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Governo inicia 
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kits intubação 
para estados

Liminar do TJ
reduz prazo 

de concessão 
da Cedae
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Serviço completo 

Bandidos atacaram viatura do 39º BPM (Belford Roxo), que realizava patrulhamento no Complexo de Santa Te-
resa e levaram a pior. João Falcão, envolvido em assassinato de policiais, e “Sansão”, que seria um dos seguranças 
do chefe do tráfico na comunidade, foram pro saco.  

3

RePRodução fIm da LInha

Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos 
Especiais (Draco) apreendem sacos próprios para transportar cadáveres, além 
de porrete e armas em poder da milícia. Seis criminosos foram presos. 
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envolvidos em 
assassinatos, 

Pms rodam em 
duque de Caxias 
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CaSo henRY
Imagens mostram diretor 

de presídio entregando 
sanduíche a dr. Jairinho
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Um salve especial à memória de Charles Chaplin! Dia 16 deste abril 
o ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e 

músico britânico, completaria 132 anos se vivo fosse. Chaplin foi um 
mestre do cinema mudo, notabilizado pelo uso da mímica e da comédia 

pastelão, que fizeram gargalhar nossos antepassados por um bom tempo.
Ao Charles Chaplin, Aquele Abraço fluídico!!!

Resenha Cultural
Hora

Vai ao ar neste sábado 
(17), às 21h, pelo YouTu-
be (https://www.youtube.
com/c/SergioVieira), a live 
com os 10 compositores 
selecionados no I FENASF 
(Festival de Novos Autores 
do Sul Fluminense). O FE-
NASF é o primeiro festival 
regional de música popu-
lar vocal e instrumental 
viabilizado através da Lei 
Aldir Blanc pela Estação 
das Artes Produções, Go-
verno do Estado do Rio de 
Janeiro, Secretaria Estadu-
al de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro 
e Governo Federal. O I FE-
NASF está sendo realizado 
desde o início de março, 
totalmente on-line, res-
peitando as orientações de 
isolamento social devido 
a pandemia da Covid-19 e 
visa descobrir novos(as) 
compositores(as) da região 
do Médio Paraíba (Barra 
do Piraí, Barra Mansa, Ita-
tiaia, Pinheiral, Piraí, Porto 
Real, Quatis, Resende, Rio 
Claro, Rio das Flores, Va-
lença e Volta Redonda).

novos autores
no Sul do RJ
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Luana Batista Ra-
malho é o nome de 
batismo da canto-

ra, apresentadora e com-
positora Luana Belli. Ela 
começou a vida artística 
ainda na adolescência e foi 
dançarina de várias ban-
das musicais na cidade em 
que morava. Aos 18 anos, 
foi rainha do Carnaval de 
Cataguases, Minas Gerais, 
sua cidade natal. Ascen-
dendo na carreira musi-
cal, a cantora, que sempre 
foi apaixonada por funk, 
mudou-se para o Rio de 
Janeiro em 2004, com ape-
nas 19 anos de idade, para 
ficar mais próxima do funk 
carioca. Nessa época, seu 
nome artístico era MC Lu-
ana e foi com essa marca 
que ela conquistou vários 
fãs por onde passou. 

Na Itália, criou o projeto 
Funk In Itália, misturando 
as batidas de funk brasi-
leiro com a tarantela ita-
liana. Ali nascia a música 
de mesmo nome: a Funk 
In Itália. Foi nessa mesma 
época que seu DJ lhe su-
geriu que usasse o nome 

artístico Luana Absoluta, 
para que ficasse como a 
única no país, título que 
ela mantém até hoje. 

>> Fama, funk e futebol 

- Em 2010, editou a músi-
ca Bota Tudo na Poupan-
ça, na Furacão 2000, uma 
das maiores produtoras de 

funk do Brasil. A canção 
foi um sucesso! No mes-
mo ano, conheceu o joga-
dor de futebol Ronaldinho 
Gaúcho, de quem se tor-

nou muito próxima. 
Em 2017, foi convidada 

pela RTB Canale 72, atu-
almente chamada LATV 

Canale 72, emissora lo-
cal, com forte audiência e 
apelo de público. O con-
vite era para apresentar 
o programa de televisão 
chamado Festa Brasileira, 
que tinha como objetivo 
mostrar a diversidade da 
cultura musical brasileira. 
O programa teve algumas 
temporadas com o mesmo 
nome, mas depois foi al-
terado para Viva La Vita, 
para que pudesse receber 
cantores italianos e latinos, 
abrindo um leque de opor-
tunidades a novos artistas. 
Agora, o programa está 
em sua terceira temporada 
com boa audiência e tem 
se tornado uma marca forte 
na grade da emissora. 

>> Transformação - 
Pelo site (https://www.vi-
valavitatv.com) é possível 
acompanhar o programa 
no mundo todo. Em 2020, 
a cantora passou a se cha-
mar Luana Belli. A mudan-
ça do nome artístico acon-
teceu para que os italianos 
pudessem entender melhor 
a pronúncia, já que Belli é 
um sobrenome italiano. O 
resultado de todo esse tra-
balho pode ser visto nas re-
des sociais da artista.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O quase fim da pan-
demia do vírus Corona 
do mal está deixando 
muita gente alvoroçada. 
No Paraíso dos Cornos e 
Cornas na Baixada Flu-
minense, o Pombal Chifre 
de Ouro, não é diferente. 
Lá, Vovô Escolástico, de 
80 anos, resolveu sair de 
casa mascarado e iniciar 

caminhadas em volta do 
bloco onde mora. Ele é 
um dos mais velhos da 
área e ficou viúvo no iní-
cio do ano. “Preciso andar 
alguns quilômetros por 
dia. Essa prisão me dei-
xou com as pernas atro-
fiadas”, disse ele à nossa 
agente sênior Vó Candi-
nha, que tem 70 anos. 

vovô sai da toca e caminha

envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“É o que mais tem 
por aí”, afirma convicto 
nosso agente para as-
suntos da política, Pas-
sarinho Azul do Bico 
Preto. Fala, Passarinho! 
“No primeiro sábado de 
abril, um dos que têm 
mandato na Baixada 
Fluminense me disse 
que não aguenta mais 
certas figuras que não 

largam do pé dele. O po-
lítico contou que os ‘pu-
xas’ usam redes sociais 
para bajular. ‘Sabe, tem 
hora que até sinto vergo-
nha de ter gente assim na 
minha equipe’, me con-
fidenciou o parlamentar. 
Como esse, muitos não 
andam satisfeitos com 
os baba ovos”, diz ainda 
nosso Passarinho.

Político reclama dos baba-testículos

“Infelizmente, pre-
cisamos desse tipo de 
auxiliar nas equipes de 
campanha, mas quan-
do a pessoa extrapola’, 
espanta os votos dos in-
ternautas”, prosseguiu 

o político. “Quando não 
existia internet a puxa-
ção de saco era diferen-
te. Hoje, piorou porque 
muita gente vê e percebe 
o mico dos cabos-eleito-
rais chatos”, acrescenta. 

Puxa-saco, um mal necessário

o SomBRa
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Luana criou o “Funk In Itália”, mistura do funk 
brasileiro com a tarantela italiana

Cantora brasileira 
conquista e 

encanta Itália

“A Gloriosa nos Coretos e Praças” 

O próximo lugar a ser ho-
menageado pelo projeto “A 
Gloriosa nos Coretos e Pra-
ças - 2ª Edição” (foto) será a 
Praça da Harmonia, na Gam-
boa, dia 19 deste abril, às 
19h30. O evento, interrompi-
do há um ano em virtude da 
pandemia, retornou on-line e 
é transmitido pelo canal do 
YouTube da Gloriosa, roda 
de samba comandada por 

Paulão 7 Cordas e Henrique 
de Souza do grupo A Mesa 
da Diretoria do bloco Artei-
ros da Glória. 

No repertório desta apre-
sentação, clássicos como 
“Esta Melodia” (Bubu Da 
Portela / Jamelão), “Lenço” 
(Monarco), “Coração Em 
Desalinho” (Ratinho / Mo-
narco), “Transformação” 
(Jurandir Da Mangueira / 

João Vieira Dos Passos), 
“Minha Vez De Sorrir” (Nel-
son Sargento), “Verde E 
Rosa” (Mauro Pereira), “Pia-
no Na Mangueira” (Antônio 
Carlos Jobim / Chico Buar-
que), “Folhas Secas” (Gui-
lherme De Brito / Nelson 
Cavaquinho), “Dia Da Gra-
ça” (Candeia), “Pintura Sem 
Arte” (Candeia). Além deste 
show, serão disponibilizadas, 

dia 20, às 19h30 e às 20h, au-
las virtuais de Pandeiro. Para 
encerrar o projeto, no dia 
24/04, o grupo irá homena-
gear a Praça da Feira da Gló-
ria, lugar onde a tradicional 
roda de samba se apresenta-
va todo terceiro domingo de 
cada mês. Transmissões pelo 
canal Gloriosa Roda de Sam-
ba - http://bit.ly/CanalGlo-
riosaYouTube

HomenAGem à PrAçA dA HArmoniA, nA GAmboA
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RePRodução

A Prefeitura de Ita-
guaí interditou na 
manhã de ontem 

as operações da CSN-
-Tecar (Terminal de Gra-
néis Sólidos) no Porto de 
Itaguaí e do Porto Sepe-
tiba-Tecon, vinculados à 
Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), por des-
cumprimento de normas 
ambientais e desrespeito 
às condicionantes que per-
mitem seu funcionamen-
to.

A CSN foi multada em 
mais de R$ 4 milhões e o 
Porto Sepetiba-Tecon, em 
R$ 1,4 milhão, por diver-
sas irregularidades cons-
tatadas na vistoria reali-
zada em março deste ano 

por técnicos da Secretaria 
Municipal do Ambiente e 
Sustentabilidade.

A CSN é a segunda 
maior exportadora de mi-
nério de ferro do Brasil 
e o Sepetiba-Tecon, um 
dos principais terminais 
de contêiner do país, rea-
lizando carga e descarga. 
A empresa nega qualquer 
dano ambiental e não des-
carta processar a prefeitu-
ra de Itaguaí pela autua-
ção.

Localizada ao lado da 
foz do Rio Mazomba, a 
CSN tem, em seu entorno, 
vegetação nativa de rele-
vância ecológica e área 
para preservação de recur-
sos naturais, especialmen-
te da biota marinha (fauna 
e flora), com manguezais 
no entorno da área do ter-
minal de cargas.

Relevância 
ecológica

Segundo o órgão, a área 
próxima ao terminal Te-
car tem enorme relevân-
cia ecológica, pois serve 
como local de reprodu-
ção e alimentação para 
a maioria dos organis-
mos marinhos, inclusive 
aqueles que compõem os 

recursos pesqueiros da 
região.

De acordo com a pre-
feitura, em ambas em-
presas foram constatados 
problemas nas estações 
de tratamento de efluen-
tes sendo que na CSN o 
efluente de minério de 
ferro é lançado de forma 
indireta, sem o monitora-
mento adequado, na Baía 

de Sepetiba.

Condições de trabalho
 e providências

“As empresas também 
têm irregularidades em 
relação a condições de tra-
balho. A fiscalização cons-
tatou que os colaboradores 
são expostos ao risco cons-
tante de saúde, com a ina-
lação de poeira de minério 

de ferro durante todo o 
período, ausência de equi-
pamentos de proteção co-
letiva imprescindíveis para 
situações de primeiros so-
corros, bem como falta de 
sinalizações adequadas nas 
vias de circulação que oca-
sionam acidentes”, diz a 
nota da prefeitura. Além da 
interdição e da aplicação 
da multa, a CSN-Tecar e o 
Sepetiba-Tecon terão que 
adotar medidas de con-
trole em caráter de urgên-
cia como manutenção do 
sistema de canaletas para 
drenagem das águas resul-
tantes das operações nos 
pátios e píeres e apresentar 
laudo laboratorial da eficá-
cia do polímero utilizado 
no aspersor de partículas, 
providenciar sinalização e 
demarcação para área de 
passagem de pedestres.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Porto de Itaguaí é interditado

Prefeitura de Itaguaí encontrou canaletas obstruídas no terminal da CSN

Tonel vazando no terminal da CSN em Itaguaí

deSCumPRImenTo de noRmaS deSCumPRImenTo de noRmaS 

Em nota, a CSN 
disse que reforça seu 
compromisso com as 
questões relacionadas 
à sustentabilidade e 
ao meio ambiente, tra-
balhando, em todas as 
suas unidades, com os 
mais rigorosos padrões 
de controle ambiental. 
A empresa informou 
que tem todas as li-
cenças ambientais no 

Porto de Itaguaí, o que 
atesta que sua atuação 
é completamente base-
ada no que a legislação 
determina.

“Não houve qual-
quer vazamento ou 
derrame de minério no 
mar. A empresa não re-
conhece qualquer das 
acusações que lhe es-
tão sendo supostamen-
te imputadas. Por isso, 

a companhia sinaliza 
surpresa com a opera-
ção de hoje. Não com-
pete a uma prefeitura 
municipal interditar 
um porto com alfan-
degamento federal, de-
vidamente licenciado 
pelo órgão ambiental 
estadual, e que é res-
ponsável por grande 
parte da balança co-
mercial brasileira, sem 

que tenha sido sequer 
dada uma oportunida-
de de defesa e de pres-
tação de informações 
devidas”, diz a nota.

A empresa acrescen-
tou que tomará todas 
as providências le-
gais para assegurar a 
continuidade das suas 
operações e que não 
descarta a possibilida-
de de processo contra 

a prefeitura por danos 
materiais e morais.

Poder de interdição 
A prefeitura de Ita-

guaí informou que tem 
o poder para interdi-
tar, baseada na Lei 
Complementar 140 de 
2011 e na Lei Muni-
cipal 3.296/2021, que 
garante no Artigo 7º 
“exercício do poder de 

polícia em relação a 
atividades causadoras 
de poluição e impacto 
ambiental, e imposição 
das sanções adminis-
trativas estabelecidas 
em lei, independente 
da concessão de li-
cença ter sido feita ao 
empreendimento ou 
atividade por órgãos 
ambientais estaduais 
ou federais”.

CSn dIvuLGa noTa 

PRefeITuRa SuSPendeu aS oPeRaçõeS da CSn-TeCaR PoR CRImeS amBIenTaIS

MS começa a distribuir kits 
intubação para estados

O Ministério da Saúde 
começou ontem a distri-
buição de mais 2,3 mi-
lhões de medicamentos do 
kit intubação. Os insumos 
foram adquiridos na China 
e doados ao governo fede-
ral por empresas como a 
Petrobras, Vale, Engie, 
Itaú Unibanco, Klabin e 
Raízen.

“Com esta doação, nós 
conseguimos garantir, 
conforme os dados envia-
dos, pelo menos 10 dias 
de abastecimento em re-
lação ao bloqueador neu-
romuscular, analgesia e 
sedação por midazolam, 
e 15 dias com propofol. 
O estado é o responsá-
vel, junto aos municípios, 
para fazer a redistribui-
ção em sua própria rede 
assistencial”, ressaltou 
o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Es-
tratégicos (SCTIE), Hélio 
Angotti Neto.

As equipes do Minis-
tério da Saúde já estão 
prontas para iniciar a dis-
tribuição dos chamados 
kit intubação. “Com base 
em experiências anterio-
res, a expectativa é de que 
em menos de 48 horas 
os medicamentos sejam 
distribuídos para todos 
os estados”, ressaltou o 
secretário-executivo do 
Ministério da Saúde, Ro-
drigo Cruz.

Critérios
Os hospitais do SUS 

são os primeiros da lista 
a receber os kits. São eles 
que definem o consumo 
médio mensal e os seus 
estoques aos estados – in-
formações essenciais para 
orientar, na ponta, os cri-
térios de divisão dos lotes 
de medicamentos entre os 
entes federativos.

Desde o início da pan-
demia da covid-19, o 

Ministério da Saúde já 
enviou aos estados e mu-
nicípios mais de 8,6 mi-
lhões de medicamentos 
para intubação. Além dis-
so, atua na aquisição de 
medicamentos hospitala-
res por outros meios: há 
dois pregões em aberto e 
está em andamento uma 
compra direta via Organi-
zação Pan-Americana da 
Saúde (Opas). 

Fonte: Agência Brasil. 

Estoque de  2,3 milhões de medicamentos será suficiente para 10 dias

dIvuLGação

O desembargador do 
Tribunal de Justiça (TJRJ) 
Adolpho Andrade Mello, 
em decisão liminar, de-
terminou que o prazo de 
concessão da Companhia 
Estadual de Água e Esgo-
to (Cedae) seja fixado em 
25 anos – 10 a menos que 
os 35 estabelecidos pelo 
decreto estadual de 23 de 
dezembro de 2020. A de-
cisão tem valor liminar, 
mas ainda será apreciada 
pelo Órgão Colegiado do 

tribunal.
De acordo com o desem-

bargador, o prazo de con-
cessão pretendido pelo go-
verno do Estado extrapola 
o limite de 25 anos permi-
tidos pela Lei 2.831/97, 
que estabelece o regime 
de concessão de serviços 
e obras públicas do Rio. A 
decisão argumenta que a 
mudança de tempo de con-
cessão de serviço público 
deve ser feito por meio de 
lei, não de decreto.

Liminar reduz prazo de 
concessão da Cedae

RePRodução 

Futuro da Cedae está nas mãos do Órgão Colegiado do TJ
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Biden pode condicionar dinheiro ao 
Brasil para preservação da amazônia 

Se o Brasil quiser 
receber apoio financei-
ro dos Estados Unidos 
para combater o desma-
tamento na Amazônia, 
terá que ser incisivo em 
sua política de preser-
vação ambiental. Um 
grupo de 15 senadores 
do Partido Democra-
ta enviou uma carta ao 
presidente Joe Biden 
em que reclamam da 
falta de medidas para 
preservar o ambiente 
por parte do presidente 
do Brasil, Jair Bolso-
naro. Os políticos dos 
EUA também pedem 
para que Biden condi-
cione qualquer apoio à 
preservação da Amazô-
nia a um progresso nas 
ações brasileiras.

A carta foi assina-
da por senadores como 
Patrick Leahy, líder do 
comitê que aprova os 
gastos de dinheiro do 
governo; Bob Menen-
dez, do comitê de rela-

ções exteriores e Bernie 
Sanders, que foi pré-
-candidato à presidência 
dos EUA. Há expectati-
va de um encontro entre 
Biden e Bolsonaro, além 
de outros líderes inter-
nacionais, para falar so-
bre o clima.

Na carta, os senado-
res também afirmam que 
se o ritmo de desma-
tamento não melhorar, 
eles não vão aprovar o 
pedido do Brasil de in-
gressar na OCDE, uma 
espécie de clube de pa-
íses ricos (esse é um dos 
objetivos de Bolsonaro). 
A retórica e as políticas 
do presidente Bolsona-
ro efetivamente deram 
um sinal verde para que 
os perigosos criminosos 
que atuam na Amazô-
nia, que permitiu a eles 
expandir suas ativida-
des”, afirma a carta. 
Eles também citam abu-
sos relatados pela ONG 
Human Rights Watch.

A organização não governamental Human Rights Watch publi-
cou uma carta aberta, direcionada ao procurador-geral do RJ, Lu-
ciano Mattos, pedindo a ele que seja recriado o grupo especializado 

em investigar abusos policiais.

O primeiro trimestre de 2021 registrou um crescimento no número 
de internações de jovens com a Covid-19 em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) em uma rede de hospitais privados do Rio de Janeiro.

O Programa Patrulha 
Maria da Penha - Guar-
diões da Vida será imple-
mentado em todo o RJ. 
É o que determina a Lei 
9241/21 sancionada pelo 
governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), e 
publicada no Diário Ofi-
cial ontem. 

De acordo com le-
vantamento realizado 
pelo Núcleo de Estudos 
ISPMulher, entre 13 de 
março de 2020 e dia 31 
de dezembro, mais de 
73 mil mulheres foram 
vítimas de algum tipo 
de violência no Rio de 
Janeiro.

PRoGRama 

aLaRmanTe 

A Firjan SESI e em-
presários do RJ se uni-
ram a entidades parceiras 
e lançaram a campanha 
SESI Cidadania Contra 
a Fome. O objetivo é 
minimizar os efeitos da 
pandemia sobre pessoas 
em situação de pobreza 
extrema.

Os interessados podem doar qualquer 
quantia via PIX ou transferência bancá-
ria. Alimentos não perecíveis também 
serão recolhidos em 29 endereços da Fir-
jan SESI e Firjan SENAI espalhadas pelo 
estado. 

ConTRa a fome 

não PeReCíveIS 

edIToRIaL

Viva Rio, Movimento União Rio e Ca-
minhão da Misericórdia são parceiros da 
Firjan SESI na doação de cestas básicas 
no RJ. Para contribuir com a campanha, 
basta acessar o site firjan.com.br/sesici-
dadaniacontrafome.

CamPanha 

RePRodução 

As empresas instala-
das no estado terão uma 
margem de preferência 
nos processos para con-
tratação de produtos e 
serviços de Saúde por 
parte do Estado. É o que 
define a lei 9.244/21, de 
autoria do deputado An-
dré Ceciliano (PT), que 
fo sancionada pelo go-
vernador em exercício, 

Cláudio Castro, e publi-
cada no Diário Oficial 
do Executivo de ontem. 
A norma vale para as in-
dústrias de medicamen-
tos e produtos fármacos, 
fabricantes de insumos, 
materiais e equipamen-
tos médico-hospitalares 
e prestadores de servi-
ços essenciais à saúde 
pública (na foto, tanque 

de armazenamento de 
vacinas da Fundação 
Oswaldo Cruz). As mar-
gens de preferência se-
rão definidas pelo Poder 
Executivo, não podendo 
a soma delas ultrapassar 
25% sobre o preço dos 
produtos manufaturados 
e serviços estrangeiros, 
conforme determina a 
Lei Federal 8.666/93.

Setores de fármacos e hospitalares 
terão preferência em licitações

ImunIzação 

dIvuLGação/PmnI

assessoria 
de imprensa

A Prefeitura de 
Nova Iguaçu, por 
meio da Secreta-

ria Municipal de Saúde, 
terá como público-alvo 
para a vacinação contra a 
Covid-19, na próxima se-
mana, pessoas entre 62 e 
60 anos e profissionais da 
saúde com idades entre 28 
a 26 anos. Na segunda-
-feira (19) será a vez das 
mulheres de 62 anos com-
parecerem aos pontos de 
imunização, enquanto na 
terça-feira (20) será a vez 
dos homens desta faixa 
etária. 

Já na quarta (21) serão 
imunizadas as mulheres de 
61 anos e, na quinta (22), 
os homens desta idade. As 
mulheres de 60 anos serão 
vacinadas na sexta (23) e, 
no sábado (24), os homens 
dessa idade. 

O município também 
abrirá mais um ponto de 
vacinação nesta segunda-
-feira (19). Será na Clíni-

ca da Família Cabuçu, no 
bairro Cabuçu, aberta nes-
ta sexta-feira (16). 

Os profissionais de saú-
de também seguem na pro-
gramação de imunização. 
Na segunda-feira (19) se-
rão as mulheres com idade 
igual ou acima de 28 anos. 
Na terça-feira (20) será o 
dia dos homens desta ida-
de. Na quarta-feira (21), 
as mulheres de 27 anos ou 
mais serão vacinadas. Na 
quinta (22), será a vez dos 
homens profissionais com 
27 anos ou mais. Na sexta 
(23), mulheres de 26 anos 
ou mais serão imunizadas 
e, no sábado (24), os ho-
mens com idade igual ou 
acima de 26. 

Entre os profissionais 
estão médicos, enfermei-
ros, nutricionistas, profis-
sionais de educação física, 
fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuti-
cos, odontólogos, fonoau-
diólogos, psicólogos, as-
sistentes sociais, médicos 
veterinários, técnicos de 
laboratório, técnicos de 

enfermagem, técnicos de 
radiologia e técnicos de 
higiene bucal. 

Segunda dose 
A aplicação de segun-

da dose do imunizante 
também será realizada, 
seguindo a divisão entre 
homens e mulheres. Serão 
esperados os profissionais 
de saúde e os idosos maio-

res de 70 anos vacinados 
com a Coronavac (Cartão 
Azul) até o dia 5 de abril 
e também os profissionais 
de saúde vacinados com a 
Aztrazeneca (Cartão La-
ranja) até esta mesma data. 
Quem tiver com o prazo da 
segunda aplicação ultra-
passado, também poderá 
comparecer para garantir a 
completa imunização.

 Apresentação de 
documentos 

Para ser vacinado, é pre-
ciso apresentar carteira de 
identidade, CPF, Cartão do 
SUS, comprovante de re-
sidência e carteira do Con-
selho profissional ativa, no 
caso dos profissionais de 
saúde. Os profissionais de 
Saúde das unidades da Se-
cretaria Municipal de Saú-

de devem apresentar crachá 
ou comprovante de vínculo 
com a SEMUS. O horário de 
funcionamento é das 8h30 
às 16h, com exceção aos sá-
bados, que vai até às 14h. A 
lista com os endereços dos 
postos de vacinação e o ca-
lendário de imunização es-
tão em: www.novaiguacu.
rj.gov.br/semus/vacina-
cao-covid/calendario. 

A partir de segunda, a Clínica da Família Cabuçu também será ponto de vacinação

Profissionais de saúde de 28 a 26 anos também vão receber a dose nesta semana
Nova Iguaçu vai vacinar pessoas de 62 a 60 anos 

ESTADOS UNIDOS - Um ho-
mem matou oito pessoas a tiros, 
feriu outras e depois se matou as-
sim que os agentes chegaram ao 
local. O ataque aconteceu no fim 
da noite da última quinta-feira em 
um prédio da empresa de entregas 
FedEx, perto do Aeroporto Inter-
nacional de Indianápolis e a rodo-
via interestadual 70, no estado de 
Indiana. A identidade do assassino 
e o motivo do ataque ainda não fo-

ram revelados.
Cinco pessoas foram hospitali-

zadas, uma delas com ferimentos 
graves, informou Genae Cook, 
porta-voz da polícia local. Ou-
tras foram sozinhas ao hospital e 
algumas, atendidas no local e li-
beradas. Este é o sétimo ataque 
nos Estados Unidos em apenas 
um mês. Essa onda de violência 
já deixou mais de 40 mortos e de-
zenas de feridos em sete estados 

diferentes e foi classificada pelo 
presidente americano, Joe Biden, 
como “epidemia” e “vergonha in-
ternacional”.

“Eu vi um homem sair com um 
rifle na mão e começar a atirar e 
a gritar coisas que eu não conse-
guia entender”, disse Levi Miller 
a uma TV local. “O que acabei 
fazendo foi me abaixar para ter 
certeza de que ele não me visse, 
porque pensei que ele me veria e 

atiraria em mim”.
Um outro funcionário disse que 

estava comendo quando ouviu o 
que parecia ser “dois barulhos al-
tos de metal”, seguidos de tiros. 
“Alguém foi atrás de um carro, até 
o porta-malas, e pegou outra arma. 
Então eu vi um corpo no chão”.

O ataque de indiaapolis foi o sé-
timo em um mês nos EUA, desde 
16 de março, que deixaram mais 
de 40 mortos e dezenas de feridos.

m
un

do

Atirador mata 8 pessoas e tira a própria vida
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O Governo Fede-
ral, Governo do 
Estado do Rio 

de Janeiro, Secretaria de 
Estado de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado 
do Rio de Janeiro, atra-
vés da Lei Aldir Blanc, 
apresentam o 1º Festival 
de Capoeira Raízes da 
Resistência.

O evento acontece em 
dois dias, neste sábado 
(17) das 8h30 às 17h e no 
domingo (18) das 8h30 às 
12h20. Devido a pande-
mia o evento será trans-
mitido gratuitamente 
pelo Facebook (somente 
na atividade das 09h20 
de sábado) e Instagram 
@capoeiramovies.

O fundador do Insti-
tuto Raízes da Resistên-
cia, Mestre Comprido, 
um dos organizadores do 
evento, afirma que o fes-
tival é uma oportunidade 
de avanço na populari-
zação da capoeira, além 
de mostrar que ela atua 
como instrumento de in-

clusão.
“Durante o Festival, 

apresentaremos as nuan-
ces da capoeira, mostran-
do toda sua diversifica-
ção através de oficinas, 
atividades para crianças, 
palestras e um aulão. O 
evento foi pensado para 
avançarmos ainda mais 
na visibilidade da capo-
eira, mostrando que ela 
é totalmente inclusiva e 
aberta às diversas classes 
sociais e idade, inclusive 
para pessoas com neces-
sidades especiais”, afir-
mou Mestre Comprido.

Serão dois dias regados pela arte e musicalidade, garante a organização do evento

Seleção feminina sobe para sétimo no ranking da 
fifa e passa austrália, que caiu para nono lugar

O Brasil avançou uma 
posição na atualização da 
sexta-feira (16) - a primei-
ra de 2021 - no ranking 
de seleções femininas da 
Federação Internacional 
de Futebol (Fifa). As bra-
sileiras ocupam o sétimo 
lugar, com 1.970 pontos, 
ultrapassando a Austrália 
(que caiu para nono) e 
desempatando com o Ca-
nadá (que permanece em 
oitavo).

A atualização com-
putou os resultados das 
comandadas da técnica 
Pia Sundhage no She Be-
lieves, torneio amistoso 
realizado em Orlando 
(Estados Unidos) e que 
serviu de preparação para 
a Olimpíada de Tóquio 
(Japão). O Brasil foi su-
perado pelos EUA (0 a 
2), mas derrotou Argen-
tina (4 a 1) e Canadá (2 
a 0). O triunfo sobre as 

canadenses, que rendeu o 
vice-campeonato na com-
petição, foi decisivo para 
a seleção canarinho dei-
xar as rivais para trás.

A subida no ranking al-
terou a situação do Brasil 
para o sorteio dos grupos 
dos Jogos de Tóquio, no 
próximo dia 21. A sele-
ção nacional foi para o 
pote dois, com Suécia e 
Grã-Bretanha. Canadá, 
Austrália e China ficaram 
com o pote três, enquanto 
o pote quatro tem Nova 
Zelândia, Chile e Zâm-
bia. EUA, Países Baixos 
e Japão (país-sede) estão 
no pote um, dos cabeças-
-de-chave. Como equipes 
do mesmo continente não 
podem integrar as mes-
mas chaves, as brasileiras 
só não podem encarar as 
chilenas na primeira fase.

De agosto de 2019 - 
após a Copa do Mundo 

da França, quando Pia 
assumiu a seleção na-
cional - para cá, o Brasil 
subiu quatro posições no 
ranking da Fifa. A melhor 
colocação da história foi 
o segundo lugar, atingido 

em março de 2009. A po-
sição atual é a melhor des-
de março de 2015, quando 
as brasileiras ocuparam o 
sexto posto da lista.

Atuais bicampeãs e do-
nas de quatro títulos mun-

diais, as norte-americanas 
encabeçam o ranking, se-
guidas pela Alemanha. A 
novidade na atualização 
desta sexta é a presença 
dos Países Baixos na ter-
ceira colocação, ultrapas-

sando a França. Suécia, 
Inglaterra, Brasil, Cana-
dá, Austrália e Coreia do 
Norte completam o top-
10. O Japão, anfitrião da 
Olimpíada, é o 11º colo-
cado.

Sam RoBLeS / CBf

Brasil vai ao pote dois do sorteio olímpico, com Suécia e Grã-Bretanha

dança e aPRendIzado

Ginga ao som de berimbaus e atabaques não faltarão no evento via Facebook e Instagram

1º festival de Capoeira Raízes
da Resistência será on-line

As oficinas ofereci-
das pelo festival pas-
sam pela musicalida-
de dentro da capoeira, 
como cantos e instru-
mentos que estabele-
cem a comunicação 
entre os capoeiristas. 
A oficina Kids ofere-
cerá aulas em forma-
to lúdico e também 
a de berimbau, que 
irá ensinar passo a 

passo a confecção do 
principal instrumen-
to da capoeira. Uma 
demonstração de pi-
rografia (arte de de-
corar diversos tipos 
de materiais como a 
madeira com marcas 
de queimadura) tam-
bém faz parte da pro-
gramação do festival.

“Temos ainda a ofi-
cina de Capoeira An-

gola, que oferecerá 
aula teórica e prática 
sobre esse estilo, que 
é caracterizado por 
ser jogado de forma 
mais lenta e caden-
ciada, composta por 
movimentos furtivos 
e executado de modo 
rasteiro e suave. O 
componente principal 
desse estilo é a malí-
cia”, reforça o Mes-

tre.
E no quesito inclu-

são, o Festival vai 
contar com uma pa-
lestra sobre capoeira 
adaptada, desenvol-
vendo o tema para 
pessoas com necessi-
dades especiais, tra-
tando da importância 
da inclusão, tal como 
seus benefícios e difi-
culdades.

muSICaLIdade PReSenTe naS ofICInaS

Mestre Comprido é o fundador e 
presidente do Instituto Raízes da Resistência  

dIvuLGação

Em um evento de ca-
poeira não pode faltar a 
famosa roda, que promete 
ser um verdadeiro show, 
onde a união de todas as 
técnicas e movimenta-
ções serão exibidas. O 
1º Festival de Capoeira 

Raízes da Resistência 
terá a presença dos mes-
tres Nagô, Célio Gomes, 
Keto, Arraia e Kanoa. 
Também participam do 
evento a Aluna Vermelha 
e os professores Buda e 
Shayna, além de Kedão-

-KGF e Graduado Gigan-
te. As atividades serão 
transmitidas no insta-
gram @capoeiramovies, 
com exceção da abertura 
que será transmitida no 
facebook @capoeiramo-
vies.

PReSença de 
nomeS ImPoRTanTeS >> Sábado – 17 de 

abril: 09h00 - Abertura 
do evento. 09h20 - Ofi-
cina de musicalidade na 
capoeira (Mestre Nagô). 
10h30 - Atividade para 
crianças (Aluna Verme-
lha e Prof. Buda). 12h40 
- Oficina de berimbau 
(Kedão). 13h40 - Ca-
poeira Angola (Mestre 

Célio Gomes). 14h40 
- Oficina de arte, Piro-
grafia em pandeiros e 
Cabaça (Graduado Gi-
gante). 15h40 - Oficina 
de Maculelê (Mestre 
Keto). 16h20 - Oficina 
de Jongo (Professora 
Shayna). 17h00 – En-
cerramento.

>> Domingo – 18 de 

abril: 09h00 - Abertu-
ra do evento. 09h20 - 
Aulão (Mestre Arraia). 
10h20 - Roda Livre. 
11h20 - Palestra Capo-
eira adaptada (Mestre 
Kanoa). 11h50 - Home-
nagem “Tempos que não 
voltam mais”. 12h20 - 
Encerramento com sam-
ba, roda e maculelê.

PRoGRamação
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no rIo De JaneIro

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde do 
Rio de Janeiro esti-

ma que 25 mil pessoas de-
vem ser vacinadas contra 
a Covid-19 em três postos 
montados com o apoio do 
Exército Brasileiro. O Pa-
lácio Duque de Caxias, no 
Centro do Rio, atendeu na 
sexta-feira (16) homens 
de 62 anos e profissionais 
de saúde de 50 anos para 
receberem a primeira dose 
de imunizante contra o 
coronavírus. Uma tenda 
foi montada em frente ao 
palácio.

O posto, que funciona-
rá de segunda a sábado, 
das 8h às 17h, é o terceiro 
ponto de vacinação aberto 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde na parceria com 
o Comando Conjunto Les-

te. No dia 9 de abril, na 
Vila Militar, em Deodoro, 
foi inaugurado um posto, 
tanto drive-thru quanto 
para pedestres. Lá, 440 
pessoas foram imuniza-
das. No dia 12, foi aberto 
outro ponto de vacinação, 
no Museu Militar Conde 
de Linhares, em São Cris-
tóvão, para pedestres, que 
já atendeu mais de 110 
pessoas

Em breve, por intermé-
dio da Marinha do Brasil e 
da Força Aérea Brasileira, 
o Comando Conjunto Les-
te montará mais postos de 
vacinação, em diferentes 
regiões da cidade.

Até agora 1.180.297 
cariocas receberam a pri-
meira dose de imunizante, 
número que corresponde a 
17,5% da população. En-
tre a população com 60 
anos ou mais, 80,9% já fo-
ram vacinados.

Mais de 25 mil pessoas devem ser
vacinadas com ajuda do exército

aBR

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Uma tenda foi montada em frente ao palácio, que fica ao lado da Central do Brasil

Na sexta, o Palácio Duque de Caxias, no Centro, atendeu homens de 62 anos e profissionais de saúde

Fábio Faria diz que CPI da Covid 
vai ser uma “prévia de 2022”

O ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria, 
afirmou que a CPI da 
Covid será “uma prévia” 
da disputa eleitoral de 
2022. A declaração foi 
feita pelo ministro em 
entrevista publicada pelo 

site Metrópoles na sexta-
-feira (16). Na ocasião, 
o chefe da pasta das Co-
municações também dis-
se que o governo federal 
está “tranquilo” diante 
das investigações.

”Tudo que iriam colo-

car na mesa durante as 
eleições, o governo terá 
oportunidade de respon-
der na CPI”, disse o mi-
nistro.

Ao veículo, o minis-
tro também falou sobre 
a inclusão de estados e 

municípios no âmbito 
das apurações. Na opi-
nião dele, a adição das 
novas esferas facilitará a 
real indicação dos culpa-
dos por possíveis crimes 
ocorridos durante a pan-
demia de Covid-19.

aBR 

“Tudo que iriam colocar na mesa durante as eleições, o governo 
terá oportunidade de responder na CPI”, disse o ministro

A presidência do Se-
nado divulgará na se-
gunda-feira (19) o cro-
nograma da Comissão 
Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Pandemia. 
Esse cronograma vai 
trazer os procedimen-
tos para instalação da 
CPI, ocasião em que os 
membros se reunirão 
para eleger formalmen-
te o presidente e vice-
-presidente do colegia-
do. De acordo com o 
presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, essa 
primeira reunião da 
CPI poderá acontecer 

na próxima quinta-feira 
(22) ou na terça-feira 
seguinte.

“Estamos definindo 
os procedimentos para 
essa eleição. Na pró-
xima semana teremos 
feriado na quarta-feira 
(21), então podemos 
eventualmente instalar 
na quinta-feira (22) ou 
na terça-feira (20) da 
semana que vem, são 
dois dias possíveis”, 
disse Pacheco em en-
trevista coletiva na re-
sidência oficial. “Na 
segunda-feira devemos 
publicar esse cronogra-

ma, esse ato da Comis-
são Diretora do senado, 
definindo os procedi-
mentos para instalação 
da CPI, para eleição 
do seu presidente e seu 
vice-presidente”, acres-
centou.

A votação ocorrerá 
nos mesmos moldes da 
eleição para a presidên-
cia do Senado, ocorri-
da em fevereiro. Urnas 
serão espalhadas nos 
corredores da Casa, na 
sala da comissão e na 
Chapelaria - ponto de 
acesso para embarque 
e desembarque de par-

lamentares no Congres-
so.

Apesar de as eleições 
serem secretas, os no-
mes já estão definidos. 
Por acordo entre os 
membros, ficou deci-
dido que o presidente 
será Omar Aziz (PSD-
-AM) e o vice-presi-
dente será Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), 
autor do requerimento 
de instalação da CPI. 
O relator, de escolha do 
presidente do colegia-
do, também está defini-
do: será Renan Calhei-
ros (MDB-AL).

RodRIGo PaCheCo: InSTaLação da CPI dIvuLGadoS na SeGunda
De acordo com Pa-

checo, caberá ao cole-
giado decidir em quais 
momentos os membros 
deverão se reunir na sala 
da comissão e em quais 
poderão trabalhar de for-
ma remota. Pacheco lem-
brou que existem pro-
cedimentos que exigem 
presença física, como no 
caso de inquirição de tes-
temunhas.

“À inquirição de tes-
temunhas, a incomuni-
cabilidade de testemu-
nhas, exames de provas 
e outras medidas da co-
missão parlamentar de 
inquérito que demandem 

serem presenciais, cabe-
rá à presidência do Sena-
do, à Secretaria-Geral da 
Mesa e à Diretoria-Geral 
do Senado garantir toda a 
segurança sanitária para 
o funcionamento da co-
missão”.

A CPI foi criada com 
o intuito de investigar 
supostas omissões do go-
verno federal no combate 
à pandemia de covid-19. 
Também será apurada a 
aplicação dos recursos 
da União repassados aos 
demais entes federados 
para as ações de preven-
ção e combate à pande-
mia

SeSSõeS PReSenCIaIS

Renan Calheiros será relator e 
omar aziz presidente da CPI da Covid

Ex-presidente do Senado, Calheiros
 terá papel de destaque na comissão 

O senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL) foi 
escolhido nesta sexta-
-feira (16) para ser o re-
lator da CPI da Covid-19 
na Casa. O presidente da 
comissão será o senador 
Omar Aziz (PSD-AM) e 
o vice-presidente será o 
senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP).

Os nomes foram in-
formados pelo próprio 
senador da Rede. Por 
ter a maior bancada na 
Casa, o MDB deveria fi-
car com a presidência da 
CPI, mas o partido pre-
feriu escolher a relato-
ria. Dessa forma, o PSD, 
segundo maior partido 
do Senado, ficou com a 

presidência.
Ao longo da semana, 

depois de considerar 
que a criação da Co-
missão seria inevitável, 
lideranças governistas 
concentraram esforços 
para tentar evitar que 
um senador de oposi-
ção, como Renan, assu-
misse postos de desta-

que na CPI.
A iniciativa coman-

dada pela ministra da 
Secretaria de Governo, 
Flávia Arruda, tinha 
apoio presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-
-AL), a quem não inte-
ressava o protagonismo 
de um adversário políti-
co regional.

aGênCIa Senado
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A Polícia Militar 
tirou de cena 
dois dos maiores 

bandidos que atuavam 
na Baixada Fluminense. 
João Gabriel dos Santos 
Dias, conhecido como 
João Falcão, e outro ho-
mem identificado apenas 
como ‘Sansão’ foram ba-
leados durante confronto 
com policiais militares 
do 39º BPM (Belford 
Roxo) na noite da última 
quinta-feira, no Comple-
xo de Santa Teresa.  

De acordo com a cor-
poração, uma equipe de 
policiais do Grupo de 
Ações Táticas (GAT) re-
alizavam patrulhamen-
to na região quando foi 
atacada a tiros por diver-
sos criminosos na Rua 
Demóstenes, no Jardim 
Gláucia. 

Houve intenso ti-
roteio e os dois mar-
ginais foram atin-
gidos. Com eles, os 
PMs apreenderam 
duas pistolas calibre 
40mm, uma Glock 
com cinco e a ou-
tra Tauros com seis 
munições. 

Os traficantes fo-
ram socorridos ao 
Hospital Municipal 
de Belford Roxo, 
mas não resistiram 
aos ferimentos. A 
ocorrência foi re-
gistrada na 54ª DP 
(Belford Roxo). 

Integrantes
 de facção 

Segundo o batalhão, 
a dupla é integrante da 
facção TCP (Terceiro 
Comando Puro). João 
Falcão é apontado pela 
polícia como o principal 
responsável por roubos 
praticados na região e 

também está envolvido 
em assassinato de poli-
ciais. 

“Sansão” seria um dos 
seguranças de Genário 
Fernandes Pereira Mo-
reno, o “Genário”, líder 
do complexo de Santa 
Teresa. Ele também teria 
matado um PM do GAT, 
no bairro Bom Pastor, no 
ano passado. 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Os dois bandidos teriam envolvimento em homicídios em Santa Teresa 

RePRodução 

Imagens mostram diretor 
de presídio entregando 
sanduíche a dr. Jairinho

auTo de ReSISTênCIa

dupla morre em confronto 
com Pms em Belford Roxo 

Um dos mortos é apontado como assassino de policiais e o outro, um dos seguranças do tráfico 

Em outra ação dos policiais do 39º 
BPM (Belford Roxo), um fuzil foi apre-
endido, na última quarta-feira, após 
uma troca de tiros com bandidos na Co-
munidade da Guacha.

A PM informou que um suspeito foi 
ferido e socorrido no Hospital Munici-
pal de Belford Roxo (JOCA), mas não 
resistiu aos ferimentos.

CRImInoSo moRRe e fuzIL é aPReendIdo 

Draco apreende sacos para
cadáveres com milicianos no Rio
Policiais da 38ªDP (Brás 

de Pina) e da Delegacia de 
Repressão às Ações Cri-
minosas Organizadas e de 
Inquéritos Especiais (Dra-
co) apreenderam sacos 
próprios para transportar 
cadáveres durante uma 
operação realizada na últi-
ma quinta-feira para com-
bater a milícia que atua 
na Favela do Quitungo, 
em Brás de Pina, na Zona 
Norte do Rio. Pelo menos 
dois invólucros deste tipo 
foram apreendidos e seis 
pessoas foram presas. 

O material foi apreen-
dido dentro de um porta-
-malas de um carro, usado 
por um dos integrantes do 
grupo paramilitar. Havia 
ainda zíper de abertura e 
fechamento em cada um 
dos sacos. A polícia infor-
mou que os presos não ex-
plicaram se os sacos eram 
usados para transportar 
cadáveres de um ponto 
para outro ou para ajudar 

no sumiço de vítimas da 
milícia. O bando do Qui-
tungo é investigado pela 
unidade policial há 18 
meses. Entre as atividades 
exploradas pelo bando, e 
já constatadas em uma in-
vestigação, estão cobran-
ças de taxas de segurança 
e a venda de botijas de 
gás.

Dos cinco homens deti-
dos na Estrada do Quitun-

go, dois estavam armados 
com pistola. Dentro de 
um Logan, usado pelos 
bandidos, os agentes en-
contraram um porrete de 
madeira e anotações de 
cobranças feitas ao co-
mércio do local.

O sexto preso foi en-
contrado em outro ponto 
da comunidade. Ele esta-
va com outro carro, onde 
os sacos próprios para 

transportar cadáveres fo-
ram encontrados. Para a 
Polícia Civil, o preso era 
encarregado de monitorar 
a ação dos policiais duran-
te a operação no Quitun-
go. Todos foram levados 
para a 38ªDP. Durante a 
ação, também foram apre-
endidos seis carregadores 
de pistola, munição e pelo 
menos quatro telefones 
celulares.

Pistolas e coldres também foram apreendidos na ação

RePRodução PoLíCIa CIvIL

Civil trancafia PMs envolvidos em execuções em Caxias
Policiais da Delegacia 

de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) pren-
deram na última quinta-fei-
ra três policiais militares 
envolvidos em dois assassi-
natos em Duque de Caxias. 
As investigações apontam 
que os agentes fariam parte 
de uma milícia que atua no 
bairro Jardim Anhangá.

Na ação, foram apreen-
didos uma pistola, uma ca-
rabina, um revólver calibre 
38, quatro carregadores e 

munições. 
Ainda de acordo com 

as investigações, os acusa-
dos teriam executado um 
homem, em dezembro de 
2020, com suposto envol-
vimento com traficantes da 
região. 

A segunda vítima foi 
morta por ser amiga do 
homem assassinado. Os 
milicianos souberam que 
ela teria avisado que esta-
va marcada para morrer. 
Os crimes aconteceram em 

um intervalo de trinta mi-
nutos. 

A investigação indicou 
ainda a participação de 
quatro pessoas, sendo três 
PMs que, após indiciados 
no inquérito, foram denun-
ciados e respondem como 
réus em ação penal. A ação 
foi em cumprimento de 
mandados de prisão pre-
ventiva e contou com apoio 
da Polícia Militar, por meio 
da 3ª Delegacia de Polícia 
Judiciária Militar (DPJM). Material apreendido pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)

RePRodução / PoLíCIa CIvIL

As imagens mostram o 
médico e vereador Jairo 
Souza Santos Júnior, o Dr. 
Jairinho (sem partido), no 
último dia 8, quando foi 
preso, no interior da Ca-
deia Pública José Frederi-
co Marques, em Benfica. 

O vídeo revela Jairinho 
recebendo um sanduíche 
das mãos do próprio diretor 
da unidade, Ricardo Larru-
bia da Gama, por volta das 
15h30. O vereador é inves-
tigado pela morte do meni-
no Henry Borel, de 4 anos, 
junto com a namorada Mo-
nique Medeiros, mãe da 
criança, que também está 
presa. Ele cumpre prisão 
temporária de 30 dias no 
Presídio Pedrolino Werling 

de Oliveira, no Complexo 
de Gericinó, em Bangu. 
Monique Medeiros, mãe 
do menino e namorada do 
parlamentar também está 
presa.

Segundo reportagem do 
Jornal O Globo, as imagens 
foram registradas por volta 
de 15h30, quando Ricardo 
Larrubia da Gama, dire-
tor da unidade conversava 
com o parlamentar em um 
corredor da recepção do 
presídio. O secretário de 
Administração Penitenciá-
ria (Seap),  Raphael Mon-
tenegro, informou que o 
lanche era servido a todos 
os outros presos e que não 
há indícios de regalias para 
Jairinho. 

As imagens mostram Ricardo conversando com 
Jairinho em um corredor da recepção do presídio

RePRodução 



sábado, 17 de abril de 2021Hora8 geral

Bons resultaDos

Coleta de sangue em condomínios do Rio de Janeiro tem aprovação dos moradores

Governo aposta na aproximação do 
público para atrair doadores de sangue

“Eu vou indicar 
o ‘Hemorio em 
Casa’ com certeza! 

Vou passar no WhatsA-
pp, Telegram, grupos, 
redes sociais, para pes-
soas ficarem sabendo e 
poderem doar sangue 
de forma mais fácil”, 
compartilha, animado, 
Rodrigo Ribeiro, de 
38 anos. O motivo da 
empolgação do cario-
ca é a participação no 
‘Hemorio em Casa’, 
projeto do hemocentro 

vinculado à Secretaria 
de Estado de Saúde que 
leva a coleta de sangue 
a condomínios do Rio 
de Janeiro.

A ação tem mostra-
do resultado: desde o 
início do ‘Hemorio em 
Casa’, em abril do ano 
passado, foram visita-
dos 98 condomínios e 
coletadas 5,8 mil bol-
sas de sangue, que be-
neficiaram até 23,4 mil 
pessoas. A doação é 
possível graças à adap-
tação dos salões de fes-
ta e espaços de convi-
vência de condomínios 

no estado do Rio de 
Janeiro, que devem ter, 
no mínimo 80m², e cli-

matização. Para receber 
a equipe do Hemorio, o 
local também deve con-

tar com pelo menos 500 
apartamentos. Para par-
ticipar, o condomínio 

deve enviar e-mail para 
coleta.condominio@
hemorio.rj.gov.br.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

‘hemorio em Casa’ é um projeto vinculado à Secretaria estadual de Saúde
RoGéRIo SanTana / Gov-RJ

Augusto Provenzano, 
de 42 anos, é síndico do 
condomínio de Rodrigo, 
no Engenho de Dentro, e 
entrou em contato com o 
Hemorio.

“Eu vi amigos síndi-
cos fazerem em outros 
condomínios e surgiu o 
interesse de fazer em um 
nosso”, disse o síndico 
profissional.

Depois do sucesso de 
três edições do ‘Hemorio 
em Casa’ em condomí-
nios administrados por 
ele, Augusto espera que o 

projeto tenha mais parti-
cipantes.

“Já compartilhei em 
alguns grupos de condo-
mínios, de síndicos, que 
já estão entrando em con-
tato com o Hemorio tam-
bém. A tendência agora é 
alavancar, é o que a gente 
espera!”, afirma o síndi-
co. Outra iniciativa do 
Hemorio para aumentar o 
número de coletas de san-
gue é a parceria entre o 
hemocentro e os aplicati-
vos para celular de corri-
das de carro Uber e 99. A 

‘Viagem Solidária’ teve 
início em 12/04 e conce-
de até R$ 30 de desconto 
em duas viagens que te-
nham como ponto de des-
tino ou de origem a sede 
da instituição, na R. Frei 
Caneca, 8, Centro, das 
7h às 18h. Para se bene-
ficiar do desconto, o usu-
ário deve inserir o códi-
go DOESANGUE99 ou 
UBERHEMORIOABRIL 
nos aplicativos. Esta é a 
segunda edição da parce-
ria e vale até sexta-feira, 
dia 30/04.

SíndICo exPeRImenTou, GoSTou e ReComenda

As ações têm como 
objetivo recuperar os 
estoques de sangue da 
instituição, que sofre-
ram baixa de 200 bolsas 
em janeiro e fevereiro de 
2021.

“Com o aumento do 
número de internações 
na UTI é fundamental 
que todos os hospitais 
do estado estejam abas-
tecidos com bolsas de 
sangue. Não podemos 
perder tempo. Esse apelo 

é para garantir a conti-
nuidade dos serviços de 
saúde com objetivo de 
salvar vidas”, esclarece o 
diretor do Hemorio, Luiz 
Amorim.

O Instituto Estadual de 
Hematologia Arthur de 
Siqueira Cavalcanti (He-
morio) é o hemocentro 
coordenador do Estado 
do Rio de Janeiro e abas-
tece as principais emer-
gências, maternidades e 
unidades de saúde da ca-

pital, além de enviar san-
gue, quando necessário, 
para hospitais em todo 
o estado. Ele é o segun-
do maior hemocentro do 
país e funciona de segun-
da a segunda, incluindo 
feriados, das 7h às 18h. O 
Hemorio oferece orienta-
ções pelo Disque Sangue 
através do telefone 0800 
282 0708. Mais infor-
mações sobre doação de 
sangue nas redes sociais 
em @Hemorio.

BaIxa noS 
eSToQueS de SanGue

Secretaria de Agricultura leva ‘Educação Sanitária’ às escolas rurais
Os alunos do Ensino 

Fundamental das áreas 
rurais do Estado do Rio 
de Janeiro vão aprender 
sobre educação sanitária 
durante suas aulas. Para 
que o tema esteja pre-
sente nas disciplinas do 
dia a dia dos estudantes, 
os professores da rede 
pública começam a pas-
sar por uma capacitação 
online ainda nesta sema-
na. O projeto “Educação 
Sanitária nas Escolas 
Rurais” é uma parceria 
entre a Superintendência 
de Defesa Agropecuária, 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento, 
com os municípios de 
Angra dos Reis, Duas 
Barras, Petrópolis, São 
João da Barra, São Fran-
cisco de Itabapoana, Três 

Rios e suas secretarias 
municipais de educação.

Nesta primeira capaci-
tação, participam profes-
sores, implementadores 
pedagógicos, orientado-
res pedagógicos e ins-
petores de alunos, totali-
zando 36 participantes de 
18 escolas, distribuídas 
em seis municípios, com 
envolvimento de mais 
de 300 alunos. A capa-
citação tratará de temas 
como febre aftosa, raiva, 
brucelose, tuberculose, 
alimentos seguros, tenía-
se, agrotóxicos e destino 
das embalagens, temas 
relevantes para a vida no 
campo.

“Além de criar mul-
tiplicadores dos temas 
abordados, queremos 
que o aluno leve o que 
aprendeu em sala de aula 

aos seus familiares, di-
fundindo noções de saú-
de coletiva através do es-
tímulo à leitura. Além de 
despertar o interesse dos 
jovens pela permanência 
no campo – explicou o 
secretário de Agricultu-
ra, Marcelo Queiroz.

O intuito é esclarecer 
os principais aspectos 
socioeconômicos das do-
enças, seus sinais clíni-
cos, transmissão, riscos, 
manejo na vacinação 
dos animais, prejuízos e 
prevenção, higidez dos 
alimentos e a importân-
cia do uso correto dos 
agrotóxicos e destino 
das embalagens em prol 
do meio ambiente e da 
saúde coletiva, de forma 
lúdica e integrada com 
outros temas do currícu-
lo infantil.

dIvuLGação

Projeto ensinará alunos do ensino fundamental no interior do RJ

Para a coordenadora de 
Educação Sanitária, Rosa 
Maria Antunes, essa é 
uma excelente oportuni-
dade de debater temas tão 
importantes para a vida na 
Zona Rural.

“Após a capacitação, os 

professores passam a inse-
rir os temas para os alunos 
nas disciplinas ministra-
das. Todo material didá-
tico será disponibilizado 
pela Secretaria de Agri-
cultura e os kits do projeto 
serão entregues pelos res-

ponsáveis pelos Núcleos 
de Defesa Agropecuária 
dos municípios partici-
pantes. No fim do ano le-
tivo, alunos e professores 
receberão um certificado 
de participação”, destaca 
a coordenadora.

deBaTeS SoBRe a vIda RuRaL

Bolsonaro nomeia andré de 
Sousa Costa para chefiar Secom

Na sexta-feira (16), o 
presidente Jair Bolsonaro 
nomeou André de Sousa 
Costa para chefiar a Secre-
taria Especial de Comuni-
cação Social (Secom), do 
Ministério das Comunica-
ções, que faz assessoria da 

Presidência e coordena a 
comunicação de governo, 
as ações de publicidade e a 
atuação nas mídias digitais. 
O decreto foi publicado em 
edição extra do Diário Ofi-
cial da União. Costa é co-
ronel da Polícia Militar do 

Distrito Federal e, desde 
junho do ano passado, atu-
ava como assessor-chefe 
adjunto na Assessoria Es-
pecial de Bolsonaro.

Agora, ele vai ocupar o 
cargo deixado pelo empre-
sário Fábio Wajngarten no 

mês passado. Desde então, 
a Secom estava sendo co-
mandada, interinamente, 
pelo almirante Flávio Ro-
cha, que chefia a Secretaria 
de Assuntos Estratégicos 
(SAE) da Presidência. 

(Fonte: Agência Brasil)
Costa é coronel da Polícia Militar do Distrito 

Federal e estava na Assessoria Especial de Bolsonaro

Pmdf / dIvuLGação
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

modo de preparo

SToLen

Etapa 1
Cerca de 300g de 
farinha de trigo
125 ml de leite li-
geiramente morno
30g de fermento 
biológico
1 pouco de cerve-
ja
Etapa 2
1 colher (sobreme-
sa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de 
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento 
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) 
de rum
100g de chocolate 
meio-amargo pi-
cado
100g de frutas cris-
talizadas
100g de uvas pas-
sas
100g de nozes mo-
ídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derreti-
da

Etapa 1
Misture bem os 
ingredientes, for-
mando uma mas-
sa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa eta-
pa na massa fer-
mentada e misture 
del icadamente, 
até ficar homogê-
nea.
Etapa 3
Junte a farinha de 
trigo e o fermento 
em pó à mistura 
da etapa 2 e mis-
ture bem, até a 
massa ficar bem 
homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a mas-
sa crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamen-
te, no papel de as-
sar, por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em for-
no baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quen-
te, pinte com man-
teiga e polvilhe 
açúcar.
Repita até que 
acabem a mantei-
ga e o açúcar, de 
forma que o Stol-
len fique com uma 
casca branca.
Sirva em seguida.

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 01 AO 
COnTRATO nº 038/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Itasul Prestação de Serviços LTDA
03 - OBJETO: Alteração quantitativa e prorrogação de 
prazo ao contrato em pauta, com acréscimo de 13,69%
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art.57, II, e Art.65 da Lei 
8.666/1993.
05 - VALOR: R$ 373.441,39 (trezentos e setenta e três 
mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e nove 
centavos).
06- - PRAZO: 06 (seis) meses com início em 06/03/2021 
e término em 06/09/2021.
07 - DATA DA ASSINATURA: 05 de março de 2021.

Valéria Aparecida Sá Gonçalves
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Habitação

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 013/2021

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 29 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 013/2021 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor 
preço, objetivando COnTRATAÇÃO DE EMpRESA 
ESpECiALiZADA nA pRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
DE LiMpEZA, DESinFECÇÃO E iMpERMEABiLiZA-
ÇÃO DE RESERVATÓRiOS DE ÁGuA pOTÁVEL DAS 
uniDADES ESCOLARES DA REDE MuniCipAL DE 
pORTO REAL E uniDADES VinCuLADAS A SMECT, 
inCLuinDO SuA SEDE para atender a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 
conforme especificações contidas no edital e seus ane-
xos que são parte integrante do Processo Administrati-
vo nº 1018/2021. O Edital poderá ser retirado no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sul-
fite tamanho A4 branco e documentos de identificação 
civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 37.689,85 (trinta 
e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e 

cinco centavos)

Porto Real, 16 de abril de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM-
PRAS E CONTRATOS

ExTRATO DO COnTRATO nº 005/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: JOB Comércio e Representações 
LTDA
03-OBJETO: Aquisição de copos descartáveis
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93 
05 - VALOR: R$ 5.664,00 (cinco mil, seiscentos e ses-
senta e quatro reais).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:1304/2021
07- PRAZO: 30 (trinta) dias a partir da ciência da assi-
natura do contrato
08- - DATA DA ASSINATURA: 13 de abril de 2020.

Luciano de Carvalho Lima
Secretária Municipal de Administração

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.° 219, DE 16 DE ABRiL DE 2021.
ExOnERAR TAMiRES OMEnA BARBOSA do cargo em 
comissão de Gerente, a contar da data da publicação.
 
pORTARiA n.° 220, DE 16 DE ABRiL DE 2021.
nOMEAR AGuiDA CARnEiRO REBOuÇAS para exercer o 

cargo em comissão de Gerente, a contar da data da publicação.

                               Nova Iguaçu, 16 de abril de 2021.

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
Presidente

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Solução
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TM
DRICAMORAES
APARATOSO

UNESCOIPE

OCATEDRA
UETASOAB

MARTELODA
COBALTOE

CSAUSSURE

PIRANMC
OGIGAMIL
NEROMULA
ABANDONAM

GLADFLAGRA
NOAHAER

Árvore cu-
ja casca é
usada co-
mo laxante

Árvore da
América
tropical

Apêndice
de absor-

ventes
femininos

Agência da
ONU que
fomenta a

cultura
Camus, na

questão
referente 
a Deus

Prova
da (?):

qualifica 
advogados

Vantagem
extra no
end do
curling

Botar a
boca no
mundo
(pop.)

Elemento
utilizado
na radio-
terapia

Ferdinand
de (?),

linguista
suíço

Dez
elevado
ao cubo
(Mat.)

(?) sem
cabeça,

ente
folclórico

Antigo
sucesso
de Rita

Lee
Francis
Drake,

corsário
inglês

Ave 
negra que

nidifica
em grupo

Luxuoso;
pomposo

A doutora
Vera na

série "Sob
Pressão"

Suporte utilizado 
por fotógrafos

Uma das
consequências da

violência
doméstica

Líder que
instituiu o regime
marxista na China

Posição do ator em
cena

Gasto
pelo uso

Filme com Tom Hanks e Michael
Clarke Duncan, baseado no livro

homônimo de
Stephen King 

Cadeira 
professoral
Tecla do

micro

A letra do
plural

(?) capo:
desde o
início 

(it. Mús.)

Altura
(abrev.)
Átomo

eletrizado
Torna mais 

cortante (a tesoura)
Gigabyte

(pop.)
Madeira
negra

Desam-
param

Parte do balé dançada
por um único artista

Contente, em inglês
(?) Centineo, prota-
gonista de "O Date
Perfeito" (Cinema)

Último
imperador

júlio-
claudiano

(Hist.)

(?) do
Panteão

da Pátria, 
atração de

Brasília

2/da. 4/glad — nero — noah — pira. 5/roído. 7/martelo. 8/saussure. 13/dano emocional.

Solução

@editorapetra/editorapetra

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 

TAMBÉM EM E-BOOK
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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NomeCelebridadeAutógrafo

1. O jogador de 
futebol famoso 
deu seu autógrafo 
na camiseta 
branca que uma 
das garotas estava 
vestindo.

2. Sheila conseguiu 
o autógrafo de 
um badalado 
cantor de rock que 
procurava o portão 
de embarque.

3. Regina conseguiu 
que uma pessoa 
famosa deixasse 
seu autógrafo num 
guardanapo.
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Gisele

Regina

Sheila

Jogador de futebol

Atriz de cinema

Cantor de rock

Camiseta

Guardanapo

Recibo

Nome Celebridade Autógrafo

Por favor, um autógrafo!
Tudo começou com uma brin-
cadeira num grupo de amigas 
que estavam no aeroporto. 
Quem iria até uma celebrida-
de para pedir um autógrafo? 
Gisele e outras duas garotas 
venceram a timidez e foram 
até as pessoas famosas que, 
gentilmente, atenderam ao 
pedido. Considerando as di-
cas, descubra o nome de ca-
da garota, a celebridade 
que abordou e onde foi 
dado o autógrafo.

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

modo de preparo

fILé de PeIxe aSSado

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

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

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

Ingredientes

modo de preparo

Lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
Esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
Mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

moQueCa de PeIxe

      
ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 

 pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

16 DE ABRiL DE 2021, puBLiCADO EM 17/04/2021.

DECRETO n° 5.084, DE 13 DE ABRiL DE 2021

“Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 9.660.000,00 

(Nove milhões e seiscentos e sessenta mil reais), para reforço das dotações consig-

nadas no orçamento vigente.”

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 

com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março 

de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616 

de 18 de janeiro de 2021.

                                                                                                                                        
DECRETA:                                                        

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 9.660.000,00 (Nove milhões 

e seiscentos e sessenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo 

I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-

rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 

conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 

17 de março de 1964 e

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTA-
ÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.92.00 16 170.000,00

FMPGMBR FMPGMBR 09.02.04.122.001.2.100 3.3.90.40.00 10 70.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.30.00 00 250.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 8.500.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.039.1.004 4.4.90.51.00 00 670.000,00

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.2.90.21.00 00 1.000.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.3.90.92.00 00 1.020.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.92.00 16 170.000,00

FM-
PGMBR FMPGMBR 09.02.04.122.001.2.100 4.4.90.51.00 10 70.000,00

SEMA SEMA 14.01.18.541.060.1.010 3.3.90.39.00 00 200.000,00

SMCT SMCT 24.01.04.126.006.2.027 3.3.90.40.00 00 1.000.000,00

SEM-
SEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 00 2.500.000,00

SE-
MOSP SEMOSP 38.01.26.782.037.2.055 3.3.90.30.00 00 1.200.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.451.013.2.069 3.3.90.92.00 00 2.000.000,00

SMO-
CAP SMOCAP 73.01.15.451.062.1.007 4.4.90.51.00 00 500.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito

REpuBLiCADO pOR TER SAÍDO COM inCORREÇÃO

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1298/SEMAD/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art 87, 

da Lei Orgânica Municipal, os servidores relacionados abaixo, do cargo em comis-

são de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de 

Conservação.

GUILHERME DE FIGUEIREDO LEAL

CLOVIS SANTANA DE SENA

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

LUCIANO DOS SANTOS ANTONIO

pORTARiA nº 1299/SEMAD/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 

da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-

são de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de 

Educação.

JUCELIO RAMOS DOS SANTOS

RUBEVALDO MOURA SARAIVA

pORTARiA nº 1300/SEMAD/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art 87, 

da Lei Orgânica Municipal, os servidores relacionados abaixo, para exercerem o 

cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secreta-

ria Municipal de Conservação.

LEANDRO DUDA DA SILVA

ALLAN DE SOUZA CARDOSO

ANTÔNIO FRANCISCO LEONEL DE PAULA

VICTOR HUGO SOUZA DA SILVA

pORTARiA nº 1301/SEMAD/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 

da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 

cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8, na Secretaria 

Municipal de Educação.

JUAN VICTOR DE SOUZA FERNANDES

LEANDRO VERTUANI DE OLIVEIRA

MARIA NILZA DA SILVA

pORTARiA nº 1302/SEMAD/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 

Lei Orgânica Municipal, MARCOS VINÍCIUS DA SILVA FURTADO, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal 

de Saúde.

pORTARiA nº 1303/SEMAD/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 

da Lei Orgânica Municipal, CREUSA GARIBALDI DA SILVA, para exercer o cargo 

em comissão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de 

Educação.

pORTARiA nº 1304/SEMAD/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 

da Lei Orgânica Municipal, GUSTAVO SILVA COSTA, para exercer o cargo em co-

missão de Subsecretário Municipal de Saúde, símbolo SS, na Secretaria Municipal 

de Saúde.

pORTARiA nº 1305/SEMAD/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 

Lei Orgânica Municipal, THIAGO JOSÉ DOS SANTOS, para exercer o cargo em co-

missão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Cultura.

ERRATA
nA pORTARiA nº 1228/SEMAD/2021 DE 09 DE ABRiL DE 2021, publicada em 
10/04/2021
ONDE SE LE: IRIVAN MARCIO FERREIRA DA SILVA

LEIA-SE: ERIVAN MÁRCIO FERREIRA DA SILVA

ELiZABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 020/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-

manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em con-

formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici-

tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos 

e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que 

tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA pARA ExE-
CuÇÃO DE OBRA DE COnSTRuÇÃO DE pRAÇA, SiTuADA nA ESTRADA DOS 
BOSQuES, S/n - SAnTA TEREZA - BELFORD ROxO - RJ.  Podem participar do 

Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA 

E HORÁRIO DE ABERTURA: 04 de Maio de 2021 às 14:00 horas. PROCESSO: 

52/000071/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua 
Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, 

mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o 

carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 16 de Abril de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
presidente da CpLMS

DEpARTAMEnTO COMpRAS E LiCiTAÇÃO
 

COMiSSÃO DO pREGÃO
AViSO DE LiCiTAÇÃO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO n° 08/0019/2021
pREGÃO pRESEnCiAL (SRp) - nº 008/2021

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para aquisi-

ção de Kits de testes do tipo 2019-nCoV IgG/IgM Teste rápido em Cassete Sangue 

Total/Soro/Plasma, para dar continuidade na testagem em massa da população do 

Município de Belford Roxo, conforme TERMO REFERÊNCIA – ANEXO I que integra 

o presente Edital.

CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO: MEnOR pREÇO GLOBAL.
DATA, HORA E LOCAL: Dia 04 de maio de 2021 às 11:00h, na sala Departamento 

de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, Bel-

ford Roxo/RJ.

EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, me-

diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 

A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal de 

transparência do município pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-

debelfordroxo.rj.gov.br/

CASSiO DA ROCHA BRuM
pregoeiro

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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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

PICadInho de aveSTRuz

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ Sal 
e páprica picante 
a gosto

Em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
Despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
Coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
Cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
Sirva bem quente

JaCaRé À moda RIo 
neGRo

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ Sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

Ingredientes

modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
Reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
Tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
Leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
Por fim acrescente 
1 limão e sirva

pROCESSO ADMiniSTRATiVO n° 07/125/2020 e 
apenso 08/106/2021
pREGÃO pRESEnCiAL (SRp) - nº 009/2021

OBJETO: – A presente licitação tem por objeto a con-

tratação de empresa especializada visando futura e 

eventual locação de sistema de monitoramento CFTV 

HD para as Secretarias Municipais de Educação e Saú-

de, através do sistema de registro de preços conforme 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I que integra o 

presente Edital.

CRiTÉRiO DE JuLGAMEnTO: MEnOR pREÇO GLO-
BAL.
DATA, HORA E LOCAL: Dia 04 de maio de 2021 às 

14:00h, na sala Departamento de Compras e Licitação, 

situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 

Belford Roxo/RJ.

EDiTAL E inFORMAÇÕES: O Edital estará disponível 

para leitura e aquisição, mediante a apresentação do 

carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 

A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comer-

cial ou através do portal de transparência do município 

pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-

debelfordroxo.rj.gov.br/.

CASSiO DA ROCHA BRuM
pregoeiro

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

pORTARiA nº 031/SEMOCAp/2021 DE 16 DE ABRiL 
DE 2021

ALTERA a portaria nº 051/SEMOCAP/2020 de 06 de 

OUTUBRO DE 2020  que passa a vigorar com a se-

guinte redação:

A comissão de fiscalização será composta pelos servi-

dores Cleber de Oliveira Pimentel matrícula 60/82.897 

em substituição a Mara Aparecida Macedo matrícula 

11/17.981, Jonathan de Sá Vianna matrícula 60/82.893 

em substituição a Paulo José Cardim de Nantes ma-

trícula 11/530002 e Elvis Wender Lisboa dos Santos 

matrícula 60/82.898 em substituição a Vanessa Mene-

zes da Silva matrícula 60/70.101, sob a presidência do 

primeiro, para fiscalizarem ao serviços constantes do 

processo administrativo 52/47/2020 neste município 

de Belford Roxo, bem como Contrato nº 043/SEMO-

CAP/2020 a contar de 16 de abril de 2021.

pORTARiA nº 32/SEMOCAp/2021 DE 16 DE ABRiL 
DE 2021

inSTiTui a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 

DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-

TRATIVO Nº 52/0220/2020-BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos ser-

vidores, Engenheiros Roberto Lucas Santana Juvencio 

matrícula 60/80.700,Vinicius Resende Mamede – ma-

trícula 60/82.986 e Cleber de Oliveira Pimentel – ma-

trícula 60/82.897 sob a presidência do primeiro, para 

fiscalizarem os serviços constantes do processo ad-

ministrativo 52/0220/2020 neste município de Belford 

Roxo, bem como Contrato nº 005/SEMOCAP/2021, 

produzindo seus efeitos a contar de 05 de abril de 2021.

pORTARiA nº 33/SEMOCAp/2021 DE 16 DE ABRiL 
DE 2021

inSTiTui a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 

DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-

TRATIVO Nº 52/01/2021-BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos ser-

vidores, Engenheiros Roberto Lucas Santana Juven-

cio - matrícula 60/80.700, Cleber de Oliveira Pimentel 

– matrícula 60/82.897 e Vinicius Resende Mamede – 

matrícula 60/82.986, sob a presidência do primeiro para 

fiscalizarem os serviços constantes do processo admi-

nistrativo 52/01/2021 neste município de Belford Roxo, 

bem como Contrato nº 006/SEMOCAP/2021, produzin-

do seus efeitos a contar de 05 de abril de 2021.

pORTARiA nº 34/SEMOCAp/2021 DE 16 DE ABRiL 
DE 2021

inSTiTui a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 

DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-

TRATIVO Nº 52/44/2020-BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servido-

res, Engenheiros Agrinaldo Gaia- matrícula 11/20.909, 

Vanessa Menezes da Silva– matrícula 60/82.894 sob 

a presidência do primeiro para fiscalizarem os serviços 

constantes do processo administrativo 52/44/2020 nes-

te município de Belford Roxo, bem como Contrato nº 

002/SEMOCAP/2021, produzindo seus efeitos a contar 

de 19 de abril de 2021.

pORTARiA nº 35/SEMOCAp/2021 DE 16 DE ABRiL 
DE 2021

inSTiTui a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 

DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-

TRATIVO Nº 52/260/2020-BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servi-

dores, Engenheiros Cleber de Oliveira Pimentel matrí-

cula 60/82.897 e Agrinaldo Gaia- matrícula 11/20.909, 

sob a presidência do primeiro para fiscalizarem os servi-

ços constantes do processo administrativo 52/260/2020 

neste município de Belford Roxo, bem como Contrato nº 

008/SEMOCAP/2021, produzindo seus efeitos a contar 

de 19 de abril de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARiA MuniCipAL DE DESEnVOLViMEnTO 
ECOnÔMiCO

DESpACHO pROCESSO nº 47/0050/2019: HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS n º 012/2020, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO Ci-
ViL pARA COnSTRuÇÃO DO MERCADO pOpuLAR 
MuniCipAL (CAMELÓDROMO), SiTuADO nA RuA 
JOSÉ HADDAD E AVEniDA FLORipES DA ROCHA, 
S/nº, BAiRRO CEnTRO nO MuniCÍpiO DE BEL-
FORD ROxO/RJ, adjudicando seu objeto a empresa: 
RiCOS SERViÇOS E COnSTRuÇÕES LTDA ME, no 

valor de R$2.420.039,93 (Dois milhões, quatrocentos 
e vinte mil, trinta e nove reais e noventa e três cen-
tavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e 

Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 

Permanente de Licitação as fls. 865 a 867 e ainda, pa-

receres da Douta Procuradoria Geral do Município em 

fls. 577 a 584 e da Controladoria Geral do Município às 

fls. 878 a 880, 890 e 891.

               

Belford Roxo, 08 de abril de 2021.

MERHi DAYCHOuM
Secretário Municipal Especial de projetos Espe-

ciais

SECRETARiA MunCiCipAL DE COMuniCAÇÃO 
SOCiAL

pORTARiA001/SMCS/2021 DE 16 DE ABRiL DE 2021
Designar , a contar desta data, os servidores para exer-

cer a fiscalização do contrato celebrado entre o Muni-

cípio Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de 

Comunicação Social, e a empresa EFATA COMÉRCIO 

E SERVIÇOS EIRELLI, referente ao Processo Adminis-

trativo 45/0030/2020, que tem por objeto - Contratação 

de Sociedade Empresarial para para atender a Secre-

taria Municipal de Comunicação Social, composta pelos 

seguintes membros.

* Max Mauro Galindo dos Reis. - matrícula 60/80.290

*Jorge Augusto da Silva Cardoso - matrícula 60/80.326

AnDRE ROCHA CORREA
SECRETÁRiO MuniCipAL DE COMuniCipAL DE 

COMuniCAÇÃO SOCiAL

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

RESuLTADO DO pROCESSO SELETiVO 01/2021 

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, 

no uso das suas atribuições legais:

Após apreciação dos recursos analisamos e julgamos 

PROCEDENTE, as seguintes inscrições:

4895

60206

123754

142984

144023

144248

150390

152812

154170

162303

162480

280253

296178

Convocamos os candidatos selecionados através do 

Processo Seletivo 01/2021 para assinatura de contrato 

nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2021 de 9h às 17h, na 

sede do Heliópolis Atlético Clube, situado na Rua Lon-

dres, 345, Heliópolis, Belford Roxo – CEP 26.120-210, 

munidos de cópias e originais dos seguintes documen-

tos:

a - Carteira de Identidade;

b - Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

c - PIS/PASEP

d - Título de Eleitor e comprovante de ter votado na últi-

ma eleição – 2 turnos; sendo aceito também a Certidão 

de quitação eleitoral

e - Certidão de Nascimento, se solteiro;

f - Certidão de Casamento;

g - Comprovante de Escolaridade compatível com o 

cargo;

h - Comprovante de residência;

I-Certidão de Antecedentes Criminais (Federal e Esta-

dual);

j - Declaração de Imposto de Renda e/ou Declaração 

de isento;

k- Situação cadastral do CPF (PEGAR NO SITE DA RE-

CEITA FEDERAL)

l- Certificado de Reservista (No caso de candidato mas-

culino);

m- 03 Fotos 3 x 4;

n – Xerox do cartão do Banco Itaú (frente e verso) caso 

tenha conta.

Essa convocação abrange os classificados nas 
funções de inSpETOR DE DiSCipLinA, ESTiMuLA-
DOR, MEREnDEiRA, ZELADOR, ViGiA E AuxiLiAR 
ADMiniSTRATiVO divulgados no Jornal Hora H do 
dia 13 de abril de 2021, assim como os classificados 
através da interposição de recurso acima mencio-
nados.

Com a finalidade de cumprir os protocolos de segurança 

em virtude da situação atual, a assinatura dos contratos 

será dividida por cargos, a fim de evitar aglomeração e 

tumulto, sendo OBRIGATÓRIO o uso de Máscara. 

RESpEiTAR O DiA DETERMinADO pARA ASSinA-
TuRA, COnFORME CALEnDÁRiO ABAixO:

CARGOS DATA

Inspetor de Disciplina e Zelador 19/04/2021

Vigia e Merendeira 20/04/2021

Auxiliar Administrativo e Estimulador 21/04/2021

DEniS MACEDO
SECRETÁRiO MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

COnVOCATÓRiA
A presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Belford 
Roxo), no uso de suas competências regimentais e 
ainda no disposto da Lei 1328/2010 e  Lei 1528/2015, 
1392 e Lei Federal 8.069/90, convoca a comissão do 
pAD para reunião no dia 19/04/2021 as 15:00hs (se-
gunda - feira),  na sede do CMDCA sito a Av. Retiro 
da imprensa s/n – praça do Farrula – Heliópolis – 
Belford Roxo,  com a seguinte pauta:

pAD 001
pAD 002
pAD 003

Belford Roxo/RJ, 13 de abril de 2021.

JAnDYRA DA pEnHA FRAnCiSCO ROSA
presidente do CMDCA

 
OMiTiDO DA puBLiCAÇÃO DE 14/04/2021

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/


sábado, 17 de abril de 2021Hora12

aLô, maduReIRa! CheGou a hoRa!

Duas das maiores 
paixões nacionais 
se encontraram no 

tradicional subúrbio cario-
ca. Carnaval e futebol es-
tarão juntos na Série C do 
campeonato carioca usan-
do o verde e branco do 
Império Serrano que, em 
2021, debutará nas quatro 
linhas com sua equipe de 

futebol.
Já em ação e disputando 

jogos-treinos com algu-
mas das principais equipes 
do futebol estadual, a mais 
nova equipe de Madureira 
tem seus trabalhos físicos 
comandados por Marce-
lo Meliande, profissional 
experiente com passagens 
por quinze clubes do Rio 
de Janeiro e em agremia-
ções de todas as regiões 
brasileiras.

“Fiquei muito feliz e 
motivado com o convite. 
Estamos utilizando a es-
trutura da Universidade 
Castelo Branco e o trei-
nador (Marcelo Mariano) 
vem apresentando ao gru-
po a sua metodologia de 
trabalho, agradando bas-
tante, com bons resultados 
até aqui. Enfrentamos em 
igualdade de condições al-
guns adversários que estão 
em atividade há mais tem-

po e o elenco deu 
boa resposta. Os 
dois últimos jogos-
-treinos com Bangu 
e America nos dei-
xaram ótima impres-
são, independente 
de resultados”, disse 
o preparador-físico 
Marcelo Meliande. 

(Colaborou: Fabio 
Menezes/Assessor 

de Imprensa)

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Carnaval e futebol 
no verde-branco do 

Império Serrano
 na capital do samba a bola tem 

vez no compasso da Série C

Preparador-físico, Marcelo Meliande, acredita em 
boa performance do Reizinho na ex-Terceirona


