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desvio de R$ 6 milhões em Seropédica

Reprodução

Família unida
permanece unida

Ex-prefeito Anabal Barbosa de Souza e a esposa
e ex-secretária de Educação, Sônia Oliveira de
Souza, foram alvos da Delegacia de Defraudações (DDEF). A operação também mirou o filho
do casal, Wagner Oliveira, apontado como operador de um esquema fraudulento que desviou
dinheiro em contratos da prefeitura. Os agentes
encontraram armas e dinheiro em imóveis dos
indiciados.
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Chacina na Baixada

Reprodução

Bonde fuzila cinco em Mesquita
Criminosos armados de metralhadoras e fuzis dispararam contra bar lotado. Quatro pessoas morreram na hora. Delegacia
de Homicídios da região investiga possível retaliação da milícia por causa de som em alto volume nas madrugadas.
7

Na contramão
Supostos PMs
intimidam
grupo após
bate-boca
3

‘Verme’ mata mulher com facadas
no pescoço enquanto filha dormia

Polícia Civil
indicia casal por
tortura e
morte do menino
Henry Borel
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Grupo Visão
lança
single e clipe O
“Mente Rara”

lá! Seja muito bem vindo à este meu novo espaço no Jornal Hora H. Sempre as terças
feiras, aqui na página 2, estarei levando até você os mais badalados acontecimentos
sociais de Nova Iguaçu como também, colunáveis e personalidades que se destacam
por aí a fora. Agradeço a família HORA H e claro, conto com o carinho de cada leitor (a) deste
conceituado veículo de comunicação da nossa região. Então, vamos lá:

O grupo VISÃO
acaba de lançar em todas as plataformas digitais, seu novo single
e clipe “Mente Rara”,
com a participação
especial do rapper e
compositor TARZ4N.
O single, Mente
Rara, de autoria de
Eric Ramos, Daniel
Xavier e Vitor Paulo,
fala sobre as diversas
maneiras de se enxergar e de superar os
momentos difíceis da
vida, de acordo com a
realidade de cada indivíduo.
“Colocamos alguns
desses momentos na
letra. A pessoa pode
estar confortável em
casa, mas sempre pensa que pode melhorar a
vida, e se superar”, diz
Vinivi.
F o r mado em
2015, atualmente o
grupo

VISÃO é composto
por Vinivi, Mc Del Pac
e Mc Thor Paulo, três
jovens artistas talentosos, nascidos e criados
no bairro de Vila Emil,
em Mesquita, na Baixada Fluminense e que
vem conquistando o
reconhecimento de seu
público.
Os fãs também vão
poder assistir, o videoclipe, que está disponível no canal oficial do
YouTube da gravadora
Runn Music. As cenas
do clipe foram gravadas entre a comunidade da Chatuba, Baixada Fluminense, e uma
linda mansão localizada na Barra da Tijuca,
Zona Oeste do Rio de
Janeiro e, mostram o
contraste entre duas
realidades bem diferentes. A ideia foi mostrar alguns momentos
de lutas e conquistas.
O clipe tem a direção
de Edgar Willman,
produção de
Leonardo
Cesario e
Caio Thomaz.

Parabéns ao Prefeito de Nova
Iguaçu, Rogério Lisboa (foto) e ao
Secretário de Saúde, Dr. Manoel Barreto,
pelo brilhante trabalho na Campanha de
Vacinação contra a Covid-19.

Homenagem a saudosa ex
Presidente da APAE NI, que nos deixou a 1
ano, a professora Maria Leonor de Almeida Esteves
e seu esposo, o professor Wanderley Sabinho.

Em encontro social, o Dr.
José Roberto Pinto Barbosa (Pres. da
Associação Médica de Nova Iguaçu) e
o empresário Mauro Terra.

Parabéns ao iguaçuano
senhor Duarte, que no último dia 28
vendendo saúde e alegria, comemorou
com a família seus 99 anos.

Em foco, o empresário Alexandre Lemos,

Na noite do dia 21, Izaurinha
Mayhe Couto com amigas comemorou
seu aniversário no Restaurante Manjericão,
de Mônica Muguet.

a esposa, a Nutricionista Águida Lemos e os
filhos, Alexandre Filho e a princesinha Ágatha
Rebouças Lemos.

Vinivi, Mc Del
Pac e Mc Thor
Paulo formam o
grupo

expediente

... e em almoço no Viking’s dia 21,
Izaurinha festejou com Fatinha Raunheutti
(aniversariante do dia 23), Marionice Boechat,
Ana Mello Mentrop, Bete Cordeiro e Lídia
Raunheutti.

Também abrilhantando
esta coluna, o casal, o Dr.

Dirceu e Mirian Crispi e a filha, a
futura médica Isabella Crispi.
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Desvio de R$ 6 milhões

Família unida, permanece unida
Operação cumpre mandados contra ex-prefeito por esquema de fraudes em contratos de Seropédica

Os agentes estão prontos para iniciar mais uma etapa de imunização

Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

ex-prefeito de Seropédica, Anabal
Barbosa de Souza,
a esposa, então secretária de Educação, Cultura
e Esporte, Sônia Oliveira
de Souza, e o filho Wagner
Oliveira de Souza, apon-

tado como operador de
um esquema fraudulento
que desviou cerca de R$
6 milhões em contratos da
prefeitura, além de outras
duas pessoas, foram alvos
da operação Pregão, deflagrada pela Delegacia de
Defraudações (DDEF), na
manhã de ontem, no município da Baixada Flu-

minense. No total, foram
cumpridos 26 mandados de
busca e apreensão também
contra 14 investigados.
Na casa de Wagner, que
é policial militar, os agentes apreenderam arma e dinheiro que estavam escondidos dentro de um sofá.
E na casa do ex-prefeito,
outra arma. Segundo as

investigações, os desvios
aconteceram quando a cidade estava em estado de
calamidade, entre fevereiro
e setembro de 2017.

crise foram firmados 14
contratos pela Prefeitura de
Seropédica com altos valores e dispensa de licitação.
As empresas apresentavam
atividades incompatíveis
Peculato, corrupção
com os serviços contratapassiva, tráfico
dos. O desvio teria repercude influência,
tido diretamente nos serviSegundo as investiga- ços públicos prestados pelo
ções, durante o período de poder municipal, gerando

falta de merenda e falta de
insumos hospitalares em
unidades da cidade.
Os envolvidos vão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva,
tráfico de influência, irregularidades em dispensa
de licitação e organização
criminosa.

Waguinho Anabal foi preso por extorsão
Em dezembro de 2019,
Waguinho Anabal teve a
prisão preventiva decretada
e foi alvo de uma operação
do Ministério Público do
Rio de Janeiro (MP-RJ),
acusado de extorsão, cons-

trangimento ilegal e coação
no curso do processo. A
reportagem não conseguiu
apurar se o filho do prefeito foi submetido a punição
pela corporação pelo desvio de conduta.

De acordo com o MP,
Waguinho usava o nome do
pai para exigir “altas quantias em dinheiro” do dono
de uma empresa que tinha
contrato de prestação de
serviços com a prefeitura.

As extorsões e coações ao
empresário começaram em
2017. Uma delas, em fevereiro daquele ano, ocorreu
na sede da Prefeitura de Seropédica, informa a denúncia do MP. Nos encontros

com a vítima, o PM, além
de exigir dinheiro, chegou
a obrigá-la a apagar conversas no WhatsApp que o
incriminasse.
Apontado como cúmplice
de Waguinho, Fábio Silva

de Moura também foi denunciado por envolvimento
na coação. Os mandados de
prisão e de busca e apreensão foram expedidos pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal
de Seropédica.

Secretária sugere jegue como transporte para professores
Em junho de 2017, uma declaração da então secretária de
Educação, Cultura e Esporte e
primeira-dama de Seropédica,
Sônia Oliveira de Souza, cau-

sou polêmica. Ela sugeriu que
professores da rede municipal
alugassem ou comprassem jegues para ir à escola.
A recomendação foi fei-

ta durante uma reunião com
diretores das escolas municipais. No encontro, a secretária
disse que só terá carona nos
ônibus escolares o funcioná-

rio que auxiliar as crianças no
ônibus.
“Eles irão se comprometer
com vocês a auxiliar a criança no ônibus. Aquele que não

quiser ajudar, não tem problema. Não é obrigado, mas eu
também não sou obrigada a
dar carona pra ele. Ele vai a
pé! Ou então, ele aluga um je-

gue. Tem um monte de jegue
baratinho. Com R$ 200 você
compra um jegue”, diz um
trecho do áudio publicado nas
redes sociais.

Contramão e abuso em Nova Iguaçu
Reprodução/B3

O grupo conversava próximo a calçada quando foi surpreendido pelo caminhão e o táxi

Um caminhão da Drogaria Pacheco escoltado por um táxi, que seguia na contramão, por
pouco não provocou
uma tragédia na região
central de Nova Iguaçu, no fim da noite da
última sexta-feira. Um
grupo de empresários
acompanhados de suas
respectivas
esposas
conversava
próximo
a calçada, após sair de
um restaurante na Rua
Azzis Rachid, quando
os dois veículos surgiram no sentido contrário e em alta velocidade.
Surpresos e assusta-

dos com a imprudência,
esposa de um dos emeles começaram a fazer
presários precisou ser
imagens do flagrante.
amparada porque teve
De acordo com o emuma crise de choro por
presário Alexandre Lecausa das ameaças dos
mos, ao perceber que
supostos PMs.
estava sendo filmado,
o motorista do táxi, que
Placa suspeita
tinha outro ocupante
A reportagem chegou
(ambos seriam segurana realizar uma pesquisa
ças da empresa) deu ré,
sobre a placa do táxi
se aproximou e abordou
(KWP-5860) e o regrupo de forma trucusultado da busca moslenta e intimidativa.
trou dados desconexos
Os dois homens se
e inconsistentes que
identificaram como poapontam para possível
liciais militares. Um
irregularidade do veíOs dois homens que se identificaram como policiais
deles, ainda segundo informados que a PM local às pressas.
das 23h e foram teste- culo. No sistema, as ino empresário, chegou fora acionada através
As cenas de abusos munhadas pelos fre- formações que constam
a sacar a arma, amea- do 190, eles deixaram o aconteceram por volta quentadores do local. A é para um carro modelo
çando atirar. Quando
Prisma e cor preta.

Denúncia na Corregedoria da PM
Os supostos policiais legacia de Polícia Judi- ber se esses dois homens ser
responsabilizados do que fatos como esse tando de agentes de semilitares serão denun- ciária Militar) em Nova pertencem mesmo à cor- pelo desvio de conduta continuem acontecendo, gurança pública”, disse
ciados na 3ª DPJM (De- Iguaçu. “Queremos sa- poração, porque devem e o abuso. É um absur- ainda mais em se tra- Alexandre Lemos.
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Um ataque a tiros em um bar deixou cinco pessoas mortas e outras
três feridas na madrugada de ontem na Travessa Marina, s/nº, no
bairro Jacutinga, em Mesquita. O local fica próximo ao Campo do
Cruzeiro.

Com a entrega de uma nova remessa de doses da CoronaVac
ao RJ e os envios feitos pelo Instituto Butantan, municípios que
suspenderam a 2ª dose já retomaram a imunização contra a covid-19.
Pelo Youtube
Inclusão

Agência Brasil

Ministro infla
número de imunizados.
Pode, isso?

Agora, pais, mães e
tutores de pessoas com
deficiências intelectuais
poderão ser incluídos entre as prioridades de vacinação contra Covid-19.
A Lei 9.264/21 foi sancionada pelo governador
Cláudio Castro.

Prioridade
Publicada no Diário Oficial do Estado
na edição de ontem,
a medida é de autoria
original do deputado
Rodrigo Amorim (PSL)
e altera a Lei 9.040/20,
que autoriza a prioridade para trabalhadores
de várias áreas.

Guilhotina
A denúncia contra o
vereador Dr. Jairinho,
que pede a cassação do
seu mandato, foi aceita
ontem pela Comissão de
Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio.
Ele está preso pela morte do menino Henry.

Editorial

De olho na Juventude!
O militante político
Jefferson Juvenal Batista, o Jefferson Já, embarcou de mala e cuia
na ala do Partido Trabalhista Cristão (PTC),
na última sexta-feira. O
diretório municipal de
Nova Iguaçu, que tem
como presidente Már-

cio Green, ganha mais
força ao acolher o novo
membro que tem como
uma de suas principais
bandeiras a inclusão de
adolescentes e jovens
no esporte.
Na conversa entre os
dois, Jefferson sinalizou
sua pretensão em assu-

mir a ala da juventude
da agremiação. Para
tanto, quer mostrar muito trabalho e dizer a que
veio. A ficha de filiação
ainda não foi assinada,
mas o encontro foi promissor e selou sua entrada no partido. Então,
vida longa ao partido!

Dois terços

Passo seguinte
Segundo a comissão, o passo seguinte
será a volta da representação ao Conselho de Ética, que deve sortear hoje o
relator. O objetivo é começar a fase de
instrução, com análise de provas e depoimentos de testemunhas.

O relator deverá notificar a defesa de Dr.
Jairinho, que terá 10 dias para apresentar
uma defesa prévia. Na última etapa do
processo, serão necessários votos de dois
terços da Casa para a perda do mandato.

Em meio à lentidão
do Plano Nacional de
Imunização (PNI), o
governo parece ter encontrado uma fórmula
de acalmar os ânimos
e esfriar as críticas em
relação à leniência e
por não acelerar a vacinação. Durante um
encontro com empresários na manhã de ontem, na Federação das
Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp),
o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, tratou de aumentar os número de vacinados no
Brasil.
“Hoje já temos imunizados com as duas
doses cerca de 18%
da população brasileira. Isso é um dado
importante, e vamos
avançar mais. Mais de
70 milhões de doses
de vacinas já (foram)

distribuídas”. Só que a
verdade é outra: segundo o último balanço do
consórcio de veículos
de imprensa, divulgado no domingo (2), a
segunda dose foi aplicada em 15.869.985
pessoas - 7,49% da população do país. Com
a primeira dose, são
31.875.681 de imunizados (15% da população).
E mais: no site do
Ministério da Saúde
foi publicado que o
governo distribuíu 70
milhões de doses, mas
só foram 64 milhões. O
ministro da Saúde voltou a dizer que o governo federal está “na
iminência” de assinar
um novo contrato com
a farmacêutica Pfizer, mas não detalhou
quando a nova compra
será firmada.

Placar de 35 a 24

Uma Japeri mais limpa e organizada
Prefeitura cria Disque-Entulho
Já no primeiro dia de atendimento, iniciativa atendeu cinco bairros: Delamare, Citrópolis, Alecrim, Chacrinha e Nova Belém

assessoria de impresa

P

ara atender a
população de
maneira mais
rápida e eficiente e
manter a cidade mais
limpa e organizada, a
Prefeitura de Japeri,
por meio da Secretaria Municipal de
Urbanismo, criou o
Disque-Entulho.
Já no primeiro dia
de atendimento, realizado na última
sexta-feira (30), cin-

co bairros foram beneficiados pelo novo
canal:
Delamare,
Citrópolis, Alecrim,
Chacrinha e Nova
Belém.
Durante as ações,
foram
recolhidos
restos de material de
obras, como cimento e tijolos, além de
pedaços de madeira
e outros detritos que
ocupavam ruas e calçadas.
“Agora a população japeriense pode
nos passar a demanda de descarte de

entulhos de forma
mais eficaz, para que
possamos resolver o
quanto antes. E assim, vamos trabalhar
por uma Japeri mais
limpa e organizada,
como nossos munícipes merecem”, disse
o secretário interino
da Pasta, Francisco
Nacelio.
O telefone para
contato do Disque-Entulho é 999395007. O horário de
atendimento é das 9h
às 17h.

divulgação

Bairro Delamare

Bairro Alecrim

Bairro Citropolis

mundo

Colisão de barcos causa 26 mortes em Bangladesh
PAQUISTÃO - Ao
menos 26 pessoas
morreram e cinco ficaram feridas ontem
em uma colisão entre dois barcos em
rio na região central Bangladesh. A
colisão ocorreu no
rio Padma, perto de
Shibchar, entre uma
lancha com deze-

nas de passageiros e
uma embarcação que
transportava areia.
“Todas as vítimas
foram atingidas na
cabeça. Até o momento recuperamos
26 corpos”, declarou o chefe de polícia, Amir Hossain, à
agência de notícias
France Presse. “Tam-

bém resgatamos cinco feridos, incluindo
três crianças”.
O governo da região de Shibchar diz
que até cinco pessoas podem estar desaparecidas. A proa
da lancha, que havia
saído da cidade de
Mawa, ficou completamente destruída na

colisão e afundou no
rio.
Abdur
Rahman,
testemunha do acidente, disse que a
colisão provocou um
grande barulho e que
as embarcações viraram. “Corremos para
o lugar, onde encontramos a lancha cortada em duas. Cen-

tenas de moradores
começaram a ajudar
no resgate, antes da
chegada da polícia e
dos bombeiros”, relatou Rahman.
Os acidentes fluviais são frequentes
no país. Especialistas
atribuem o problema
à falta de manutenção das embarcações,

à legislação frágil e à
superlotação dos barcos. Em abril, mais
de 30 pessoas morreram quando uma
balsa com 50 passageiros que tentavam
retornar para a cidade
de Narayanganj antes
do toque de recolher
e colidiu com outra
embarcação.
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Belford Roxo e Paduano
empatam no Coelhão: 3 a 3

Invencibilidade mantida

Amistoso agradou quem viu a bola rolar na Baixada Fluminense

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

E

m jogo movimentado, com
direito a gol
olímpico do meia belforroxense
Moysés
Araújo, Sociedade Esportiva Belford Roxo
e Paduano Esporte
Clube jogaram amistosamente de olho no
Carioca da Série C. A
partida aconteceu no
sábado (1), no Estádio
José Amorim, o Coelhão, do Coelho da
Rocha, em São João
de Meriti. O empate (3
a 3) poderia ter mais
gols, tal o volume de
jogo e as chances criadas pelas duas equi-

pes.
O Belford Roxo tomou a iniciativa e esteve à frente do placar
no início com gol do
atacante Hudson. Em
seguida o Paduano empatou e passou à frente
no marcador com gols
do centroavante Santos
e do meia Yuri. Numa
demonstração de garra, não se entregando
em nenhum momento,
o time belforroxense
empatou com Moysés.
Não cedendo ao empate o atacante Willian
Carioca aumentou o
placar do Paduano.
Mas, num ritmo de
jogadas
alucinantes,
Hudson empatou outra
vez.

Marcos Leandro / SEBR

Time do técnico Ziquinho manteve a pegada dos jogos anteriores e ainda não perdeu

Quatro gols e emoções no primeiro tempo
Foi um período intenso: quatro gols,
várias jogadas perigosas, faltas, chutes
a gol e pênaltis. Um
bom jogo, na manhã
ensolarada, de Meriti. A equipe de Belford Roxo começou
em cima, marcando
forte as saídas de bola
do rival, e realizando

ataques tecnicamente
perfeitos.
Logo o placar começou a ser movimentado. Aos 5 minutos, a bola bateu
na mão do lateral paduano, dentro da área
e após um chute forte
do camisa 10, Marcos Felipe. O atacante Hudson cobrou o

pênalti e converteu.
Aos 8 minutos uma
jogada perigosa: o
lateral-esquerdo, Japão bateu escanteio e
com um toque de cabeça, o primeiro volante Oliveira quase
aumentou o placar.
O time de Santo Antônio de Pádua procurou sair com mais

rapidez, após quase
sofrer o segundo gol.
O goleiro Dida aos
14 minutos realizou
defesa
espetacular
no escanteio cobrado
pelo visitante. Finalmente, aos 22 minutos, na bola enfiada
por Accioli entre os
zagueiros, o camisa
9, Santos, empatou.

Buscando o desempate, aos 26 minutos,
o segundo zagueiro
Índio chutou do meio
de campo e quase colocou a bola na rede.
Aos 35, o técnico
Ziquinho
realizou
sua primeira substituição
colocando
Babu, no lugar de Japão.

O Paduano intensificou suas ações. Na
falta cobrada em cruzamento, Yuri cabeceou e desempatou.
Aos 43 minutos, o
camisa 7 Moysés levou todos ao delírio
ao marcar de escanteio o gol olímpico da partida. Tudo
igual no Coelhão.

Barreto e entrou Pedrinho, um criador de
jogadas
importantes
nos últimos 15 minutos do jogo. Aos 36,
mais uma substituição:
Dentinho entrou no lugar de Marcos Felipe e

nos cinco minutos finais, Edson substituiu
Hudson.
Após cinco amistosos preparatórios, a
Sociedade Esportiva
Belford Roxo segue
sem perder.

Anderson, Fernando, Accioli, Santos,
Willian, Dudu, Yan
Barros, Yuri, Sandro,

Felipe, Vitor, Lorence, Wermeson, Matheus, Flávio. Técnico: Mauro Maia.

Segunda etapa com mais gols
Após o bom primeiro tempo, as equipes
iniciaram a etapa complementar em ritmo
menor. Aos 9 minutos,
Willian Carioca dominou a bola na entrada
da área, chutou coloca-

do no canto e marcou
o terceiro do Trovão
Azul. Aproveitando a
parada técnica, Ziquinho substituiu Índio
por Sales.
O Belford Roxo não
se deixou abater e vol-

tou atacar e o Paduano
também. Aí nasceu a
sequência de escanteios, faltas e bolas a
gol para os dois lados.
E aos 20 minutos, Marcos Felipe roubou a
bola no meio da gran-

de área e lançou Hudson, que girou sobre
o zagueiro e finalizou
no contrapé do goleiro.
Um golaço de empate!
O técnico belforroxense fez mais uma
alteração. Saiu Allan

Jogadores que atuaram
>> Belford Roxo:
Allan, B.A., Babu,
Breno, Chiaromonte, Dentinho, Dida,

Edson,
Ewerson, Moysés,
Oliveira,
Paduano: Lucas,
George,
Hudson, Pedrinho, Rafael e Bahia,
Rodrigues,
Índio, Japão, Lo- Sales.
Yan, Paulo Vitor,
han, Marcos Felipe,
Técnico: Ziquinho. Leandro
Carvales,

Massagista do Fla, Denir receberá Medalha Pedro Ernesto
Funcionário mais
antigo do Flamengo, o massagista
Adenir Silva, mais
conhecido
como
Denir,
terá
seu
nome entre os homenageados pela
Câmara Municipal
do Rio de Janeiro.
Por intermédio do
vice-presidente de
futebol do Rubro-Negro,
Marcos
Braz, o ídolo receberá a medalha Pedro Ernesto, pelos
serviços prestados
ao esporte carioca.
Vereador
pelo
Rio, Braz saiu em
defesa do massagista ao ser questionado o porquê
da entrega da me-

dalha. Quando a
notícia da homenagem veio à tona,
um internauta criticou o gesto, e o
dirigente rebateu:
“Tenho
6
(medalhas) por ano,
dou
para
quem
acho que merece.
Se eleja e dê para
quem você quiser.
Vou dar para o Denir”.
Denir
tem
72
anos de idade, e
mais da metade
deles
dedicados
ao Clube de Regatas do Flamengo.
Lendário na história do Mengo, o
massagista esteve
presente em momentos marcantes,

como na geração
de Zico, que conquistou o Mundial de Clubes em
1981.
No fim do ano
passado, por conta
do surto de coronavírus que atingiu o
elenco, Denir teve
de se afastar do
convívio do clube.
Pouco tempo depois voltou ao dia
a dia de trabalho.
Recentemente foi
vacinado contra a
doença e pôde receber bela homenagem da diretoria
e dos jogadores. Na
conquista da Taça
Guanabara, foi ele
quem ergueu o troféu no Maracanã.

Reprodução / Twitter

Homenagem especial na Câmara de Vereadores do Rio foi indicação do dirigente Marcos Braz
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Nova Iguaçu vai vacinar pessoas de 54 a
56 anos e profissionais da educação
divulgação

A Prefeitura irá aplicar a primeira dose do imunizante em
pessoas com comorbidades entre 54 e 56 anos e também
nos profissionais da educação desta mesma faixa etária
jota carvalho

S

jota.carvalho@yahoo.com

eguindo o Plano
Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. No
sábado (1º), a Prefeitura de Nova Iguaçu recebeu 21.400 doses de
AstraZeneca. Até agora, a Secretaria Municipal de Saúde já aplicou
175.657 doses contra a
Covid-19.
A vacinação de pessoas com comorbidades
será feita da seguinte
forma. Nesta segunda-feira (3), mulheres de
56 anos. Na terça-feira
(4), serão homens desta
mesma faixa etária. Na
quarta-feira (5), serão
imunizadas as mulheres
com 55 anos. No dia seguinte, homens da mesma idade. As mulheres
de 54 anos serão vacinadas na sexta-feira (7),
enquanto os homens de

54 anos deverão receber
o imunizante no sábado
(8). A mesma divisão diária por gênero e idade
vale para os profissionais da educação.
Idosos com 60 anos ou
mais e profissionais da
saúde acima de 26 anos
que ainda não foram vacinados devem buscar
atendimento em um dos
22 pontos de imunização disponíveis no município.
Já a aplicação da segunda dose será feita da
seguinte maneira. Pessoas que foram vacinadas com a AstraZeneca
(cartão laranja) até o dia
10 de março receberão
a imunização completa ao longo da semana,
respeitando a divisão do
calendário por gênero.
Homens e mulheres que
foram imunizados com
a Coronavac/Sinovac no
dia 7 de abril, receberão
a segunda dose nesta

segunda-feira (3). Vale
lembrar que a vacinação
é apenas para moradores
da cidade. É preciso levar a caderneta de vacinação (azul) e um documento oficial com foto
para ser atendido.
O horário de funcionamento da campanha
é das 8h30 às 16h, com
exceção aos sábados,
que vai até às 14h. A
lista completa com os
endereços dos postos
de vacinação contra a
Covid-19 e o calendário de imunização estão
em: www.novaiguacu.
rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/
Os pertencentes ao
grupo de comorbidades são portadores de
diabetes, pneumopatias
crônicas graves, hipertensão arterial (estágios
1,2 e 3), insuficiência
cardíaca,
hipertensão
pulmonar, cardiopatia
hipertensiva, síndromes

Legenda: Idosos com 60 anos ou mais devem buscar atendimento em um dos 22 pontos de imunização disponíveis na Cidade

coronarianas, valvopatias,
miocardiopatias,
pericardiopatias, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no
adulto, doença cerebrovascular, doença renal
crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme,
obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose
hepática, portadores de
próteses valores, portadores de dispositivos cardíacos implantados, além
de doença da aorta, dos

grandes vasos e fístulas
arteriovenosas.
Para serem vacinadas,
as pessoas com comorbidades devem apresentar
comprovante assinado
por médico, contendo
assinatura e registro no
conselho de classe, que
demonstre pertencer a
um destes grupos de comorbidades; documento
de Identidade com foto;
CPF ou Cartão Nacional
de Saúde; Comprovante
de Residência, três úl-

timas receitas, com validade máxima de seis
meses.
Já os profissionais de
educação - professores,
pessoal administrativo,
merendeiras, pessoal de
apoio (serventes e vigias)
- devem estar com carteira de identidade com foto;
CPF ou Cartão Nacional
de Saúde; três últimos
contracheques de instituição de ensino localizada
em Nova Iguaçu no ato da
vacinação.

Domingo foi de Mutirão de Vacinação e repescagem em Belford Roxo
A Secretaria de Saúde de
Belford Roxo realizou no
último domingo (02-05)
o Mutirão de Vacinação
contra o Coronavírus, que
funcionou como repescagem para os idosos de 65
anos ou mais. A segunda
dose da vacina também
estava sendo aplicada
na ação que aconteceu
no Drive Thru Uniabeu,
Cieps
Municipalizados
Constantino Reis e Ministro Gustavo Capanema e
as Policlínicas do Wona,
Heliópolis, Santa Maria
e Parque São José. Já no
calendário de vacinação,
amanhã (04-05), é o último dia para homens de 65
anos ou mais.
Segundo o prefeito Wagner dos Santos Carneiro,
o Waguinho, o mutirão
foi uma repescagem para
as pessoas que não con-

seguiram se vacinar nas
semanas anteriores. “Domingo também é dia de se
vacinar para prevenir. A
campanha está com força
total com postos de vacinação espalhados pela
cidade com o objetivo de
vacinar o maior número
possível de pessoas”, disse Waguinho. O secretário
de Saúde, Christian Vieira,
chamou a atenção para a
segunda dose. “Para que o
ciclo de imunização esteja completo, é importante
que as pessoas não deixem
de tomar a segunda dose
na data marcada. Todos
os postos de vacinação estão aplicando”, explicou
Christian.
Pilotando sua moto,
Laucedir de Souza, 65
anos, optou por receber
sua dose no Drive Thru e
só foi elogios para o aten-

Rafael Barreto/PMBR

José Arlindo aproveitou o mutirão para se vacina na Policlínica do Wona

dimento. “É importante
que as pessoas percebam
que a vacinação é uma
das maneiras de evitar a
propagação do vírus e se
prevenir. Tomei a vacina e
agora estou mais tranqui-

lo”, resumiu. Aos 69 anos,
José Gabriel Ribeiro retornou ao Ciep Municipalizado Constantino Reis para
receber a segunda dose.
“Levem a sério a campanha de vacinação, pois a

Japeri inclui gestantes e profissionais de educação na
campanha de vacinação contra a Covid-19

A cidade de Japeri, na
Baixada Fluminense, deu
mais um passo importante
na campanha de vacinação
contra a Covid-19 nesta
segunda-feira (3). Isso porque a Prefeitura, através
da Secretaria Municipal de
Saúde, incluiu na imunização duas categorias: gestantes ou puérperas (mulheres
com 45 dias após parto) de
qualquer idade (com comorbidade) e profissionais
da educação da rede pública e privada com 50 anos
ou mais (também com comorbidade). Além disso, o
município iniciou a imunização em pessoas com comorbidades e deficiências
permanentes na faixa etária

a partir de 50 anos.
No caso dos profissionais
da educação, a vacinação
acontecerá exclusivamente
na Academia da Saúde (Rua
Francisco Russo, s/nº, no
bairro Areal - Engenheiro
Pedreira, a partir desta terça-feira (4). Os educadores
devem retirar suas declarações nas unidades de educação em que estão lotados
antes de comparecer ao posto de vacinação.

nizada contra a Covid-19
na Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (Umep).
“Estou muito feliz agora e
me sinto mais segura. Importante esse momento”,
disse a moradora do bairro
Primavera.
De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI),
poderão se vacinar pacientes
que apresentem as seguintes
condições: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal,
Tranquilidade
doenças cardiovasculares e
em forma de vacina
Mãe do pequeno Pietro cerebrovasculares, indivídude apenas um mês de vida, os transplantados de órgão
a jovem Amanda Tomé sólido, anemia falciforme,
(23) foi a primeira do novo câncer e obesidade grave,
grupo prioritário a ser imu- (deficiência física, auditiva,

mental, visual e intelectual),
transtorno do espectro autista, entre outros.
Para se vacinar é importante apresentar original e
cópia da última prescrição/
receita ou atestado/ recomendação médica que comprove a comorbidade (especificamente nos casos dos
hipertensos e diabéticos, é
possível comprovar a patologia apresentando cópia da
última receita nominal prescrita pelo médico). No caso
de pessoas com deficiência,
é necessário um laudo médico, cartões de gratuidade
no transporte público, receituário médico ou outro
documento que comprove a
condição.

Laucedir de Souza foi de moto e se vacinou no drive thru
da Uniabeu

doença é séria e mata. A
prefeitura está trabalhando todos os dias para imunizar a população. E não
esqueçam de continuar se
cuidando”, ressaltou José
Gabriel. “Estava ansioso

para me vacinar, e quando
chegou o dia, fui logo cedinho. É uma maneira de
se prevenir”, acrescentou
José Arlindo de Andrade,
65, que recebeu sua dose
na Policlínica do Wona.

PROCURA-SE VAGA
DE ACOMPANHANTE
DE IDOSOS
Ilma Aparecida Ferreira busca
retornar ao mercado de trabalho.
Para tanto, oferece seus serviços
de ‘Acompanhante de idosos’,
profissão para a qual foi capacitada em 2018. Com o objetivo de
ampliar seus conhecimentos na
área, ela se inscreveu no curso
ministrado pelo Projeto Triunfar,
em Paracambi. Os interessados
em contratá-la, podem ligar para o
telefone (21) 992624172.
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Chacina deixa cinco
mortos em Mesquita

Madrugada violenta

Quatro vítimas morreram no local e uma mulher chegou a ser levada para o hospital da Posse, mas não resistiu
Antonio carlos

A

horahmunicipios@gmail.com
madrugada de
ontem na Baixada Fluminense foi de violência. Um
ataque a tiros deixou
cinco pessoas mortas
e outras três feridas no
bairro Jacutinga, em
Mesquita. Testemunhas
relataram que criminosos em um carro passaram em frente a um
bar na Travessa Marina e abriram fogo. Os
atiradores usaram metralhadoras e fuzis no
ataque. Quatro das víti-

mas morreram no local
e uma mulher chegou a
ser levada para o Hospital Geral de Nova
Iguaçu (HGNI), mas
não resistiu aos ferimentos.
Policiais da Delegacia de Homicídios da
Baixada
Fluminense
(DHBF) realizaram a
perícia, antes do recolhimento dos corpos.
Os mortos são: Edvaldo Ferreira da Silva, de
58 anos; Vinícius Douglas das Chagas Braga, de 29; Bruna Silva
Martins, de 35; e outras

Reprodução

duas pessoas ainda não
identificadas. Já os feridos são o militar reformado do Exército João
Carlos Teixeira Neto,
atingido na perna direita, e Stephanie da Silva Lemos, de 32 anos,
ferida na mão direita
(ambos têm têm estado de saúde estável e
passarão por cirurgias);
Luciano dos Santos,
de 50 anos, baleado de
raspão na cabeça, foi
atendido na Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) de Edson Passos
e já teve alta.

Ataque seria represália
De acordo com informações de policiais
militares do 20º BPM
(Mesquita), a área onde
ocorreu o ataque é dominada por milícias. Os
moradores
relataram
que o crime seria uma
represália pelo fato de o
bar estar funcionando de
madrugada com música
alta.
Na hora do crime, cer-

ca de 40 pessoas estavam no local, quando
um veículo branco parou
em uma esquina próxima ao bar e três criminosos desceram e começaram a disparar. Ainda
de acordo com relatos
da vizinhança, nenhuma
das vítimas tinha relação
com o tráfico de drogas
ou com os paramilitares
do local.

Um morador que não
quis se identificar teve o
muro de sua casa atingido por tiros. Ele acordou
durante o ataque, correu
para o quarto dos filhos e
se protegeu ficando deitado no chão. O homem
contou que o bar atacado era alvo de constantes reclamações e alertas
pelo barulho e música
alta aos domingos.

As vítimas estavam bebendo em um bar
quando foram atingidas por disparos de fuzis
e metralhadoras

Dr. Jairinho e Monique são indiciados
Ex é preso por manter
por homicídio duplamente qualificado funkeira em cárcere privado

A Polícia Civil do Rio concluiu o inquérito que apura a
morte do menino Henry Borel, de 4 anos. O relatório foi
encaminhado ao Ministério
Público do Rio. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto,
Dr. Jairinho, foram indiciados pelo crime de homicídio
duplamente qualificado e tortura. A decisão sai no dia em
que a crianã Borel completaria 5 anos.
No documento, concluído
pelo delegado responsável
pelo caso, Henrique Damasceno, o titular da 16ª DP
(Barra da Tijuca), Dr. Jairinho
responderá por dois crimes de
tortura e Monique por um. O
delegado também solicitou o
pedido de prisão preventiva
do casal, que está preso em
situação temporária.
Com o inquérito finalizado,
a mãe de Henry perde a chance de ser ouvida pela segunda

Reprodução

Jairinho e Monique Medeiros estão presos
preventivamente

vez, como havia sido solicitado pela defesa dela. Os
advogados Thiago Minagé,
Hugo Novaes e Thaise Mattar
insistiram durante dias para
que Monique pudesse dar
uma nova versão dos fatos.
Em uma tentativa de chamar a
atenção das autoridades, Monique chegou a escrever uma
carta de 29 páginas relatando
uma nova versão dos fatos.
Na ocasião, a defesa de Leniel Borel, pai de Henry, desqualificou a carta escrita pela

mãe. O advogado do pai do
menino Henry Borel, Leonardo Barreto, disse que carta escrita por Monique Medeiros
é composta por vários pontos
mentirosos e que o conteúdo
não traz nenhum fato novo
ao inquérito, apenas uma tentativa da defesa de Monique
de conseguir um novo depoimento. De acordo com a
defesa de Leniel Borel, a mãe
do menino estaria “pegando
carona” no depoimento das
ex-namoradas de Dr. Jairinho.

O ex-companheiro da
funkeira Marcelly Almoaya da Silva, de 29 anos,
conhecida como Mc Marcelly, foi preso em flagrante no último domingo. Ele
é acusado de mantê-la em
cárcere privado durante
seis dias por não aceitar o
fim do relacionamento de
11 anos.
Em depoimento, a cantora acusou Francimar Jorge
Cavalcante de ameaçá-la
e agredi-la. O agressor foi
preso por policiais militares no apartamento que o
casal dividia no Engenho
de Dentro, na Zona Norte do Rio. Os agentes foram acionados pelo irmão
da funkeira, com quem a
cantora conseguiu fazer
contato em um momento
de distração do ex-compa-

Reprodução

Francimar e Marcelly: relação conturbada

nheiro.
Os policiais que atenderam a ocorrência precisaram arrombar a porta do
apartamento, já que ninguém atendia aos chamados da equipe. Em depoimento, Marcelly relatou
que Francimar a obrigou
a manter-se em silêncio,
ameaçando lhe fazer algo
caso gritasse ou abrisse a
porta.
Marcelly contou que foi

mantida em cárcere privado pelo companheiro por
seis dias. Nesse período
ele chegou a levar a cantora para Paraty, na Costa
Verde do Rio, contra a sua
vontade.
Levado para a 24ª DP
(Piedade), Francimar foi
autuado em flagrante pelo
crime de cárcere privado
qualificado, cuja pena é
de dois a cinco anos de
prisão.

PLANTÃO

Polícia caça homem que matou mulher enquanto filha dormia

Divulgação/Polícia Militar

ALAGOAS - As forças de segurança de
Alagoas trabalham para
capturar um homem de
32 anos que teria assassinado a companheira na
noite do último domingo, no bairro do Tijuca,
em São José da Laje, cidade da zona da mata de
Alagoas.

Elisângela Francisca
Muniz da Silva, 25, foi
morta a golpes de faca
peixeira, dentro da residência do casal. Segundo
relato de vizinhos à polícia, o casal teria passado
o dia bebendo, até que se
iniciou uma discussão. A
filha da vítima, uma menina de três anos, dormia

enquanto a mãe era morta pelo padrasto.
Ela foi golpeada várias vezes no pescoço. A
criança foi encaminhada
pelo Conselho Tutelar da
cidade para a residência
de parentes. Já o corpo
de Elisângela foi periciado e encaminhado ao
IML da capital.

A arma do crime foi encontrada
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HGNI promove ação de conscientização
e cuidados no início da Semana Mundial
Lavar as mãos é um hábito fundamental que ganhou ainda mais importância durante
a pandemia para combater a Covid-19 e outras doenças virais e bacterianas.

Eliane Carvalho / GovRJ

jota carvalho

P
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ara reforçar ainda
mais a importância desta simples
e poderosa atitude, o
Hospital Geral de Nova
Iguaçu (HGNI) iniciou,
nesta segunda-feira (3),
as comemorações pela
Semana Mundial da Higienização das Mãos.
Até a próxima sexta-feira (7), a equipe da
Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar
(CCIH) fará ações de
conscientização
para
funcionários, pacientes
e acompanhantes, reforçando os cuidados com
higiene das mãos.
Acadêmicos do Núcleo de Infectologia do
HGNI se caracterizaram
como álcool em gel e vírus, e percorreram os setores – com exceção ao
da Covid-19 – interagindo com os funcionários e
pacientes, demonstrando
em pequenas apresentações a importância da
higiene das mãos na luta

contra vírus e bactérias.
Um pequeno balcão foi
montado próximo ao
acesso às enfermarias,
local onde o fluxo de
pessoas é maior, oferecendo
informações.
Frascos de álcool em gel
foram entregues.
“Existem vírus, bactérias e fungos em nosso
ambiente que podem ser
transmitidos facilmente. Por isso, os cuidados com a lavagem das
mãos precisam ser redobrados. Este tem que ser
um hábito rotineiro, pois
é fundamental para evitar a disseminação não
só da Covid-19, como
de outras doenças infectocontagiosas gravíssimas”, alerta o diretor
geral do HGNI, Joé Sestello.
Além de levar essa
mensagem de conscientização, a CCIH também
fez a coleta microbiológica para avaliar o tipo
de bactéria que pode
ter nas mãos dos profissionais da saúde. “A
campanha de lavagem

das mãos é uma das
ações mais importantes
que a CCIH promove
com os funcionários,
redobrando os cuidados
para prevenir infecções
intrahospitalares,
que
pode ajudar a diminuir
o tempo de internação
dos pacientes”, ressalta
o médico infectologista
Roberto Falci, que também coordena a CCIH e
as alas da Covid-19.
Na enfermaria pediátrica, a pequena Isabelle, de 2 anos, se divertiu
com o álcool em gel superando o vírus durante
uma pequena apresentação. A mãe, Maria Denise Florencio, de 33 anos,
recebeu um frasco de álcool em gel e aprovou a
ação. “É importante para
este momento. Precisamos nos cuidar e prevenir o aparecimento de
outros vírus” disse ela.
A técnica de enfermagem Adriana Diniz, de
49 anos, que atua no setor de Comissão de Curativos, foi ‘atacada’ pelo
personagem vestido de

Acadêmicos de infectologia se caracterizaram como álcool em gel e vírus

vírus, mas, de imediato,
o álcool em gel apareceu ao seu resgate. Ela,
que atua há 13 anos no
HGNI, ressaltou a atitu-

de. “É muito legal, com
uma mensagem fundamental. Ainda tem muita
gente que acha que vírus
não existe, é só colocar a

luva e pronto. Mas não é
assim. Tem sempre que
lavar as mãos de forma
correta e tomar todos os
cuidados”, conclui.

Governo do Rio lança cartilha para estimular inserção de idosos no mercado de trabalho
Com o objetivo de incentivar a inserção de
pessoas com mais de 60
anos no mercado de trabalho, o Governo do Estado do Rio de Janeiro
– por meio da Secretaria
de Trabalho e Renda (Setrab) – elaborou a cartilha
“Geração Prateada”, que
acaba de ser lançada. O
material é destinado tanto
a idosos em busca de emprego como a empresários interessados em abrir
vagas a profissionais mais
experientes.
Disponível para download e pesquisa no site
da secretaria, a cartilha
aponta benefícios da contratação de trabalhadores
com mais de 60 anos, destaca o comprometimento
com a responsabilidade
social das empresas que
empregam idosos e traz
informações sobre direitos, como recolhimento
de INSS e FGTS. A publicação também mostra

a importância do trabalho
na qualidade de vida e no
envelhecimento saudável.
No fim do documento,
ainda é possível consultar
lista com telefones e sites
úteis e um glossário.
A cartilha faz parte de
uma campanha da Secretaria de Trabalho e Renda, também denominada
Geração Prateada, e integra o Programa 60+.
O objetivo é estimular a
criação de políticas voltadas para a contratação de
trabalhadores com mais
de 60 anos. Idosos desempregados que tenham
membros da família com
renda per capita até um
salário mínimo, aposentados que necessitam complementar a renda, internos e egressos do sistema
prisional são o público-alvo prioritário.
De acordo com o secretário executivo da Setrab,
Júlio Saraiva, o momento
atual é de planejamento

para a retomada das oportunidades no mercado de
trabalho e, consequentemente, o aquecimento da
economia no estado.
- O Rio de Janeiro
avança rapidamente no
calendário de vacinação
para os idosos, grupos de
riscos e essenciais, e que
apresentam comorbidades. Esses grupos, após
a imunização, vão se somar às forças na produção, trabalho e consumo
- aponta Saraiva.
Diretrizes
Para fomentar o mercado de trabalho para
idosos, a Coordenadoria
de Projetos Especiais da
Setrab traçou as seguintes
diretrizes:
- Captação de vagas de
contratação convencional;
- Encaminhamento para
o mercado de trabalho;
- Feiras e eventos de encaminhamento para vagas

de emprego e estímulo ao
empreendedorismo;
- Palestras e oficinas;
- Inclusão do programa
em espaços da Secretaria
de Estado de Trabalho e
Renda;
- Sensibilização do empresário para a importância de criar/reformular
produtos e serviços para
atender o público-alvo;
- Orientação técnica
para empresários e novos empreendedores, baseada nas necessidades e
anseios do público idoso,
com foco no potencial
econômico e ativo desta
população.
À frente da coordenadoria, Nélio Georgini
analisa a importância de
abrir oportunidade para
trabalhadores com mais
de 60 anos:
- A pandemia nos acendeu o alerta sobre a importância de cuidar das
pessoas com mais de 60
anos, conseguimos com-

divulgação

Material já está disponível no site da Secretaria

preender de forma mais
clara que nossa população
está mais longeva, vivendo muito mais e buscando
qualidade de vida e oportunidades. Os idosos continuam no mercado de trabalho por necessidade ou
escolha pessoal, voltando
às salas de aulas, se reinventando a cada dia. São
provedores únicos ou parciais de dezenas de famílias. Por isso, esse debate

e o fomento as oportunidades para geração prateada
é tão necessária.
A última pesquisa do
IBGE apontou que, no Brasil, existem 32,8 milhões
de idosos. E, em mais de
17 milhões de famílias, o
principal provedor possui
mais de 60 anos. Ou seja:
24,89% dos lares, ou quase um quarto do total, têm
como responsável pelo
sustento um idoso.

Estado conclui em seis horas entrega aérea de remessa de vacinas
Divulgação

xxxxxxx

A Secretaria de Estado
de Saúde (SES) concluiu
em seis horas mais uma
entrega aérea realizada a 88 municípios do
estado, neste domingo
(02/05). Foram distribuídas 649.980 doses
de vacinas contra Covid-19, sendo 54.160 de
CorovaVac e 595.820 de
Oxford/Astrazeneca.
A operação logística
contou com apoio de seis
aeronaves: uma da SES,
uma do Governo do Estado, uma do Corpo de

Bombeiros, uma da Polícia Militar e duas da Polícia Civil. Os helicópteros saíram a partir das 7h
do Grupamento Aeromóvel da PM e do 12º BPM,
em Niterói.
Desde a primeira remessa de vacina que recebemos, estamos mantendo uma força-tarefa
para distribuir as doses
aos 92 municípios do
estado no menor tempo possível. Todas as
cidades são tratadas da
mesma maneira, seja na

Região
Metropolitana
ou no interior - afirmou
o secretário de Estado de
Saúde, Carlos Alberto
Chaves.
O município do Rio
retirou parte do seu lote
na sexta-feira (30/04), na
Coordenação Geral de
Armazenagem (CGA),
em Niterói, e o restante
neste domingo (02/05). O
mesmo ocorreu com São
Gonçalo, Maricá e Niterói, que retiraram parte
no sábado (01/05) e o
restante neste domingo.

Hora
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Vacinação via drive-thru em Resende
Imunização acontece hoje para faixa etária a partir de 60 anos
Divulgação/PMR

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A
Apenas receberam a 1ª dose idosos que estão em lista de chamada

Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal
de Saúde promove hoje um
drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Para este dia
serão aplicadas as primeiras
doses da vacina em idosos a
partir de 60 anos, na Área de
Exposições (Exapicor).
A vacinação em sistema
drive-thru é voltada para os
idosos desta faixa etária que
residem em bairros de fora

da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família
(postos de saúde) e foram
previamente confirmados
e chamados pela Secretaria
Municipal de Saúde para
comparecerem à Área de
Exposições hoje.
Os idosos (a partir de 60
anos) que foram agendados
para este drive-thru de vacinação devem estar com os
seguintes documentos em
mãos: carteira de identidade,
CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (se
tiver).

‘Arte urbana pela vida’
em Volta Redonda
A Secretaria Municipal de Cultura (SMC),
em uma parceria inédita com a Diocese Barra
do Piraí- Volta Redonda,
iniciou o projeto “Arte
urbana pela vida”. Oito
artistas voluntários começaram no último sábado
(24), a grafitagem com o
tema de conscientização
às medidas de prevenção

à Covid-19, no muro do
estacionamento da Cúria
Diocesana, na Vila Santa Cecília. Além disso,
os artistas prestaram uma
homenagem aos profissionais de saúde que atuam na
linha de frente do combate
à doença. O secretário de
Cultura de Volta Redonda,
Anderson de Souza, comentou que os artistas se

Divulgação/PMVR

inscreveram de forma voluntária com o objetivo de
doar o seu talento na conscientização quanto ao uso
de máscara e higienização
das mãos.
Grafittis reforçam o uso de máscara e
“Todo o trabalho dos
prestam homenagem aos profissionais de saúde
artistas é voluntário, esse
projeto visa chamar a atenO muro possui 75 me- ra, é que todo o trabalho
ção das pessoas quanto à tros de extensão e 50 me- seja concluído e entregue
necessidade de se proteger tros já foram pintados. A no próximo sábado, dia 01
contra o vírus”, disse.
ideia, segundo a prefeitu- de maio.

Itatiaia: RJ-163 será interditada para obras
A partir de hoje, motoristas que trafegarem pela
RJ-163 das 7h às 18h devem ficar atentos no trecho Capelinha-Mauá. A
Prefeitura de Itatiaia, juntamente com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), informa
que serão realizadas obras
na altura do Km 19,5 e,
com isso, interdições farão
necessárias. O motorista
deverá ficar atento ao trânsito, pois será feito pelo
sistema “Pare e Siga”, com
intervalos de até 30 minutos.
A interdição será para
realizar o içamento e a instalação das vigas da ponte,

que conta com a utilização
de guindaste e carretas.
O trecho de serra está recebendo intervenções do
DER-RJ, com obras de
contenção de encostas e
construção de ponte.
A RJ-163 é uma rodovia
do estado do Rio de Janeiro que liga a rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia,
ao distrito de Visconde de
Mauá, no município de
Resende. Em 2009 a rodovia passou a ser a primeira
“Estrada-Parque” do Estado do Rio que observa
rigorosamente conceitos
ecológicos, tais como passagens subterrâneas e aéreas para animais.

Divulgação/PMI

O trecho Capelinha-Mauá será interditado

Barra do Piraí garante
segunda dose apenas para
moradores do município
A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Barra do Piraí,
por meio do Departamento
de Vigilância em Imunização, tem esclarecido a dúvida quanto a possibilidade de
qualquer cidadão, de outras
cidades, poder se vacinar em
municípios diferentes. O chefe da pasta, Wagner Teixeira,
explicou que este procedimento não pode ser realizado,
como preconiza a Nota Técnica do Governo do Estado do
Rio de Janeiro.

Para Wagner, as atitudes em
vacinar pessoas de fora dos
seus municípios estão sendo
tomadas devido à falta de vacina em alguns deles; o que, segundo ele, tem causado certos
transtornos em terras barrenses.
Disse ainda que, para os moradores de Barra do Piraí, que já
tomaram a primeira dose, “por
conta do planejamento, já garantem a segunda, conforme o
Cartão de Vacinação”.
“O Ministério da Saúde é
categórico nesse ponto; o que

foi repassado ao Governo do
Estado também. Está determinado que cada morador se
vacine em sua cidade; por isso
que pedimos a apresentação
do Comprovante de Residência no ato da vacinação. E,
após a primeira dose, é preciso levar o mesmo Cartão de
Vacinação, com agendamento prévio. Do contrário, não
podemos imunizar quem não
é daqui de Barra do Piraí, lamentavelmente”, frisou Wagner.

Vale lembrar que o cadastramento para a vacinação
contra a Covid-19 continua
para idosos a partir de 60
anos pelo site: www.resende.rj.gov.br através do banner “Cadastre-se aqui para
vacinar contra a Covid-19”.
Após envio dos dados cadastrais no formulário, o
munícipe deve aguardar o
contato da Secretaria Municipal de Saúde. O retorno
com o agendamento pode
demorar alguns dias devido
ao número de pessoas que
será vacinado.

Quatis
realiza
drive-thru
anticovid
A Prefeitura Municipal de Quatis
através da Secretaria
Municipal de Saúde realizará amanhã
o 15º Drive Thru de
Vacinação contra a
Covid-19 no município. A vacinação
acontecerá das 9h às
14h na Praça da Matriz (Praça Getúlio
Vargas).
Neste Drive Thru
ocorrerá a aplicação da 1ª dose para
idosos a partir de 60
anos. No ato da imunização, o idoso deve
apresentar comprovante de residência,
cartão do SUS, RG e
CPF.
CONTATO
Caso não possa ir
até o local ou no caso
de idosos acamados,
os familiares devem
entrar em contato
com a Secretaria de
Saúde pelo número
3353-2624 ou com a
Unidade de Saúde do
seu bairro para registrar a solicitação.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

Bolo gelado fácil
Ingredientes
1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
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 ralado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de preparo
Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma
de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, 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 líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por
2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe
o coco.
Sirva em seguida.

AVISO DE ERRATA
Tomada de Preços 001/2021
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 08:00 horas, do dia 21 de maio
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 001/2021 na
modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, ob-

jetivando CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme
especificações contidas na errata do edital e seus anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 4873/2020.A errata do edital poderá ser retirada
no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada da errata do
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos

os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos
de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$
936.510,15 (novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e
dez reais e quinze centavos).
Porto Real, 03 de maio de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUA- PORTARIA Nº 224, DE 03 DE MAIO DE 2021
ÇU, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFE- NOMEAR, PAMELLA CUNHA DE OLIVEIRA para exercer o
RIDAS POR LEI,
cargo em comissão de Assessor da Procuradoria, a contar de
03.05.2021.
RESOLVE
PORTARIA Nº 223, DE 03 DE MAIO DE 2021
PORTARIA Nº 225, DE 03 DE MAIO DE 2021
EXONERAR, a pedido, EDUARDO DE LUNA FROES do EXONERAR, MARCOS VINICIUS NUNES REIS do cargo em
cargo em comissão de Assessor da Procuradoria, a contar de comissão de Assessor Parlamentar II, a contar da data da pu03.05.2021.
blicação.

PORTARIA Nº 226, DE 03 DE MAIO DE 2021
NOMEAR, LIDIANE REIS FONTES para exercer o cargo em
comissão de Assessor Parlamentar II, a contar da data da publicação.
Nova Iguaçu, 03 de maio de 2021
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ROSANA FINO CARVALHO, para exercer o cargo em

03 DE MAIO PUBLICADO EM 04/05/2021

comissão de Chefe da Divisão de Administração das

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Unidades Básicas, Símbolo DAS-4, na Secretaria Mu-

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

nicipal de Saúde.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PORTARIA Nº 1414/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO DE
DECRETO N° 5100 DE 30 DE ABRIL DE 2021

2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.0719/2018, apen-

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, so 04.5470/2018
DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DO NOVO INGRID SIMÕES DOS REIS, do cargo em comissão de TERMO: 002
CORONAVÍRUS (COVID-19), EM DECORRÊNCIA DA Assessor de Auditoria, símbolo DAS-4, na Controlado- CONTRATO: 001/SEMAD/2019
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE NO MUNI- ria Geral do Município.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/

CÍPIO DE BELFORD ROXO.”

RJ.

CONSIDERANDO a última nota técnica SIEVS/SVS n° PORTARIA Nº 1415/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO DE CONTRATADA: VIEIRA E PIMENTEL COMÉRCIO R
21/2021, de 23 de abril de 2021, produzida Superinten- 2021

SERVIÇOS LTDA- ME.

dência de Informação Estratégica de Vigilância e Saúde Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
da Secretaria Estadual de Saúde, cujos dados estão posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOGRAFIA E IMdisponíveis no Painel Coronavírus COVID-19 (http:// TRISCIA CARVALHO MAIA, do cargo em comissão de PRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE
painel.saude.rj.gov.br/)

Auditor de Engenharia, símbolo DAS-2, na Controlado- MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS DORAVANTE APE-

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 5.057, de 16 ria Geral do Município.

NAS COPIADORAS, VISANDO ATENDER AS NECES-

de março de 2021, que estabeleceu medidas temporá-

SIDADES DA SECRETSRIA MUNICIPAL DE ADMI-

rias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da PORTARIA Nº 1416 /SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO DE NISTRAÇÃO- SEMAD DO MUNICÍPIO DE BELFORD
emergência em saúde pública de importância interna- 2021

Repolho refogado
Ingredientes
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, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro 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 panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta 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, acompanhando carnes em geral.

ROXO/RJ.

cional decorrente da COVID-19, bem como reconheceu Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- DA PRORROGAÇÃO: FICA PRORROGADO O CONa necessidade de manutenção da situação de emer- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
gência no âmbito do Município de Belford Roxo;

TRISCIA CARVALHO MAIA, para exercer o cargo em VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 540.000,00 (qui-

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 47.540, de 24 comissão de Assessor de Auditoria, símbolo DAS-4, na nhentos e quarenta mil reais)
de março de 2021, que atualizou as medidas de enfren- Controladoria Geral do Município.

FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.

tamento da propagação do novo coronavírus (COVID

DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2021.

-19) no Estado do Rio de Janeiro;

PORTARIA Nº 1417/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO DE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 2021
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla- Nomear, a contar desta data, com fundamento do disção em vigor,

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO, para

Art. 1º - Ficam prorrogadas até 31 de maio de 2021 as exercer o cargo em comissão de Auditor de Engenharia,

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

medidas temporárias de prevenção e de enfrentamento símbolo DAS-2, na Controladoria Geral do Município.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, previstas no Decreto PORTARIA Nº 1418/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO DE
Municipal n° 5057, de 16 de março de 2021.

2021

Parágrafo único - O período previsto no caput poderá Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45/029/2020
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 013/2021

ser estendido a depender da evolução dos casos de en- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
fermidade e das orientações das autoridades de saúde, ROSILENE DE JESUS MARQUES, para exercer o car- Publicado no Jornal Hora –H -Dia 01 de maio de
podendo inclusive ser revistas as medidas preventivas, go em comissão de Assessor Especial de Serviço, Sím- 2021 páginas 14, Atos Oficiais
a qualquer momento, caso haja piora dos indicadores bolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
atinentes à pandemia no Município de Belford Roxo.

Onde lê-se:

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a contar na data PORTARIA Nº 1419/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO

Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2021

de sua assinatura, gerando efeitos a contar de 01 de DE 2021.

Tendo em vista que as alterações não afetarão na for-

maio de 2021.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2021

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do

mulação das propostas por parte dos licitantes, perma-

disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-

necendo inalterado os demais dispositivos esposados

cipal, LUIZ SOARES DA SILVA, do cargo em comissão no instrumento convocatório, em consonância com
de Secretário Executivo de Recursos Humanos, sím-

Art.21, inciso IV, parágrafo 4º da Lei 8.666/93.

bolo DAS-2, da Secretaria Municipal de Saúde.
CÁSSIO DA ROCHA BRUM

OMITIDO DO JORNAL DE 01 DE MAIO DE 2021
PORTARIA Nº 1420/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO

Pregoeiro

DE 2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do

AVISO DE LICITAÇÃO

disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuPORTARIA Nº 1412/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO DE nicipal, FLAVIO GUEDES TEIXEIRA, do cargo em
2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021

comissão de Secretário Executivo, símbolo DAS-2, da

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

que através da Comissão Permanente de Licitação,

LORRANE JORGE DE OLIVEIRA, para exercer o cargo PORTARIA Nº 1421/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO

devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em

em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DE 2021.

conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-

DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Nomear, a contar desta data, com fundamento do

riores alterações, realizará licitação em atendimento as

Cidadania e da Mulher.

disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-

necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje-

nicipal, FLAVIO GUEDES TEIXEIRA, para exercer o

tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitu-

PORTARIA Nº 1413/SEMAD/2021 DE 03 DE MAIO DE cargo em comissão de Secretário Executivo de Recur2021

ra Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo o

sos Humanos, símbolo DAS-2, da Secretaria Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

terça-feira, 04 de maio de 2021

Hora
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO

Paella
vegetariana
Ingredientes
1/3 xícara (chá) de
azeite de oliva1 cebola picada2 dentes de alho picados2
talos de salsão (ou
aipo) picados2 cenoura cortadas em
cubos1
abobrinha
cortada em cubo1
pimentão vermelho
sem sementes picado1 xícara (chá) de
arroz3 xícaras (chá)
de caldo de legumes1 colher (café)
de açafrão-da-terra
(ou cúrcuma)1/2 xícara (chá) de vinho
branco2 tomate sem
pele e sem sementes
picados• ervas frescas a gosto

Modo de preparo

matrícula 60/82.899, sob a presidência do primeiro

DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI-

para fiscalizarem os serviços constantes do proces-

DA ESCOLA PADRÃO ENTRE AVENIDA JOAQUIM

COS

so administrativo 50/000003/2018 neste município

DA COSTA LIMA S/Nº E ESTRADA DO CAMBON-

de Belford Roxo, bem como Contrato nº 009/SEMO-

GO – SANTA MARIA – BELFORD ROXO/RJ. Podem

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E

participar do Processo licitatório todas as empresas do

QUITAÇÃO

CAP/2019, produzindo seus efeitos a contar de 19
de abril de 2021.

ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO
DE ABERTURA: 07 de Junho de 2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 25/004/2021
PROCESSO: 52/00011/2020.

TERMO N°: 004/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de RJ.

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

reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, CONTRATADA: LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA UR3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. BANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

PORTARIA Nº 42/SEMOCAP/2021 DE 30 DE ABRIL

(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto OBJETO: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICI- DE 2021
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega LIARES, PÚBLICO S, DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERde 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen DES, VOLUMOSOS E COLETA ETRATAMENTO DOS SUBSTITUI MEMBRO na Portaria nº 002/SEMOdrive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍ- CAP/2020 de 20/01/2020 que passa a vigorar nos
PIO DE BELFORD ROXO/ RJ.

seguintes termos:

Belford Roxo/RJ, 03 de Maio de 2021. VALOR: R$ 2.699.312,11 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DOZE A comissão de fiscalização será composta pelos serJERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS –
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021

REAIS E ONZE CENTAVOS).

vidores, Marisa Andréa Pereira matrícula 11/46.461

Prazo: 20 (vinte) dias.

e Wilson Moraes da Silva matrícula 11/056.376,

PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.452.015.2054.

sob a presidência do primeiro para fiscalizarem os

ELEMENTO DESPESA: 3.390.39.00

serviços constantes do processo administrativo

NOTA DE EMPENHO: 211/2021.

50/00013/2018 neste município de Belford Roxo,

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

bem como Contrato nº 008/SEMOCAP/2019, produ-

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público DATA DE ASSINATURA: 08/03/2021.

zindo seus efeitos a contar de 19 de abril de 2021.

que através da Comissão Permanente de Licitação,
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em

CHISTIANO MIRANDA PONTES

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-

Secretário Municipal de Serviços Públicos.

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje-

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES

tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura

QUITAÇÃO

riores alterações, realizará licitação em atendimento as

Captação de Recursos e Convênios

Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo CON-

Em uma frigideira
grande, aqueça o
azeite.
Frite a cebola, o alho,
junte o restante dos
vegetais e misture.
Adicione o arroz, o
caldo de legumes e o
açafrão.
Quando começar a
secar, adicione o vinho, o tomate e as
ervas.
Cozinhe por mais dois
minutos e sirva em seguida.

TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCESSO: 25/005/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTAR PARA TERMO N°: 005/2021

CIAL, CIDADANIA E DA MULHER

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL LOCALIZA- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
DA NA RUA ÂNGELA MARTINS COM ESQUINA RUA RJ.

PORTARIA Nº 010/SEMASCM/2021, DE 29 DE ABRIL

JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO NOVA PIAM, - BEL- CONTRATADA: LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA UR- DE 2021.
FORD ROXO – RJ. Podem participar do Processo lici- BANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

“Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual re-

tatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto OBJETO: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICI- ferente ao Contrato nº 001/SEMASCM/2021, processo
licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 19 de Maio LIARES, PÚBLICO S, DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VER- administrativo nº 45/30/2020, que trata de fornecimento
de 2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000243/2020. DES, VOLUMOSOS E COLETA ETRATAMENTO DOS futuro e eventual de placas de ACM, Letras e Instalação
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍ- à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de PIO DE BELFORD ROXO/ RJ.

e da Mulher.”

reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, VALOR: R$ 2.754.649,77 (dois milhões setecentos e A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove e da Mulher no Município de Belford Roxo, no uso das
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto reais e setenta e sete centavos).

atribuições que lhe são conferidas:

aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega Prazo: 20 (vinte) dias.

RESOLVE:

de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.452.015.2054.
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

ELEMENTO DESPESA: 3.390.39.00

Art. 1º Designar os servidores DOUGLAS ALAN RO-

NOTA DE EMPENHO: 268/2021.

DRIGUES SILVEIRA – Matrícula nº 60/81.807 e LA-

Belford Roxo/RJ, 03 de Maio de 2021. FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 25/03/2021.

RISSA OLIVEIRA DE SOUSA – Matrícula nº 60/81.580,
respectivamente, para exercerem a fiscalização da
execução contratual referente ao Contrato 001/SE-

Legumes assados
no sal grosso

JERONIMO CORREIA RAMOS

CHISTIANO MIRANDA PONTES

MASCM/2021, processo administrativo nº 45/30/2020,

- Presidente da CPLMS –

Secretário Municipal de Serviços Públicos.

que trata de fornecimento futuro e eventual de placas
de ACM, Letras e Instalação à Secretaria Municipal de
Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2021

Ingredientes

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a contar de 14 de
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

que através da Comissão Permanente de Licitação,

• 400 gramas de espiga de milho• 400 gramas de batatas variadas (roxa, doce e
yacon)• 400 gramas
de cenoura (laranja e
roxa)• 400 gramas de
abóbora• 400 gramas
de cebola• Sal grosso• Tomates-cereja e
alcachofras para decorar

abril de 2021.

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em

BRENDA CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidada-

conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0111/2020
teriores alterações, realizará licitação em atendimento APOSTILAMENTO: 006
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, CONTRATO: 012/SEMOCAP/2021

nia e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862
REPUBLICADO POR INCORREÇÕES

Projetos e Captação de Recursos e Convênios da CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como RJ.
objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA- CONTRATADA: CMG REFORMA, COMÉRCIO SERLIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVI- VIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI.
MENTAÇÃO E FRESAGEM DAS RUAS ÂNGELA, OBJETO: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
RUA DO MONTE, RUA MAJOR RUBENS VAZ, RUA ONDE SE LÊ:
MARCIA, RUA AMADEU SOARES, RUA DR. ATAIDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

“ O objeto do presente contrato é a execução de

PIMENTA, RUA PROF. LEOPOLDO MACHADO, RUA obra de Construção Da Passarela No Bairro Jardim
MAJ JOÃO PINHEIRO, RUA CLOVIS BEVILAQUIA, Das Acácias, no Município de Belford Roxo/RJ”.
RUA MATIAS BRAGA, RUA MARIANO DE SOUZA,

Modo de preparo

RUA VIRGINIA DE SOUZA, RUA ROSA PIRES, AV. LEIA-SE:
PORTUGAL, RUA SALAZAR, RUA MADALENA, AV. “O objeto do presente contrato é a execução de obra
CONFRADES, RUA TEREZINHA BRAGA – BAIRRO de Reforma Da Escola Municipal Padre Ramon, Si- EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE

Corte as espigas de
milho, as batatas, as
cenouras, a abóbora
e as cebolas em quatro partes.
Disponha-as em uma
assadeira sobre uma
camada de sal grosso.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C
por uma hora.
Balance um a um
para tirar o excesso
de sal.

SANTO ANTÔNIO DA PRATA - BELFORD ROXO – tuada Entre A Rua Castro Alves, Com A Rua Capim PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as Melado, S/N, Santa Emília, no Município de Belford CONTRATO Nº 003/2021
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA Roxo/RJ”.

PROCESSO: 277/2021

E HORÁRIO DE ABERTURA: 19 de Maio de 2021 às DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2021.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

14:00 horas. PROCESSO: 52/000044/2021.

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,

Captação de Recursos e Convênios

FORD ROXO – PREVIDE
CONTRATADA: EDITORA JORNAL HORA H LTDA.
OBJETO: Prorrogação do contrato de prestação de

3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel.

serviços de publicação de atos, publicações e informes

(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto

publicitários de Instituto de Previdência dos Servidores

aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega PORTARIA Nº 41/SEMOCAP/2021 DE 30 DE ABRIL Públicos de município de Belford Roxo.
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen DE 2021

MODALIDADE: Na forma do art. 57, inciso II, da Lei

drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

Federal nº8666/93, nas quantidades máximas e valores
SUBSTITUI MEMBRO na Portaria nº 040/SEMO- expressos no anexo do Termo de Contrato.

Belford Roxo/RJ, 03 de Maio de 2021. CAP/2019 de 23/11/2019 que passa a vigorar nos VALOR: Valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) por censeguintes termos:

tímetro por coluna.
DATA DE ASSINATURA: 30 de abril de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS

A comissão de fiscalização será composta pe-

- Presidente da CPLMS -

los servidores, Marisa Andréa Pereira matrícula

PEDRO PAULO DA SILVEIRA

11/46.461 e Lucas Botelho da Silva Chrysóstomo -

Diretor-Presidente

Hora

12 ESPORTE

Bola mal recuada

terça-feira, 04 de maio de 2021
Thiago Ribeiro/AGIF

“Isso não existe,
joga sério”,
a bronca do chefe
Rogério Ceni não
gostou do que
Renê fez e o
‘esporro’ viralizou

O lance aconteceu nos minutos finais da partida e o técnico rubro-negro não gostou

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Flamengo venceu
bem no último sábado (1), diante
do Volta Redonda por 3 a
0, pela primeira partida da
semifinal do Campeonato

Carioca. Assim, o Rubro-Negro pode perder até
por dois gols de diferença
que irá garantir mais uma
vez vaga na final do estadual. Nas últimas duas
edições, o time foi campeão e agora busca o tricampeonato.
O time flamenguista fez

uma boa partida, principalmente na etapa complementar. Pedro, Michael e Vitinho foram os
destaques do confronto. O
primeiro, inclusive, marcou os três gols do jogo,
fato inédito com o Manto
Sagrado. Já nos minutos
finais, uma bobeada de

Renê, que recuou mal a
bola para Diego Alves,
rendeu a bronca de Rogério Ceni.
De acordo com o perfil
“Central do Flamengo”, o
treinador ficou muito p...
da vida com o lance irritado e esbravejou: “Isso
não existe, joga sério”. A

reação viralizou nas redes
sociais e se tornou um dos
assuntos mais comentados entre os torcedores do
clube carioca.
LDU - Dentro de campo, o Rubro-Negro foca
agora no confronto contra
a LDU, fora de casa, na
altitude. Como tem 6 pon-

tos em dois jogos na fase
de grupos da Copa Libertadores da América, o Fla
jogará mais tranquilo e
um empate até seria um
bom resultado, já que ficaria na liderança e ainda
se classificaria se fizesse
o dever de casa nos dois
últimos jogos.

