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UltRaPaSSoU
2,4 MilHÕeS

“A sorte de São João é ter um prefeito médico”. A declaração feita por governador em exercício do Rio 
de Janeiro, Cláudio Castro, traduz o balanço feito pelo Dr. João em seu segundo mandato.

100

laVageM de diNHeiRo
“Rainha de Copas” 

do tráfico entra 
no radar da Civil

Ex-aliados do traficante Léo do Aço, assassinado com tiros 
de fuzil em 2019, entraram na mira de operação da polícia. Cri-
minosos movimentaram 2, 5 milhões nos últimos anos. 
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Instrumental com qualidade faz bem à alma, diz o professor e ins-
trumentista, Décio Cavaquinho, de Nova Iguaçu. Aliás, música bem 

arranjada é uma das qualidades dele. Parabéns Décio pelo trabalho que 
desenvolve na formação de novos talentos, na Escola de Música Brasi-

leirinho, em Comendador Soares. Receba o abraço especial da Resenha 
nesta quinta, 15. Sucesso, Fera!

Resenha Cultural
Hora

O cantor Gospel Jorgi-
nho de Xerém, que já se 
apresentou por todo esse 
Brasil e também em alguns 
países da Europa como 
Itália, Inglaterra, Espa-
nha e Portugal, passando 
por EUA, Canadá e Japão 
está finalizando sua mais 
nova obra musical “PRO-
MESSAS”. Neste álbum, 
reúne-se o estilo musical 
pentecostal de raiz como 
o forró e também o pop 
pentecostal onde o cantor 
consegue atingir e atender 
seu público fiel com o EP 
de 8 faixas, assinadas pelo 
Produtor Musical Edmil-
son Braga, Ronny Barboza 
e Jairinho Manhães. 

Nesta semana foi lança-
da a faixa “A Unção é do 
Menor” nas plataformas 
digitais e também um clipe 
no seu canal no YouTube, 
alcançando em apenas três 
dias, 60 mil views. Jorgi-
nho de Xerém conta com 
mais de 100 mil seguidores 
no Instagram.

jorginho de 
Xerém

prepara novo EP  
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Vania Reis é pro-
fessora, coreó-
grafa de 55 anos, 

dos quais, 45 dedicados 
ao que ela faz de coração 
e amor. “A dança sempre 
fez parte da minha vida”, 
conta. Em 1980 Vania 
montou a Escola de Dan-
ça Vania Reis, em Campo 
Grande, e, 10 anos depois, 
transferiu o endereço para 
Realengo, onde funciona 
atualmente.

Na carreira de ensina-
mentos viu vários alunos 
crescerem e fazer suces-
so. Vania Reis se enche 
de orgulho e mostra brilho 
nos olhos quando relata 
que foi a responsável no 
preparo de várias alunas. 
“Posso destacar Marcia 
Jaqueline, primeira baila-
rina do Teatro Municipal”. 

Mesmo com o momen-
to pandemia que assola o 
Brasil a mestra não desa-
nima e anuncia: “estamos 
retornando para Campo 
Grande com mais uma 
unidade da nossa escola”.

O carnaval também faz 
parte da trajetória artísti-

ca da nossa personagem. 
“Comecei a desfilar com 
10 anos na Ala das Crian-

ças da Mocidade Inde-
pendente e depois em alas 
coreografadas da mesma 

escola”, relembra. “Tive a 
oportunidade de participar 
pela primeira vez da cria-
ção de alas, carros alegó-
ricos, profissionalmente 
falando, e com a dança 
atrelada ao processo”, 
acrescenta. 

Daí trabalhou a comis-
são de frente da Capricho-
sos de Pilares, coordenou 
as alas de passistas na 
Mocidade... Foi produtora 
dos shows da Mocidade e 
outras atuações bem-su-
cedidas na escola. “Esse 
desafio  me deu oportuni-
dade para sair da zona de 
conforto que era só a dan-
ça de sala de aula. Como 
gosto de desafios, montei 
uma equipe de profissio-
nais que trabalha na es-
cola. Vania Reis abraçou 
parceria com a produtora 
Petro Rio Carioca na qual 
cuidará da preparação dos 
artistas para ter seguran-
ça e desempenho melhor 
no palco. A MC Kyara da 
mesma Petro Rio Cario-
ca é a primeira a ser pre-
parada pela profissional. 
“Acredito nessa nova ca-
minhada positiva e pro-
fissionalmente falando”, 
finaliza Vania Reis. 

jota caRvalho
jota.carvalho@yahoo.com

#TBT pedido por lei-
tor. Quinta-feira boa 
para lembrar de duas 
figuras que afunda-
ram seus municípios e 
depois meteram o pé 
na estrada fugindo de 
quem os elegeram. Um 
magrelo e fala mansa 
saiu da vereança para 
comandar a cidade que 

confiou nele, mas só 
teve o pior. Faliu a saú-
de, educação, atrasou 
salários dos servidores, 
sem contar que largou a 
cadeira e virou pó. Seus 
aspones tiveram de com-
pletar o mandato enga-
nando como podiam a 
população. A cidade vi-
rou lixeira a céu aberto.

Magrelo e mau gestor meteu o pé

Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Uma outra decepção 
para seus eleitores tinha 
experiência política de 
sobra e era PHD em fal-
catruas. Vendeu ideia de 
bom moço, aparou o bi-
gode para tomar posse e 
foi ‘uma água’ na admi-
nistração do lugar. Saiu 
de Brasília com fama 
de ‘o cara’ e afundou a 
cidade que governou. 

Com tudo falido, não 
teve coragem de encarar 
o povo. Pegou a mulher, 
botou a bagagem no car-
rinho e entrou no primei-
ro avião, sabe-se lá para 
onde. Deu azar, pois na 
mesma aeronave estava 
um morador do municí-
pio que acabara de aban-
donar sem prestar contas 
dos rombos.  

Bigodudo decepção fugiu de avião

Os dois exemplos 
negativos que o SOM-
BRA guarda nos arqui-
vos da coluna, parece 
que não são os únicos 
que desgraçaram suas 
administrações. Vamos 

seguir pesquisando ou-
tros, a pedido de leitores 
ávidos por conhecerem 
quem foram os ‘desgra-
çadores’ de municípios 
que governaram. É só 
ter paciência.

Sombra caça mais ‘afundadores’

o SoMBRa

RoSaNa M
agalHãeS / PetRo Rio 

Arte dA dAnçA 

VaNia ReiS

O Teatro Rival Refit vai ser palco da homena-
gem a um grande sambista carioca, cujo centenário 
de nascimento comemora-se este ano. É o espetá-
culo “Elas cantam Zé Ketti”, que vai passear por 
sucessos do cantor e compositor, como “A voz do 
morro”, “Diz que fui por aí”, “Opinião” e “Máscara 
Negra”, dentre outros hits.

O evento será no sábado (17), às 19h30, via canal 
do Rival no Youtube.

O grupo é formado só por mulheres. Nos vocais, 
Grazzi Brasil, única mulher intérprete oficial de es-
colas de samba no Rio e em São Paulo; Iracema 
Monteiro, que acaba de participar do The Voice +”; 
Nana Kozak, que lançou, no Rival, o álbum “Ouça 
a mulher do novo dia”, em 2019; e a jovem man-
gueirense Cacá Nascimento, que participou do The 
Voice Kids em 2019 e brilha cantando na escola mi-
rim Mangueira do Amanhã. Completam o time as 
instrumentistas Aline Colombani (violão), Cecília 
Cruz (cavaquinho), Mari Araújo (pandeiro), Vivi 
Amaral (tantã) Raphaela Yves (surdo), Karina Ne-
ves (flauta) e Juliane Procópio (surdo e percussão 
geral). O espetáculo vai contar, ainda, com a parti-
cipação especial de Geisa Ketti, filha de Zé Ketti e 
também cantora, que, além de interpretar uma das 
canções do pai, vai mexer no baú afetivo e familiar 
do homenageado. 
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“Elas Cantam Zé Ketti” celebra centenário do sambista

Vânia se orgulha de ter revelado nomes 
importantes em sua caminhada

Coreógrafa e
descobridora de 

talentos na Zona oeste
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Prefeito dr. joão faz balanço do seu segundo mandato com realizações em todos os setores 

No último sábado (10), 
a nova gestão da Prefei-
tura de São João de Me-
riti, no segundo mandato 
do prefeito João Ferreira 
Neto, o Dr. João, comple-
tou 100 dias de governo. 
Na Saúde, mais de 53 mil 
idosos foram vacinados 
contra covid-19 com a 
primeira dose e outros 18 
mil com a segunda. Tam-
bém foram feitos milha-
res de exames no Labora-
tório Central, sendo mais 
de quatro mil de glicose, 
hemograma, urina, co-
lesterol/triglicerídeos e 
preventivos. O local rea-
liza diariamente mais de 
100 testes de covid-19 
por dia e, nestes 100, fo-
ram feitos mais de 2.500. 
A pasta realizou ain-

da mais de 300 atendi-
mentos por dia no Cen-
tro de Imagem, além 
de 873 mamografias, 
12.699 tomografias, 
5.993 ressonâncias mag-
néticas e 9.721 raios X. 
A UPA de Jardim Íris 
acabou de passar uma 
reforma completa e, 
além do atendimento de 
urgência e de emergên-
cia, uma tenda de tria-
gem para covid-19 foi 
instalada na área exter-
na, climatizada e com 
consultórios médicos. 

Os pets não 
ficaram de fora! 

Foi criada a Superin-
tendência de Promoção e 
Bem-Estar Animal, setor 
exclusivo para atender os 
pets da população, com 
o “PetsApp” (21 99813-
3737), um número exclu-
sivo para solicitar vacina-

ção, cadastrar protetores, 
ONGs e fazer apresen-
tação de denúncias. 
Nesses 100 dias, uma das 
principais vias da cidade, 
a Rua Gessyr Gonçalves 
Fontes (Rua dos Bancos), 
no Centro, teve sua rede 
de drenagem trocada.  O 
material novo foi insta-
lado em toda a extensão 
da via, acabando com 
alagamentos na região.  
Além disso, outra obra 

importante e aguardada 
pela população há mais 
de 30 anos foi feita. A 
intervenção no bairro 
Grande Rio foi realiza-
da para acabar com os 
constantes alagamentos 
na região, dando um fim 
ao pesadelo vivido pelos 

moradores. A 
rede de capta-
ção de águas 
pluviais já 

foi instalada e as redes 
secundárias, das demais 
vias do bairro, estão sen-
do conectadas a essa rede 
principal. Elas serão pa-
vimentadas logo após a 
conclusão dessa etapa. 
Foi feita ainda a rotató-
ria na Venda Velha (en-

tre o Shopping Grande 
Rio e o Detran), uma das 
obras mais necessárias 
no bairro e que gerou um 

grande alívio ao trânsito 
local. Além dela, outras 
duas foram feitas próxi-
mo aos acessos da Ro-
dovia Presidente Dutra.  
Duas pastas muito atu-
antes na certificação do 
cumprimento de decre-
tos e leis, as secretarias 
de Trânsito e Transpor-
te e de Ordem Pública 
lidam diretamente com 
a população, trabalhan-
do em todas as fases da 
Operação Fiscalização 
pela Vida, ação que visa 
checar se as normas es-
tabelecidas em decreto 
para controle da covid-19 
estão sendo cumpridas, 
seja pela fiscalização, 
seja pela agilidade e se-
gurança viária.

antonio caRlos

horahmunicipios@gmail.com

100 dias do governo
de São joão de Meriti 

O antigo contrato de 
concessão de coleta de 
lixo, firmado na gestão 
anterior, estimado em 
R$ 4,8 milhões por mês 

e com prazo de 30 anos 
foi suspenso na justiça. 
Ação necessária, pois o 
valor era muito oneroso 
aos cofres públicos. As-

sim, a prefeitura passou 
a realizar o serviço e a 
economizar metade des-
se valor por mês.

 SUSPeNSão do CoNtRato de 
CoNCeSSão da Coleta de liXo

Apenas nesses pri-
meiros meses, quatro 
unidades escolares es-
tão passando por re-
formas e devem ficar 

prontas em breve, são 
elas: E. M. Dr. João Al-
ves Martins, em Vilar 
dos Teles, E. M. Par-
que Alian, no Parque 

Alian, E. M. Francisca 
Jeremias, em Vilar For-
moso, e a E. M. Jardim 
Metrópole, no Jardim 
Alegria.

Na edUCação

Na SeCRetaRia de tRaBalHo e ReNda
Que atua na promoção 

de políticas públicas para 
a geração de emprego, 
oferece serviços de auxí-
lio desemprego, balcão de 

emprego, carteira de tra-
balho digital, emissão da 
1ª e 2ª via da carteira de 
identidade, entre outros, 
atendeu 6.429 moradores 

pelo serviço de busca de 
vagas de emprego no Sis-
tema Nacional de Empre-
go (Sine) e 10.338 muní-
cipes pelo Detran.

Em março, o gover-
nador em exercício do 
Estado do Rio de Janei-
ro, Cláudio Castro, em 
visita a cidade falou so-
bre parcerias e elogiou o 
Hospital Municipal: “O 
hospital está lindo, pare-
ce até particular. A sorte 
de São João é ter um pre-
feito médico e o governo 
do estado tem obrigação 
de ajudar as prefeituras”. 
Além disso, o governa-
dor falou ainda sobre 
investimentos na cida-
de. Anunciou o aporte 
de R$ 4 milhões na lim-
peza de rios e de R$ 6 
milhões para reativar o 
que será a primeira ma-
ternidade da cidade. Só 

na área da Saúde, duran-
te o Governo Presente 
Baixada, foram anun-
ciados mais de R$ 100 
milhões de recursos para 
os municípios da região.  
Por fim, Castro falou 
sobre a Fundação para 
a Infância e Adolescen-

tes – Fia que, agora, tem 
uma filial na cidade: 
“Esse programa é funda-
mental para as famílias 
da região e acontecerá 
em três salas da Esco-
la Municipal Professor 
Jansen Pereira de Melo”, 
afirmou.

“a SoRte de São joão É teR UM PRefeito 
MÉdiCo”, diZ goVeRNadoR 

Engana-se quem pen-
sa que não existe espaço 
verde na cidade, o mu-
nicípio conta com cinco 
áreas de preservação am-
biental (APAs), um hor-
to municipal e o Parque 
Jurema. Neste último, a 
pasta revitalizou o aces-
so e, junto com grupos 
de escoteiros, formali-
zou a entrega à popula-
ção, em março. 

A Secretaria Muni-

cipal de Esporte tem a 
função de desenvolver 
políticas públicas volta-
das à prática de ativida-
des físicas em geral. O 
objetivo é promover a 
integração social e me-
lhor a qualidade de vida 
dos munícipes. Pensando 
também na inclusão, a 
secretaria deu início ao 
projeto Esporte Inclu-
são Meriti que, embora 
esteja suspenso tem-

porariamente por con-
ta da covid, oferece as 
seguintes atividades às 
pessoas com deficiência: 
basquete, futsal, tênis de 
mesa, capoeira e bocha.  
Esse foi um resumo das 
principais ações do go-
verno, o executivo muni-
cipal está ciente de que o 
trabalho não pode parar e 
segue atuando para fazer 
o melhor pela população 
de São João de Meriti.

MUNiCíPio CoNta CoM CiNCo aPaS

Foram feitos milhares de exames no Laboratório Central Dr. João incentiva o fim do sedentarismo com o projeto Esporte Inclusão Meriti

Rotatória na Venda Velha gerou um grande alívio ao trânsito local

VeNCeNdo deSafioS VeNCeNdo deSafioS 
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Quase 40 milhões de 
brasileiros estão offline 

Números da Pes-
quisa Nacional por 
Amostra de Domicí-
lios Contínua (Pnad 
C), com levantamento 
feito no 4º trimestre 
de 2019, divulgada 
ontem pelo Institu-
to Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística 
(IBGE), mostra que 
o Brasil tinha 39,8 
milhões pessoas sem 
conexão com a inter-
net no final de 2019. 
O número representa 
21,7% da população 
com idade acima de 
10 anos. 

Um ano antes, o 
número de brasileiros 
que não tinham aces-
so à rede mundial de 
computadores era de 
45,9 milhões, o que 
correspondia a 25,3% 
da população com 10 
anos ou mais. Em um 
ano, o número de in-
ternautas no Brasil 

aumentou em 6,1 mi-
lhões de pessoas. Ha-
via no país, ao final de 
2019, 143,5 milhões 
pessoas conectadas à 
internet (78,3%).

Os dados do suple-
mento de Tecnologias 
da Informação e Co-
municação (TIC) da 
Pnad dão um panora-
ma sobre quantas pes-
soas estão conectadas 
à internet e aparelhos 
mais usados para 
acessar a rede.

O número de pesso-
as que se conectam à 
internet no Brasil vem 
crescendo, segundo 
o IBGE. Em 2019, 
78,3% das pessoas de 
10 anos ou mais (143,5 
milhões) se conecta-
ram à rede. Em 2016, 
esse número era de 
64,7% da população, 
enquanto em 2017 era 
de 69,8% e em 2018 
era de 74,7%.

A vacina da Moderna é 90% eficaz contra a Covid-19 e 95% con-
tra as formas graves da doença. Os dados são de um ensaio clínico 
de fase 3 feito pela empresa dos Estados Unidos envolvendo mais 

de 30 mil pessoas.  

A vacinação contra a Covid-19 no Rio pode ser suspensa a partir de 
hoje, data para a imunização de mulheres com 62 anos e e profissio-
nais de saúde com 51 anos. Até ontem, a prefeitura espera mais doses 

do imunizante. 

A Firjan SENAI dis-
ponibiliza neste mês 500 
vagas gratuitas em cursos 
EaD com aulas online, 
com duração média de 
dois meses, para atender 
as necessidades de aper-
feiçoamento de profissio-
nais da indústria flumi-
nense. 

Para participar, a 
empresa deve realizar 
cadastro https://loja.
mundosenai.com.br/, 
selecionar os cursos de 
aperfeiçoamento deseja-
dos e indicar os empre-
gados escolhidos para o 
treinamento.

oPoRtUNidade 

Seleção 

A Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) realizou ontem na 
fortaleza de São José, re-
gião portuária da cidade, a 
cerimônia de condecora-
ção com a Medalha Tira-
dentes do Corpo de Fuzi-
leiros Navais da Marinha 
do Brasil.

A entrega das medalhas - maior honra-
ria concedida pelo parlamento estadual - 
foi feita pelo deputado Samuel Malafaia 
(DEM), que representou a Alerj e o presi-
dente da Casa, deputado André Ceciliano 
(PT).

MedalHa tiRadeNteS 

MaioR HoNRaRia 

editoRial

O ministro do Tribunal Superior Mili-
tar, almirante Leonardo Puntel; o coman-
dante de Operações Navais, almirante 
Alípio Jorge Rodrigues; e o comandante-
-geral do CFN, almirante Paulo Martino 
Zuccaro, foram homenageados. 

HoMeNageadoS

RePRodUção 

Nova Iguaçu perdeu 
uma das suas figuras 
mais ilustres. Morador 
do bairro Rancho Novo, 
Edilson Alves faleceu 
na última terça-feira, 
no Hospital da Posse, 
onde estava internado 
há mais de 10 dias, após 
passar por um procedi-

mento cirúrgico. 
Durante anos, ele 

militou na política ao 
lado do ex-deputado 
federal e ex-prefeito 
da cidade, Nelson Bor-
nier, que morreu no úl-
timo domingo vítima 
da Covid-19. Segundo 
o empresário Rodri-

go Caldas, afilhado  de 
Edilson, o padrinho 
também trabalhou há 
muitos anos na Com-
panhia de Desenvolvi-
mento de Nova Iguaçu 
(Codeni). A coluna la-
menta o falecimento e 
roga a Deus força à fa-
mília enlutada. 

Nota de pesar 

pAndemiA

diVUlgação

assEssoRia 
dE impREnsa

Foi realizada ontem 
a segunda reunião 
do Comitê de Co-

ordenação Nacional para 
Enfrentamento da Pan-
demia da Covid-19, no 
Palácio do Planalto, em 
Brasília. Após participar 
da reunião, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiro-
ga, o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, 
e o deputado federal Dr. 
Luizinho (PP-RJ) conce-
dem entrevista coletiva 
para falar sobre os resul-
tados das discussões. O 
comitê, criado em mar-
ço deste ano, é composto 
pelos presidentes da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 

do Senado Federal, Ro-
drigo Pacheco, e da Câ-

mara dos Deputados, Ar-
thur Lira, e, na condição 

de observador, por um re-
presentante do Judiciário. 

Também participaram do 
comitê o ministro da Saú-

de e outros integrantes do 
governo.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o  deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ) concedem entrevista coletiva

o segundo encontro foi realizada na manhã de ontem, no Palácio do Planalto

Participantes do comitê da covid-19 
fazem pronunciamento após reunião

Decreto do governo inclui Correios no PND
O presidente Jair Bol-

sonaro incluiu os Correios 
no Programa Nacional de 
Desestatização (PND). O 
decreto foi publicado on-
tem no Diário Oficial da 
União.

A inclusão da estatal no 
programa de privatização 
do governo foi recomen-
dada pelo Conselho do 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (CPPI), em 
reunião no mês passado, 

faltando apenas a apro-
vação presidencial para o 
andamento dos processos. 
Na semana passada, Bol-
sonaro já havia aprovado 
a inclusão da Empresa 
Brasil e Comunicação 
(EBC) e da Eletrobras no 
PND, que também foram 
objetos de recomendação 
do CPPI.

Sobre os Correios, a 
equipe do Programa de 
Parcerias de Investimen-

tos (PPI) concluiu os 
primeiros estudos que 
analisaram modelos de 
desestatização do merca-
do postal em outros países 
e recomendou a empresa 
para o PND, onde será 
iniciada a segunda fase 
dos estudos. O conselho 
optou pela venda total da 
empresa, em vez do fatia-
mento, que poderá ser a 
venda majoritária (em que 
o Estado continua como 

acionista minoritário) 
ou venda de 100% das 
ações.

A venda dos Cor-
reios depende da apro-
vação, pelo Congresso 
Nacional, do projeto de 
lei (PL) que quebra do 
monopólio estatal e re-
gulamenta a abertura do 
mercado postal à inicia-
tiva privada. O texto foi 
apresentado em feverei-
ro pelo governo federal.

diVUlgação
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Na terça-feira 
(13), chegou ao 
fim o período 

preparatório da Seleção 
Feminina Principal na 
Granja Comary, em Te-
resópolis (RJ). Na manhã 
do mesmo dia, a técnica 
Pia Sundhage conversou 
com a imprensa durante 
coletiva, a fim de realizar 
um balanço da janela de 
treinos, que iniciou no dia 
5 de abril. Durante a ceri-
mônia, de forma virtual, 
a comandante do Brasil 

detalhou a metodologia 
de trabalho adotada pela 
sua comissão técnica.

Com o período sem 
viagens e partidas ofi-
ciais por conta das res-
trições sanitárias impos-
tas pela pandemia do 
coronavírus, Pia pôde 
trabalhar com mais tem-
po o plantel que tem em 
mãos. Ao longo dos dias, 
a técnica realizou treinos 
de alta intensidade, jogo-
-treino entre suas atletas, 
e também fez testes com 
jogadoras específicas em 
novas posições, já visan-
do aos Jogos Olímpicos. 

Mas além das atividades 
gerais, a comissão da Se-
leção Principal focou em 
duas táticas de jogo jul-
gadas primordiais: bola 

parada e contra-ataque.
“Primeiramente, sou 

grata que nos reunimos 
com algumas das jogado-
ras que atuam no Brasil 

aqui na Granja Coma-
ry. Porque não é fácil, 
são muitos protocolos a 
serem seguidos, mas o 
fato de ter muitas pesso-

as envolvidas para que 
isso aconteça, me faz ser 
grata. Tivemos um local 
para assistir jogos, con-
versamos sobre nossas 
oponentes e tentamos tra-
balhar certas coisas den-
tro do nosso jogo. Nesse 
curto espaço de tempo 
sem atuarmos, conversa-
mos sobre coisas especí-
ficas do nosso modelo de 
jogo. Fizemos duas coi-
sas: treinamos muito as 
jogadas de bola parada, 
somos muito boas nisso, 
e também treinamos os 
contra-ataques”, revelou 
a técnica sueca.

Período de treinamentos na Granja Comary terminou na terça-feira, 13, com avaliação positiva

fotoS: laURa Zago / CBf

“Morri, mas passo bem”, brinca mãe  
de joão gomes com título do fla

Foi sofrido, mas o Fla-
mengo conseguiu atingir 
o objetivo e conquistou 
a Supercopa do Brasil no 
último domingo (11), so-
bre o Palmeiras. Reserva 
de Diego Ribas, João Go-
mes entrou no decorrer 
do segundo tempo, acer-

tou sua cobrança de pê-
nalti na decisão e deixou 
a mãe orgulhosa.

Nas redes sociais, Mo-
nique Gomes, mãe do vo-
lante, comemorou a con-
quista do filho e destacou 
o sofrimento vivido nos 
pênaltis. “A Deus toda 

honra e toda glória!!!! 
Morri mas passo bem… 
Campeão, campeão, cam-
peão”, escreveu ela.

Após empatar em 2 a 
2 no tempo normal, o Fla 
decidiu a Supercopa nas 
penalidades máximas e 
bateu o Alviverde por 6 

a 5. Além de Gomes, Ar-
rascaeta, Michael, Viti-
nho, Gabigol e Rodrigo 
Caio converteram suas 
cobranças para o Rubro-
-Negro. Diego Alves pe-
gou três pênaltis do rival 
e garantiu o título para o 
Mengo.

MaRCelo CoRteS / CRf 

João Gomes e a taça do bicampeonato da Supercopa 
ganha nas penalidades máximas em Brasília

Seleção feMiNiNa PRiNCiPal

A etapa de treinos já 
projeta os adversários 
que a Seleção Brasi-
leira terá pela frente 
nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. O contra-
-ataque, por exemplo, 
foi notado pela comis-
são técnica como uma 
ótima alternativa para 
rivais que marcam for-
te pressão. De acordo 
com Pia, o desafio do 
grupo até julho é estar 
conectado e entrosa-
do na metodologia de 

jogo.
“Se olharmos para 

o Torneio She Belie-
ves, quando jogamos 
contra a melhor equi-
pe do mundo, os EUA, 
tivemos que lidar com 
aquela pressão alta. 
Essa é uma das razões 
para avaliarmos esse 
cenário e treinarmos 
contra-ataques. Re-
almente acredito que 
com um pouco mais de 
tempo antes das Olim-
píadas, estaremos mais 

conectadas. Futebol é 
sobre estar em sincro-
nia e conectado. Uma 
certeza que tive nesse 
período de treinos é 
que se conseguirmos 
fazer as jogadas de bola 
parada, estaremos bem. 
Isso nos dá muita con-
fiança. Acredito que 
temos a técnica, agora 
é sobre estar conecta-
da e tomar as decisões 
certas. Essa é provavel-
mente é a solução nesse 
período pré-olímpico”, 

destrinchou Sundhage.
Contando primor-

dialmente com atletas 
que atuam no Brasil, 
devido às restrições de 
viagens internacionais, 
o período de prepara-
ção na Granja Comary 
abriu portas para atletas 
mais jovens mostrarem 
seu talento. Anima-
da com o desempenho 
destas jogadoras, Pia 
avaliou um futuro pro-
missor para a Seleção 
Principal a longo prazo, 

já projetando a Copa do 
Mundo de 2023.

“É muito impor-
tante que disputemos 
partidas e consigamos 
tempo de campo para 
essas jogadoras. Acho 
que elas vão fazer a 
diferença na Copa do 
Mundo, por isso estou 
tão animada de trazê-
-las. Não tenho certeza 
se elas já estão prontas 
para a pressão, porque 
nas Olimpíadas a pres-
são é muito alta. Então 

se você é jovem e não 
tem tanta experiência 
junto à Seleção, é difí-
cil lidar com essa pres-
são. Quantas jogadoras 
jovens teremos nos Jo-
gos Olímpicos? Eu não 
sei. Teremos que ava-
liar com cautela antes 
de tomar essa decisão. 
Mas tenho certeza que 
os próximos passos do 
futebol aqui no Brasil 
com essas novas atle-
tas serão promissores”, 
concluiu.

tRaBalHo de olHo NoS adVeRSÁRioS

As meninas participaram de jogos-treinos durante a estada na serra

Mesmo com menos 
apetite no mercado em 
relação as últimas tem-
poradas, o Flamengo 
segue atento e busca 
reforçar seu plantel. O 
técnico Rogério Ceni 
deseja contratação de 
um meia-armador para 
reserva de Arrascae-

ta e Everton Ribeiro, 
e a cúpula rubro-negra 
trabalha para atender o 
pedido do comandan-
te. Como já dito, o Fla, 
por conta dos efeitos 
da pandemia do novo 
coronavírus no finan-
ceiro do clube, adota 
postura cautelosa no 

mercado da bola. Ainda 
assim, o Mengo segue 
mapeando opções para 
o setor (meio-campo) e 
inclusive já realizou al-
gumas sondagens. Con-
tudo, até o momento 
não há nenhuma nego-
ciação em andamento. 
A missão de trazer al-

guém de nível parecido 
dos titulares da posição 
(Arrascaeta e Everton 
Ribeiro) sem poder gas-
tar muito é indigesta, e 
a diretoria está ciente 
disso.

Além de um meio-
-campista, Ceni co-
loca como prioridade 

também a chegada de 
um atacante que atue 
pelos lados do campo. 
Porém, pelo fato de já 
contar com um elenco 
qualificado e vencedor, 
o Clube da Gávea não 
tem pressa para sacra-
mentar novos negócios.

No plantel, o Fla-

mengo conta com qua-
tro meias de origem: 
Arrascaeta, Everton 
Ribeiro, Diego Ribas e 
Pepê. No sub-20, Yuri 
de Oliveira e Max, que 
atuaram nas rodadas 
iniciais do Campeonato 
Carioca, são os atletas 
que atuam no setor.

CeNi Pede CoNtRatação de Meio-CaMPiSta CoMo PRioRidade

técnica Pia 
Sundhage detalha 

metodologia 
de trabalho
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CriAdo em duque de CAxiAs

Criado em 2007 por 
um casal de médi-
cos em Duque de 

Caxias, o Brasil Sem Aler-
gia surgiu com o intuito 
de levar tratamento gratui-
to de processos alérgicos 
para moradores carentes 
da Baixada Fluminense, 
em uma região cercada 
de indústrias e com pre-
valência de alergias respi-
ratórias e dermatológicas. 
Com o passar dos anos, a 
iniciativa ganhou relevân-
cia e expandiu suas ativi-
dades, com novos postos 
de atendimento e a inclu-
são de mais serviços de 
saúde. Hoje, a ação social 
tem três unidades na Bai-

xada Fluminense, uma na 
Zona Oeste do Rio e um 
quinto posto, na Região 
dos Lagos, em parceria 
com a Cruz Vermelha.

A iniciativa já bene-
ficiou mais de 500 mil 
pessoas, transforman-
do a vida de muita gente 
com a oferta gratuita de 
consultas médicas, tes-
tes alérgicos e orientação 
multidisciplinar, além da 
realização gratuita da es-
pirometria, que custa em 
torno de R$ 200 em clíni-
cas particulares. O exame 
é fundamental para o diag-
nóstico preciso de doen-
ças respiratórias, agravan-
tes em casos de Covid-19, 
como asma. A equipe ofe-
rece ainda a imunoterapia 
– vacinas para fortalecer 

o sistema imune - a custo 
de fabricação e conta com 
um centro gratuito de ne-
bulização e um ambulató-
rio antitabagismo.

Por ser um serviço es-
sencial, as atividades do 
Brasil Sem Alergia não 
pararam com a chegada 

da pandemia. Muito pelo 
contrário. O projeto au-
mentou seu efetivo e está 
à disposição de todos os 
moradores do Estado do 
Rio, seja com atendimen-
tos presenciais, seja com 
telemedicina, implemen-
tada em tempos de distan-

ciamento social.
Para agendamento de 

consultas em alergias e 
doenças imunológicas, ti-
rar dúvidas e saber mais 
sobre os serviços ofereci-
dos, os interessados pode-
rão enviar uma mensagem 
pelo WhatsApp para (21) 

99374-2042 ou ligar para 
(21) 4063-8720 ou ainda 
acessar www.brasilsema-
lergia.com.br. Os atendi-
mentos são realizados de 
segunda a sábado, de 9h 
às 18h, seguindo todas as 
normas de proteção contra 
a Covid-19.

‘Brasil Sem Alergia’ reforça serviços
gratuitos de saúde na pandemia

diVUlgação

jota caRvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Durante a pandemia, 
o Brasil Sem Alergia 
intensificou suas ativi-
dades dentro e fora dos 
postos de atendimento, 
inclusive com um ôni-
bus itinerante em ações 
voluntárias de saúde ao 
redor do estado. Respei-
tando todas as orienta-
ções sanitárias, a equipe 

percorreu municípios 
da Baixada Fluminense, 
como Mesquita, Nova 
Iguaçu e Queimados, 
além de Iguaba Grande 
e Maricá, com foco na 
prevenção das alergias e 
promoção da saúde. No 
período, mais de 2 mil 
pessoas foram atendidas 
nas 20 ações itinerantes 

do projeto, com testes 
alérgicos, consultas mé-
dicas, prescrição de me-
dicamentos essenciais e 
orientações relaciona-
das à Covid-19.

Além disso, o Bra-
sil Sem Alergia doou a 
seus pacientes mais de 
3 mil kits com remédios 
para asma, um dos prin-

cipais fatores de risco 
em casos de coronaví-
rus. Antes da pandemia, 
a asma já era a quarta 
maior causa de hospi-
talização no país. No 
projeto, pacientes asmá-
ticos ganharam atenção 
redobrada, inclusive 
com opção de consultas 
on-line.

tRaBalHo Na PaNdeMia

Até o início da pan-
demia, o Brasil Sem 
Alergia também con-
tava com um coral, o 
Canto que Cura, for-
mado por 40 pacientes 
do projeto com proble-
mas respiratórios. O 
grupo foi criado com o 
objetivo de melhorar a 
condição de saúde des-

tas pessoas, já que há 
estudos demonstrando 
a eficácia da prática do 
canto no controle de 
sintomas pulmonares. 
Além das aulas gra-
tuitas, cada integrante 
era acompanhado pelo 
departamento médico 
e recebia medicamen-
tos para o tratamento 

de sua doença respi-
ratória. Muitos alunos 
apresentaram melhora 
significativa dos sinto-
mas, com ganho com-
provado da condição 
pulmonar.

A equipe espera reto-
mar os ensaios tão logo 
acabe esse período, 
voltando a proporcio-

nar momentos de cul-
tura e lazer para seus 
pacientes, além de re-
tomar as performances 
da turma em eventos 
culturais.

“Ao longo desses 
quase 15 anos à frente 
do Brasil Sem Alergia, 
transformamos a rea-
lidade de muita gente, 

levando saúde e quali-
dade de vida para cen-
tenas de milhares de 
pessoas que não teriam 
acesso a serviços médi-
cos na rede particular. 
Tenho muito orgulho 
do trabalho que desen-
volvemos até aqui e 
espero que possamos 
fazer ainda mais pela 

população do Rio e do 
país”, comenta Mar-
cello Bossois, médico 
alergista e pesquisador, 
coordenador técnico 
do Brasil Sem Alergia.

Atualmente, cerca 
de 35% dos brasilei-
ros têm algum tipo de 
alergia, de acordo com 
o Ministério da Saúde.

CoRal foRMado PoR PaCieNteS

Com foco na população de baixa renda, projeto social já realizou mais de 500 mil atendimentos

Além de cidades da Baixada Fluminense, Realengo e Iguaba Grande também ganharam sedes do serviço 

Duque de Caxias: 
Rua Conde de Por-
to Alegre, 155, 25 de 
Agosto

Nova Iguaçu: Rua 

Iracema Soares Perei-
ra Junqueira, sem nú-
mero, Cruz Vermelha 
Nova Iguaçu

Xerém: Praça da 

Mantiqueira, 18, Cen-
tro Médico Estrela de 
Davi

Realengo: Av. Santa 
Cruz, 1896

Iguaba Grande: 
Rua Paulino Pinto Pi-
nheiro, 133, Centro, 
Cruz Vermelha Iguaba 
Grande.

eNdeReçoS daS UNidadeS 
•Site: www.brasilsemalergia.com.br
•Instagram: www.instagram.com/brasilsemalergia
•Facebook: www.facebook.com/brasilsemalergiao-
ficial
•YouTube: www.youtube.com/alergiahormonal

CaNaiS ofiCiaiS

Mesquita vacina idosos de 61 anos nesta quinta-feira
A Secretaria Munici-

pal de Saúde de Mesquita 
vacinará contra covid-19 
nesta quinta-feira, 15, os 
idosos de 61 anos. É pre-
ciso apresentar RG, CPF e 
comprovante de residência 
para receber a vacina, que 
está sendo aplicada em três 
locais. São eles a Clínica 
da Família Jacutinga, na 
Rua Barão do Rio Branco 
s/nº; a Clínica da Família 
São José, que fica na Ave-
nida União 676, em Santa 
Terezinha; e o drive-thru 
montado no Paço Munici-
pal, mas com entrada pela 
Avenida Brasil, na Coreia. 
Nas clínicas, o horário é 

de 8h às 17h, de segunda 
a sexta-feira, e de 8h ao 
meio-dia, aos sábados. Já 
no drive-thru, a vacinação 
acontece 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 pri-
meira quanto a segunda 
dose. O cadastro é feito 
pelo site http://vacinaco-
vid19.mesquita.rj.gov.br, 
das 7h às 22h da data an-
terior à vacina, ou em uma 
das unidades municipais 
de saúde de Mesquita. O 

agendamento não é obri-
gatório, mas a Secretaria 
Municipal de Saúde reco-
menda que ele seja feito, 
porque facilita o trabalho 
das equipes que estão va-
cinando e diminui a espera 
e, consequentemente, as 
filas nos postos de vaci-
nação, evitando aglomera-
ções.

O sistema de agenda-
mento mostra os locais 
disponíveis com vacina 
contra a covid-19 em Mes-
quita. Além disso, apon-
ta também quantas doses 
cada unidade ainda possui. 
Ali, o mesquitense já se 
informa sobre a documen-

tação necessária para rece-
ber a vacina. No entanto, 
no caso do agendamento 
da segunda dose, o muní-

cipe precisa informar qual 
o laboratório da primeira 
dose recebida. A informa-
ção está no próprio cartão 

de vacinação. É preciso, 
ainda, conferir se há esto-
que daquele laboratório no 
posto escolhido.

MÁRCio Maio/PMM

Cidade tem três postos de imunização: o drive-thru do Paço
 Municipal (foto) e as clínicas da família Jacutinga e São José
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além dela, operação das polícias do Rj de Santa Catarina miram em laranjas. 
justiça determinou o sequestro de R$ 7,4 milhões em bens dos suspeitos

A Operação Rainha 
de Copas, reali-
zada ontem pelas 

polícias civis do Rio e de 
Santa Catarina tiveram 
como alvo ex-aliados do 
traficanteLeonardo Bar-
bosa da Silva, o Léo do 
Aço, assassinado com ti-
ros de fuzil em 2019 ao 
sair do motel Palazzo, em 
Bangu, na Zona Oeste do 
Rio. Dois anos antes, o 
bandido havia fechado um 
acordo de delação. Entre 
os alvos estão um ex-PM 
e Carla Oliveira de Melo, 
suspeita de gerenciar o 
espólio do criminoso. 

De acordo com inves-
tigações da força-tarefa, 
Carla e outros supostos 
laranjas movimentaram, 
desde 2019, R$ 15 mi-

lhões. O grupo abriu em-
presas de fachada para 
lavar dinheiro e montou 
uma rede para passar ao 
tráfico informações sigi-
losas da polícia. Entre as 
supostas firmas de fachada 
estão uma empresa de ma-
terial descartável, que mo-
vimentou R$ 2,5 milhões 
nos últimos três anos, e 
uma agência de aluguel de 

lanchas, criada em dezem-
bro do ano passado com 
capital de R$ 800 mil.

Os agentes estavam 
com nove mandados de 
busca e apreensão para 
cumprir, expedidos pela 
Vara Especializada de 
Combate ao Crime Or-
ganizado do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ). Um deles em Ju-
rerê Internacional (SC), 
bairro nobre de Florianó-
polis para onde Carla se 
mudou. Não há manda-
dos de prisão. A Justiça 
também determinou o se-
questro de R$ 7,4 milhões 
em bens dos suspeitos.

Luxo nas redes sociais
Segundo a polícia, os 

alvos ostentavam nas re-
des sociais uma vida lu-
xuosa, publicando fotos 
com lanchas, motoaquá-
ticas, Harley Davidsons e 
carros conversíveis, além 
de viagens internacionais. 
Outros alvos da operação 

de ontem são o ex-poli-
cial militar do Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope) Silvestre André da 
Silva Felizardo, conde-
nado a mais de 80 anos e 
preso por corrupção pas-
siva e organização crimi-
nosa; o atual marido de 
Carla, Franco Guayanaz, 
que é lotado no Batalhão 
de Choque, e Hanna de 
Oliveira, laranja do ban-
do. 

Teia de informações 
A Polícia Civil tam-

bém tem indícios de que 
a organização criminosa 
montou uma teia de in-
formações para o tráfico. 
Mensagens entre Carla e 
Hanna levantaram essa 
suspeita. O ex-Bope Sil-
vestre foi um dos denun-
ciados por Léo do Aço 
como informante do trá-
fico.

antonio caRlos

horahmunicipios@gmail.com

Carla e Hanna, alvos da Operação Rainha de Copas 

RePRodUção 

Nova Iguaçu Presente 
prende assaltante e 

recupera carro roubado
Lucas Anderson Vieira 

dos Santos, de 23 anos, 
roubou um carro em Nova 
Iguaçu, mas não foi muito 
longe. Alertados pela víti-
ma, agentes da Operação 
Segurança Presente agi-
ram rápido e prenderam o 
suspeito menos de uma 1 
hora após o ocorrido. 

De acordo com os po-
liciais comandados pelo 
capitão Fogaça, coordena-
dor da operação, na tarde 
da última terça-feira, a 
guarnição realizava pa-
trulhamento de rotina pela 
Rua Dom Valmor, próxi-
mo a uma agência do Itaú, 
na região central de Nova 
Iguaçu, quando foram in-
formados pela vítima que 
o seu veículo Voyage, de 
cor preta, havia tinha sido 

roubado minutos antes por 
um criminoso armado.

Ainda segundo a ope-
ração, a guarnição reali-
zou um cerco ao veículo 
e realizou a abordagem. O 
marginal tentou fugir, mas 
os policiais fizeram quatro 

disparos no pneu, impe-
dindo a fuga. Após revista, 
a arma de fogo usada no 
assalto não foi encontra-
da. Lucas foi encaminha-
do para a 52ª  DP (Nova 
Iguaçu) onde responderá 
pelo crime de roubo. 

O Voyage foi roubado na Rua Dom Walmor 

diVUlgação 

Uma ciclista de 47 anos 
foi atropelada por um ve-
ículo na manhã de ontem, 
em Vassouras. O acidente 
aconteceu na RJ-125 (Es-
trada Barão de Vassouras), 

onde há uma faixa especial 
para ciclistas, por volta das 
8h30.

A vítima foi resgatada 
pelo SAMU e encaminhada 
para o Hospital Universitá-

rio de Vassouras. Seu estado 
de saúde é regular. Segundo 
informações, a ciclista es-
tava transitando adequada-
mente na área reservada aos 
ciclistas. 

Vassouras: ciclista é atropelada

CeRCo aoS CRiMiNoSoS

‘Herdeira’ de chefe do tráfico 
morto em 2019 é alvo da Civil 

Léo do Aço foi assassinado 
ao sair de um motel

Em depoimento à 
Justiça, Léo do Aço 
disse que pagava até 
R$ 70 mil por semana 
de propina a um poli-
cial do Bope.

Ainda segundo Léo, 
o PM tinha que dar 
“bom-dia” e “boa-
-noite” aos bandidos e 
pedir desculpa quan-
do tinha operação na 

comunidade. O depoi-
mento levou à prisão de 
cinco policiais do Bope 
em 2015, acusados de 
corrupção passiva.

Ainda de acordo com 

o traficante, semanal-
mente o policial rece-
bia uma quantia, que 
variava entre R$ 50 mil 
e R$ 70 mil e que pela 
relação antiga com o 

policial, ele já era co-
nhecido na comunida-
de.

Questionado sobre 
a sua função no tráfi-
co, o criminoso, mes-

mo preso afirmou que 
continua a comandar a 
comunidade. “Eu sou o 
responsável e dono da 
favela, da comunidade 
Antares e Rola”. 

eM delação, tRafiCaNte diSSe QUe PagaVa PRoPiNa a PM do BoPe 

diretor da cadeia 
é exonerado após 

denúncias de 
regalias para casal CaSo HeNRY

O diretor da cadeia pú-
blica José Frederico Mar-
ques, em Benfica, na Zona 
Norte do Rio, foi exonera-
do a pedido após denúncias 
de regalias durante a pas-
sagem do vereador Jairo 
Souza Santos Júnior (sem 
partido), o Jairinho, e Mo-
nique Medeiros pela unida-
de. O casal está preso por 
suspeita de envolvimento 
na morte do menino Henry 
Borel, no dia 8 de março 
deste ano.

Segundo informação da 
Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciá-
ria (Seap), o diretor pediu 

afastamento do cargo “após 
discordar das denúncias de 
supostos privilégios”. A 
pasta acrescentou que to-
das as imagens de câmeras 
de segurança da cadeia pú-
blica já foram encaminha-
das ao Ministério Público 
do estado do Rio.

Informalmente, o órgão 
afirmou que foi feita uma 
apuração preliminar, com 
análise das imagens das 
câmeras, sem que qualquer 
irregularidade tenha sido 
detectada.

A cadeia de Benfica é a 
principal porta de entra-
da do sistema prisional do 

Rio na capital. As pessoas 
presas são levadas para a 
unidade, onde passam por 
audiência de custódia, e 
depois encaminhadas para 
outros presídios.

O casl permaneceu pou-
cas horas na cadeia públi-
ca, onde passaram pela 
audiência de custódia. Deu 
entrada na unidade na últi-
ma quinta-feira, dia 8, e na 
mesma data foram trans-
feridos. Jairinho foi para 
o presídio Pedrolino Wer-
ling de Oliveira, conhecido 
como Bangu 8, e Monique, 
para o Instituto Penal Isma-
el Sirieiro, em Niterói.

A juíza Mirela Erbis-
ti, da 3ª Vara de Fazenda 
Pública do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, 
indeferiu pedido de afas-
tamento do vereador Dou-
tor Jairinho da Câmara 
Municipal. A requisição 
foi feita pelos vereadores 
Chico Alencar, Tarcísio 

Motta, Thais Ferreira, 
Paulo Pinheiro, Monica 
Benício, William Siri e 
Doutor Marcos Paulo.

Para fazerem o pedi-
do, os vereadores afirma-
ram que a permanência 
de Doutor Jairinho fere o 
Código de Ética e Deco-
ro da Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro e que 
“diante dos fatos narra-
dos e de tudo que se sabe 
até o momento através de 
declarações dos órgãos de 
investigação e da mídia, 
parece o suficiente regis-
trar que há fortes indícios 
da autoria do Vereador do 
referido crime”.

jUíZa Nega Pedido de afaStaMeNto 
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dinheiro no CAixA

Os depósitos semanais às cidades são feitos por meio da Secretaria de Fazenda, conforme prevê a Lei 

Governo repassa r$ 184 milhões 
para as prefeituras fluminenses

O Governo do Es-
tado repassou 
nesta semana 

R$ 184 milhões para 
os 92 municípios flu-
minenses. O depósito 
feito pela Secretaria de 
Fazenda refere-se ao 
montante arrecadado 
no período de 5 a 9 de 
abril. Os valores corres-
pondem à distribuição 
de parte da arrecadação 
dos tributos IPI, ICMS 
e IPVA às administra-
ções municipais.

O total já depositado 
no mês de abril foi de 
R$ 270 milhões. Desde 
o início deste ano, ao 
adicionar as cotas-parte 
e os repasses relacio-
nados às transferências 

federais e à receita di-
retamente arrecadada 
pelo Estado, os municí-
pios receberam um total 
acumulado de R$ 4,34 
bilhões.

Os depósitos sema-
nais são feitos por meio 
da Secretaria de Fa-
zenda, conforme prevê 
a Lei Complementar 
nº 63, de 11 de janeiro 
de 1990. As consultas 
dos valores dos exercí-
cios anteriores podem 
ser feitas no Portal do 
Tesouro do site da Fa-
zenda (www.fazenda.
rj.gov.br).

Os valores semanais 
transferidos aos municí-
pios fluminenses variam 
em função dos prazos 
fixados na legislação 
vigente. Dependendo 
do mês, pode haver até 

cinco datas de repas-
ses. As variações des-
tes depósitos oscilam 

conforme o calendário 
mensal, os prazos de re-
colhimento tributário e 

o volume dos recursos 
arrecadados. A agenda 
de recolhimento tribu-

tário pelos contribuintes 
está concentrada no dia 
10 de cada mês.

jota caRvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Secretaria de Turismo do RJ capacita 
gestores fluminenses do setor

Com o tema “Políticas 
Nacionais de Turismo”, 
teve início, na terça-
-feira (13/04), a “Jorna-
da de Alinhamento Téc-
nico”. O projeto é uma 
parceria da Secretaria 
de Estado de Turismo, 
da Companhia de Turis-
mo do Estado do Rio de 
Janeiro (TurisRio) e da 
Escola de Contas e Ges-
tão do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-RJ). 
O objetivo é capacitar 
os gestores do turismo 
fluminense, promoven-
do ações de cooperação 
técnica, qualificação 
profissional e a integra-
ção regional.

O secretário Gustavo 
Tutuca deu boas-vindas 
aos mais de 250 par-
ticipantes e agradeceu 
ao Tribunal de Contas 

a parceria na capacita-
ção. Ele lembrou, ainda, 
que a união de esforços 
é fundamental para que 
os representantes dos 
municípios se qualifi-
quem, com o objetivo de 
fomentar o turismo nas 
regiões.

- A jornada preenche 
uma lacuna essencial 
para o desenvolvimento 
do turismo. Sei a dificul-
dade dos representantes 
do turismo em participar 
de cursos e palestras que 
tragam conteúdos im-
portantes para o geren-
ciamento das atividades. 
Os encontros virtuais são 
conduzidos por professo-
res renomados e são uma 
importante ferramenta 
para o gerenciamento 
das atividades.

A diretora-geral da Es-

cola de Contas e 
Gestão do Tribu-
nal de Contas do 
Estado do Rio de 
Janeiro, Karen Es-
tefan Dutra, desta-
cou que mais uma 
sequência de ricas 
informações para 
o setor de turismo 
se inicia no dia de 
hoje. O Programa 
de Excelência em 
Capacitação para a 
Gestão do Turismo 
Fluminense teve 
início em 2019, já 
capacitou grande 
parte dos municí-
pios fluminenses 
e continua empe-
nhado em promo-
ver o alinhamento 
técnico necessário para 
uma gestão eficiente do 
turismo local e regional.

diVUlgação

“Políticas Nacionais de Turismo” foi o tema do evento que contou com 250 participantes

Valores correspondem 
à distribuição de parte 

da arrecadação dos 
tributos aos municípios

Os repasses aos mu-
nicípios da arrecadação 
de Royalties do petró-
leo e dos tributos IPI e 
ICMS são liberados de 
acordo com os respec-

tivos Índices de Partici-
pação dos Municípios 
(IPM), apurados anu-
almente para aplicação 
no exercício seguinte, 
conforme determina a 

Constituição Federal e 
observado o disposto 
na Lei Complemen-
tar Federal nº 63, de 
11 de janeiro de 1990, 
nas Leis Estaduais nº 

2.664, de 27 de dezem-
bro de 1996, e nº 5.100, 
de 04 de outubro de 
2007, e no Decreto Es-
tadual nº 47.432, de 29 
de dezembro de 2020.

íNdiCe de PaRtiCiPação doS MUNiCíPioS

diVUlgação

Karen agradeceu ao 
Presidente do TCE-RJ, 
Rodrigo Nascimento, 
ao presidente do Con-
selho Superior da ECG, 
Christiano Ghuerren, e 
ao secretário estadual de 
Turismo, Gustavo Tutu-
ca, pelo imprescindível 
apoio à continuidade do 
Projeto, além de elogiar 
a brilhante coordenação e 
mediação dos encontros, 
realizadas pela Valéria 

Lima (SETUR) e pela 
Márcia Calçada (ECG/
TCE-RJ).

- Com a Jornada de 
Alinhamento Técnico foi 
possível integrar ao pro-
grama os estímulos ao 
controle social, por meio 
das orientações que vi-
sam estabelecer pontes 
entre as demandas da 
sociedade e as ações dos 
gestores públicos – pon-
tuou a diretora-geral.

Durante a palestra, as 
professoras da Universi-
dade Federal Fluminense, 
Fabia Trentin e Claudia 
Corrêa, abordaram di-
versos assuntos. Foi dis-
cutida a legislação sobre 
políticas públicas, o pla-
no e a política nacional 
de turismo e os desafios 
da Covid-19. Ao final, 
os mediadores abriram 
espaço para as perguntas 
dos participantes.

agRadeCiMeNtoS

Em seguida, a profes-
sora da Universidade Fe-
deral do Estado do Rio de 
Janeiro, Tânia Omena e 
o presidente da TurisRio, 
Sergio Ricardo deram 
continuidade ao assunto. 
Eles detalharam as políti-
cas estaduais de turismo 
desde o início da Flumi-
tur, a primeira referência 
para o setor no País, até os 
dias atuais. Sergio Ricar-
do frisou a importância da 
empresa para o Estado.

- A TurisRio comple-
tou, nesta segunda-feira, 
61 anos. Ela foi a primei-

ra empresa de turismo do 
Brasil e exerceu papel 
fundamental na época da 
sua criação. E continua-
mos nosso trabalho, agora 
enfrentando uma pande-
mia. Acredito que a Setur-
-RJ e a TurisRio precisam 
estar prontas e preparadas 
para o retorno.

A “Jornada de Alinha-
mento Técnico”, que faz 
parte do “Programa de 
Excelência em Capaci-
tação para a Gestão do 
Turismo Fluminense”, 
vai realizar encontros 
gratuitos de forma vir-

tual. A transmissão, que 
será realizada através do 
canal do YouTube da Es-
cola de Contas, acontece 
sempre às terças-feiras, 
entre 10h e 12h30, de 13 
de abril a 29 de junho. O 
projeto conta com a par-
ceria da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), 
Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), Universidade 
Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UNIRIO), 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) 
e Sebrae-RJ.

PolítiCaS SoBRe o SetoR



quinta-FEiRa, 15 dE abRil dE 2021 Hora 9

O secretário mu-
nicipal de Ação 
Comunitária de 

Volta Redonda, Munir 
Francisco, se reuniu nes-
ta semana com represen-
tantes do Restaurante 
Popular. Durante o en-
contro, foram apresenta-
dos índices de satisfação 
dos clientes do restau-
rante, alinhadas algumas 
pendências e o secretário 
solicitou algumas mu-
danças para melhorar a 
qualidade da estrutura e 
manter a avaliação posi-
tiva das refeições servi-
das para os moradores.

“Foi muito importan-
te esse encontro para 

planejarmos melhorias 
para o restaurante, vi-
sando mais conforto e 
comodidade para os fre-
quentadores. Hoje, por 
apenas R$ 5 o cidadão 
tomar seu café da manhã 
e almoça graças a esse 
serviço de grande impor-
tância para aqueles que 
mais precisam”, afirmou 
o secretário Munir, que 
estava acompanhado de 
sua equipe da secretaria 
de Ação Comunitária 
(Smac).

Nesse período de pan-
demia de Covid-19, o 
Restaurante Popular ser-
ve cerca de 70 desjejuns 
(café da manhã), ao pre-
ço de R$ 1,50, e aproxi-
madamente 600 almoços 
(R$ 3,50 cada refeição) 
diariamente, tudo aten-

diVUlgação/PMQantonio caRlos

horahmunicipios@gmail.com

Barra Mansa distribui alimentos 
arrecadados nas ações de vacinação

Volta Redonda anuncia
 vacinação contra a Covid-19 

para idosos de 68 anos
A Secretaria de Assis-

tência Social e Direitos 
Humanos de Barra Mansa 
iniciou nesta quinta-feira 
(08) a entrega das cestas 
básicas produzidas com 
os alimentos arrecadados 
durante as ações de vaci-
nação contra a Covid-19, 
através do projeto “Carri-
nho Solidário”, que cole-
tou aproximadamente 1,5 
tonelada de alimentos em 
uma semana.

Ao todo, foram mon-
tadas 105 cestas básicas. 
Os primeiros kits foram 
entregues para algumas 
famílias em situação de 
vulnerabilidade e para as 
instituições de longa per-
manência (ILPI) Lar dos 
Velhinhos São José, no 
bairro Vista Alegre, Asi-
lo Vila Vicentina, no Ano 
Bom, e Lar da Sabedoria e 
Fraternidade, antigo Asilo 
da Mendicidade, no Es-
tamparia.

O secretário de Assis-

tência Social, Jota Cha-
gas, pontuou a importân-
cia deste tipo de iniciativa 
no momento atual. “Essas 
doações foram a pedido 
do prefeito. Devido a essa 
pandemia, tem muita gen-
te desempregada, sem ali-
mento em casa. Tem mui-
ta gente passando fome. 
Nós chegamos em casa 
de família e a pessoa, na-
quele momento, não tinha 
ainda feito uma refeição. 
A gente fica triste em sa-

ber disso, mas, por outro 
lado, alegre por levar es-
perança”.

O presidente do Lar dos 
Velhinhos São José, Ale-
xandre Brante, agradeceu 
a ajuda, que veio em boa 
hora. “Nesta pandemia, 
nessa dificuldade que o 
país está passando, Barra 
Mansa não fica diferente. 
Toda ação, toda ajuda é 
bem-vinda. Essas cestas 
vão contribuir com a ali-
mentação deles e dar um 

reforço ao nosso estoque”.
A ação Carrinho Solidá-

rio continua durante toda 
ação de imunização em 
sistema drive-thru. Para 
participar, basta levar ali-
mentos não perecíveis e 
depositar no carrinho de 
supermercado ao lado de 
cada tenda de vacinação. 
Todos os produtos arreca-
dados serão doados às fa-
mílias que foram afetadas 
financeiramente pela crise 
sanitária da Covid-19.

Visando melhorar 
ainda mais a comuni-
cação com a população 
resendense, a Prefei-
tura de Resende acaba 
de disponibilizar mais 
um canal de ouvidoria 
direcionada especifi-
camente para o serviço 
de saúde oferecido no 
município. O canal já 
está em funcionamen-
to e fica situado no site 
oficial da prefeitura, no 
endereço www.resende.
rj.gov.br. O retorno da 
população através do 
canal é recebido junto 
ao Ministério da Saúde. 

O canal está disponí-
vel na área do site des-
crita como “Serviços 
Online”, clicando na 

aba de “Atendimento 
ao Cidadão”. Neste lo-
cal está o ícone da “Ou-
vidoria de Saúde - De-
núncias, Reclamações, 
Sugestões e Informa-
ções”. Um formulário 
será aberto, ao clicar no 
serviço, com campos de 
preenchimento sobre 
o tema de interesse do 
munícipe. 

Este é o quarto canal 
de ouvidoria em saú-
de disponibilizado pela 
gestão municipal. As 
outras opções são pelo 
telefone, através do nú-
mero (24) 3354-5440, 
na terça-feira ou na 
quinta-feira, no horário 
de 12h às 16h; pelo trí-
gito 136, todos os dias; 

e presencialmente na 
Secretaria Municipal de 
Saúde 

- É importante facili-
tar cada vez mais que 
a população dê o feed-
back sobre os serviços 
públicos ofertados no 
município. Sabemos 
que sempre é possível 
melhorar e ninguém 
melhor que o resenden-
se para nos indicar no-
vos caminhos a serem 
seguidos. A atual gestão 
municipal sempre bus-
cou ouvir sugestões e 
entender as necessida-
des da população. Esse 
fator foi crucial para 
que Resende alcançasse 
o posto de melhor saú-
de do estado, de acordo 

com o ranking Con-
nected Smart Cities. O 
Programa Estadual de 
Financiamento da Aten-
ção Primária à Saúde 
(Prefaps) também ele-
geu a Atenção Básica 
à Saúde como a melhor 
do estado, assim como 
o programa de Saúde 
Bucal. Continuaremos 
ouvindo a população e 
melhorando ainda mais 
– disse o prefeito Diogo 
Balieiro Diniz. 

O endereço digital 
para o qual a popula-
ção será direcionada ao 
acionar o novo serviço 
de ouvidoria é o ouv-
prod02.saude.gov.br/
ouvidor/CadastroDe-
mandaPortal.do.  

Restaurante Popular passará 
por melhorias em Volta Redonda

Hoje, por apenas R$ 5 o cidadão tomar seu café da manhã e almoça graças a esse serviço de grande importância

Em uma semana, ação Carrinho Solidário já coletou aproximadamente 1,5 tonelada de alimentos

DIVULGAçãO/PMBM

dendo às normas de se-
gurança e saúde estabe-
lecidas em decreto de 
combate ao coronaví-
rus. Antes da pandemia, 
eram servidos entorno 
de 1,5 mil almoços e 300 
cafés da manhã aproxi-
madamente.

“Fornecemos uma ali-
mentação adequada, ga-
rantindo um dos direitos 
básicos à população”, 
frisou a diretora do de-
partamento de Proteção 
Básica da Smac, Rosane 
Marques, a Branca, que 
também esteve presente 
na reunião.

O diretor da empresa 
que administra o restau-
rante, Andrews Pedroso, 
participou do encontro, 
acompanhado de sua 
equipe – a gerente re-

Reunião entre Smac e empresa que administra o espaço serviu para 
planejar mais conforto e comodidade para os frequentadores

DIVULGAçãO/PMVR

Prefeitura de resende disponibiliza novo canal da ouvidoria de saúde

gional Consuelo Galina 
e a nutricionista Jaque-
line Stefann. Segundo 
Andrews, atualmente o 
Restaurante Popular tem 
100% de satisfação dos 

frequentadores, confor-
me pesquisa realizada 
periodicamente.

“A empresa sempre 
busca diversificar as re-
feições com cardápio 

variado, que também é 
acompanhado pela pre-
feitura, através da coor-
denação de Segurança 
Alimentar do municí-
pio”, frisou Andrews.

CARINA ROCHA

A Prefeitura de Vol-
ta Redonda, através da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, anunciou a 
ampliação da campa-
nha de vacinação con-
tra a Covid-19 para 
idosos de 68 anos, 
a partir desta sexta-
-feira, dia 09. A vaci-
nação acontece nas 46 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e da Fa-
mília (UBSF), de 09h 
às 16h. 

Os idosos devem 
apresentar no ato da 
vacinação um docu-
mento de identidade 
ou cartão do SUS e o 
comprovante de re-
sidência (nominal), 
obrigatoriamente. 

SEGUNDA DOSE
As segundas do-

ses continuam sendo 
aplicadas nas mesmas 
unidades de saúde. As 
pessoas que tomaram 
a primeira dose no 
período de 12 a 21 de 
março estão tendo a 
segunda dose adian-
tada. 

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde in-
formou que aguarda 
a chegada de novas 
remessas de vacinas 
para realizar o primei-
ro drive-thru na Ilha 
São João, que está 
sendo preparada des-
de o início da semana 
para a nova modalida-
de de vacinação.

Vacinação dessa faixa etária começa nesta sexta-feira, dia 
09, nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de 09h às 16h

DIVULGAçãO/PMVR
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

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

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

AViSO DE LiCiTAÇÃO
Tomada de preços 001/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 08:00 horas, do dia 03 de maio 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Etto-
re, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 001/2021 na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, objeti-
vando COnSTRuÇÃO DE QuADRA pOLiESpORTiVA 
COBERTA para atender a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme espe-
cificações contidas no edital e seus anexos que é parte 
integrante do Processo Administrativo nº 4873/2020. 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 MÁ-
XIMO ADMITIDO: R$ 936.510,15 (novecentos e trinta 
e seis mil, quinhentos e dez reais e quinze centavos).

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

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
Tomada de preços 002/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 14:00 horas, do dia 03 de maio 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Etto-
re, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 002/2021 na 
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, ob-
jetivando COnTRATAÇÃO DE EMpRESA pARA ELA-
BORAÇÃO DE pROJETOS ExECuTÁVEiS pARA 
inSTALAÇÃO DE DiSpOSiTiVOS, EQuipAMEnTOS 
E SiSTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE inCÊn-

DiO, inSTALAÇÕES HiDRÁuLiCAS (QuAnDO nE-
CESSÁRiAS) E COMBATE A inCÊnDiO para atender 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTU-
RA E TURISMO conforme especificações contidas no 
edital e seus anexos que é parte integrante do Processo 
Administrativo nº 6551/2020. O Edital poderá ser retira-
do 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 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
97.038,31 (noventa e sete mil, trinta e oito reais e trinta 
e um centavos).

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

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
Tomada de preços 003/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 08:00 horas, do dia 04 de maio 
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 003/2021 
na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, 
objetivando COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpE-
CiALiZADA pARA REALiZAR SERViÇOS DE pAVi-
MEnTAÇÃO, REDE DE ESGOTO, REDE DE ÁGuAS 
pLuViAiS, DREnAGEM E SinALiZAÇÃO EM ViAS 
nO pARQuE MARiAnA para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS con-
forme especificações contidas no edital e seus anexos 
que é parte integrante do Processo Administrativo nº 
6096/2020. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 

de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.047.332,48 (um mi-
lhão, quarenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais 
e quarenta e oito centavos).

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

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão Eletrônico 001/2021

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 28 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 001/2021 
na modalidade Pregão na forma eletrônica, tipo menor 
preço, objetivando AQuiSiÇÃO DE VEÍCuLOS E MA-
TERiAL pARA pERSOnALiZAÇÃO DOS REFERi-
DOS VEÍCuLOS pARA ATEnDER A GuARDA CiViL 
DE pORTO REAL para atender a SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ORDEM PÚBLICA conforme especificações 
contidas no edital e seus anexos que é parte integrante 
do Processo Administrativo nº 561/2021. O Edital pode-
rá 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 Contra-
tos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 
folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documen-
tos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: 
R$ 116.451,13 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e 
cinquenta e um reais e treze centavos)

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

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

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.° 217, DE 14 DE ABRiL DE 2021.

ExOnERAR SiLVAniA FERREiRA pEREiRA QuinTAniLHA 
do cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar da 
data da publicação.
 

pORTARiA n.° 218, DE 14 DE ABRiL DE 2021.
nOMEAR DAniELLE CARVALHAES GuiMARÃES para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a 
contar da data da publicação.

                               Nova Iguaçu, 14 de abril de 2021.

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
Presidente

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 

14 DE ABRiL DE 2021, puBLiCADO EM 15/04/2021.

DECRETO nº  5087  , DE 14 DE ABRiL DE 2021
 
“Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Mu-
nicipal.”
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor,

 
DECRETA:

 
Art. 1º - A exclusão da matrícula nº 25/080788, do De-
creto nº 5.085 de 13 de Abril de 2021, publicado em 
14/04/2021.
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

 
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho 

pREFEiTO MuniCipAL

DECRETO ,n° 5088 DE 14 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,

DECRETA:

Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por 
prazo determinado dos servidores com as matrículas 
abaixo relacionadas, oriundas do Processo Seletivo 

Simplificado nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos inci-
sos 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

25/077357 15/04/2021

25/080255 15/04/2021

25/080776 15/04/2021

25/080777 15/04/2021

25/080779 15/04/2021

25/080822 15/04/2021

25/080838 15/04/2021

25/080866 15/04/2021

25/080871 15/04/2021

25/081079 15/04/2021

25/081262 15/04/2021

25/083810 15/04/2021

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 1284/SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, LEANDRO SOUZA DO NASCIMENTO, do cargo 
em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1285/SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 

MARCOS VALÉRIO MADEIRA, do cargo em comissão 
de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1286/SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DERLEY FRANCISCO DE CARVALHO, do cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1287/SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
VINICIUS SOUZA DA SILVA, para exercer o cargo de 
comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1288/SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Munici-
pal, ALEXSANDRO FERREIRA BORGES, para exercer 
o cargo de comissão de Assessor Executivo, símbolo 
DAS-4, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1289/SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, TAIANE MANOELA GONÇALVES MACIEL, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de 
Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

pORTARiA nº 1290/SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu
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ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de mantei-
ga• 2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
Acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
Adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
Abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°C por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado 
em rodelas (ou pica-
do)• 1 pau de cane-
la• 5 cravos-da-índia• 
3 xícaras de açúcar

Retire o miolo do aba-
caxi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar 
melhor acabamento 
(use as aparas no pre-
paro de suco ou ge-
leia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e 
o açúcar por cerca 
de cinco minutos, me-
xendo sempre.
Junte o abacaxi e co-
zinhe até a calda fer-
ver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vi-
dro esterilizados (com 
cuidado, ferva-os por 
dez minutos, retire 
com uma pinça e co-
loque sobre papel ab-
sorvente ou pano de 
prato).
Espere esfriar comple-
tamente, feche bem 
e conserve na gela-
deira.

ingredientes

BiSCoitiNHoS 
de Nata

aBaCaXi eM Calda

nicipal, QUÉZIA BRITO SEPULVEDA GOMES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1291/SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, ALINE FERRAZ DE OLIVEIRA BOMFIM, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1292 /SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar de 14 de Abril de 2021, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, DANIELE DIAS DO NASCIMENTO, do 
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviços, 
símbolo DAS-8, da Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº  1293 /SEMAD/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, MAURO ANTONIO CARDOSO REIS, do cargo 
em comissão de Secretário Executivo, símbolo DAS-2, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

ELiZABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

ERRATAS:

nA pORTARiA nº 952/SEMAD/2021 DE 26 DE MAR-
ÇO DE 2021, publicada em 27/03/2021
ONDE SE LE: ALEXANDRA KOPSTCHIPTS BARBO-
SA
LEIA-SE: ALEXANDRA KOPSTCHIPTS BARBOSA 
BELTRÃO

nA pORTARiA nº 958/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 1227/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: ALINE PICCIANE SILVA DA COSTA
LEIA-SE: ALINE PICCIANE DA SILVA COSTA

nA pORTARiA nº 1228/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: MARCOS FELIPE MARIM CORREA
LEIA-SE: MARCOS FELIPE MARINHO CORREA

nA pORTARiA nº 1229/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: FABIO DA SILVA BELMONTE
LEIA-SE: FABIA DA SILVA BELMONTE

nA pORTARiA nº 1235/SEMAD/2021 DE 09 DE 
ABRiL DE 2021, publicada em 10/04/2021
ONDE SE LE: DANIELA RODRIGUES LIMA
LEIA-SE: DANIELA RODRIGUES LIMA DA CUNHA
 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, 
CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COnVÊniOS

DESpACHO pROCESSO nº 52/0259/2020: HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 001/2021, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 
COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA 
DE REFORMA DA ESCOLA MuniCipAL WALDOMi-
RO JOSÉ pEREiRA, SiTuADO nA ALAMEDA JOÃO 
pEREiRA FiLHO, S/nº, BAiRRO SHAnGRiLÁ nO 
MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ, adjudicando 
seu objeto a empresa: RSM MATERiAiS, SERViÇOS 
E COnSTRuÇÕES EiRELi, no valor de R$508.067,84 
(Quinhentos e oito mil, sessenta e sete reais e oi-
tenta e quatro centavos) conforme Ata de julgamento/
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adju-
dicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 
1124 a 1127 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria 
Geral do Município em fls. 210 a 217 e 478 e da Contro-
ladoria Geral do Município às fls. 1137 a 1139.
               

Belford Roxo, 07 de abril de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

pORTARiA nº 028/SEMOCAp/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021
Altera a portaria nº 011/SEMOCAP/2020 de 19 DE FE-
VEREIRO DE 2020, que passa a vigorar com a seguin-
te redação:
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores Mara Aparecida Macedo matrícula 11/17.981 
e Wanderley Alves Pereira matrícula 60/79.954, sob a 
presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços 
constantes do processo administrativo 52/00172/2019 
neste município de Belford Roxo, bem como Contrato 
nº 007/SEMOCAP/2020, a contar de 18 de janeiro de 
2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

pORTARiA nº 029/SEMOCAp/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021
Altera a portaria nº 050/SEMOCAP/2020 de 22 DE SE-
TEMBRO DE 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores Mara Aparecida Macedo matrícula 11/17.981,  
Wanderley Alves Pereira matrícula 60/79.954 em subs-
tituição a Paulo José Cardim de Nantes – matrícula 
11/53002 e Cesar Muniz matrícula 60/82.889 em substi-
tuição a Quissila Meireles Rozaes matrícula 60/75.729, 
sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem os ser-
viços constantes do processo administrativo 52/05/2020 
neste município de Belford Roxo, bem como Contrato nº 
042/SEMOCAP/2020, a contar de 14 de  abril de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

pORTARiA nº 030/SEMOCAp/2021 DE 14 DE ABRiL 
DE 2021
Altera a portaria nº 043/SEMOCAP/2020 de 06 de 
AGOSTO DE 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores Mara Aparecida Macedo matrícula 11/17.981, 
Wanderley Alves Pereira matrícula 60/79.954 em 
substituição a Paulo José Cardim de Nantes – ma-
trícula 11/53002 e Jonathan de Sá Vianna matrícula 
60/82.893, sob a presidência do primeiro, para fiscaliza-
rem os serviços constantes do processo administrativo 
52/0004/2020 neste município de Belford Roxo, bem 
como Contrato nº 031/SEMOCAP/2020, a contar de 03 
de março de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARiA MuniCippAL DE SAÚDE

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 08.111/2021
COnTRATO n°: 007/SEMUS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
COnTRATADA: MEDBOX DISTR. DE MEDICAMEN-
TOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EM-
PRÉSARIA PARA FORNECIMENTO DE CÂMARAS 
TÉRMICAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 
QUE SERÃO IMPLANTADAS NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ, PARA RECEBIMENTO DAS 
VACINAS DE IMUNIZAÇÃO A COVID-19.
VALOR: R$ 269.760,00 (duzentos e sessenta e nove 
mil, setecentos e sessenta reais).
pRAZO: 12 (doze) meses.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.10.305.104.2138
ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.52.00.
nOTA DE EMpEnHO: 143/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 07 de abril de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA 
SECRETÁRiO MuniCipAL DE SAÚDE.

pORTARiA nº 019/COMiSSÃO DE pROCESSO SE-
LETiVO SiMpLiFiCADO DO EDiTAL nº 001/2020 DE 
14 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. Auxiliar Administrativo
II. Enfermeiro
III. 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 15 e 16 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.

Belford Roxo, 14 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

13603 40872 41498 46198 48112
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esquadrão 
de aço está 
classificado 

às semifinais 
do estadual

Luciano Naninho: “Não ganhamos nada ainda. É preciso seguir trabalhando forte”

Voltaço 
inicia 

preparação 
para enfrentar 

o Bangu

Após uma maratona com nove partidas em 
29 dias e pouco tempo para treinar, o Volta 
Redonda tem, enfim, uma semana cheia de 

treinamentos para o próximo confronto pelo Cam-
peonato Carioca diante do Bangu, marcado para do-
mingo, 18, às 15h15, no Estádio Proletário Guilher-
me da Silveira Filho (Moça Bonita), na Zona Oeste 
do Rio. Já classificado à semifinal do Estadual com 
duas rodadas de antecedência, o Esquadrão de Aço 
foca agora na disputa pelo título da Taça Guanabara, 
que será dado ao primeiro colocado, e em terminar 
esta primeira fase entre os dois primeiros na classi-
ficação geral, para ter a vantagem do empate e avan-
çar à decisão.

Por isso, o meia Luciano Naninho, autor de um 
gol e uma assistência diante do Botafogo na rodada 
passada, destaca a importância de a equipe manter 
a concentração a intensidade nas duas últimas par-
tidas.

“Desde a pré-temporada, sabíamos que todo o sa-
crifício dos treinamentos seria recompensado, por-
que estávamos focados no objetivo. Fomos crescen-
do durante a competição e merecemos esta vaga na 
semifinal. Porém, sabemos que não ganhamos nada 
ainda. É preciso seguir trabalhando forte, aproveitar 
esta semana cheia de treinamentos, algo que não tí-
nhamos há muito tempo. Será um jogo difícil, diante 
do Bangu, uma equipe que precisa vencer, mas va-
mos buscar os três pontos, porque queremos seguir 
no topo da tabela e brigando pelo título da Taça Gua-
nabara”, destacou o camisa 10 tricolor.

jota caRvalho
jota.carvalho@yahoo.com

semAnA CheiA


