFACODI;

I – Alessandro José de Oliveira Machado (Presidente);
II – Aluane Lazaroni Coelho de Melo (Secretária);
III –Maxwell Faria Leite;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo ser anualmente renovada por novo ato.

Eduardo Reina Gomes de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

pORTARiA nº 216, DE 13 DE ABRiL DE 2021

DiSpÕE SOBRE A CRiAÇÃO DE COMiSSÃO DE pATRiMÔ-
niO DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuAÇu;

OpRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuA-
Çu, no uso de suas atribuições legais, COnSiDERAnDO

I – o disposto na Deliberação nº 277/2017, do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio de Janeiro; 

II – a necessidade de cumprimento de regras e princípios de 
contabilidade pública, bem como a imprescindibilidade de pre-
servação do patrimônio público;

III – os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, 
moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil de 1988;  

IV – o teor dos autos do processo nº 212/2021 da Câmara 
Municipal de Nova Iguaçu;

V – a necessidade de levantamento e análise do patrimônio da 
Câmara Municipal de Nova Iguaçu; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica criada a Comissão de Patrimônio da Câmara Mu-
nicipal de Nova Iguaçu.

Art. 2º - Ficam designados os seguintes nomes para a compo-
sição da Comissão:

I – Rogério de Almeida e Silva (Presidente);
II – Cleber Ferraz Sodré;
III –Maxwell Faria Leite;

Art. 3º - Os trabalhos da Comissão deverão ser concluídos no 
prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta porta-
ria, podendo ser renovado por igual período.

Parágrafo único – Ao final dos trabalhos, a Comissão deverá 
apresentar relatório analítico.  

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Eduardo Reina Gomes de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 

 pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

  

DECRETO n° 5.084, DE 13 DE ABRiL DE 2021

“Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 
9.590.000,00 (Nove milhões e quinhentos e noventa mil reais), para reforço das 
dotações consignadas no orçamento vigente.”
O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616 
de 18 de janeiro de 2021.

DECRETA:                                                        

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 9.590.000,00 (Nove mi-
lhões e quinhentos e noventa mil reais), para atender à programação constante do 
Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964 e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEn-
TAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.92.00 16 170.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.30.00 00 250.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 8.500.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 00 670.000,00

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.2.90.21.00 00 1.000.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.3.90.92.00 00 1.020.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.92.00 16 170.000,00

SEMA SEMA 14.01.18.541.060.1.010 3.3.90.39.00 00 200.000,00

SMCT SMCT 24.01.04.126.006.2.027 3.3.90.40.00 00 1.000.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 2.500.000,00

SEMOSP SEMOSP 38.01.26.782.037.2.055 3.3.90.30.00 00 1.200.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.92.00 00 2.000.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.062.1.007 4.4.90.51.00 00 500.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO - WAGuinHO
prefeito Municipal

DECRETO n°5085, DE 13 DE ABRiL DE 2021

Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

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

DECRETA:

Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado dos ser-
vidores com as matrículas abaixo relacionadas, oriundas do Processo Seletivo Sim-
plificado nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 
1.549 de 06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/080788 14/04/2021

25/080842 14/04/2021

25/080843 14/04/2021

25/080875 14/04/2021

25/080880 14/04/2021

25/080886 14/04/2021

25/080888 14/04/2021

25/080900 14/04/2021

25/080903 14/04/2021

25/080905 14/04/2021

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

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
pREFEiTO MuniCipAL

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1273/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 
da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de 
Serviço Público.
LUIZ OTAVIO DEONISIO COSTA MARQUES
WALDECIR DE CARVALHO FARIAS

pORTARiA nº 1274/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, ADALBERTO SIQUEIRA NASCIMENTO, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Edu-
cação.

pORTARiA nº 1275/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, ELISANGELA NEVES DA SILVA ROCHA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço, símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal 
de Educação.

pORTARiA nº 1276/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da 
Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria Muni-
cipal de Serviço Público.
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VICENTE
MÁRIO LUIZ DA SILVA BENFICA

pORTARiA nº 1277/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 
da Lei Orgânica Municipal, ALYVA GUERREIRO DE SENA FARIAS ALMEIDA, para 
exercer o cargo de comissão de Secretário Executivo, símbolo DAS-2, na Secretaria 
Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios.

pORTARiA nº 1278/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 
da Lei Orgânica Municipal, JONAS BARBOSA DE MELLO, para exercer o cargo 
de comissão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

pORTARiA nº 1279/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL DE 2021.
Excluir, NAIDE SOUZA GONÇALVES DOS SANTOS, DA PORTARIA Nº1235/SE-
MAD/2021 DE 09 DE ABRIL DE 2021, publicada em 10/04/2021.

pORTARiA nº 1280/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL DE 2021.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

modo de preparo

VIrAdo de 
LeGumes

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pi-
cada1/2 pimentão ver-
melho picado1 xícara 
(chá) de ervilha fresca ou 
congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho ama-
rela flocada• sal a gosto• 
pimenta-do-reino a gos-
to• salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto• cebolinha-
-verde picada a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente 
a cebola.
Junte o pimentão e re-
fogue por 3 minutos, me-
xendo sem parar.
Adicione a ervilha e tem-
pere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e 
a cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, mistu-
rando bem.
Sirva quente, acompa-
nhando carne assada ou 
espetinhos de carne ou 
frango.

QuIche de 
LeGumes

pão de QueIJo 
NA cANecA

2 xícaras (chá) de Água 
fervente 1 tablete de cal-
do de legumes 2 xícaras 
(chá) de proteína de soja 
texturizada1 ovo4 colhe-
res (sopa) de cheiro-ver-
de picado1 xícara (chá) 
de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de 
leite
. 6 colheres (sopa) de 
óleo
. 12 colheres (sopa) de 
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de 
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

Ingredientes

modo de preparo

Coloque a água fervente 
e o caldo em uma tigela 
e junte a soja. Deixe de 
molho por 2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e 
junte os ingredientes res-
tantes até formar uma 
massa.
Forre com ela uma forma 
de fundo falso com 25 
cm untada. Reserve.

Ingredientes

modo de preparo

Em uma tigela, coloque 
o ovo, o leite e o óleo e 
misture bem. Adicione o 
polvilho e o fermento e 
misture novamente. Por 
fim, acrescente o quei-
jo ralado e o sal e mexa 
apenas o suficiente para 
incorporar o queijo. Di-
vida a mistura em qua-
tro canecas, enchen-
do apenas metade de 
cada uma para a massa 
não transbordar quan-
do estiver assando. Leve 
uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida 
e coma na hora!

ATOS OFICIAIS

nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Munici-
pal, NAIDE SOUZA GONÇALVES DOS SANTOS, para 
exercer o cargo de comissão de Chefe da Divisão de 
Administração das Unidades Básicas, símbolo DAS-4, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1281/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
FRANCISCO JOANATAN DA SILVA MAIA, para exercer 
o cargo de comissão de Secretário Executivo, símbolo 
DAS-2, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1282/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RENATA DA SILVA RICCI, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, símbolo DAS-8, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1283/SEMAD/2021 DE 13 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, MATHEUS ALVES DE MEDEIROS, do cargo em 
comissão de Diretor da Divisão de Serviço, símbolo 
DAS-3, da Secretaria Municipal de Saúde.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ERRATAS

nA pORTARiA nº 1230/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: VIVIANE MOURÃO CHAVES TUFF 
ALLI
LEIA-SE: VIVIANE MOURÃO CHAVES TUFFI ALLI 

nA pORTARiA nº 946/SEMAD/2021 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021, publicada em 27/03/2021
ONDE SE LE: ANA CAROLINA SILVA DE SOUZA
LEIA-SE: ANA CAROLINE SILVA DE SOUZA

nA pORTARiA nº 1235/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: NATALIA COSTA MARINHO 
LEIA-SE: NATALI DA COSTA MARINHO
ONDE SE LE: IVONE NOVAES DOS SANTOS
LEIA-SE: IVONETE NOVAES DOS SANTOS

nA pORTARiA nº 1227/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: NICOLE RODRIGUES MELO
LEIA-SE: NICOLLE RODRIGUES MELO
ONDE SE LE: CLEUSA MARIA NUNES DIAS
LEIA-SE: CLEUSA MARIA NUNES DA SILVA

nA pORTARiA nº 1241/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: DENISE MARIA SOARES LEITE
LEIA-SE: DENISE MARIA SOARES MARTINS
ONDE SE LE: VANESSA DE ANDRADE LOYOLA 
THODORO
LEIA-SE: VANESSA DE ANDRADE LOYOLA THEO-
DORO

nA pORTARiA nº 1229/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: ELISABETH DOS SANTOS PEREIRA 
VILLAR
LEIA-SE: ELISABETH DOS SANTOS PEREIRA 
VILLAR FIGUEIREDO

nA pORTARiA nº 1228/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: ROSYMARE BARACHO MIRANDA DA 
SILVA
LEIA-SE: ROSEMARY BARACHO MIRANDA DA SIL-
VA

nA pORTARiA nº 964/SEMAD/2021 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021, publicada em 27/03/2021
ONDE SE LE: MARLENE TORINO RIBEIRO
LEIA-SE: MARLENE TARDIVO RIBEIRO

nA pORTARiA nº 962/SEMAD/2021 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021, publicada em 27/03/2021
ONDE SE LE: PRISCILA TORINO RIBEIRO
LEIA-SE: PRISCILA TARDIVO RIBEIRO

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE COMuniCAÇÃO SO-
CiAL

DESpACHO pROCESSO nº 45/0029/2020: HOMO-
LOGO como DESERTA a presente LiCiTAÇÃO na 
modalidade de COnViTE nº 004/2021, cujo objeto é 
COnTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE REVELAÇÃO E 
MOLDuRAGEM DE RETRATO OFiCiAL CORpORA-
TiVO, pARA ATEnDER A TODA A ADMiniSTRAÇÃO 
DiRETA E inDiRETA DO MuniCÍpiO DE BELFORD 
ROxO -RJ. Conforme Ata de julgamento/mapa de lan-
ces e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Co-
missão Permanente de Licitação as fls. 182 e ainda, pa-
receres da Douta Procuradoria-Geral do Município em 
fls. 100 a 107 e da Controladoria Geral do Município às 

fls. 184.
               

Belford Roxo, 13 de abril de 2021.

AnDRÉ ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação Social

ExTRATO DE COnTRATO
pROCESSO: 45/0030/2020
COnTRATO n°: 003/SECOM/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
COnTRATADA: EFATA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRÉ-
SARIA PARA FORNECIMENTO FUTURA E EVENTU-
AL DE PLACAS DE ACM, LETRAS E INSTALAÇÃO 
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ. 
VALOR: R$ 466.520,00 (quatrocentos e sessenta e 
seis mil, quinhentos e vinte reais). 
pRAZO: 30 (trinta) dias. 
pROGRAMAS TRABALHO: 1.04.122.001.2063 
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00. 
nOTA DE EMpEnHO: 308/2021. 
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93.  
DATA DE ASSinATuRA: 12 de Abril de 2021.

AnDRÉ ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação Social

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

ExTRATO DE COnTRATO
pROCESSO: 45/0030/2020
COnTRATO n°: 006/SEMED/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
COnTRATADA: EFATA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRÉ-
SARIA PARA FORNECIMENTO FUTURA E EVENTU-
AL DE PLACAS DE ACM, LETRAS E INSTALAÇÃO 
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ. 
VALOR: R$ 687.520,00 (seiscentos e oitenta e sete 
mil, quinhentos e vinte reais). 
pRAZO: 30 (trinta) dias. 
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2040. 
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00. 
nOTA DE EMpEnHO: 309/2021. 
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93.  
DATA DE ASSinATuRA: 12 de Abril de 2021

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-
CiAL, CiDADAniA E DA MuLHER

ExTRATO DE COnTRATO
pROCESSO: 45/0030/2020
COnTRATO n°: 001/SEMASCM/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
COnTRATADA: EFATA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EM-
PRESRIA PARA FORNECIMENTO FUTURA E EVEN-
TUAL DE PLACAS DE ACM, LETRAS E INSTALAÇÃO 
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CIDADANIA E DA MULHER DO MUNICÍ-
PIO DE BELFORD ROXO/RJ. 
VALOR: R$ 90.136,00 (noventa mil, cento e trinta seis 
reais) 
pRAZO: 30 (trinta) dias 
pROGRAMAS TRABALHO: 1.08.244.045.2024. 
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00. 
nOTA DE EMpEnHO: 47/2021. 
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93.  
DATA DE ASSinATuRA: 13 de Abril de 2021.

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-

nia e da Mulher

SECRETARiA MuniCipAL DE SEGuRAnÇA pÚBLi-
CA E MOBiLiDADE uRBAnA

ERRATA

nA pORTARiA nº 001/SEMuSpMOB/2021 DE 12 DE 
ABRiL DE 2021puBLiCADA EM 13/04/2021

OnDE SE LÊ: 26 de março de 2021
LEiA-SE : 26 DE fevereiro de 2021

JOÃO SAnT’AnnA JuniOR 
Secretaria Municipal de Segurança pública e Mobi-

lidade urbana

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

ExTRATO DE COnTRATO
pROCESSO: 45/0030/2020
COnTRATO n°: 006/SEMUS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
COnTRATADA: EFATA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRÉ-
SARIA PARA FORNECIMENTO FUTURA E EVENTU-
AL DE PLACAS DE ACM, LETRAS E INSTALAÇÃO 

PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ. 
VALOR: R$ 687.520,00 (seiscentos e oitenta e sete 
mil, quinhentos e vinte reais). 
pRAZO: 30 (trinta) dias. 
pROGRAMAS TRABALHO: 1.10.302.028.2010. 
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00. 
nOTA DE EMpEnHO: 136/2021. 
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93.  
DATA DE ASSinATuRA: 13 de Abril de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA  
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 018/COMiSSÃO DE pROCESSO SE-
LETiVO SiMpLiFiCADO DO EDiTAL nº 001/2020 DE 
13 DE ABRiL DE 2021

Dispoe sobre a convocação dos candidatos classifica-
dos e aprovados para as vagas remanescentes do pro-
cesso seletivo simplificado do edital nº 001/2020. 

Considerando que o presente edital tem como objeto 
contratação temporária por tempo determinado, confor-
me 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 aten-
derem a necessidade das unidades de saúde Hospital 
Municipal de Saúde, Unidade Mista do Lote Xv e UPA 
24 H do Bom Pastor.

Considerando a necessidade de manter o atendimento 
à população do Município de Belford Roxo, em todos 
os aspectos quanto aos preceitos do Sistema Único de 
Saúde regidos pela Lei Federal n° 8.080/1990, 

Considerando a necessidade de manter a promoção da 
eficiência no atendimento aos pacientes, sendo indis-
pensável 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 Bair-
ro Bom Pastor e na Unidade Mista do Lote XV manten-
do-se a prestação dos serviços públicos relevantes na 
Área da Saúde, incluindo as atividades decorrentes da 
pandemia da COVID-19 e as atividades não relaciona-
das ao COVID-19, de modo a não sufocar o sistema 
de saúde local e ocasionar filas de espera para aten-
dimento,
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal 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: 

Art.1º - Fica divulgada a convocação dos candidatos 
classificados e aprovados para as vagas remanescen-
tes, bem como o cargo e a unidade que prestarão ser-
viço (ANEXO I), para exercerem as seguintes funções: 

I. Maqueiro
II. Porteiro
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 14 e 15 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 Proces-
so;

Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Atenciosamente,

Belford Roxo, 13 de abril de 2021.

RiCARDO FRiED
presidente da Comissão 

Matrícula nº 60/80.694

AMERiCO DELMiRO JOAO ALMEiDA DA SiLVA 
Matrícula nº 11/025621 

AnTOniO CARLOS pinHO
Matrícula nº 60/077201

LuiZ SOARES DA SiLVA
Matrícula nº 11/020239

ERiCA LiMA COuTO 
Matrícula nº 60/079948

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula nº 82/43327

AnExO i

RELAÇÃO DOS CAnDiDATOS CLASSiFiCADOS

upA – BOM pASTOR

inscrição

27229 14660 29693 51667

51669 51672 51670 31540
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suB-20
Fluminense tem duas na 
seleção brasileira de vôlei

 Lelê e stephany
 são convocadas para 

o mundial deste ano 
na europa

a primeira con-
vocação oficial 
da seleção bra-

sileira feminina sub-20, 
anunciada na sexta-feira 
(9) pela Confederação 
Brasileira de voleibol, 

conta com duas atletas 
do fluminense. a lí-
bero lelê e a ponteira 
Stephany se apresen-
tam no dia 19 de abril, 
juntamente com outras 
20 jogadoras, no Cen-
tro de Desenvolvimento 
de voleibol (CDv), em 
Saquarema (RJ), para o 

início dos treinamentos. 
a equipe ainda conta 
com o tricolor guilher-
me Schmitz, assistente 
do técnico Hairton Ca-
bral.

o principal objetivo da 
seleção sub-20 na tem-
porada é a disputa do 
Campeonato Mundial da 

categoria, que será reali-
zado de 9 a 18 de julho 
na Holanda e na Bélgica. 
apenas 12 das 22 atletas 
convocadas embarcarão 
para a competição.

Em 2019, lelê e Ste-
phany conquistaram a 
medalha de bronze no 
Mundial Sub-18, no 

Egito, sob o comando 
do também tricolor Hyl-
mer Dias. Na ocasião, 
Stephany foi a capitã da 
seleção brasileira.

“Ter a oportunidade 
de treinar e acompanhar 
a geração que foi bron-
ze no Mundial passado 
é um prazer. Serão dias 

de muito trabalho, mui-
ta resiliência, e tenho 
certeza que o Brasil vai 
chegar forte e brigar 
pelo título mundial este 
ano. É uma geração pro-
missora, com vários ta-
lentos físicos e técnicos 
que vão dar alegrias ao 
país”, disse guilherme.

A líbero Lelê se apresenta dia 19 deste abril, com outras 20 jogadoras no CDV, em Saquarema

 MailSoN SaNTaNa/ffC


