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Policial é fuzilado durante 
ataque na linha Vermelha 

Bandidos armados de fuzis e pistolas passaram ati-
rando na patrulha do Batalhão de Policiamento em 
Vias expressas (BPVe) estacionada ao lado da cabine 
blindada. o disque-denúncia oferece R$ 5 mil de re-
compensa por informações que levem à prisão dos as-
sassinos do cabo Heron Coelho ferreira. um soldado 
também foi baleado.

garota de programa é PResa 
por estuPRaR ex-namorado 

Com anotações 
por tentativa de 
homicídio e roubo 
a pedestre, 
lídia nayara 
de azevedo, que
 teve a prisão
 decretada, 
dopou a vítima 
e filmou o ato. Lídia Nayara drogou o empresário, gravou e enviou

 as imagens da ação para mãe da vítima
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lugaR de MulHeR é onde ela quiseR

Porradaria acordou todo mundo
Nossa agente sê-

nior, vó candinha, 
foi chamada e con-
ta o final da parada. 
“Quando cheguei, 
vi os crentes dan-
do surra de bíblia 
nos macumbas; a 
‘incorporada’ retri-
buindo pancadões 
e a chefona “Mar-

garidão”, ameaçan-
do despejar todo 
mundo se o barraco 
não acabasse. a vi-
zinhança acordou 
e foi até a portaria 
sem saber o que es-
tava rolando no pré-
dio. Foi patético e 
até engraçado”, diz 
Dona cândida. 

Crentes soltam os bichos nos macumbeiros

Por azar dos curim-
beiros, ao lado do ‘bar-
racão improvisado’ 
reside o casal de evan-
gélicos mais chato do 
lugar. ao sentirem o 
cheiro de marafo, cha-
ruto e velas, Samuel e 

isabel pegaram a bíblia 
e foram bater na porta 
da vizinha incorporada. 
Foi só a porta abrir para 
os evangélicos invadi-
rem e tentarem exorci-
zar o espírito que esta-
va em terra. 

Macumba no caminho de “Margaridão”

Mal chegou e a sín-
dica conhecida por 
“Margaridão” já teve 
sua primeira dor de 
cabeça no Pombal 
chifre de ouro, o pa-
raíso dos cornos, cor-
nas, gays, lésbicas e 
afins. No conjunto de 
apartamentos que fica 
naquela cidade famo-

sa da Baixada, mora 
tudo quanto é tipo de 
gente. Na madrugada 
de ontem, o pau can-
tou em um dos apês. É 
que a moradora adep-
ta da ‘curimba’ resol-
veu baixar santo e dar 
consulta a um casal de 
moradores do mesmo 
bloco.
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Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Recentemente, o ator Sílvio Rizo foi lembrado na roda de conversa 
entre dinossauros do antigo Teatro Arcádia, que ficava na Travessa Al-

berto cocozza, 38, no centro de Nova iguaçu. comediante e humorista 
dos bons, Rizo é o melhor cover do velho guerreiro, abelardo Barbosa 

‘Chacrinha’ em atividade. Não há quem fique parado, quando o Baixinho 
incorpora o conde de Surubim, já falecido. aquele abraço, Sílvio!!! 

Resenha Cultural
Hora

Neste abril, o TopSho-
pping recebe a simpáti-
ca e divertida formigui-
nha azul, Bob Zoom, em 
evento que vai encantar a 
criançada. O parque oficial 
“Mundo do Bob Zoom” 
é um espaço de brincar 
onde o mundo das aven-
turas da formiguinha e sua 
turminha se transformam 
em realidade ao alcance 
dos pequenos. a atração 
conta com pula-pula, es-
correga, gangorra, cine-
minha, mesa de atividades 
e uma equipe de animado-
res para trabalhar o desen-
volvimento de habilidades 
e a percepção visual das 
crianças, com pinturas, 
desenhos e muito mais. 
além disso, a garotada 
poderá tirar fotos com o 
Bob Zoom. o “Mundo do 
Bob Zoom” acontece no 
2º Piso (ao lado do Espaço 
Kids), de terça a sexta-fei-
ra, das 14h às 21h, sába-
dos, domingos e feriados, 
das 12h às 22h.

Mais informações no lo-
cal do evento.

Mundo do
Bob zoom 
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Jorge
Social!

Salve

evento visa socorrer quem 
está com fome em nova iguaçu 

a peça “Salve Jorge, o 
intrépido Santo do Povo”, 
este ano será on-line no for-
mato de live Solidária, dia 
23 deste abril, as 20h30 no 
canal do YouTube da igreja 
de São Jorge e Nossa Se-
nhora de Fátima.  

link: https://youtube.
com/channel/ucPnct3k-
Fviz8H7Hpf0_Wg_Q 

através de arrecadação 
on-line as pessoas podem 
colaborar com qualquer 
quantia, até mesmo ser o va-
lor equivalente a um quilo 
de alimento para ser trans-
formado em refeições que 
serão entregues aos mais 
necessitados. os ‘famintos’ 
sofrem, pois a maioria das 
pessoas em casa não con-

segue fazer doações diretas. 
“até mesmo a própria paró-
quia tem recebido público 
reduzido e as ofertas redu-
ziram”, conta o ator augus-
to vargas, que interpreta o 
Santo guerreiro. 

link da vaquinha online: 
https://www.vakinha.com.
br/vaquinha/live-solidaria-
-salve-sao-jorge-2021

o cNPJ é o pix da igre-
ja para doação a qual-
quer momento, mesmo 
após esta campanha: 
28666428002564 . “o tra-
balho é feito o ano todo”, 
lembra o guerreiro augusto 
vargas.

o ator Marcelo Borghi 
interpretará o imperador 
Diocleciano, a cantora Fer-

nanda Morais, 
emprestará sua bela voz à 
história, costurada por uma 
narradora, a produtora cul-
tural Josy Lousada. Os figu-
rinos e elementos cenográ-
ficos são do artista plástico 
Raimundo Rodrigues. a 
direção é de carlos Eduar-
do Teixeira Freitas (cadu 
Freitas). 

Augusto Vargas encarna Jorge Guerreiro no tradicional 

espetáculo, este ano pelo Youtube 
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Mia Malafaia
lança o livro 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

a violência contra mu-
lher está tão enraiza-
da na sociedade, que, 

muitas vezes, é imperceptí-
vel. Não falamos apenas da 
violência física ou psicoló-
gica, mas de uma violência 
simbólica que se materializa, 
por exemplo, pela pressão 
estética que a mulher vive 
em nossa sociedade. Há tam-
bém a violência emocional 
e a patrimonial. Segundo a 
oNu, sete em cada dez mu-
lheres no planeta foram ou 
serão violentadas em algum 
momento da vida.

a mulher também é víti-
ma, ainda, de uma cultura 
que a impede de ocupar os 
lugares que ela quer na so-
ciedade. o problema sempre 
existiu ao redor do mundo e 
ganhou destaque nos últimos 

anos com a evolução 
do papel da mulher no 
ambiente social, polí-
tico e profissional, a 
consolidação do mo-
vimento feminista e a 
luta pela promoção da 
igualdade de direitos. 
a mulher tem dei-
xado de fazer parte 
das minorias e vem 
adquirindo espaços 
que sempre lhe fo-
ram de direito.

Sempre atenta ao 
assunto, a escritora 
Mia Malafaia lan-
ça o livro “FEMiNiSTaS 
E SuaS NuaNcES”, pela 
Editora Dellicata, que trata 
da importância do feminis-
mo para políticas públicas 
para mulheres. 

Mia Malafaia também é ra-
dialista, palestrante e terapeu-
ta comportamental. como já 
passou por uma violência, uti-

liza 
seu trabalho para 
esclarecer as mulheres sobre 
assuntos de relevância social 
e feminina, como forma de 
prevenção e educação.

o livro pode ser adquirido 
por e-mail: miamalafaia@
gmail.com ou pelo whatsapp 
(22) 99224.4481

‘Feministas e Suas Nuances’

“A obra fala sobre importância do femi-
nismo e do feminino, da violência e temas 
relacionados à mulher”, diz a escritora
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disque lança mais uma edição de campanha
contra a comercialização e soltura de balões
Programa criado pelo 

Disque Denúncia espe-
cificamente para o rece-
bimento de alertas sobre 
crimes ambientais no Rio 
de Janeiro, o linha verde 
lançou ontem a 23ª edição 
da campanha de combate 
e prevenção à prática de 
confecção, comercializa-
ção, soltura e realização 
de festivais de balões. a 
ação é sazonal e terá dura-
ção de 5 meses, terminan-
do em 15 de setembro 

Em 2020, o programa 
cadastrou 151 denúncias 
envolvendo grupos de ba-
loeiros, locais de comer-
cialização, fabricação ou 
soltura de balões. Por isso, 
o Disque Denúncia ressal-
ta que ”é cada vez mais 
importante a ajuda irres-
trita da população, pois, 
através das denúncias ao 
linha verde, as forças po-
liciais tendem a obter mais 
sucesso em suas opera-
ções já que as informações 
indicam locais exatos de 
onde as ações ocorrem”.

”Para que haja um maior 
sucesso durante as apreen-
sões, o ideal é se denun-
ciar a ação que precede a 
soltura do próprio balão, 
como locais de fabricação, 
locais de armazenamento, 
locais e horários de cam-
peonatos, já que, depois 
que ele está nos céus, a 
polícia pouco pode fazer 
e a denúncia feita nesse 
momento ao linha verde 
poderá não ser aproveita-
da pelas forças policiais, 
além do próprio risco de 
o balão vir a cair aceso 
em florestas e residências, 
produzindo grandes preju-
ízos patrimoniais, ameaça 
ao nosso meio ambiente 
e até mesmo colocando a 
integridade física e a vida 
das pessoas em risco”, diz 
o Disque Denúncia.

No ano passado, em uma 
grande ação baseada em 
apenas uma denúncia feita 
ao linha verde, a polícia 
conseguiu interromper, em 
julho, um festival de ba-
lões em Magé, apreenden-

do pelo menos 51 balões. 
com outra denúncia tam-
bém feita ao linha verde, 
foram 74 balões apreendi-
dos em Pilares, na Zona 
Norte do Rio. Já em 2021, 
no mês de janeiro, diver-
sos materiais utilizados na 
confecção de balões foram 
apreendidos em Niterói, 
na Região Metropolitana 
do estado, com auxílio de 
informações repassadas 
por esse programa do Dis-
que Denúncia voltado a 
relatar crimes ambientais.

Registro de
 29 denúncias 

Desde o início deste 
ano, foram registradas 29 
denúncias envolvendo ba-
lões e Rio de Janeiro, São 
gonçalo e Niterói, os mu-
nicípios com maior núme-
ro de denúncias sobre esse 
tema. Somente na capital, 
as denúncias sobre balões 
vieram de Jacarepaguá, 
Taquara, campo grande, 
Méier, Madureira e Pieda-
de.

Governo propõe salário 
mínimo de R$ 1.147 em 2022

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

o Ministério da 
Economia anunciou 
que o salário míni-
mo em 2022 será de 
R$ 1.147 e não terá 
aumento acima da 
inflação. O reajuste 
consta do projeto da 
lei de Diretrizes or-
çamentárias (PlDo) 
de 2022, enviado hoje 
(15) ao congresso 
Nacional.

o reajuste segue 
a projeção de 4,3% 
para o índice Nacio-
nal de Preços ao con-
sumidor (iNPc) para 
este ano. a estimati-
va também consta do 
PlDo.

até 2019, o salário 
mínimo era reajustado 
segundo uma fórmu-
la que previa o cres-
cimento do Produto 
interno Bruto (PiB, 
soma das riquezas 
produzidas no país) 
de dois anos antes 

mais a inflação oficial 
do ano anterior. Desde 
o ano passado, o rea-
juste passou a seguir 
apenas a reposição do 
iNPc, por causa da 
constituição, que de-
termina a manutenção 
do poder de compra 
do salário mínimo.

Segundo o governo, 
cada aumento de R$ 1 
no salário mínimo tem 
impacto de aproxima-
damente R$ 315 mi-
lhões no orçamento. 
isso porque os bene-
fícios da Previdência 
Social, o abono sala-
rial, o seguro-desem-
prego, o Benefício de 
Prestação continuada 
(BPc) e diversos gas-
tos são atrelados à va-
riação do mínimo.

o valor do salário 
mínimo para o próxi-
mo ano ainda pode ser 
alterado, dependendo 
do valor efetivo do 

iNPc neste ano. Pela 
legislação, o presiden-
te da República é obri-
gado a publicar uma 
medida provisória até 
o último dia do ano 
com o valor do piso 
para o ano seguinte.

Puxado pelos
 alimentos 

Em 2021, o salário 
mínimo está em R$ 
1.100. como o iNPc 
do ano passado encer-
rou 2020 em 5,45%, 
puxado pela inflação 
dos alimentos, o va-
lor do mínimo deveria 
ser R$ 1.102, mas o 
governo até hoje não 
incorporou a diferen-
ça de R$ 2 ao salário 
mínimo. caso não 
faça isso antes do fim 
do ano, o resíduo será 
incorporado ao salá-
rio mínimo em 2022. 
Fonte: agência Bra-
sil. 

Meriti vai ganhar 1º Centro 
Tecnológico da Baixada 

Secretário Dr. Serginho atendeu indicação da deputada Alana 
Passos, e prefeito da cidade cedeu o terreno

PRefeituRa Bate ReCoRde e VaCina CeRCa de 900 aniMais 

Por meio da Subsecre-
taria de vigilância em 
Saúde, a Prefeitura ini-
ciou na última quarta-
-feira o segundo mês de 
campanha de vacinação 
antirrábica, que aconte-
ceu na vila olímpica do 
município. ao longo do 
dia, 870 animais, sendo 
182 gatos e 688 cães fo-
ram vacinados.

o evento vai ocorrer 
em mais duas datas du-
rante o mês de abril, nos 
dias 19 e 28, nos bairros 

de Éden e de coelho da 
Rocha, respectivamente. 
Durante a campanha, a 
equipe do Setor de Zo-
onoses se desloca para 
locais previamente in-
formados à população 
para a vacinação de cães 
e gatos no combate à rai-
va, doença letal que não 
possui tratamento. a úni-
ca forma de prevenção é 
a vacinação anual.

a bióloga da Subsecre-
taria de Saúde Patrícia 
Helena conta que a popu-

lação meritiense ganhou 
muito com a campanha 
mensal no combate à rai-
va animal, principalmen-
te em um momento tão 
delicado de pandemia: 
“Essas iniciativas têm 
como objetivo prevenir 
uma doença que pode 
ser fatal para os nossos 
bichinhos. além disso, é 
direito de todos o aces-
so a esse tipo de inicia-
tiva que a gestão do Dr. 
João vem incentivando e 
enaltecendo, pela causa 

animal”.
Devido ao período de 

pandemia de covid-19, 
algumas medidas de se-
gurança são obrigatórias 
na hora de vacinar seu 
pet, entre elas: compa-
recer obrigatoriamente 
de máscara, manter o 
distanciamento social, 
seguir as recomenda-
ções dos organizadores 
e ir apenas uma pessoa 
da família (exceto se for 
vacinar mais de um ani-
mal).

os jovens de São 
João de Meriti 
vão ganhar em 

breve um centro Tecno-
lógico da Secretaria de 
ciência, Tecnologia e 
inovação (Secti) do go-
verno do Estado do Rio 
de Janeiro. atendendo 
indicação legislativa da 
deputada estadual ala-
na Passos, o secretário 
de Estado de ciência, 
Tecnologia e inovação 
(SEcTi), Serginho aze-
vedo, o Doutor Serginho 
(Republicanos), anun-
ciou ontem, durante en-
contro com o prefeito 
João Ferreira Neto, o Dr. 
João, que a unidade será 
construída em um terreno 
cedido pela prefeitura no 

bairro Jardim Meriti.
No prédio vão funcio-

nar atividades profissio-
nalizantes da secretaria, 
como cursos técnicos da 
Faetec e de ensino supe-
rior à distância da plata-
forma cecierj, voltados 
para atender a vocação 
da cidade e demandas lo-
cais. a obra iniciará ainda 
este ano e será entregue 
em 2022.

“a Secti está fortale-
cendo cada vez mais as 
parcerias entre o governo 
estadual e as prefeituras. 
Estamos expandindo pro-
jetos de inovação tecnoló-
gica para as cidades. Este 
será mais um centro que 
contribuirá para o desen-
volvimento da vocação 
produtiva e econômica da 
região, com capacidade 

de atrair empresas novas 
e impulsionar a geração 
de empregos e renda no 
município. vamos capa-
citar a juventude de São 
Joao de Meriti garantindo 
a formação e empregabi-
lidade”, destacou o secre-
tário.

 Momento histórico 
Na visita para conhe-

cer o terreno de 11 mil 
metros quadrados, que 
fica na Rua Professora 
alcebíades Monteiro, a 
deputada alana Passos 
agradeceu o empenho e 
a parceria estabelecida 
entre o governo e a pre-
feitura, salientando que o 
projeto trará desenvolvi-
mento científico e tecno-
lógico para a cidade.

“São João de Meriti 

tem muito a ganhar re-
cebendo esse projeto. o 
prefeito Dr. João citou 
que empresas da cidade 
precisavam buscar mão 
de obra qualificada fora. 
com esse centro tecnoló-
gico, isso não vai ser mais 
necessário. Pelo contrá-

rio, São João vai poder 
exportar profissionais”, 
disse alana.

Durante o encontro, o 
prefeito de São de Meriti, 
Dr. João, ressaltou que o 
momento é histórico para 
o município. “É um mo-
mento ímpar na história 

de São João de Meriti. o 
terreno que temos satisfaz 
a implantação e exigên-
cias do projeto. a popula-
ção só tem a ganhar com 
este centro Tecnológico 
que trará desenvolvimen-
to. Será uma vitória de to-
dos”, concluiu o prefeito.

 Dr. Serginho durante encontro com o prefeito Dr. João e representantes do Secti

Bióloga Patrícia Helena imuniza cães na campanha 
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Petrobras anuncia aumento do diesel e da gasolina nas refinarias
a Petrobras anunciou 

ontem aumentos de R$ 
0,10 (3,7%) no preço 
do diesel e de R$ 0,05 
(1,9%) no da gasolina. 
os valores serão reajus-
tados a partir de amanhã 
nas refinarias da esta-
tal, onde o litro do die-
sel passará a custar R$ 
2,76, e o da gasolina, 
R$ 2,64. 

a última mudança 
nos preços dos com-
bustíveis ocorreu no sá-
bado passado, quando a 

Petrobras havia anuncia-
do uma redução de R$ 
0,08 no preço do diesel 
e mantido o preço da ga-
solina em R$ 2,59.

os reajustes de preços 
da Petrobras acompa-
nham variações do valor 
dos combustíveis e do 
dólar no mercado inter-
nacional. com isso, os 
aumentos ou reduções 
de preços ocorrem sem 
periodicidade definida, 
o que, segundo a esta-
tal, permite competir de 

maneira mais eficiente e 
flexível. 

Acúmulo de alta nos 
preços 

Desde o início do ano, 
os preços acumulam 
alta tanto para a gasoli-
na, que encerrou 2020 
vendida a R$ 1,84 nas 
refinarias da Petrobras, 
quanto para o diesel, que 
era negociado a cerca de 
R$ 2 por litro. 

A Petrobras afirma que 
os preços cobrados por 

suas refinarias têm “in-
fluência limitada” sobre 
o que é cobrado dos con-
sumidores finais desses 
combustíveis. isso ocor-
re porque o valor pago 
na bomba dos postos é 
acrescido de impostos 
federais e estaduais, cus-
tos para aquisição e mis-
tura obrigatória de bio-
combustíveis, além das 
margens brutas das com-
panhias distribuidoras e 
dos postos revendedores 
de combustíveis.

Bolsonaro sinaliza pedido ao eua para 
combate ao desmatamento 

Numa carta enviada ao 
presidente dos Estados 
unidos Joe Biden, o pre-
sidente Jair Bolsonaro re-
conheceu o aumento das 
taxas de desmatamento a 
partir de 2012 e afirmou 
que o Estado e a socieda-
de precisam aperfeiçoar o 
combate a este crime am-
biental. Ele se comprome-
teu a acabar com o desma-
tamento ilegal até 2030. 

“Queremos reafirmar 
neste ato, em inequívoco 
apoio aos esforços empre-
endidos por v. Excelência, 
o nosso compromisso em 
eliminar o desmatamento 
ilegal no Brasil até 2030”, 
escreveu Bolsonaro.

Para alcançar essa meta 
de desmatamento zero, 
Bolsonaro diz que o país 
precisará de “recursos 
vultuosos e políticas pú-
blicas abrangentes”. Se-
gundo ele, nesse âmbito, 
o Brasil quer contar com 
apoio de governos, setor 
privado, sociedade civil 

e comunidade internacio-
nal, incluindo os entes dos 
Estados unidos: “como 
nós, os americanos sabe-
rão apreciar que as princi-
pais causas da degradação 
ambiental radicam na po-
breza e na falta de opor-
tunidades, e que portanto 
trabalhar pela preservação 
ambiental passa, também, 
pela promoção do desen-
volvimento econômico”.

Para o presidente, é 
preciso criar alternativas 
econômicas que reduzam 
o apelo das atividades 
ilegais e dar condições 
para que os 25 milhões de 
brasileiros que vivem na 
amazônia possam prospe-
rar materialmente por seus 
próprios esforços. Nesse 
sentido, segundo ele, não 
é possível combater o des-
matamento apenas com 
medidas de fiscalização 
ou “jamais alcançaremos 
resultados duradouros no 
domínio ambiental”, es-
creveu o presidente.

a câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta as 
penas para os crimes de abandono de incapaz e maus-tratos a crian-
ças, idosos e pessoas com deficiência. O texto, agora segue para o 
Senado.

Pelo Youtube

um pedido de investi-
gação contra o ministro 
do Meio ambiente Ri-
cardo Salles provocou 
a queda do superinten-
dente da Polícia Federal 
no amazonas, delegado 
alexandre Saraiva, que 
será substituído. 

Saraiva, que já foi 
chefe da Delegacia 
de Polícia Federal em 
Nova iguaçu enviou ao 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) um pedido 
de investigação contra 
Salles com o qual en-
trou em conflito nos úl-
timos dias. 

Pf eM noVa iguaçu 

Na notícia-crime en-
viada na última quarta-
-feira ao Supremo, ale-
xandre Saraiva acusa 
Salles de atuar para obs-
truir uma investigação 
que apreendeu madeira 
ilegal, advocacia admi-
nistrativa e organização 
criminosa. 

o indicado para substituir Saraiva é o 
delegado leandro almada. Ele cuidou do 
inquérito sobre a obstrução da investiga-
ção do homicídio da vereadora Marielle 
Franco e confirmou que houve uma trama 
para dificultar essa investigação.

MadeiRa ilegal

suBstituto 

editoRial

além de Salles, o então superinten-
dente também acusa o senador Telmário 
Mota de atuar em favor de investigados 
da operação Handroanthus glo, que 
mirou extração ilegal de madeira na 
Amazônia no final de 2020.

HandRoantHus glo

agênCia BRasil 

Em discussão única, a 
assembleia legislativa 
do Estado do Rio (alerj) 
aprovou ontem o proje-
to de lei 3.476/20, que 
obriga o governo do esta-
do a criar Delegacias de 
crimes Raciais e Delitos 

de intolerância (Decra-
dis) nas diversas regiões 
fluminenses. A medida 
é de autoria original das 
deputadas Dani Montei-
ro e Mônica Francisco, 
ambas do PSol, Martha 
Rocha (PDT), além dos 

deputados carlos Minc 
(PSB) e Átila Nunes 
(MDB). o texto seguirá 
para o governador em 
exercício, cláudio cas-
tro, que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo ou 
vetá-lo.

interior do RJ devem ganhar dPs 
de crimes raciais e delitos de intolerância 

assessoria de impresa

govERNo Do ESTaDo

Japeri debate criação de plano 
de educação ambiental 

 estRutuRação 

No encontro realizado na Secretaria de Educação foram discutidas estratégias 

a Polícia civil investiga o sumiço de 200 doses de vacina coronavac de um pos-
to de saúde em São João de Meriti. os 20 frascos teriam sumido no deslocamento 
entre o posto de saúde de Vila Jurandir e o local onde ficam armazenadas. 

Retaliação 

 Encontro reuniu representantes das Pastas do Meio Ambiente, Cultura e Educação 

a Prefeitura de Ja-
peri, por meio das 
secretarias muni-

cipais de Meio ambien-
te, cultura e ambiente, 
deu início à estruturação 
de um plano de educação 
ambiental para o municí-
pio. o encontro aconteceu 
na Secretaria de Educa-
ção. Na ocasião, foram 
discutidas estratégias para 
que ações de conscien-
tização ambiental sejam 
realizadas de maneira per-
manente na cidade, e não 
apenas de formas esporá-
dicas. a ideia é orientar a 
população sobre formas 

de preservar a área verde 
do município em seu co-
tidiano.

“Precisamos fazer com 
que essas ações não acon-
teçam ‘uma vez ou outra’, 
mas que sejam diárias. Só 
assim a população terá 
mais informações sobre 
como preservar o ecos-
sistema local e, de certa 
forma, melhorar a qua-
lidade de vida dentro do 
nosso município”, disse a 
secretária da Pasta, Meire 
lucy.

a reunião contou com 
a presença de educadores 
do conselho Municipal 
do Meio ambiente e de 
representantes da coope-
rativa de coleta Seletiva 
de Engenheiro Pedreira.

BR
as

il

 FERNaNDo FRaZão/agêNcia BRaSil

 Litro do diesel passará a custar R$ 2,76, e o da 
gasolina, R$ 2,64
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Manoel é confirmado como 
novo reforço do fluminense
O Fluminense confir-

mou na quinta-feira (15) a 
chegada do zagueiro Ma-
noel. o jogador, que es-
tava no cruzeiro, assinou 
contrato até abril de 2023 
com os tricolores.

Manoel rescindiu con-
trato com os mineiros 
antes de acertar com o 
Fluminense. o zagueiro 
comemorou sua chegada 
ao clube.

“Minha chegada foi 
muito leve. Todo mundo 
me recebeu muito bem. 
Tem alguns jogadores no 
elenco com quem eu já 
joguei junto, já conheço. 
Então eu fico mais à von-
tade, mais tranquilo. Me 
senti em casa, de verdade. 
ano passado o Fluminen-
se fez um grande campeo-

nato. Tem grandes zaguei-
ros, e eu estou aqui para 
ajudar o clube, dentro e 
fora de campo com minha 
experiência. Estou feliz e 
quero contribuir”, disse.

No Fluminense, Ma-
noel terá a concorrência 
de Nino, luccas claro, 
Matheus Ferraz e Frazan. 
David Braz, do grêmio, 
é outro defensor esperado 
nas laranjeiras.

Manoel já foi regulari-
zado e está apto para estar 
na lista da fase de grupos 
da libertadores.

Cazares já aparece
 no BID

outro reforço que deve 
ser confirmado é o meia 
cazares. o equatoriano 
apareceu na quinta-fei-

ra para realizar exames 
médicos no cT do clu-
be.

cazares, inclusive, 
já foi regularizado no 
BiD da cBF antes mes-

mo de ser anunciado 
oficialmente pelo Flu-
minense. com isso, o 
jogador também poderá 
estar na lista para a li-
bertadores.

esporte

Kanu sai em defesa 
de companheiros do 

Bota após eliminação

o Botafogo foi elimi-
nado pelo aBc na Se-
gunda Fase da copa do 
Brasil. a derrota nos pê-
naltis aumentou a pres-
são sobre os alvinegros 
para a sequência da tem-
porada.

Na volta dos jogado-
res ao hotel em Natal, 
alguns torcedores cobra-
ram os botafoguenses. o 
zagueiro Kanu foi em di-
reção aqueles que faziam 
a manifestação e saiu em 
defesa do elenco.

“Não tem dinheiro, ir-
mão! você acredita ou 
não? você acha que vai 
virar o Real Madrid do 
dia para a noite?”, disse 
o defensor.

Kanu defendeu o late-
ral esquerdo Rafael ca-
rioca e o volante luiz 
otávio, que eram os 

principais alvos dos tor-
cedores.

“o Rafael carioca che-
gou tem 15, 20 dias! Es-
tamos nessa p... há três 
anos, vocês sofrem como 
eu sofro desde a base! 
Não tem opção, é acre-
ditar ou não! Se você 
quiser apontar, é mais 
fácil. Estamos num pro-
cesso de dois meses ou 
menos! vai chegar aqui e 
ter o melhor time? Errar 
é normal, o luiz otávio 
está se dedicando. como 
é que você vem aqui xin-
gar o cara, velho?”, de-
clarou.

Não houve qualquer 
ameaça ou agressão du-
rante a conversa. a inte-
ração se encerrou e todos 
os jogadores e comissão 
técnica se dirigiram para 
o hotel sem tumulto.

/ RaFaEl RiBEiRo/vaSco

“Não tem dinheiro, irmão! Você acredita ou não?”, disse o 
zagueiro alvinegro para torcedores irados

“Minha chegada foi muito leve. Todo mundo me recebeu muito bem”, 
disse o novo tricolor

Divulgação

autoridade do Japão tem dúvidas 
sobre realização da olimpíada

uma autoridade do partido 
governista do Japão disse 
na quinta-feira (15) que 
cancelar a olimpíada de 
Tóquio deste ano continua 
sendo uma opção se a crise 
do coronavírus se agravar 
demais, lançando uma po-
lêmica e criando um alvo-
roço nas redes sociais.

“Se não parecer mais 
possível (sediar a olimpía-
da), temos que interrompê-
-la, decisivamente”, disse 
Toshihiro Nikai, secretá-
rio-geral do Partido liberal 
Democrata, em comentá-
rios à emissora TBS. Se-
gundo ele, o cancelamento 
é uma opção, “é claro”, 

disse, acrescentando: “Se a 
olimpíada for disseminar 
infecções, então para que 
serve a olimpíada?”

o comitê organizador 
da olimpíada de Tóquio 
reagiu com um comunica-
do em que disse que todos 
os envolvidos nos prepara-
tivos dos Jogos continuam 
totalmente empenhados 
em realizá-los no verão lo-
cal.

como o Japão está às 
voltas com uma quarta 
onda de infecções pelo 
novo coronavírus, as dú-
vidas sobre a capacidade 
de Tóquio de sediar os Jo-
gos de verão voltaram à 

tona nas últimas semanas. 
o Japão está enfrentando 
um aumento de infecções 
de covid-19. Em Tóquio, 
os casos novos saltaram 
para 729 na quinta-feira, a 
maior cifra desde o início 
de fevereiro.

Mas autoridades do go-
verno e da organização 
vêm repetindo que os Jo-
gos acontecerão, e o fato 
de que um peso-pesado do 
partido governista tenha 
feito o comentário bas-
tou para que este ganhas-
se destaque no noticiário 
doméstico. “olimpíada 
cancelada” era um dos 
assuntos mais comenta-

dos no Twitter japonês, 
acumulando quase 50 mil 
tuítes até a tarde local de 
quinta (15).

Nikai emitiu um comu-
nicado por escrito para ex-
plicar sua posição. “Quero 
que a olimpíada e a Pa-
ralimpíada de Tóquio te-
nham sucesso. ao mesmo 
tempo, quanto à questão 
de realizarmos [os Jogos] 
aconteça o que aconte-
cer, não é este o caso. Foi 
isso que eu quis dizer com 
meus comentários”, afir-
mou.

(*agência Brasil - com 
informações da agência de 
notícias Reuters)

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 tá ligado?

Ceni
após demissão 

de Domènec 
Torrent, Ro-

gério ceni chegou ao 
Flamengo no dia 10 
de novembro. o iní-

cio foi conturbado e 
o treinador acumulou 
eliminações precoces 
da copa do Brasil e da 
libertadores da amé-
rica. No entanto, após 
cinco meses, ceni se 
consolida no coman-
do com 60% de apro-

veitamento e dois títu-
los conquistados.

o treinador levou 
o Flamengo ao bi-
campeonato em duas 
competições nacio-
nais: o Brasileirão e a 
Supercopa do Brasil. 
a última foi em cima 

do Palmeiras, um dos 
principais adversários 
do clube carioca nos 
últimos anos. No co-
mando do Rubro-Ne-
gro, ceni possui ape-
nas 25 partidas e dois 
títulos conquistados, 
ou seja, um troféu er-

guido a cada 12,5 jo-
gos.

até o momento, o 
treinador conquistou 
13 vitórias, seis em-
pates e seis derrotas. 
com ceni, o time 
marcou 48 gols e, ape-
sar do dilema no siste-

ma defensivo, sofreu 
29. Somando 60% de 
aproveitamento, o téc-
nico possui os primei-
ros testes neste início 
de temporada. isso 
porque, o Fla dispu-
tará três jogos em seis 
dias.

 dois títulos em cinco meses no fla
Comandante Rogério totaliza 60% de aproveitamento nos 150 dias de trabalho

Após ganhar a Supercopa do Brasil Rogério Ceni vibrou 
muito no Mané Garrincha 

alExaNDRE viDal / cRF
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prestígio às Cortes regionais

alExaNDRE SiMoNiNi / gov-RJ

detran-RJ oferece 7.210 vagas para mutirão no sábado (17)
Neste sábado (17/04), o 

Detran-RJ realizará mais 
um mutirão de serviços 
para compensar o período 
em que os atendimentos 
foram suspensos em razão 
da pandemia. Na 22ª edi-
ção, o órgão vai oferecer 
7.210 vagas, distribuídas 
em 61 postos de todo o 
Estado do Rio, para os ser-
viços de habilitação, iden-
tificação civil e veículos. 
Para evitar aglomerações, 
o atendimento será apenas 
para quem realizar o agen-
damento prévio.

o usuário deve marcar o 
serviço pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br) ou 
pelo Teleatendimento, nos 

números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042, 
das 6h às 21h. as vagas 
serão disponibilizadas a 
partir do meio-dia de hoje 
(11/04).

- Sabemos que a de-
manda ainda é grande. 
Por isso, estamos fazendo 
mutirões aos sábados para 
ajudar ainda mais o cida-
dão que precisa do aten-
dimento do órgão. vamos 
disponibilizar vagas em 
diversas regiões de todo 
o Estado para que o usuá-
rio tenha mais praticidade 
para realizar nossos servi-
ços - explicou o presiden-
te do Detran-RJ, adolfo 
Konder.Os 61 postos de todo Estado do Rio vão atender serviços de habilitação, identificação civil e veículos

Prefeitura de Nilópolis vacina mulheres de 63 anos nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (16/4), a 

Prefeitura de Nilópolis imu-
niza mulheres com 63 anos 
contra a covid-19. E, no 
sábado (17/4), haverá a re-

pescagem para pessoas com 
64 anos ou mais. Desde o 
início de março a Secretaria 
de Saúde têm separado os 
idosos por gênero e idade. 

a partir desta semana, to-
dos os postos de saúde es-
tão atendendo pessoas que 
vão se vacinar contra esta 
doença e abrem de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 17h, 
e no sábado das 8h às 12h.

Servidores do setor de 
saúde e idosos com segun-
da dose marcada também 

poderão retornar às unida-
des de acordo com a data 
marcada no cartão de vaci-
nação. Todos devem levar 
a carteira de identidade ou 

cartão do SuS e um com-
provante de residência. a 
Prefeitura recebeu 2.290 
doses da vacina astraZene-
ca na quinta-feira (15/4).

Dia 16/04 (sexta-feira) 
– vacinação de mulheres 
de 63 anos

Dia 17/04. Repescagem 
para idosos de 64 anos ou 
mais

Endereço dos Postos 
de Saúde

Posto central
Rua João Pessoa, 1530, 

centro.

Tel.: 2691-227

Posto de atendimento 
Médico e Sanitário do 
cabral

Rua Roldão gonçalves, 
s/n, cabral

Posto a. de a. Macha-
do

Rua Mário valadares, 
s/n, Novo Horizonte

Posto Dorvil almeida 
lacerda

Rua José couto guima-
rães, 1299, Paiol

Posto Médico Rosa 
Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 
555, Nova cidade.

Tel.:3762-8320

Posto Nova olinda
Rua amadeu lara, s/n, 

olinda.
Tel.:3039-2426

Posto Programa de Saú-
de da Família – cabuís

Rua general Mena 
Barreto, s/nº, cabuís

Posto Programa de 
Saúde da Família – 

Nova olinda
Rua Pedro Roque, 13, 

olinda
Tel.: 3039-2426

Posto Programa de 
Saúde da Família – 
Manoel Reis

Rua antônio João 
Mendonça, s/nº, Mano-
el Reis.

Tel.: 3039-5992

Posto Programa de 
Saúde da Família – Fri-
gorífico

Rua Dr. Rufino Gonçal-
ves Ferreira, s/n, Frigorí-
fico

Posto Dr. armando al-
meida – chatuba

Rua: Marques canário, 
970

VeJa o CalendáRio de VaCinação

Câmara reinstala comissão para  
debater prisão em segunda instância

Parlamentares discutirão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 199/19

deputado aliel Machado (PsB-PR) 
foi eleito o presidente do colegiado

a câmara dos De-
putados reinsta-
lou na terça (15) 

a comissão especial que 
discute a Proposta de 
Emenda à constituição 
(PEc) 199/19 que trata da 
prisão de pessoas conde-
nadas após o julgamento 
em segunda instância. o 
deputado aliel Machado 
(PSB-PR) foi eleito o pre-
sidente do colegiado.

o julgamento em segun-
da instância é realizado 

por tribunais que revisam 
decisões de juízes de pri-
meira instância.

Na Justiça comum, a se-
gunda instância são os tri-
bunais de Justiça (um em 
cada estado). Na Justiça 
Federal, a segunda instân-
cia são os tribunais regio-
nais federais (TRFs).

atualmente, a possibili-
dade de recursos se esten-
derem ao Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e ao 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) pode retardar 
o trânsito em julgado em 
muitos anos.

a comissão vai se de-
bruçar sobre a proposta 
que altera os artigos 102 
e 105 da constituição Fe-
deral para acabar com o 
recurso extraordinário ao 
STF e com o recurso es-
pecial no caso do STJ, res-
pectivamente.

com isso, o trânsito em 
julgado da ação ocorrerá 
após o julgamento em se-
gunda instância nos tribu-
nais de Justiça dos estados 
ou nos TRF’s.

“Tal alteração permitiria 
a execução imediata das 
decisões das cortes regio-

nais, sejam os Tribunal de 
Justiça dos Estados, sejam 
os Tribunais Regionais 
Federais e Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal 

e Territórios, cortes estas 
que promovem, efetiva-
mente, análise probatória 
– razão pela qual seu jul-
gamento deve ser pres-

tigiado”, argumentou o 
autor da PEc, o deputado 
alex Manente (cidada-
nia-SP).

(Fonte: agência Brasil)

 guSTavo SalES / agêNcia câMaRa

os serviços de habilita-
ção, como primeira habili-
tação, renovação de cNH, 
mudança de categoria, adi-
ção de categoria e altera-
ção de dados, serão dispo-
nibilizados das 10h às 16h, 

nos seguintes postos: Sede 
(centro do Rio), améri-
cas Shopping (Recreio), 
araruama, Barra da Tiju-
ca, Barra Mansa, Belford 
Roxo, cabo Frio, campos 
dos goytacazes, center 

Shopping, Detran oeste 
(campo grande), ilha do 
governador, itaboraí Pla-
za, itaguaí, Jacarepaguá, 
largo do Machado, Magé, 
Méier, Nilópolis, Niterói 
(Fonseca), Niterói Shop-

ping, Nova Friburgo, Nova 
iguaçu, Penha, Resende, 
Rio das ostras, São Fidélis, 
São gonçalo (Neves), São 
João de Meriti, São Pedro 
da aldeia, Sulacap, Teresó-
polis, Três Rios, via Brasil, 

vila isabel, volta Redonda 
e West Shopping.

Para realizar a segunda 
via da identidade ou emitir 
a carteira SEaP, o Detran 
vai atender na sede (cen-
tro do Rio) e em mais nove 

postos: volta Redonda, 
campos dos goytacazes, 
Méier, Teresópolis, largo 
do Machado, cabo Frio, 
angra dos Reis, Rio das 
ostras e Nova iguaçu, das 
8h às 16h.

HaBilitação e segunda Via

Nos serviços de veícu-
los, o órgão vai oferecer 
atendimento para fazer 
transferência de pro-
priedade, jurisdição ou 

municípios. os postos 
disponíveis para agen-
damento são: ilha do 
governador (Tubiacan-
ga), Nova iguaçu, Re-

duc, itaboraí, Haddock 
lobo, Nilópolis, Mes-
quita, valença, cordei-
ro, volta Redonda, Bar-
ra Mansa, vassouras, 

Bom Jesus do itabapo-
ana, Macuco, Barra do 
Piraí e Miguel Pereira. 
o atendimento será das 
8h às 17h.

o Detran reforça que é 
preciso respeitar o horá-
rio agendado, sem ante-
cipação ou atrasos, para 
que não ocorram filas e 

aglomerações. o depar-
tamento pede a colabo-
ração dos usuários para 
que não levem acompa-
nhantes aos postos.

seRViços VeiCulaRes
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Covardia

 REPRoDução 

polícia

Policial morre após viatura 
ser atacada a tiros no Rio

Outro PM ficou ferido. Crime aconteceu na Linha Vermelha
antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

o cabo da Polícia 
Militar Haron 
coelho Ferrei-

ra, de 29 anos, e outro 
PM ficou ferido duran-
te um ataque a tiros, na 
madrugada de ontem, 
na linha vermelha, al-
tura do Caju, que fica 
na Zona Portuária, ao 
lado de uma cabine 
blindada desativada.  

a corporação infor-
mou que o agente es-
tava em uma viatura 
do Batalhão de Policia-
mento em vias Espe-
ciais (BPvE) baseada 
próxima a alça de aces-
so à Ponte Rio-Niterói, 
quando criminosos 
armados com fuzis e 

pistolas passaram ati-
rando. 

Haron e um soldado 
que estava com ele fo-
ram socorridos para o 
Hospital central da Po-
lícia Militar (HcPM) 
no Rio comprido. a 
PM realizou buscas 
pela região, mas não 
encontrou os respon-
sáveis pelos disparos. 
uma pistola e carre-
gadores de fuzil foram 
encontrados a poucos 
metros do local do ti-
roteio. o armamento 
apreendido foi levado 
para ser periciado. 

Imagens 
da CET-Rio 

a Delegacia de Ho-
micídios da capital 

(DHc) vai investigar 
o caso. a Polícia civil 
vai analisar as imagens 
da cET-Rio para iden-
tificar o carro usado 
pelos bandidos. 

Em nota, a PM lamen-
tou a morte do policial 
que estava na corpora-
ção desde 2011. Heron 
deixa esposa e uma fi-
lha.

 Possível retaliação 
por morte 
de traficante 

a Polícia civil apura 
a informação, divulga-
da nas redes sociais, 
de que o ataque con-
tra a viatura do BPvE 
ocorreu em retaliação a 
morte de um traficante 
Moises Pereira Mar-

reiro de araújo, co-
nhecido como Moises 
da Rajada, apontado 
como uma das lideran-
ças do tráfico de drogas 
no Morro da Providên-
cia. 

Moises da Rajada 
foi baleado na última 
quarta-feira durante 
um confronto com po-
liciais da unidade de 
Polícia Pacificadora 
(uPP) da Providência. 
Segundo testemunhas, o 
tiroteio ocorreu na loca-
lidade conhecida como 
Portuários. o bandido, 
que estava armado com 
uma pistola, chegou a 
ser socorrido e levado 
para o Hospital Munici-
pal Souza aguiar, mas 
não resistiu. 

Henry: empregada diz que mãe dava 
remédios para ansiedade a menino 

a empregada do ca-
sal Monique Medeiros 
e Jairo Souza Santos 
Júnior, o Dr. Jairinho, 
prestou um novo depoi-
mento na 16ª DP (Bar-
ra da Tijuca), na última 
quarta-feira. Ela reve-
lou aos policiais que a 
mãe de Henry dava re-
médios para ansiedade 
ao menino e confirmou 
o que a babá contou: 
que no dia 12 de feve-
reiro o garoto passou 
um período no quarto 
com o padrasto, e saiu 
de lá mancando e com 
“cara de apavorado”. 

leila Rosângela de 
Souza estimou que Jai-
rinho e Henry ficaram 
sozinhos no quarto por 
cerca de 10 minutos, 
mas que não ouviu nada 
porque passou a maior 
parte do tempo na cozi-
nha. Ela só notou que a 
porta estava trancada ao 
tentar guardar algumas 
roupas no local.  a em-
pregada também contou 

que viu a babá questio-
nando o garoto sobre 
estar mancando ao sair 
do quarto, ao que Henry 
respondeu que havia ca-
ído da cama e machuca-
do o joelho. Ela também 
estava presente quando 
a babá tentou pentear o 
cabelo do menino, e ele 
se queixou de dor.

a empregada disse, 
ainda, que o casal cos-
tumava tomar muitos 
remédios, mas não in-
formou quais. Ela reve-
lou que a mãe de Henry 
dava medicação para 
ansiedade ao garoto, 
além de xarope de ma-
racujá - não há confir-

mação, porém, que ha-
via prescrição médica. 
ao ser questionada por 
leila, Monique disse 
que fazia isso porque 
o menino não dormia 
bem.

ainda segundo a em-
pregada, Henry “cho-
rava o tempo todo” e 
vomitava às vezes. Ela 
disse que Monique con-
tou que quase voltou 
de sua viagem no car-
naval, um dia após a 
criança ter ficado tran-
cada com Jairinho no 
quarto,  porque “Henry 
teve um surto com Jairi-
nho” e que “foi a maior 
discussão”.

PM é morto pelo filho em tentativa 
de agressão a esposa em Nilópolis

o policial militar igor 
Sérgio Moreira da Silva 
foi morto na porta de 
casa, pelo próprio filho, 
na noite da última quar-
ta-feira, em Nilópolis. 

De acordo com infor-
mações do beletim de 
ocorrência, o PM entra-
va em casa quando ten-
tou agredir a esposa e o 
filho e os ameaçou de 
morte com uma arma. 

Quando sacou a pisto-
la calibre 380, o agente 

teria tentado agredir a 
esposa o que fez com 
que a sua arma caísse no 
chão. O filho do militar 
conseguiu recuperar a 
pistola e efetuou diver-
sos disparos no policial 
que veio a óbito no lo-
cal. O próprio filho do 
militar acionou a polí-
cia. Segundo a Polícia 
civil, a Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) in-
vestiga o caso. 

garota de programa é presa por estuprar ex
agentes da Polícia ci-

vil prenderam uma garo-
ta de programa, na última 
quarta-feira, em copa-
cabana, na Zona Sul do 
Rio. Ela é acusada de 
dopar e estuprar o ex-na-
morado, um empresário. 
o crime aconteceu no 
último dia 12, mas a víti-
ma só procurou a 13ª DP 
(ipanema) dias depois. 
a mulher não aceitava o 
fim do relacionamento. 

lídia Nayara de aze-
vedo teve a prisão tem-
porária decretada pelos 

crimes de estupro de vul-
nerável e divulgação de 
cena de estupro de vul-
nerável. 

Segundo o delegado 
Felipe Santoro, o homem 
relatou que foi convidado 
por lídia a ir até a casa 
dela, onde foi dopado e, 
sem poder se defender, 
acabou sendo abusado 
pela ex-namorada, que 
filmou a ação.

a vítima só soube do 
que havia acontecido 
horas depois, quando 
acordou e foi informado 

por sua mãe de que lídia 
enviou fotos e vídeos do 
estupro para ela. além 
de prender a mulher, os 
agentes também apre-
enderam os dispositivos 
eletrônicos usados para 
divulgar as imagens.

Na delegacia, foi des-
coberto que ela tinha uma 
ficha criminal extensa, 
com anotações por uma 
tentativa de homicídio e 
por roubo a transeunte. a 
ocorrência foi registrada 
e lídia foi encaminhada 
à audiência de custódia.

Homem é atropelado por trem da SuperVia 
um homem foi atropela-

do por um trem da Super-
via do ramal Santa cruz, 
na estação Maracanã, na 
linha sentido central do 
Brasil. o acidente aconte-
ceu por volta das 07h40 da 
manhã de ontem. 

a concessionária in-
formou que a vítima foi 
atropelada em frente à 
plataforma após ter de-
sembarcado de maneira 
indevida de uma compo-
sição e descido na linha 
férrea para passar irregu-
larmente à outra platafor-
ma. Ela foi socorrida pelo 
corpo de Bombeiros e seu 
estado de saúde não foi di-
vulgado. 

a Supervia disse ain-
da que os passageiros da 
composição envolvida no 
atropelamento precisaram 
desembarcar na platafor-
ma para prosseguir com a 

viagem em outro trem. Já 
o tráfego no ramal Santa 
cruz, que havia sido pa-
ralisado durante o socorro 
à vítima, foi retomado por 
volta das 08h30.

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

 REPRoDução 

 No ataque, o cabo 
Haron Coelho Ferrei-
ra, de 29 anos, acabou 

morrendo

 Viatura do BPVE foi fuzilada pelos criminosos

REPRoDução

 Especializada in-
vestiga o crime 

Leila Rosângela chega à 16ª DP para prestar depoimento

REPRoDução 

Dupla roda após roubar hotel na Zona Sul do Rio 
Dois bandidos fo-

ram presos na últi-
ma quarta-feira por 
policiais da 12ª DP 
(copacabana) acu-
sados de roubar um 
hotel em copaca-
bana, na Zona Sul 
do Rio. a dupla foi 
identificada como 
luan Pereira viei-
ra, de 24 anos, e 
Michael carvalho 
de Jesus, 37. 

Segundo infor-
mações, no últi-
mo sábado, os dois 
marginais foram 
flagrados por câ-
meras de segurança 
no estabelecimen-
to. Michael apare-
ce armado, renden-
do o recepcionista, 
que lhe entregou o 
dinheiro do hotel. 
luan aparece logo 
ao lado do compar-

sa, dando apoio à 
ação. os dois não 
faziam o uso de 
máscara.

um hóspede que 
se preparava para 
deixar o hotel vol-
tou a sEm seguida, 
a dupla fugiu do lo-
cal com o dinheiro 
roubado. Fonte: o 
Dia ubir as escadas 
ao perceber o assal-
to. 
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 eM teMpos biCudos...

A seleção é feita por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine)

RJ: secretaria de trabalho e 
Renda divulga 876 oportunidades
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

 diVulgação

as vagas estão nas regiões 
Metropolitana, Médio Paraíba, 
norte fluminense e serrana do 

Rio de Janeiro 

Estado trabalha pelo crescimento da cafeicultura fluminense
Já tomou seu cafezinho 

hoje? No Dia Mundial do 
café, celebrado na quar-
ta-feira (14/04), este grão, 
que faz parte da cultura 
nacional, mereceu todas 
homenagens. Não por 
acaso, o café é uma das 
bebidas mais consumidas 
do país. No estado do Rio 
de Janeiro, 80% da pro-
dução vem do Noroeste 

Fluminense, com desta-
que para os municípios de 
varre-Sai, Porciúncula e 
Bom Jesus do itabapoa-
na. Nesta região, o café é 
uma das principais fontes 
de renda da população, 
tendo movimentado, no 
ano de 2020, aproxima-
damente R$ 108 milhões.

- o governo do Estado, 
principalmente através 

da Emater-Rio, tem dado 
todo suporte aos cafeicul-
tores fluminenses. Nosso 
intuito é valorizar cada 
vez mais essa cultura, 
através da capacitação e 
elaboração de trabalhos 
técnicos que possam levar 
ao aumento da qualidade 
do café fluminense - afir-
ma o secretário de agri-
cultura, Pecuária, Pesca e 

abastecimento, Marcelo 
Queiroz. 

Para o gerente técnico 
regional de culturas da 
região Noroeste da Ema-
ter-Rio, gustavo Polido, 
o crescimento da cafei-
cultura na região é fruto 
de um trabalho que vem 
sendo realizado para o de-
senvolvimento da cadeia 
produtiva. 

- a Emater-Rio está 
presente na vida desses 
produtores apoiando em 
todos os elos da cadeia. 
Diversos trabalhos já fo-
ram implantados e outros 
ainda estão sendo desen-
volvidos, como: campa-
nhas para realização de 
análise de solos, reco-
mendações de adubação 
específica para cada ter-

reno, cursos e excursões, 
entre outras metodologias 
que irão continuar aju-
dando os cafeicultores a 
melhorarem sua produção 
– explica o gerente técni-
co. 

>> concurso - Entre os 
meses de dezembro e ja-
neiro, foi realizado o iv 
concurso de cafés Espe-
ciais do Rio de Janeiro.

ABL disponibiliza acesso virtual a seu acervo museológico
Na quinta-feira (15), a 

academia Brasileira de le-
tras (aBl) abriu ao públi-
co o acesso virtual ao seu 
acervo museológico, com 
mais de 200 itens disponi-
bilizados digitalmente. a 
data coincide com a come-
moração do Dia Mundial da 
arte.

Dentro da transformação 
sociológica e do quadro de 
emergência sanitária que a 
pandemia do novo corona-
vírus trouxe para as pesso-
as, unindo o real e o virtual, 
a internet se mostrou um 
dos instrumentos mais efi-
cazes para dar conta desse 
horizonte novo e inespera-
do, disse à agência Brasil o 
presidente da aBl, profes-

sor Marco lucchesi.
Por isso, a instituição con-

siderou que era o momento 
oportuno para o lançamen-
to do acervo museológico 
no processo de expansão 
natural do ‘site’. além do 
acervo museológico, é pos-
sível também fazer consul-
tas aos acervos arquivístico 
e bibliográfico da ABL.

Marco lucchesi destacou 
que como o acervo museo-
lógico é grande, os itens se-
rão acrescentados aos pou-
cos. “É muito importante 
para o pesquisador, para a 
própria academia e para o 
grande público”. os itens 
pertencem ao patrimônio 
da aBl. Boa parte veio de 
doações ou de compras efe-

tuadas pela instituição, no 
passado.

o acesso virtual permitirá 
inicialmente ao usuário fa-
zer consultas às coleções de 
pinturas, desenhos, escul-
turas e diversos materiais 
pertencentes à academia. 
Pelo novo sistema, o usu-
ário terá acesso às fichas 
catalográficas das peças e 
suas fotografias. “Estamos 
oferecendo a beleza da nos-
sa museologia, com nossas 
imagens”, disse lucchesi. 
Esse projeto se junta a to-
dos os outros que estão dis-
poníveis no portal da casa 
e que vão desde a acessi-
bilidade até a tradução au-
tomática para mais de 100 
idiomas.

Rafael CaMPos / goV-RJ

Serão disponibilizados digitalmente mais de 200 itens ao público

as vagas são se-
lecionadas por 
meio do Sistema 

Nacional de Emprego 
(Sine) que realiza uma 
análise comparativa do 
perfil profissional de 
cada candidato cadastra-
do com o perfil da opor-
tunidade disponibilizada 
pelo contratante. Para se 
inscrever ou atualizar o 
cadastro, é necessário ir a 
uma unidade mais próxi-
ma, portando seus docu-
mentos de identificação 
civil, carteira de trabalho 
e comprovante de resi-
dência.

>> vagas por região 
- No Norte Fluminense 
existem 350 oportuni-
dades de emprego para 
10 perfis profissionais: 
eletricista de manuten-
ção e operação; instru-
mentista; eletricista; me-
cânico de manutenção 
escalador; supervisor de 
manutenção instrumen-
tista escalador; eletricista 
escalador; eletricista de 

guindaste; instrumentista 
escalador; mecânico de 
manutenção e operação; 
mecânico de refrigera-
ção. Estas vagas são para 
atuar embarcado e exi-
gem o cumprimento de 
algumas especificações.

Na Região Metropoli-
tana, são divulgadas 380 
oportunidades. Entre elas 
210 vagas são para ope-
rador de telemarketing 
ativo, 35 para consultor 
de vendas, 15 para açou-
gueiro, entre outras.

Moradores da Região 
Serrana podem se candi-
datar a uma das 116 va-
gas oferecidas, entre as 
opções destacam-se va-
gas para açougueiro, aju-
dante de cozinha, vigia, 
entre outras.

No Médio Paraíba há 
30 vagas. Entre as fun-
ções, existem 7 oportu-
nidades para caldeireiro, 
seis para soldador, três 
para instalador – repara-
dor de redes telefônicas 
e de comunicação. além 
de vagas para ajudante 
de pintor, analista de re-
cursos humanos, garçom, 
entre outras.

CadastRo e Consulta PResenCial
Para consultar as oportu-

nidades e as informações 
sobre remuneração e exi-
gências de cada função, o 
candidato deve ser cadas-
trado no programa Sine e 
realizar a consulta de ma-
neira presencial em uma 

unidade da rede ou através 
dos canais digitais: em-
pregabrasil.mte.gov.br ou 
aplicativo Sine Fácil.

Para concorrer a uma das 
vagas da região Norte, é 
necessário fazer o cadas-
tro através do link: https://

forms.gle/je7fkP7rkScm-
PMs26

o cadastro para vagas es-
pecíficas para pessoas com 
deficiência pode ser feito 
através dos canais digitais: 
empregabrasil.mte.gov.br 
ou aplicativo Sine Fácil. 

Quem preferir pode usar 
o telefone 2334-9912 ou 
o e-mail nead@trabalho.
rj.gov.br. interessados de-
vem apresentar, além das 
informações trabalhistas, o 
laudo médico comprovan-
do a deficiência.

Mais disPoniBilidades no futuRo 
o presidente da aBl 

acrescentou que depois 
do acesso museológico 
virão outras iniciativas, 
dependendo de um ritmo 
mais complexo da pan-
demia, “porque nós que-
remos preservar a vida 
de mortais e imortais. 
Estamos obedecendo à 
risca os procedimentos 

sanitários e, sobretudo, o 
isolamento social”. Pas-
sada a crise da covid-19, 
Marco Lucchesi afir-
mou que terá ampliação 
a oferta dos arquivos da 
aBl para o público e sua 
digitalização.

as coleções do acervo 
museológico disponibili-
zadas no dia (15) trazem 

exemplares de diversos 
artistas da história da arte 
brasileira, em diferen-
tes gêneros artísticos. a 
coleção de pintura, com 
mais de 100 itens, conta 
com exemplares de Por-
tinari, Dimitri ismailovi-
tch e Rodrigo Soares. Já a 
coleção de escultura tem 
obras de Rodolfo Ber-

nardelli, Bruno giorgi e 
celso antônio de Mene-
zes, dentre 140 peças.

a coleção de mobiliá-
rio, que será disponibi-
lizada em breve, totaliza 
mais de 400 unidades. 
cada peça terá perten-
cido a algum acadêmi-
co, desde o fundador da 
aBl, Machado de assis. 

“São peças que guardam 
em si mesmas um valor 
estético importante, de-
pendendo de quem foi o 
dono anterior, mas é cla-
ro que em numa perspec-
tiva mais intensamente 
ligada à cultura do Bra-
sil, as peças acabam ad-
quirindo valor agregado 
pela história de quem 

foi e por que chegaram à 
academia. É um ponto de 
orgulho a mais”, salien-
tou lucchesi. a parte de 
mobiliário deverá estar 
disponível no sistema ao 
longo dos próximos me-
ses. Novos itens serão 
incluídos em breve ao 
acervo. (Fonte: agência 
Brasil)



sexta-feira, 16 de abril de 2021 Hora 9

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021Hora9

CaMPanHa 

a Prefeitura de ita-
tiaia, por meio 
da Secretaria de 

Saúde, iniciará a partir da 
próxima segunda-feira, 
conforme recomenda o 
Ministério da Saúde, a 
campanha de vacinação 
contra a gripe. a vacinação 
será feita por fases e gru-
pos prioritários para evitar 
aglomerações em postos 
de atendimento e proteger 
a população das cepas co-
muns e da covid-19.

geralmente a campanha 
contra a gripe é realizada 
em abril, mas como a imu-
nização contra a covid-19 
está em andamento, o ca-
lendário da vacina da gripe 
de 2021 está sendo dividi-
do em três fases diferentes, 
podendo se estender até 
agosto.

“a campanha da gripe 
será articulada juntamente 
com a equipe da atenção 
Básica, e as unidades de 
Saúde serão as responsá-
veis. com isso, cada enfer-
meiro gerente responderá 
por seu bairro integralmen-
te”, afirmou Andrea Mil-
len, esclarecendo que on-
tem começou a vacinação 
dos profissionais de Saúde.

 Respeitar intervalo 
Sobre a vacina contra 

a covid e o início da va-
cinação contra a gripe, 
a responsável pelo setor 
de imunização diz que é 
necessário respeitar o in-
tervalo de 14 dias entre a 
aplicação da vacina da co-
vid-19 e a da gripe.

“o imunizante contra o 
coronavírus deve ser prio-
rizado. Pessoas com sus-
peita de covid-19 ou sin-
tomas de outras infecções 
também precisam adiar a 
vacinação para o vírus in-

diVulgação/PMq

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Banco de Alimentos de VR 
reduz impactos da pandemia 

Barra do Piraí amplia faixa 
etária de vacinação 
contra a Covid-19

o Banco de alimentos de 
volta Redonda é um pro-
grama municipal de segu-
rança alimentar e que tem 
como objetivo diminuir o 
desperdício de alimento 
no município e colaborar 
para manutenção de 26 
instituições beneficentes 
que fornecem comida à 
população carente. com 
os impactos econômicos 
provocados pela pandemia 
de covid-19, o banco tem 
colaborado no combate à 
fome. Hoje, o programa 
conta com sete supermer-
cados parceiros, além da 
cooperativa de Produtores 
de Santa Rita de cássia e o 
Programa de aquisição de 
alimentos (Paa) do Mi-
nistério da cidadania. São 
doadas cerca de 15 tonela-
das de alimentos por mês.

o trabalho do Banco de 
alimentos consiste em 

buscar em supermerca-
dos, hortifrutigranjeiros e 
agricultores da região, os 
alimentos que não foram 
vendidos e estão em bom 
estado. Todos os dias esses 
alimentos são recolhidos e 
levados ao Banco para se-
leção, higienização e dis-
tribuição. Esse processo 
segue procedimento rigo-
roso com a supervisão de 

uma nutricionista. Primei-
ro é feita a seleção dos ali-
mentos, que são inseridos 
em solução clorada. após 
enxágue com água corren-
te, são mantidos sob refri-
geração.

intertítulo - Programa de 
aquisição de alimentos

No último mês de mar-
ço, o Banco de alimentos 
de volta Redonda recebeu 

mais 1,2 toneladas de ali-
mentos do ceasa. a doa-
ção foi realizada através do 
Programa de aquisição de 
alimentos (Paa), do Mi-
nistério da cidadania, que 
disponibiliza recursos para 
a compra da produção de 
agricultores familiares, de 
todo o estado, cadastrados 
no programa. a parceria 
foi reativada neste ano.

itatiaia vacina contra a gripe na segunda 

A vacinação será feita por fases e grupos prioritários para evitar aglomerações 

Programa da prefeitura recebe cerca de 15 toneladas por mês

Divulgação/PMvR

fluenza”, enfatiza Millen.
Para reforçar os cuida-

dos, o Ministério da Saúde 

reforça que se estiverem 
completamente recupe-
rados e já se passaram no 

mínimo quatro semanas do 
início dos sintomas ou da 
confirmação do diagnós-

tico de covid, podem ir 
para buscar sua dose para 
a gripe.

Prefeitura já recebeu primeiro lote com 900 doses 

Divulgação/PMvR

 Divulgação/PMBM

O lote com 2.280 doses da vacina produzida pela Fiocruz foi 
entregue no Parque da Cidade 

a Secretaria de 
Saúde ampliou a 
faixa etária de va-
cinação contra a 
covid-19 no posto 
albert Sabin. os 
idosos com idade 
acima de 65 anos já 
podem procurar a 
unidade, das 8h às 
15h. 

a pessoa vaciná-
vel deverá portar 
documento com 
foto, cartão SuS e 
comprovante de re-
sidência. Segundo 
o secretário Wagner 
Teixeira, não há ne-
cessidade de pressa 
ou pontualidade. 
caso o cidadão com 
mais de 65 anos não 

possa comparecer 
ao longo do horário 
de vacinação, ain-
da assim poderá ser 
vacinada num outro 
dia de campanha.

 “Estamos ten-
do cuidado com as 
pessoas. E deseja-
mos que ninguém 
venha tão cedo. 
Quando ampliamos 
a faixa vacinal, ga-
rantimos que vai ter 
o imunizante para 
todos daquela ida-
de. continue higie-
nizado e tomando 
as medidas de dis-
tanciamento social 
para combatermos, 
juntos, este mal”, 
frisa.

 Anúncio da prefeitura para a nova etapa da campanha 

Divulgação/PMBP

 Contato dos Postos de saúde
Para mais informações 

sobre o calendário de 
vacinação, a população 
pode entrar em contato 
com os seguintes pos-
tos: Estratégia de Saúde 
da Família vila Flórida 
(tel.: (24) 3357-3080); 

Estratégia de Saúde da 
Família vila Magnó-
lia (endereço: Rua do 
cruzeiro S/Nr - vila 
Magnólia - tel.: (24) 
3352-3345); Estratégia 
de Saúde da Família 
Penedo (tel.: (24) 3351-

1960); uBS - Marechal 
Jardim (tel.: (24) 3360-
9059); uBS - centro 
(tel.: (24) 3352-6934);  

Estratégia de Saúde 
da Família i  - campo 
alegre (tel.: (24) 3352-
7004); Estratégia Saúde 

da Família  ii - campo 
alegre (tel.: (24) 3352-
6980); Estratégia Saúde 
da Família de Maromba 
(tel.: (24) 3387-1276); 
Estratégia Saúde da Fa-
mília da vila Esperança 
(tel.: (24) 3352-6575). 

Barra Mansa recece novas doses contra a Covid-19
a Secretaria de 

Saúde de Barra 
Mansa recebeu on-
tem mais um lote 
da vacina astraZe-
neca desenvolvida 
pela universidade 
de oxford e produ-
zida no Brasil pela 
Fiocruz (Fundação 
oswaldo cruz-RJ). 
No total foram en-
tregues 2.280 do-
ses, que a princípio 
serão destinadas à 
primeira dose dos 
públicos a serem 
vacinados nos pró-
ximos dias.

o envio do imu-
nobiológico foi fei-
to pela Secretaria 
Estadual de Saúde 
e a entrega ocorreu 
no Parque da cida-
de, no centro, local 

que tem concen-
trado a entrega das 
vacinas para outros 
municípios da re-
gião Sul Fluminen-
se, como Rio claro 
e Resende. as do-
ses foram encami-
nhadas para a Rede 
de Frio do setor de 
imunização, sob 
escolta da Polícia 
Militar e da guarda 
Municipal.

o município se-
gue vacinando os 
grupos prioritários 
determinados pelo 
Ministério da Saú-
de, e nesta quinta-
-feira imuniza mu-
lheres com 62 anos 
de idade, com a pri-
meira dose, e idosos 
de 72 anos, com a 
dose complementar.

Quatis segue com
 operação Cata-Entulho 
a Prefeitura Munici-

pal de Quatis, através da 
Secretaria Municipal de 
obras, urbanismo e Ser-
viços Públicos informa 
a continuidade da ope-
ração cata-Entulho no 
município.

a operação realizará 
a limpeza dos entulhos 
nas ruas do município. 
a ação está acontecendo 

toda sexta-feira, de 8h às 
16h, os locais estão sen-
do definidos a partir de 
um rodízio de bairros. 
Na próxima sexta-feira, 
dia 16 de abril, a ope-
ração será realizada no 
bairro Jardim Polastri. 
“Estamos trabalhando a 
todo o vapor para cons-
truir uma nova história”, 
disse em nota. 
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ingredientes

Modo de preparo

PeiXe CoM açaÍ

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

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

filé de MeRluza CoM 
Batata ao foRno

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

CanJiCa

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

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

ingredientes

Modo de preparo

CaRaPeBa 
gRelHada

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

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

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 03 AO COnTRATO nº 018/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Valtair Francisco de Lima  
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art.57, II, da Lei 8.666/1993.
05 - VALOR: R$ 28.380,00 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais).
06- - PRAZO: 12 (doze) meses com início em 11/04/2021 e término em 11/04/2022.
07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de abril de 2021.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

DECRETO Nº 2571 DE 15 DE ABRIL DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.770.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 2.770.000,00 (Dois Milhoes, 
Setecentos e Setenta Mil Reais ) para atender as programações constantes do Ane-
xo I deste Decreto;

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior decorre-
rão das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964;

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Anexo I

Ficha Unidade Executora Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplementação

09 13.01.00 10.301.0020-1.084 4.4.90.51.00 1.215.0000 130.000,00

24 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.3.90.30.00 1.001.0000 134.000,00

58 15.05.00 08.122.0101.2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 140.000,00

53 15.05.00 08.122.0101.2.001 3.1.90.13.08 1.001.0000 10.000,00

140 11.01.00 12.361.0101.2.001 3.1.90.13.08 1.001.0000 10.000,00

267 20.01.00 20.606.0101-2.001 4.4.90.52.00 1.001.0000 25.000,00

224 14.01.00 06.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 308.000,00

04 02.01.00 04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1.001.0000 300.000,00

148 11.01.00 12.361.0101-2.001 3.3.90.40.00 1.001.0000 179.000,00

17 03.01.00 04.122.0101-2.001 3.1.90.13.02 1.001.0000 1.534.000,00

Total
R$2.770.000,00

Anexo II

Ficha
Unidade 

Executora

Funcional

Programática
Despesa Fonte Anulação

08 02.01.00 04.122.0101-2.001 3.3.90.49.00 1.001.0000 300.000,00

71 07.01.00 04.334.0101-2.001 4.4.90.52.00 1.001.0000 100.000,00

75 07.01.00 22.661.0007-2.036 3.3.90.39.00 1.001.0000 50.000,00

109 09.01.00 17.512.0010-1.094 3.3.90.39.00 1.001.0000 400.000,00

186 11.01.00 13.392.0014-2.054 3.3.90.39.00 1.001.0000 400.000,00

213 12.01.00 27.122.0101-2.001 3.3.90.30.00 1.001.0000 300.000,00

215 12.01.00 27.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 200.000,00

211 12.01.00 27.812.0013-1.006 4.4.90.51.00 1.001.0000 100.000,00

252 18.01.00 04.131.0101-2.090 3.3.90.39.00 1.001.0000 150.000,00

271 20.01.00 20.606.0101-2.110 3.3.90.18.01 1.001.0000 30.000,00

272

20.01.00

20.606.0101-2.111

3.3.90.18.01

1.001.0000

120.000,00

135 13.01.00 10.301.0019-2.034 3.3.90.30.00 1.214.0000 70.000,00

011 13.01.00 10.302.0017-1.092 3.3.90.39.00 1.215.0000 200.000,00

042 15.03.00 16.482.0024-1.015 4.4.90.61.00 1.001.0000 200.000,00

044 15.03.00 16.482.0024-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 150.000,00

Total R$ 2.770.000,00

Legenda: 
 Descrição da Fonte e Vinculo
1.214.0000 - Fundo Estadual de saúde
1.215.0000 - Fundo Estadual de Saúde.
1.001.0000 - Recursos Ordinários.

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 060/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 4°, inciso XXII, 
da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, 
II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da pre-
sente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2021 que objetiva 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDEN-
TES NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, MATRICULADOS EM UNIVERSIDADES, 
CENTROS UNIVERSITÁRIOS E/OU FACULDADES LOCALIZADAS EM CIDADES 
VIZINHAS, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO, CULTURA E TURISMO no processo administrativo 060/2021, à empresa: 
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ: 01.211.210/0001-91. Valor de R$ 
2.154.942,78 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e 
dois reais e setenta e oito centavos).

Porto Real, 15 de abril de 2021
Maria Madalena Ferreira de Souza

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 02 AO COnTRATO nº 012/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: SANLURB Saneamento e Limpeza Urbana LTDA
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em pauta, com reajuste de 22,65%.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art.57, II, da Lei 8.666/1993.
05 - VALOR: R$ 435.891,84 (quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa 
e um reais e oitenta e quatro centavos).
06- - PRAZO: 12 (doze) meses com início em 28/02/201 e término em 28/02/2022.
07 - DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2021.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 012/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 09:00 horas, do dia 29 de abril de 
2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de No-
vembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 012/2021 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQuiSiÇÃO 
DE AÇuCAR E pÓ DE CAFÉ pARA ATEnDER AS nECESSiDADES DAS SE-
CRETARiAS MuniCipAiS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO conforme especificações contidas no edital e seus anexos que são parte 
integrante do Processo Administrativo nº 1031/2021. O Edital poderá ser retirado 
no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interes-
sados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 bran-
co e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 44.345,16 
(quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos)

Porto Real, 15 de abril de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

15 DE ABRiL DE 2021, puBLiCADO EM 16/04/2021.

DECRETO n° 5.086, DE 14 DE ABRiL DE 2021

O pREFEiTO DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela le-
gislação em vigor;
CONSIDERANDO a determinação do Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janeiro de viabilizar, de forma 
imediata, a estratégia de imunização municipal e seus 
respectivos pontos de vacinação para enfrentar a pan-
demia, de acordo com as fases de distribuição da vaci-
na covid-19;
CONSIDERANDO a necessidade de mobilização da 
força de trabalho em saúde para a atuação no progra-
ma municipal de imunização, para responder à situação 
emergencial de saúde pública causada pela pandemia 
de COVID-19;
CONSIDERANDO que a medida contribuirá para a 

retomada de atendimento, e ampliação de postos de 
vacinação contra Covid -19, em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) que não estavam funcionando em sua 
completude, além de complementar equipes que aten-
dem em diversos programas da SEMUS.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam CONVOCADOS para atividades pre-
senciais TODOS servidores e empregados públicos 
municipais da área da saúde, cadastrados nos cargos 
de técnico de enfermagem (CBO 3222-05) e enfermeiro 
(CBO 2235-05), lotados ou não na Secretaria Municipal 
de Saúde e no Fundo Municipal de Saúde, para atuar 
nos pontos de vacinação contra a Covid-19, no dia 17 
de abril de 2021.

Parágrafo único: Os profissionais citados no caput de-
verão se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde 
nos dias acima mencionados, com sede na Avenida 
Benjamim Pinto Dias, n° 610, Centro/Belford Roxo, às 
8:00h para direcionamento da região administrativa do 
posto de trabalho.

Art. 2º - A presente convocação se reveste de caráter 

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

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se quaisquer disposições em 
contrário.

Belford Roxo, 14 de abril de 2021.

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO – WAGuinHO
prefeito Municipal

OMiTiDO DA puBLiCAÇÃO DO DiA 15/04/2021

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

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1294/SEMAD/2021 DE 15 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
PATRICK LEONAN DUTRA DA SILVA, do cargo em co-
missão de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-
8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1295/SEMAD/2021 DE 15 DE ABRiL 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA JÚNIO, para 
exercer o cargo de comissão de Assessor Especial de 
Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de 
Educação.

pORTARiA nº 1296/SEMAD/2021 DE 15 DE ABRiL 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviços, símbolo 
DAS-8, da Secretaria Municipal de Saúde.
ADRELLEN LOPES DE SÁ CORREA
ARINE FERREIRA CARDOSO

pORTARiA nº 1297/SEMAD/2021 DE 15 DE ABRiL 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
SÔNIA CARNEIRO DE ALMEIDA E SILVA
DARCY SOARES LIMA

ELiZABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COnTROLADORiA GERAL DO MuniCipiO

pORTARiA CGM nº 04 DE 13 DE ABRiL DE 2021

A Controladoria Geral do Município, no uso das atribui-
ções previstas no art. 21, VII da Lei Complementar 268 
de 31/03/2021, considerando a necessidade de con-
trole complementar no que tange ao recolhimento de 
encargos previdenciários realizados pela Fundação de 
Desenvolvimento Social de Belford Roxo, bem como da 
integridade das informações e valores presentes nos 
documentos que comprove a realização das despesas 
junto à Receita Federal do Brasil, constitui Comissão 
de Auditoria, designando os servidores, Tiago Costa de 
Aquino, Matrícula 60/73.505, Adilson Santos de Olivei-
ra, Matrícula 60/81.094 e Natali de Lima Montano, Ma-
trícula 60/80.317, para sob a Presidência do primeiro, 
compor a Comissão de Auditoria, fixando-se o prazo 
de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, a contar da 
instalação.

ELEniCE ARAÚJO DE OLiVEiRA SiLVEiRA
Controladora Geral do Município

Matr. 60/66.733
SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 18/SEMuS/2021 DE 15 DE ABRiL DE 
2021.
 
Designar, a contar de 07 de abril de 2021, os servido-
res abaixo relacionados para atuarem na fiscalização 
da execução do contrato do processo administrativo nº 
08/045/2021, que tem como objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviço de fornecimento de 
gases medicinais acondicionados em cilindro, locação 
e instalação de geradores de gases medicinais à vácuo 
clínico para atender ao Hospital Municipal de Belford 
Roxo, UPA do Lote XV, UPA do Bom Pastor, assistindo 
as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de 
Belford Roxo. 
•	 EVELIN DE OLIVEIRA E SILVA – MATRÍCU-
LA Nº 60/082010
•	 RIVALDO SOUSA – MATRÍCULA Nº 
60/082470
•	 MONIQUI PEIXOTO VALENTIM  – MATRÍCU-
LA Nº 60/082464
•	 STEFANI CONCEIÇÃO DA SILVA – MATRÍ-
CULA Nº 60/082296

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA 
Secretário Municipal de Saúde 

Matr.: 82/43327

SECRETARiA DE OBRAS, pROJETOS, CApTAÇÃO 
DE RECuRSOS E COnVÊniOS

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52.018/2020
COnTRATO n°: 007/SEMOCAP/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ 
RJ
COnTRATADA: SAGA CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MARINGÁ, 
SITUADA NA ESTRADA CAMPO MELADO, S/N°, 
BAIRRO MARINGÁ NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
VALOR: R$ 319.844,32( trezentos e dezenove mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois 
centavos)
pRAZO: 03 (três) meses.
pROGRAMA DE TRABALHO: 1.15.451.039.1004
nATuREZA DE DESpESA: 4.490.51.00
nOTA DE EMpEnHO: 270/2021
FunDAMEnTO: LEI N° 8.666/93
DATA DA ASSinATuRA: 05 DE ABRIL DE 20121

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52.260/2020
COnTRATO n°: 008/SEMOCAP/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ 
RJ
COnTRATADA: CMG REFORMA, COMÉRCIO, SER-
VIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
OBJETO:  OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
SITUADA NA RUA CAMPOS, S/N, BAIRRO PARQUE 
SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 275.027,82( duzentos e setenta e cinco 
mil, vinte e sete reais e oiteita e dois centavos)
pRAZO: 04 (quatro) meses.
pROGRAMA DE TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
nATuREZA DE DESpESA: 4.490.51.00
nOTA DE EMpEnHO: 323/2021
FunDAMEnTO: LEI N° 8.666/93
DATA DA ASSinATuRA: 08 DE ABRIL DE 20121

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

                                            
SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-

CiAL, CiDADAniA E DA MuLHER

DESpACHO pROCESSO nº 56/0147/2020: HOMO-
LOGO como DESERTA a presente LiCiTAÇÃO na 
modalidade de pREGÃO ELETRÔniCO nº 003/2021, 
cujo objeto é COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpE-
CiALiZADA pARA FORnECiMEnTO DE VEÍCuLO 
AuTOMOTOR pARA ATEnDER A EMEnDA pARLA-
MEnTAR nº 202039520011. Conforme Ata DESERTA 
da Comissão para realização de procedimentos de Lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico as fls. 490, pa-
recer da Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 
350 a 356 e 420 e da Controladoria Geral do Município 
às fls. 492.
               

Belford Roxo, 13 de abril de 2021.
BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO 

Secretária Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher

ExTRATO DE ApOSTiLAMEnTO

pROCESSO: 03.000374.2016 
ApOSTiLAMEnTO: 004. 
TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/SEMASDH/2016. 
pARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e a INS-
TITUIÇÃO CASA LAR VIVO RIO – CALVIRIO. 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 
pRAZO: 06 (seis) meses. 
VALOR DA pAREiRiA: R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais). 
FunDAMEnTO: Lei Nacional nº 13.019/2014. 
DATA: 15 de Abril de 2021

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO 
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher

ExTRATO DE ApOSTiLAMEnTO

pROCESSO: 03/000375/2016 
ApOSTiLAMEnTO: 003. 
TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/SEMASDH/2016. 
pARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e AVI-
CRES - ASSOCIAÇÃO VIDA NO CRESCIMENTO E 
SOLIDARIEDADE 

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 
pRAZO: 07 (sete) meses. 
VALOR DA pAREiRiA: R$ 70.000,00 (setenta mil re-
ais). 
FunDAMEnTO: Lei Nacional nº 13.019/2014. 
DATA: 15 de Abril de 2021 

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO 
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher

ExTRATO DE ApOSTiLAMEnTO

pROCESSO: 03/000443/2016 
ApOSTiLAMEnTO: 002. 
TERMO DE COLABORAÇÃO: 004/SEMASDH/2016. 
pARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e CASA 
DE REPOUSO NOSSO LAR. 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 
pRAZO: 06 (seis) meses. 
VALOR DA pAREiRiA: R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais). 
FunDAMEnTO: Lei Nacional nº 13.019/2014. 
DATA: 15 de Abril de 2021 

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO 
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher

ExTRATO DE ApOSTiLAMEnTO

pROCESSO: 03/000376/2016 
ApOSTiLAMEnTO: 005. 
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/SEMASDH/2016. 
pARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
- APAE  
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 
pRAZO: 06 (seis) meses. 
VALOR DA pAREiRiA: R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais). 
FunDAMEnTO: Lei Nacional nº 13.019/2014. 
DATA: 15 de Abril de 2021 

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO 
Secretária Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher

COMuniCADO
 O presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Belford Roxo, no uso de suas atribuições, 
COnVOCA os Senhores (as) Conselheiros Titulares e 
Suplentes para a Reunião Extraordinária no dia 20 de 
abril de 2021, às 10:00 horas, na sala de reunião da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e 
da Mulher – SEMASCM, situado Av. Retiro da Impren-
sa, 1423/1455, Piam, Belford Roxo.
Apresentação da Ordem do Dia:

1. Boas Vindas; 

2. Aprovação da Ata Anterior; 

3. Comunicar o Processo Eleitoral do CMAS – 
Biênio 2021/2023; 

4. Instituir a Comissão Eleitoral do CMAS – Biê-
nio 2021/2023;

5. Aprovação da Prestação de conta do 4º tri-
mestre de 2020;

6. Aprovação da Prestação de conta do 1º tri-
mestre de 2021;

7. Aprovação do Relatório de Gestão de 2020;

8. Apresentação da prorrogação dos termos de 
colaboração;

9. Apresentação e aprovação do Edital de Cha-
mada Pública nº 001/SEMASCM/2021;

10. Apresentação e aprovação da reprogramação 
Orçamentária - Covid – 19; 

11. Assuntos Eventuais.  
 

MAnuEL MARTinS GuEDES
presidente do CMAS
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