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Mulher mata e corta pênis de ex 
7

Bandidos fogem 
de cerco e metem 
bala em policiais 

Um dos PMs está 
em estado grave. 
Confronto aconte-
ceu na divisa entre 
São João de Meri-
ti, na Baixada Flu-
minense, e Pavuna, 
bairro da Zona Nor-
te do Rio. Um dos 
criminosos acabou 
preso e uma pistola 
foi apreendida. 

DoR De coRna 

Supera RJ chega 
em Belford Roxo 

Pancadão 
acaba em 
tragédia

Jovem morre após explosão de fras-
cos de lança-perfume durante baile funk 
clandestino em comunidade carioca. Ca-
rolina Gonçalves Oliveira, de 20 anos, 
sofreu queimaduras em 80% do corpo.
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Os primeiros cartões, de um total de 3.600, foram entregues para as famílias cadas-
tradas no programa Supera RJ, que oferece R$ 200 de auxílio a cada família. A depu-
tada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella participaram 
da solenidade ao lado do governador Cláudio Castro e do presidente da Assembleia 
Legislativa do RJ (Alerj), André Ceciliano. 

3

Ao lado dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Marcio Canella (estadual), o 
governador Cláudio Castro fez a entrega dos cartões na quadra da Inocentes de Belford Roxo

RePRoDução/ReDeS SociaiS 
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PARABéns Ao CAsAl, o CIRuRgIão 
Bariátrico, o Dr. gláucio Borges e a 

nutricionista Claudia Januzzi Moraes, 
que no último dia 3 comemorou 10 
anos de casados (Bodas de Zinco).

DIA 6 no PAtRonAto (nI), no “Ar-
raiá D’Ajuda”, marcaram presença Átila 

Jr. (Pres. da Casa e Amor são 
João Batista), a esposa  társila Freitas, 

Rosa simonetti e Rose Barbosa.

HoJe (8), A DeCoRADoRA sônia Al-
meida comemora com seu esposo 

Manoel (foto) e familiares, 
mais uma Primavera. Parabéns.

FelICIDADes tAMBéM para 
a Drª Mônica Yoneshigue, 

que dia 6 completou 54 anos. 

PARABéns ReJAne 
MARtIns (aqui com os amigos 

Mário somma, Izaurinha 
Mahye e Marcelo Reis), pelo 

seu aniversário no último dia 4.

tAMBéM DIA 4 CoM os FIlHos 
Ronaldo, Rogério, Patrícia e Adriana 

(foto) e os netos, Maria emília 
grana Barbosa festejou seus 78 anos.

no PRóxIMo DIA 14, 
Aldo Pereira (no click com 
a esposa Ione), comemora a 
chegada de sua nova idade. 

... e depois de amanhã (10) com o 
esposo Rômulo Resse lascasas 

serapião, a médica Renata Mexias 
Abdala Felix comemora seus 30 anos.   

Roberto Menescal é o 
convidado de série na 
Rádio Roquette-Pinto

Divulgação

Roberto Menescal é o 
primeiro convidado da 
série “50 em 21”, que 
vai lembrar 15 álbuns 
icônicos que completam 
cinco décadas este ano. 
O primeiro é “Constru-
ção”, de Chico Buarque. 
Apresentado pelo multi-
talentoso Nilo Romero, 
na Rádio Roquette-Pin-
to, segunda-feira, a par-
tir de 21h, o programa 
vai trazer sempre depoi-
mentos e participações 
de artistas famosos sobre 
os discos. Frejat, Moska, 
Zelia Duncan, Pedro 
Luis, Ritchie, entre ou-
tros nomes consagrados 
da MPB, confirmaram 
presença.  

“Menescal foi produ-
tor do disco e parceiro do 
Chico em “Bye-Bye Bra-
sil”, ele lembra histórias 
curiosas das gravações, 
como as cordas apagadas 
sem querer pelo assisten-
te que tiveram que ser 
regravadas. Até brinquei 
em que cemitério ele 
estava. Nós revivemos 
no programa o clima 
daqueles encontros que 
as pessoas faziam para 
ouvir os álbuns quando 
eles saíam e discutiam 
as faixas. Foi uma época 

em que o formato substi-
tuiu os singles. É o apo-
geu da valorização dos 
álbuns com capas que 
traduzem o que as mú-
sicas propõem”, conta 
Nilo Romero, celebrado 
produtor e diretor musi-
cal de Cazuza, que assi-
nou álbuns como “Ideo-
logia”, ao lado do cantor 
e de Ezequiel Neves.

Mergulho em 
15 álbuns 

Nilo mergulhou na 
história de 15 álbuns que 
completam 50 anos em 
2021. De “Construção”, 
de Chico Buarque, a 
“Sticky Fingers”, o icô-
nico disco dos Rolling 
Stones, debatido no pro-
grama com Frejat, do 
Barão Vermelho.

“Nós apostamos nesse 
novo formato, as séries 
musicais de rádio. Pro-
gramas de qualidade, 
ágeis que contam uma 
história e dialogam com 
a linguagem do nosso 
tempo. As pessoas cur-
tem as séries. A rádio 
dá essa liberdade, vem 
sendo um trabalho muito 
bem-recebido”, analisa o 
diretor artístico da emis-
sora Toni Platão. 

Menescal foi produtor do disco e parceiro de 
Chico Buarque em “Bye-Bye Brasil”

Detran abre portas para ajudar 
cultura na retomada da economia 
O Detran.RJ começa 

a oferecer o uso de seus 
espaços para a cultura e 
a economia criativa. No 
último sábado, o pos-
to do órgão no Largo do 
Machado, na Zona Sul 
da capital, abriu as portas 
pela segunda vez para a 
feira do Circuito Carioca 
de Artes e Culturas, com 
barracas de artesanato, 
moda e gastronomia, e 
apresentação de um trio 
de forró.

O presidente do De-
tran.RJ, Adolfo Konder, 
visitou a feira à tarde e 
afirmou que o Detran vai 
contribuir para a retoma-
da da economia criativa 
no Estado do Rio.

“Estamos recebendo o 
Circuito Carioca, fazendo 
mais uma vez a integração 

do Detran com a cultura, 
humanizando os postos, 
dando um sentido de per-
tencimento territorial dos 
postos à vizinhança. Hoje 
tivemos forró, artes e gas-
tronomia. Essa é a nossa 
vontade: abrir os postos 
do Detran, nos momentos 
livres, para que a comuni-
dade possa estar aqui. E a 
gente possa fazer cultu-
ra, fazer arte e contribuir 
também para a economia 
criativa do nosso estado”, 
disse Konder.

O posto do Largo do 
Machado - que fica na 
Rua do Catete, 325 - vai 
receber a feira todos os 
sábados, de 10h às 18h, 
e a iniciativa pode ser es-
tendida a outras unidades 
do Detran, assim como 
outros eventos culturais.
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Benefício na PanDeMia

O governador Cláudio 
Castro entregou no 
último sábado, na 

quadra da escola de samba 
Inocentes de Belford Roxo, 
os primeiros cartões – de 
um total de 3.600 - para 
as famílias cadastradas no 
programa Supera RJ, que 
oferece R$ 200 de auxílio 
a cada família, com acrés-
cimo de R$ 50 para cada 
filho, limitado a dois meno-
res. Em todo o Estado, mais 
de 40 mil famílias começa-
ram a receber o benefício. A 
previsão é que cerca de 350 
mil famílias sejam benefi-
ciadas em too o Estado.

A deputada federal Da-
niela do Waguinho e o de-
putado estadual Márcio 
Canella participaram da so-
lenidade. O prefeito Wagui-
nho estava cumprindo agen-
da pelo interior do Estado e 
foi representado pelo vice, 
Marcelo Canella.

Em seu discurso, o go-
vernador Cláudio Castro 
enfatizou que o projeto Su-
pera RJ surgiu após uma 
conversa com o presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro, André Ceciliano. Castro 
frisou que o programa teve 
a preocupação de fazer jus-
tiça, abrangendo, nesta pri-
meira fase, mais de 40 mil 
famílias. 

“O Supera RJ passou pela 
análise de diversos órgãos 
de controle para evitarmos 
equívocos. Nos preocupa-
mos também com as pesso-
as que perderam o emprego, 
pois o programa contempla 
também empréstimos a pe-

quenos e microempreende-
dores. Quero agradecer à 
Prefeitura de Belford Roxo, 
nossa parceira, e também à 
escola de samba Inocentes 
de Belford Roxo que, assim 
como as outras agremia-
ções, abriu as portas para 
nos ajudar na distribuição 
dos cartões”, frisou Cláudio 
Castro, cumprimentando 
o presidente da Inocentes, 
Reginaldo Gomes, e o pre-
sidente de honra, Rodrigo 
Gomes.

           
Auxílio na pandemia
A deputada federal Da-

niela do Waguinho argu-
mentou que o programa 
SuperaRJ é uma grande 
ajuda para a população, que 
está passando por dificulda-

de por causa da pandemia. 
“Estamos diante de um 
novo normal e este auxílio é 
muito importante para as fa-
mílias que perderam renda 
por causa do coronavírus. O 
governador Cláudio Castro 
não tem medido esforços 
para ajudar Belford Roxo 
e todos os municípios”, re-
sumiu a deputada, ao lado 
do secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos, Bru-
no Dauaire, e da secretária 
municipal de Assistência 
Social, Cidadania e Mulher, 
Brenda Carneiro.

Balanço de realizações 
Ao lado do vice-prefeito 

Marcelo Canella, o deputa-
do estadual Marcio Canella 

fez um rápido balanço das 
realizações do governo es-
tadual em Belford Roxo. 
Ele citou a distribuição de 
45 mil cestas básicas; a 
construção do Restauran-

te do Povo (prevista ainda 
para o segundo semestre) 
e a implantação da Compa-
nhia Destacada de Polícia 
Militar, no bairro Roseiral. 
“Essa ´parceria está renden-

do frutos para Belford Roxo. 
Agora, as famílias cadastra-
das no Supera RJ terão esse 
auxílio, que é fundamental 
neste tempo de pandemia”, 
finalizou Canella.

aNtONiO carlOs
horahmunicipios@gmail.com

famílias de Belford Roxo recebem 
o cartão do programa Supera RJ

Governador entregou os primeiros benefícios na quadra da Inocentes 

Destacando a união do 
Legislativo com o Exe-
cutivo, o presidente da 
Assembleia Legislativa, 
André Ceciliano, acen-
tuou que os deputados 
apoiaram o Programa 
Supera RJ que, além do 
auxílio de R$ 200 às fa-
mílias, dispõe ainda de 
R$ 100 milhões para 
emprestar a pequenas e 

microempresas, que te-
rão um ano de carência 
para começar a pagar. “A 
união de todos foi funda-
mental para que o Pro-
grama fosse implemen-
tado”, sentenciou.

Quem tem direito ao 
benefício pode realizar 
o cadastro no site (www.
superarj.rj.gov.br) para 
receber, por mensagem 

de celular, a data e o local 
para a retirada do cartão 
e também tirar dúvidas 
pelo telefone 0800 071 
7474. É necessário estar 
inscrito no Cadúnico.

O evento contou com 
a participação de depu-
tados, secretários e in-
tegrantes da escola de 
samba Inocentes de Bel-
ford Roxo.

legiSlativo Do RJ aPoia 
o PRogRaMa, Diz ceciliano 

Ao lado dos deputados André Ceciliano e Marcio Canella, e do governador Cláudio Castro, a deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância do auxílio para as famílias

Rafael BaRReto/PMBR

Governo entrega 80 novas viaturas 
para o Corpo de Bombeiros

O governador Cláudio 
Castro entregou ontem ao 
Corpo de Bombeiros 80 no-
vas viaturas do tipo picape 
automáticas, com tração 4x4, 
que acessam os mais diver-
sos terrenos. Os veículos se-
rão distribuídos para vários 
quartéis. O investimento do 
Governo do Estado na reno-
vação da frota foi de cerca de 
R$ 12 milhões, oriundos da 
arrecadação da Taxa de In-
cêndio. Os novos carros serão 
usados no combate ao fogo 
na mata e permitirão agilizar 
a chegada dos militares às 
áreas mais acidentadas.

“É uma alegria entregar 
infraestrutura necessária 
para o excelente trabalho 
que nossos bombeiros rea-
lizam. Entregar essas viatu-
ras é mais do que oferecer 
carros, é dar condições de 
trabalho. É nossa obrigação 

dar estrutura e qualificação a 
esses profissionais para que 
a população tenha o melhor 
atendimento possível”, des-
tacou o governador Cláu-
dio Castro, acrescentando a 
importância da Taxa de In-
cêndio para que esses equi-
pamentos de ponta sejam 
adquiridos e tenham a manu-
tenção necessária. A entrega 
das novas viaturas reforça a 
Operação Extinctus, que foi 
lançada nesta segunda-feira 
pelo Corpo de Bombeiros, 
no Complexo de Ensino e 
Instrução Coronel Sarmento, 
em Guadalupe, Zona Norte 
da capital. A corporação vai 
atuar pelo quarto ano conse-
cutivo de forma preventiva 
no combate aos incêndios 
florestais no Estado.

A Operação Extinctus 
contará com um reforço 
especializado de militares 

treinados para atuar, especi-
ficamente, nos incêndios flo-
restais. Helicópteros, cami-
nhões de transporte de tropa 
e viaturas do tipo autobom-
ba, com capacidade para atu-
ar em qualquer cenário, tam-
bém estarão disponíveis para 
as ocorrências. Este ano, a 
operação vai contar, ainda, 
com a participação de agen-

tes das regionais de Defesa 
Civil (Sedec-RJ/Redec), que 
notificarão os responsáveis 
por áreas com perigo imi-
nente de incêndios florestais. 
A novidade vai estimular a 
prevenção e a conscientiza-
ção da população sobre as 
implicações negativas e as 
consequências legais que as 
queimadas trazem ao bioma.

As picape automáticas, com tração 4x4, 
serão distribuídas para vários quartéis

Divulgação/cBMeRJ

O Departamento de 
Transportes Rodoviá-
rios do Estado do Rio 
de Janeiro (Detro-RJ) 
encerrou o mês de maio 
com 193 multas apli-
cadas. Desse total, 115 
foram registradas em 
ônibus, 23 em vans in-
termunicipais e 55 em 
veículos particulares 
flagrados realizando 
transporte remunerado 
sem autorização do po-
der concedente.

Os agentes atuaram 
em todas as regiões do 
estado. As ações tive-
ram o objetivo de ve-
rificar a qualidade dos 
serviços prestados pelos 
ônibus e vans intermu-
nicipais, além de coibir 

o transporte de passa-
geiros sem autorização 
do poder concedente.

As principais irre-
gularidades flagradas 
em ônibus foram: mau 
estado de conservação; 
não cumprimento do 
quadro de horário; des-
cumprimento de nor-
mas sanitárias, ausência 
de documento de porte 
obrigatório e descum-
primento de normas de 
acessibilidade.

A população pode de-
nunciar irregularidades 
pelo e-mail ouvidoria@
detro.rj.gov.br. Além 
das ações de inteligên-
cia, as informações aju-
dam a nortear as fiscali-
zações.           

Ônibus lideram 
ranking de autuações 

do Detro-RJ
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Mais mulheres foram vítimas 
de violência na pandemia

Pesquisa do Instituto 
Datafolha encomendada 
pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública 
(FBSP) e divulgada on-
tem, aponta que uma em 
cada quatro mulheres 
acima de 16 anos afirma 
ter sofrido algum tipo de 
violência no último ano 
durante a pandemia de 
Covid-19 no Brasil. 

Ou seja: cerca de 17 
milhões de mulheres 
(24,4%) sofreram violên-
cia física, psicológica ou 
sexual no último ano. A 
porcentagem representa 
estabilidade em relação à 
última pesquisa, de 2019, 
quando 27,4% afirmaram 
ter sofrido alguma agres-
são.

Para Samira Bueno, 
diretora-executiva do 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, esse 
pequeno recuo deve ser 
analisado à luz de outros 

indicadores da pesquisa, 
como o lugar onde a vio-
lência ocorreu e quem foi 
o autor.

Na comparação com 
os dados da última pes-
quisa, há aumento do nú-
mero de agressões dentro 
de casa, que passaram de 
42% para 48,8%. Além 
disso, diminuíram as 
agressões na rua, que 
passaram de 29% para 
19%. E cresceu a partici-
pação de companheiros, 
namorados e ex-parcei-
ros nas agressões.

Em sua terceira edi-
ção, a pesquisa “Visível 
e Invisível: a Vitimização 
de Mulheres no Brasil” 
ouviu 2.079 mulheres 
acima de 16 anos entre os 
dias 10 e 14 de maio des-
te ano, em 130 municí-
pios do país. As respostas 
tinham como referência o 
período dos 12 meses an-
teriores à pesquisa.

A Fiocruz confirmou para sábado o recebimento uma nova re-
messa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para produzir a 
vacina contra Covid-19. As entregas das doses estão garantidas 

até 10 de julho. 

Jovem morre após ser atingida em uma explosão durante um 
baile funk clandestino na Rocinha, na Zona Sul do Rio. Carolina 
Gonçalves Oliveira, de 20 anos, sofreu queimaduras em 80% do 
corpo.

A Lei 9296/21 que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a instituir a Pa-
trulha Protetora dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente no Es-
tado do Rio de Janeiro 
foi publicada ontem 
no Diário Oficial do 
RJ. 

O objetivo, segun-
do o autor do texto, 
deputado estadu-
al Wellington José 
(PMB), é apoiar a ga-
rantia de proteção dos 
direitos descritos na 
Constituição e no Es-
tatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

PatRulha

PRoteção

Sancionada pelo 
governador Cláudio 
Castro, a proposta que 
obriga a instalação de 
câmeras de vídeo e 
áudio em uniformes, 
viaturas e aeronaves 
policiais no Rio, foi 
publicada no Diário 
Oficial do Estado. 

Castro também não autorizou que 
os áudios e vídeos sejam disponibili-
zados no ato do registro de ocorrência 
e que ”todo e qualquer cidadão envol-
vido diretamente na ação” tenha aces-
so ao material.

‘Big BRotheR’

vetaDo

eDitoRial

Ainda não há prazo para que a nova 
norma seja colocada em prática. É que 
o trecho que determinava que fosse re-
alizada em pelo menos 50% da frota 
em um período de até 2 anos, foi veta-
do pelo governo.

SeM PRazo

Santa Rita de Cássia, 
padroeira do Centro do 
Rio, pode entrar no Ca-
lendário Oficial da ci-
dade, com data de 2 de 
maio. Um projeto de lei 
de autoria dos vereado-
res Rafael Aloisio Frei-

tas (Cidadania) e Carlo 
Caiado (DEM) tramita 
na Câmara Municipal.

A santa também é 
padroeira dos desampa-
rados e das causas im-
possíveis. Uma proposta 
pertinente especialmen-

te neste momento de 
pandemia que mergu-
lhou a região central em 
um profundo esvazia-
mento, que só mesmo 
as forças dividas para 
recuperá-la .

Dia de Santa Rita de cássia 
no calendário oficial do Rio

Pandemia

aNtONiO carlOs

horahmunicipios@gmail.com

compõem a rede, professores, diretores, merendeiras e auxiliares de serviços gerais 

Japeri vacina profissionais da 
educação acima de 18 anos

Um grande avanço 
na campanha de 
vacinação contra 

a Covid-19 no município 
de Japeri aconteceu on-
tem: a Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, deu início à imuni-
zação dos profissionais de 
educação da rede pública 
e privada com 18 anos ou 
mais. A vacinação ocorre 
em sete polos da cidade, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 14h.

A vacina é destinada 
para todos que compõem 
a rede de educação, como 
professores, diretores, ins-
petores, merendeiras, ad-
ministradores, auxiliares 
de serviços gerais, entre 
outros. Para se vacinar, os 
educadores devem retirar 
declarações nas unidades 
de ensino em que estão lo-

tados antes de comparecer 
ao posto de vacinação.

Prefeita acompanha
 de perto 

A prefeita Drª Fernanda 
Ontiveros acompanhou 
de perto a imunização dos 
profissionais de educação 
na Academia da Saúde. 
“Fico muito feliz em ver 
o avanço da vacinação 
contra a Covid-19 em 

nosso município. Além 
desta categoria, incluí-
mos a população privada 
de liberdade, funcionários 
do sistema de privação e 
gestantes e puérperas sem 
comorbidade”, destacou a 
gestora.

Quem não perdeu tem-
po e já garantiu a imuni-
zação foi a diretora de en-
sino Gisele Teixeira (42). 
“Estou muito feliz por ter 

mudado a idade para os 
profissionais de educação. 
Estava ansiosa para ser va-
cinada e agradeço a todos 
os profissionais de saúde 
pela oportunidade”, come-
morou a profissional. 

Misto de alegria 
e emoção 

A Secretária Municipal 
de Educação, professora 
Caroline Ontiveros, tam-

bém aproveitou a visita 
ao posto para se imunizar 
contra a Covid-19. “É um 
misto de muita alegria e 
emoção em saber que con-
seguimos chegar até aqui. 
Agora é nos prepararmos 
para o retorno das aulas 
presenciais que está cada 
dia mais próximo. Agra-
deço a todos os profissio-
nais que se reinventaram 
nesse momento”, concluiu 

a educadora.
Para garantir a imuni-

zação, os profissionais 
devem comparecer à Rua 
Francisco Russo, s/nº, no 
bairro Areal - Engenhei-
ro Pedreira, de segunda 
a sexta-feira,  das 9h às 
14h, portando identidade, 
CPF, cartão do SUS, com-
provante de residência e 
comprovante de vínculo 
empregatício atual.

igoR liMa/Divulgação/PMJ

Divulgação 

A vacina é destinada a todos que compõem a rede de educação
Diretora de ensino gisele teixeira 

disse estar feliz por chegar a sua vez

- Pessoas com co-
morbidade acima de 18 
anos;

- Pessoas com defici-
ência definitiva acima 
de 18 anos;

- Trabalhadores Por-
tuários;

- Profissionais das 
forças de segurança e 
salvamento;

- Pessoas com 60 
anos ou mais;

- Profissionais da 
saúde e;

- Guardas Municipais 

envolvidos em ações de 
combate à covid-19

Pontos de 
vacinação

- Unidade Mista de 
Engenheiro Pedreira 
(Av. Tancredo Neves, s/

nº, Mucajá -  Engenhei-
ro Pedreira)

- Japeri Centro (Rua: 
Arruda Negreiros  s/nº - 
Centro de Japeri)

- USF Santa Amélia 
(Rua Laura Cardoso, 61 
– Santa Amélia –  En-

genheiro Pedreira)
- USF Delamare (Rua 

Pinaré,  s/nº   - Jardim 
Delamare – Engenheiro 
Pedreira)

- Academia da Saúde 
(Rua Francisco Russo, 
s/nº, no bairro Areal - 

Engenheiro Pedreira).
- USF Vila Central 

(Rua Clair Antunes, S/
Nº - Vil,a Central – En-
genheiro Pedreira)

- USF Chacrinha 
(Rua João Salgado, 
Chacrinha, Japeri).

ainDa SegueM SenDo iMunizaDoS oS SeguinteS gRuPoS:
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Divulgação

flamengo e olympique de Marselha 
concluem transação por gerson

tRanSação concluíDa

Anúncio oficial não será imediato

volante assinou 
acordo por cinco 

temporadas 
direto da Sérvia, 
onde está com a 
seleção olímpica

Tudo definido: Gerson 
é jogador do Olym-
pique de Marselha. 

A operação foi concluída 
no fim da última semana, o 
volante recebeu uma cópia 
do contrato na Sérvia, onde 
está com a seleção olím-
pica, e assinou por cinco 
anos. Como ainda voltará a 
defender o Flamengo e não 
realizou exames, o anúncio 
oficial não será imediato.

Flamengo e Olympique 
trataram de todos deta-
lhes burocráticos para que 
a transação ficasse bem 
amarrada a ponto de Ger-
son atuar no período em 
que a equipe estiver desfal-
cada pela Copa América. A 
expectativa é de que na pri-
meira quinzena de julho ele 

siga para França, já com a 
aprovação médica, para se 
apresentar ao técnico Jorge 
Sampaoli.

A negociação durou mais 
de três semanas, mas desde 
o contato inicial havia de-
sejo entre as partes pelo fi-

nal feliz. Neste período, os 
representantes do Olympi-
que, Túlio de Melo e Pascal 
Carbon, permaneceram no 

Rio em contato direto com 
o Flamengo e representan-
tes do jogador para alinhar 
exigências que foram uma 

constante ao longo das con-
versas.

No final das contas, todas 
as partes ficaram satisfei-
tas. Gerson tem a garantia 
da liberação para os Jogos 
Olímpicos, o Flamengo 
contará com o jogador por 
mais partidas e receberá 
cerca 25 milhões de eu-
ros (R$ 160 mi) pela ven-
da, parcelados em quatro 
anos, e Jorge Sampaoli terá 
seu pedido atendido pelo 
Olympique.

A negociação conta ain-
da com gatilhos que podem 
elevar o valor pago ao Fla-
mengo para a casa dos 30 
milhões de euros. Para isso, 
metas individuais e coleti-
vas terão que ser cumpridas 
por Gerson e Olympique. 
Além disso, o clube terá de 
20% a 25% numa venda fu-
tura.

assessOria 
De impreNsa

flamengo fecha fase de grupos da libertadores com prejuízo no Maracanã
O Flamengo encerrou 

a fase de grupos invicto 
em seus domínios (vitória 
sobre o Unión La Cale-
ra e empates com LDU e 
Vélez Sarsfield) e classifi-
cado como primeiro lugar 
da chave para as oitavas de 
final da Libertadores. Con-
tudo, o resultado finan-
ceiro das partidas foram 
negativos por conta da au-
sência de público devido à 
pandemia do coronavírus. 
O prejuízo com as opera-
ções dos três jogos no Ma-
racanã, somados, foi de R$ 
487 mil aos cofres rubro-

-negros.
O prejuízo é referente 

aos jogos contra o Unión 
La Calera (R$ 162.5 mil), 
em 27 de abril, contra a 
LDU (R$ 163,2 mil), em 
11 de maio, e diante do 
Vélez Sarsfield (R$ 161,3 
mil), em 27 de maio. O 
próximo adversário do 
Flamengo será o Defensa 
y Justicia (ARG), nas oita-
vas de final da Copa Liber-
tadores, em julho.

Por ter se classifica-
do em primeiro lugar da 
chave, o time de Rogério 
Ceni decidirá o confronto 

no Rio de Janeiro. A ida, 
em Buenos Aires, será no 
dia 14 de julho, enquanto 
o jogo decisivo será no 
Maracanã, no dia 21 de 
julho. Não há previsão de 
retorno de público aos es-
tádios nas próximas fases 
da Liberta.

No Campeonato Cario-
ca, o prejuízo do Flamen-
go com as operações de jo-
gos alcançou R$ 1 milhão 
e 519 mil. Foram 15 parti-
das no Estadual, nas quais 
o clube arcou integralmen-
te ou parcialmente com os 
gastos e despesas em 14.O clube acumula resultados financeiros negativos

Divulgação

O Fluminense venceu 
o Cuiabá por 1 a 0, mas 
o técnico Roger Machado 
fez questão de criticar a 
escolha do horário da par-
tida. O duelo aconteceu às 
11h (de Brasília) do do-
mingo (6), em São Janu-
ário, e o treinador tricolor 
questionou a decisão.

- Um jogo difícil, em 
um horário ruim, que o 
adversário está mais ha-
bituado que nós a jogar. 
Às vezes me parece que 
o futebol brasileiro pensa 

que está em Londres. No 
inverno de Londres jo-
gando às 11h da manhã. 
Uma coisa é você jogar às 
11h da manhã em Santa 
Catarina, no Paraná, no 
Rio Grande do Sul, no in-
verno - reclamou Roger.

Apesar do desgaste, o 
técnico do Fluminense 
aprovou a atuação trico-
lor e explicou a forma de 
atuar da equipe durante a 
partida.

- Um desgaste muito 
grande, mas sabíamos 

que o adversário viria 
com uma proposta de 
tentar explorar as cos-
tas dos laterais quando 
avançássemos ao ataque. 
De quando pressionar-
mos a bola para fazer um 
pivô de centro para rom-
per uma linha de gran-
de jogadores no ataque. 
E fizemos um primeiro 
tempo equilibrado, não 
sofremos muito, tivemos 
algumas oportunidades. 
Concluímos nossas chan-
ces - completou.

Fluminense x Cuiabá aconteceu pela 2º rodada do Brasileirão

Roger 
Machado 

critica 
horário de 
jogo do flu

Divulgação Fluminense encaminha 
renovação de contrato 

com Marcos Felipe
Depois de Yago, Caio 

Paulista, Hudson, Gabriel 
Teixeira e Jefté, o Flumi-
nense encaminhou mais 
uma renovação de contra-
to no elenco principal em 
2021: Marcos Felipe. As 
negociações com o golei-
ro de 25 anos, que come-
çaram em abril, avança-
ram bastante nos últimos 
dias e já se chegou a um 
acordo para a extensão do 
vínculo até o fim de 2023. 

Marcos Felipe vive o 
seu melhor momento da 
carreira em 2021. Ele es-
treou pelos profissionais 
em um jogo no fim de 

2016; disputou mais dois 
em 2017, um em 2018 e 
seis em 2019. Até que, na 
temporada passada, des-
bancou Muriel e assumiu 
a titularidade, entrando 
em campo 21 vezes. Na 
atual, já atuou mais 21 
vezes e chegou a 52 parti-
das com a camisa tricolor.

Em alta no Fluminen-
se, Marcos Felipe rece-
berá uma valorização no 
clube, com um aumento 
salarial. Apesar dos erros 
contra o Flamengo na fi-
nal do Carioca, foi um 
dos grandes nomes do 
time na fase de grupos da 

Libertadores, e na estreia 
na Copa do Brasil fez um 
milagre nos minutos fi-
nais contra o Bragantino.

O vínculo atual do go-
leiro vai só até julho de 
2022, e em janeiro ele já 
poderia assinar pré-con-
trato com outro clube se 
não renovar. Mas Marcos 
Felipe tem um carinho 
muito grande pelo Flu-
minense, onde foi reve-
lado, e praticamente só 
vestiu a camisa tricolor 
na carreira, exceto pelos 
oito jogos em que esteve 
emprestado ao Macaé em 
2015.

Marcos Felipe vem sendo um dos destaques do Fluminense em 2021
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A Prefeitura estuda 
cortar os R$ 54 reais 
e vinte e cinco cen-

tavos do cartão alimentação 
que substituiu a merenda 
escolar durante a pandemia. 
Com mais de 90% das uni-
dades funcionando, a Secre-
taria Municipal de Educação 
diz que o cartão vai começar 
a ser substituído pelo mode-
lo tradicional de alimenta-
ção escolar, segundo a se-
cretaria, mais balanceado e 
preparado com a orientação 
de nutricionistas.

Mas, em uma reunião na 
Câmara de Vereadores, o 
secretário Renan Ferreiri-
nha deu outro motivo para 
a mudança: disse que a 
prefeitura não tem dinhei-
ro para manter o pagamen-
to do cartão. Ele também 
propôs reduzir o valor pela 

metade , R$ 27 nesse mês e 
suspender em julho.

Ferreirinha apresentou 
uma conta aos vereadores: 
disse que os cartões custam 
R$ 420 milhões em 2021 e 
que oferecer a merenda nas 
escolas sairia menos da me-
tade: R$ 190 milhões.

“Eu gostaria de dizer que 
já que R$54 é uma ajuda 
mas não dá pra comprar 
nada, e o governo ainda 
quer diminuir pra R$27. 
Não é justo porque é direito 
dos nossos filhos, por causa 
da pandemia não está po-
dendo retornar às aulas. O 
que a gente vai fazer com 
27?”, diz a mãe de um es-
tudante.

Mesmo os alunos que 
voltaram às aulas presen-
ciais não frequentam a es-
cola todos os dias. Há um 
rodízio, para manter o dis-
tanciamento social.

O cartão alimentação 
passou a ser oferecido às fa-

mílias de alunos depois de 
um acordo firmado entre a 
Defensoria Pública e a pre-
feitura, na gestão passada. 
A Defensoria informou que 
recebeu uma proposta da 
secretaria de educação para 
renegociar o acordo, mas 

nada foi acertado ainda.
A secretaria diz que já 

se organizou para garantir 
que os alunos façam a me-
renda na escola de acordo 
com o protocolo sanitário e 
para que os alunos em en-
sino remoto se desloquem 

para a escola para receber a 
alimentação. A ideia é que 
o pagamento integral do 
cartão só deve ser mantido 
para os alunos de escolas 
que ainda estão fechadas ou 
de grupos de risco que não 
podem frequentar as aulas 

presenciais.
A secretaria municipal 

de educação afirmou que 
não há data definida para a 
substituição do cartão e que 
a decisão só vai ser tomada 
depois de um acordo com a 
defensoria pública.

coRte De BenefícioS

Prefeitura do Rio estuda cortar 
cartão alimentação para estudantes
aNtONiO carlOs

horahmunicipios@gmail.com

Divulgação

Secretaria de educação diz que o cartão vai começar a ser substituído pela alimentação escolar tradicional 

Benefício foi criado durante a pandemia

governo federal paga R$ 
779,5 milhões em dívidas 
de estados e municípios

A Secretaria do Tesouro 
Nacional informou na se-
gunda-feira (7) que a União 
pagou R$ 779,5 milhões em 
dívidas atrasadas dos esta-
dos e municípios em maio.

Foram honradas dívidas 
de 5 estados, além da cidade 
de Belford Roxo (RJ):

●Rio de Janeiro – R$ 
639,39 milhões;

●Goiás – R$ 78,94 mi-
lhões;

●Minas Gerais – R$ 
38,03 milhões;

●Amapá – R$ 16,56 mi-
lhões;

●Rio Grande do Norte – 
R$ 5,01 milhões; e

●Belford Roxo (RJ) - R$ 
1,56 milhão.

Os dados constam no Re-
latório de Garantias Hon-
radas pela União em ope-
rações de crédito em maio. 
Os valores foram pagos 
porque a União é garantido-
ra de operações de crédito 
tomadas por estados e mu-
nicípios junto a instituições 
financeiras.

Acumulado do ano
No acumulado deste ano, 

a União já pagou R$ 3,30 

bilhões em dívidas de esta-
dos e municípios. Os esta-
dos que tiveram os maiores 
valores quitados pela União 
no ano foram:

●Minas Gerais – R$ 1,37 
bilhão (41,53% do total);

●Rio de Janeiro – R$ 
1,23 bilhão (37,15% do to-
tal); e

●Goiás – R$ 577,33 mi-
lhões (17,48% do total).

Em 2020, o governo hon-
rou R$ 13,33 bilhões das 
dívidas estaduais e munici-
pais, segundo dados do Te-
souro Nacional.

união já honrou R$ 3,3 bilhões em dívidas 

RePRoDução

Rio distribui 247 mil doses 
de vacinas contra a Covid-19

serão entregues lotes dos imunizantes para os 92 municípios

RePRoDução

A Secretaria de Saúde do 
Rio de Janeiro distribuiu 
247.790 doses de vacinas 
contra a Covid-19 nesta se-
mana para todos os municí-
pios do estado. O lote tem 
192.800 doses de Oxford/
AstraZeneca e 54.990 doses 
de Pfizer, para primeira apli-
cação.

A operação de distribui-
ção tem saída dos imunizan-

tes por comboios terrestres, 
com apoio da Polícia Mili-
tar, e aéreo, contando com 
quatro helicópteros, que de-
colam do Grupamento Aero-
móvel (GAM) da PM, sendo 
um da SES, um da Polícia 
Civil, um da Polícia Militar 
e um do Governo do Estado.

A vacina da Pfizer será 
enviada para 47 municípios 
que ainda não haviam sido 

contemplados anteriormen-
te. Isso foi possível devido 
à mudança na orientação de 
armazenamento das doses e 
definido junto ao Conselho 
de Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro (Cosems). Os de-
mais municípios receberão 
a Oxford/AstraZeneca para 
aplicação da primeira dose, 
segundo a pasta.

Paes anuncia plano de metas ambientais e Rio+30 Cidades
A prefeitura do Rio de 

Janeiro divulgou o Plano 
de Desenvolvimento Sus-
tentável e Ação Climática 
(PDS), com metas a serem 
atingidas até 2050. Na sole-
nidade no Museu do Ama-
nhã, foi anunciada para o 
ano que vem a realização 
da conferência Rio+30 Ci-
dades, com gestores muni-
cipais.

Uma das principais me-
tas do PDS é a redução das 
emissões de gases do efeito 
estufa em 20% até 2030, 

horizonte considerado de 
médio prazo. Até 2050, a 
proposta é que essas emis-
sões sejam neutralizadas.

Os compromissos firma-
dos para 2030 incluem a 
realização de rotas de coleta 
seletiva em 100% dos bair-
ros, redução do consumo de 
eletricidade na iluminação 
pública em 50% e cortar à 
metade o desperdício de ali-
mentos. O plano completo 
foi disponibilizado no site 
da prefeitura.

Ao anunciar as metas, o 

prefeito Eduardo Paes (foto) 
afirmou que o tema da sus-
tentabilidade precisa ser um 
consenso estabelecido inde-
pendentemente de trocas de 
governo. “Se a gente quer 
de fato que a cidade sofra as 
transformações necessárias, 
é fundamental que metas 
claras sejam estabelecidas 
e que a sociedade incorpore 
essas metas.”

Paes disse acreditar que o 
Rio de Janeiro tem protago-
nismo na discussão ambien-
tal e lembrou a realização 

das conferências Rio 92, em 
1992, e Rio+20, em 2012, 
que reuniram chefes de 
Estado e especialistas para 
discutir o desenvolvimento 
sustentável. Para o ano que 
vem, a prefeitura anunciou 
a realização da Rio+30 Ci-
dades, 30 anos após a pri-
meira conferência.

A prefeitura pretende 
reunir líderes municipais 
no fim de março do ano que 
vem para discutir metas de 
desenvolvimento sustentá-
vel. 

Divulgação
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Dois agentes da 
Operação Segu-
rança Presente de 

São João de Meriti foram 
baleados no último do-
mingo durante um con-
fronto com bandidos que 
fugiam de um cerco po-
licial. O caso aconteceu 
na Rua Maria Joaquina 
entre o bairro da Pavuna, 
na Zona Norte do Rio, e 
o município da Baixada 
Fluminense. 

Um dos policiais mi-
litares da equipe do 21º 
BPM (São João de Meri-
ti), identificado como sar-
gento Sayão, foi atingido 
no peito e na cabeça. Ele 

foi levado para o Hospi-
tal Estadual Getúlio Var-
gas, na Penha, também na 
Zona Norte da capital. Ele 
passou por uma cirurgia e 
está em estado grave. Já o 
outro policial, um soldado, 

seguiu para uma unidade 
de saúde em Meriti e tem 
quadro estável.

De acordo com a corpo-
ração, o confronto come-
çou depois de uma equipe 
do batalhão ser atacada a 

tiros por bandidos duran-
te patrulhamento. As agen-
tes do Segurança Presente 
foram para o local para dar 
apoio. Ao chegaram, os 
suspeitos fugiram em mo-
tocicletas, e houve novo ti-

roteio. Foi nesse momento 
que os PMs foram feridos.

Bandido ficou ferido 
Minutos depois do con-

fronto, os policiais do 
batalhão de Mesquita lo-

calizaram um dos sus-
peitos. Ferido, ele foi 
atendido no Posto de 
Atendimento Médico 
(PAM) de Meriti e de-
pois levado para a 27ª 
DP (Vicente de Carva-
lho). Na ação, houve 
a apreensão de uma 
pistola.

Fogo 
Cruzado 

De acordo com um 
levantamento do Ins-
tituto Fogo Cruzado, 
somente este ano, 82 
agentes de seguran-

ça foram baleados na Re-
gião Metropolitana do Rio. 
Trinta e três deles morre-
ram. Entre os baleados, 65 
eram policiais militares — 
23 morreram.

aNtONiO carlOs

horahmunicipios@gmail.com

RePRoDução/ReDeS SociaiS

PMs são baleados em confronto 
tRoca De tiRoS 

Bandidos fugiam de cerco policial quando atacaram equipe do batalhão de Meriti 

Jovem morre após explosão 
em baile funk clandestino 

Uma jovem que atingida 
em uma explosão durante 
um baile funk clandestino 
na Rocinha, Zona Sul do 
Rio, não resistiu aos feri-
mentos e morreu no último 
sábado. O acidente aconte-
ceu no dia 31 de maio. Ca-
rolina Gonçalves Oliveira, 
de 20 anos, sofreu queima-
duras em 80% do corpo e 
foi socorrida para o Hospi-
tal Pedro II, em Santa Cruz, 
na Zona Oeste do Rio, mas 
não resistiu aos ferimentos. 

Testemunhas contaram 
que uma caixa com frascos 
de lança-perfume pegou 
fogo e explodiu. A vítima 
estava perto e foi atingida. 
Imagens nas redes sociais 

mostram o baile lotado e 
uma labareda sobre a mesa 
onde os lança-perfumes es-
tavam armazenados. 

O caso foi registrado na 

36ª DP (Santa Cruz), por-
que Carolina estava inter-
nada no Hospital Pedro II, 
mas a delegada informou 
que o inquérito seria envia-

do para 11ª DP (Rocinha). 
O corpo da jovem foi sepul-
tado no último domingo, no 
Cemitério do Caju, Zona 
Portuária da cidade. 

Carolina oliveira sofreu queimaduras em 80% do corpo durante a festa

RePRoDução/ReDeS SociaiS

Traficantes obriga-
ram o pai de um jovem 
de 19 anos, morto por 
uma facção, a carre-
gar o corpo do filho, 
que estava no interior 
de uma comunidade no 
bairro Rio do Ouro, em 
São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio, 
e deixá-lo às margens 
da rodovia RJ-106 para 
que a polícia pudesse 
fazer a perícia. 

A família informou 
que a vítima tinha en-
volvimento com o trá-

fico de drogas e estava 
desaparecido. O cor-
po foi encontrado com 
marcas de tiros. Ao sa-
ber o local onde o corpo 
do filho estava, em uma 
área controlada pelo 
Comando Vermelho, o 
pai foi até lá, mas teve 
que carregar o filho para 
fora da comunidade. 

A Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, 
São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSGI) abriu inqué-
rito para apurar as cir-
cunstância do crime. 

Traficantes obrigam 
pai a carregar 
corpo do filho 

 Corpo foi encontrado na Avenida 
eugênio Borges, em Rio do ouro

RePRoDução 

câmeras de áudio serão instaladas nos 
uniformes e viaturas policiais no Rio 

Foi sancionada pelo go-
vernador Cláudio Castro e 
publicada no Diário Ofi-
cial do Estado ontem um 
projeto de lei que obriga 
a instalação de câmeras de 
vídeo e áudio em unifor-
mes, viaturas e aeronaves 
policiais no Rio de Janeiro.

Ainda não há prazo para 
que a nova norma seja co-
locada em prática. É que 
o trecho que determina-
va que fosse realizada em 

pelo menos 50% da frota 
em um período de até 2 
anos, foi vetado pelo go-
vernador, que também não 
autorizou que os áudios e 
vídeos sejam disponibili-
zados no ato do registro de 
ocorrência e também que 
”todo e qualquer cidadão 
envolvido diretamente na 
ação” tenha acesso ao ma-
terial.

“A implementação de 
medidas propostas pelos 

dispositivos ora vetados 
devem ser objeto de ini-
ciativa do chefe do Poder 
Executivo, que detém o 
controle dos recursos e da 
máquina administrativa”, 
justificou Castro.

O projeto, de autoria 
do deputado Carlos Minc 
(PSB), foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa 
Estadual (Alerj) na segun-
da semana de maio, apro-
ximadamente 7 dias após a 

operação policial que dei-
xou 28 mortos na Favela 
do Jacarezinho, na Zona 
Norte da capital fluminen-
se, considerada a mais letal 
da história do RJ.

”Queremos mais efici-
ência e menos truculência. 
Será que se essa lei tivesse 
sido aprovada antes, essa 
operação [no Jacarezinho] 
teria ocorrido dessa for-
ma? Provavelmente não”, 
questionou Minc.

O local onde um dos PMs foi atacado ficou com poça de sangue. A pistola de um dos bandidos apreendida pelos PMs 

Marido morre após ter pênis mutilado pela mulher 
Suspeita de matar a fa-

cadas e cortar o órgão ge-
nital do ex-companheiro, 
uma mulher foi presa em 
flagrante, na manhã de on-
tem, em São Gonçalo, na 
Região Metropilitana do 
Rio. O crime aconteceu 
numa casa da Rua Manuel 
da Costa, no bairro Santa 
Catarina. Dayana Cristina 
Rodrigues Machado con-

fessou que foi motivada 
por uma suposta traição 
por parte da vítima. 

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Estado de Polícia Mili-
tar, policiais militares do 
7º BPM (São Gonçalo) 
foram acionados para 
verificar a ocorrência e 
já encontraram a vítima, 
identificada como André 

Oliveira Santos, sem vida. 
Após o crime, a mulher 
ainda enfiou o órgão geni-
tal na garganta da vítima. 

A Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, 
São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSG) foi acionada e 
vai investigar o caso. A 
polícia apreendeu a faca 
usada por ela para come-
ter o assassinato. Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local

RePRoDução 
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eneRGia

apesar de crise, Brasil não corre 
risco de apagão em 2021, diz onS

Divulgação

O Operador Nacio-
nal do Sistema 
Elétrico (ONS) 

afirmou que o país não 
corre risco de corte no 
fornecimento de energia 
este ano, apesar de o país 
passar pela “pior crise hi-
drológica desde 1930”. A 
ONS divulgou uma nota 
técnica com a avaliação 
das condições de atendi-
mento energético do Sis-
tema Interligado Nacional 
(SIN). Nessa nota, a en-
tidade afirma que o nível 
das chuvas, “significati-
vamente abaixo da média 
histórica”, motivou uma 
série de recomendações.

As medidas propostas, 
segundo a ONS, já foram 
postas em prática. “Entre 
as ações em curso desta-
cam-se a flexibilização 
das restrições hidráulicas 
dos aproveitamentos loca-
lizados nas bacias dos rios 
São Francisco e Paraná; 
aumento da geração tér-
mica e da garantia do su-
primento de combustível 
para essas usinas; impor-
tação de energia da Argen-
tina e do Uruguai, além 
de campanha de uso cons-
ciente da água e da ener-
gia”, explicou a entidade.

Segundo ela, as provi-
dências estão sendo toma-
das para garantir o forneci-
mento de energia. “Sendo 
assim, diversas medidas 

foram aprovadas pelo Co-
mitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico (CMSE) e já 
estão em curso, o que faz 

com que esse cenário não 
se concretize e se garanta 

o fornecimento de energia 
e potência em 2021”.

Providências estão sendo tomadas para garantir o fornecimento de energia

Divulgação

reDaçãO
horahmunicipios@gmail.com

Anvisa aguarda documentos do 
Butantan para estudo sobre a Butanvac

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) informou que aguarda 
documentos do Instituto 
Butantan para avaliar o pe-
dido de início de estudos 
com seres humanos para o 
desenvolvimento da vacina 
brasileira Butanvac.

De acordo com a Anvisa, 
neste momento em que são 
necessárias informações 
complementares constituem 
a fase do processo que o ór-
gão chama de “exigência”. 

O pedido foi apresen-
tado no dia 26 de março. 
Conforme a Anvisa, desde 
esta data durante 48 dias os 
técnicos aguardam infor-
mações complementares. 

Os últimos dados recebi-
dos foram sobre o protoco-
lo clínico, que estão sendo 
analisados pela equipe téc-

nica da Agência. 
O esclarecimento foi 

divulgado após notícias 
publicadas em meios de 

comunicação sobre uma 
suposta iminência da au-
torização dos estudos pela 
Anvisa.

Instituto se comprometeu a fornecer os dados faltantes 

Divulgação

Os Estados Unidos 
aprovaram um me-
dicamento chamado 
Aduhelm para tratar pa-
cientes com Alzheimer, 
o primeiro novo fárma-
co contra a doença em 
quase duas décadas e o 
primeiro a combater o 
declínio cognitivo rela-
cionado à doença.

A esperada decisão 
da Food and Drug Ad-
ministration (FDA) é 
controversa, já que um 
painel de especialistas 
independentes conside-
rou, em novembro, que 
as evidências do bene-
fício do Aduhelm eram 
insuficientes.

“Aduhelm é o pri-
meiro tratamento que 
visa a fisiopatologia 
subjacente da doença 
de Alzheimer, a pre-
sença de placas de beta 
amiloide no cérebro”, 
disse Patrizia Cavazzo-
ni, da FDA.

Com este parecer, o 
medicamento caminha 
agora para um processo 
de “Aprovação Rápida” 
da FDA, que a autorida-
de reguladora dos Esta-
dos Unidos usa quando 

acredita que uma droga 
pode fornecer benefí-
cios significativos em 
relação aos tratamentos 
existentes, mas ainda há 
alguma incerteza.

“Como costuma 
acontecer quando se 
trata de interpretar da-
dos científicos, a comu-
nidade de especialistas 
ofereceu perspectivas 
diferentes”, disse Ca-
vazzoni em um comu-
nicado reconhecendo a 
polêmica.

O Aduhelm, um anti-
corpo monoclonal tam-
bém conhecido por seu 
nome genérico aduca-
numab, foi testado em 
dois ensaios em huma-
nos em estágio avança-
do da doença, conhe-
cidos como ensaios de 
fase 3. Ele demonstrou 
uma redução no declí-
nio cognitivo em um, 
mas não no outro. Mas 
em todos os estudos, 
demonstrou de forma 
convincente uma redu-
ção no acúmulo de uma 
proteína chamada beta 
amiloide no tecido cere-
bral dos pacientes com 
Alzheimer.

Quase 12 milhões não fizeram prova de vida do INSS
Um total de 11,8 milhões 

de segurados do INSS não 
fizeram a prova de vida des-
de que a pandemia de coro-
navírus começou, em março 
de 2020. A obrigatoriedade 
do procedimento estava 
suspensa até o início deste 
mês e, agora, voltou a valer.

Quem é obrigado a pro-

var que está vivo para se-
guir recebendo o benefício 
pode ficar sem a grana da 
aposentadoria ou pensão 
que não for ao banco com-
provar a sua identidade e 
fazer o recadastramento. O 
procedimento é simples e, 
na maioria dos casos, pode 
ser feito no caixa eletrônico.

Para facilitar a vida do 
segurado e evitar aglome-
rações, o INSS tem um ca-
lendário para a realização 
da chamada fé de vida. As 
datas levam em conta o mês 
em que o beneficiário deve-
ria ter feito o procedimento 
no ano passado.

O segurado que deseja 

saber se deve fazer o re-
cadastramento anual pode 
ligar para a Central 135 e 
perguntar. Também é pos-
sível sabe a data do proce-
dimento olhando no cartão 
de benefício. Em geral, os 
cartões mais recentes infor-
mam o mês da comprova-
ção de vida.

Se houver corte do bene-
fício por perder o prazo do 
recadastramento, o aposen-
tado ou pensionista pode ir 
ao banco provar que está 
vivo. No entanto, se vencer 
o prazo legal, a grana é sus-
pensa na Previdência e só 
uma visita à agência, com 
hora marcada, fará com o 
que benefício seja desblo-
queado.

entidade diz que país passa por “pior crise hidrológica desde 1930”

Na análise da ONS, o 
déficit de precipitação 
acumulado nos últimos 
dez anos em algumas 
bacias chega a alcançar 
um valor maior do que o 
total de chuva que ocor-

re em média num ano. 
Por causa disso, expli-
cou a entidade, as va-
zões afluentes às usinas 
localizadas nessa bacia 
também têm se situado 
abaixo da média históri-

ca nos últimos anos.
“Considerando-se as 

previsões de afluência 
obtidas com a chuva de 
2020, prevê-se a perda 
do controle hidráulico 
de reservatórios da ba-

cia do Rio Paraná no 
segundo semestre de 
2021; a perda do contro-
le hidráulico na bacia do 
Paraná implica em res-
trições no atendimento 
energético nos subsiste-

mas Sul e Sudeste/Cen-
tro-Oeste”, apontou o 
documento da ONS, em 
duas de suas conclusões.

“[…] As medidas in-
dicadas, que resultam na 
manutenção da gover-

nabilidade hidráulica da 
bacia do rio Paraná, per-
mitem assegurar o aten-
dimento eletroenergé-
tico do SIN em 2021”, 
acrescentou a nota téc-
nica.

cRiSe hiDRológica

Prova de vida pode ser realizada nos guichês de atendimento

Divulgação

eua aprova primeiro 
novo medicamento para 

alzheimer em quase 
duas décadas
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Mulheres de 59 anos, nascidas entre janeiro e junho, serão vacinadas de 8h às 12h

VaCinaÇÃO

Barra Mansa vacinará pessoas 
sem comorbidades a partir de hoje

A vacinação contra 
a Covid-19 vol-
tada para a popu-

lação geral começa hoje 
(8), em Barra Mansa. De 
acordo com a prefeitu-
ra, mulheres de 59 anos, 
nascidas entre janeiro e 
junho, serão vacinadas de 
8h às 12h. E mulheres de 
59 anos, nascidas entre 
abril e junho, serão imu-
nizadas de 12h às 16h. As 
imunizações ocorrerão no 
Parque da Cidade.

É indispensável a apre-
sentação de RG, CPF e 
comprovante de residên-
cia nominal atualizado.

– Com a Graça de Deus 
e o trabalho de uma equipe 
maravilhosa, vencemos 
as prioridades e comorbi-
dades do PNI, e amanhã 
voltaremos a vacinar por 
idade. Barra Mansa tem 
demonstrado durante todo 
esse enfrentamento à Pan-
demia o compromisso em 
fazer a coisa certa do jei-
to certo, e respeitando o 
Plano Nacional de imuni-
zação, respeitando as au-
toridades sanitárias, mas 
também o MP e o Judici-
ário. Não tem sido fácil, 
mas seguiremos focados 
em fazer o nosso melhor 
todos os dias! – declarou 
o prefeito Rodrigo Dra-
ble, nas redes sociais.

aNtONiO carlOs
horahmunicipios@gmail.com

é indispensável a apresentação do Rg e CPF

Divulgação

Resende recebe nova remessa de vacinas 
A Prefeitura de Resen-

de recebeu um novo lote 
com as vacinas contra a 
Covid-19. Nesta etapa fo-
ram entregues 3.735 doses 
de imunizantes que serão 
destinadas apenas para a 
aplicação da primeira dose. 
A imunização continua a 
todo vapor no município.   

Do total de vacinas rece-
bidas nesta segunda, 1.170 
são da Pfizer, primeira re-
messa recebida deste tipo 
e mais 2.565 doses da 
Oxford/AstraZeneca. Am-
bos os imunizantes serão 
destinados para a aplicação 
da primeira dose no muni-

cípio. Como de costume, a 
equipe da Prefeitura de Re-
sende e inclusive, o prefei-
to Diogo Balieiro Diniz fo-
ram até Barra Mansa para 
receberem a nova remessa.   

- Importantes come-
çarmos a receber agora as 
vacinas de mais um labo-
ratório. Toda ajuda é bem 
vinda e o município não 
mede esforços para escoar 
com agilidade e organiza-
ção as vacinas recebidas. 
Teremos pela frente mais 
eventos em formato drive-
-thru e estamos de volta 
com o cadastramento para 
pessoas residentes de fora 

das áreas de cobertura dos 
postos de saúde, de acordo 
com as etapas de faixa etá-
ria. Seguimos subindo de-
graus e vamos vencer essa 
doença - disse o prefeito 
Diogo Balieiro Diniz.   

A administração muni-
cipal divulga diariamen-
te as informações sobre o 
número de vacinados atra-
vés do site e redes sociais 
oficiais. Até a última atua-
lização, do dia 7 de junho, 
foram aplicadas 58.589 
doses, sendo 40.741 para a 
primeira dose e 17.848 de 
segunda aplicação em Re-
sende. 

Divulgação/PMR

comércio de volta Redonda funcionará 
até às 19h no Dia dos namorados

O comércio de Volta Re-
donda poderá funcionar 
até às 19h, no sábado (12), 
Dia dos Namorados, após o 
prefeito Antônio Francisco 
Neto ampliar o horário de 
funcionamento para o pró-
ximo feriado. As lojas, que 
funcionam fora dos shop-
pings, vão poder abrir de 9h 
às 19h, visando evitar aglo-
merações e dividir o fluxo 
de consumidores que terão 
mais opções de locais de 
compras.

Segundo o presidente da 
CDL-VR, Gilson de Castro, 
a ampliação do horário ofe-
rece mais flexibilidade para 
os consumidores que não 

têm tempo de realizar as 
compras durante a semana e 
ajuda a diluir o movimento 
no comércio.

– Muitos consumidores 
deixam para comprar os 
presentes sempre de últi-
ma hora e tendo um tempo 
maior, vão poder fazer com 
calma, porque terão mais 
tempo para escolher um ho-
rário e evitar o período de 
maior movimento e terão 
ainda mais opções de locais 
para escolher os presentes – 
avaliou.

novos horários
Além do horário estendi-

do neste sábado, já a partir 

desta terça-feira, (08), há 
mudanças também no horá-
rio para alguns segmentos. 
Óticas, lojas de revenda de 
carros, pneus, e autopeças 
e afins, por exemplo, agora 
podem abrir de 9h às 19h, 
antes era de 10h às 18h.

– São setores que não es-
tavam contemplados no de-
creto e que agora passam a 
integrar o mesmo horário do 
comércio em geral – acres-
centou Gilson.

Ele lembrou que as medi-
das preventivas continuam 
sendo obrigatórias como o 
uso de máscara, distancia-
mento social e higienização 
das mãos e dos ambientes.

Imunização continua a todo vapor no município

Neste momento, de-
vem se cadastrar muní-
cipes com idade a partir 
de 55 anos que residem 
fora das áreas de cober-
tura da Estratégia Saúde 
da Família, através do 

site institucional da Pre-
feitura. Para se cadastrar 
é necessário acessar o 
site www.resende.rj.gov.
br, abrir e preencher 
um formulário através 
do banner “Cadastre-se 

aqui para vacinar con-
tra a Covid-19”. Já as 
pessoas que residem em 
áreas de cobertura dos 
postos de saúde, devem 
aguardar pelo contato 
das equipes responsá-

veis. 
O cadastramento via 

site é voltado apenas 
para os bairros que não 
possuem a cobertura dos 
postos de saúde sendo 
os seguintes: Manejo; 

Alvorada; Vila Julieta; 
Morada da Colina; Mi-
rante das Agulhas; Ipi-
ranga; Jardim Brasília I 
e II; Tangará; Vila Araú-
jo; Centro; Comercial; 
Jardim Tropical; Jardim 

Jalisco I e II; Barbosa 
Lima; Campos Elíseos; 
Casa da Lua; Alphaville; 
Limeira; Monte Castelo; 
Terra Livre; Nova Liber-
dade; Sertãozinho; Boca 
do Leão; Bela Vista.

caDaStRaMento PaRa a vacina 

Divulgação

Mudanças começam a partir de hoje 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

aTos oficiais

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

viRaDo De 
leguMeS

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

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

Quiche De 
leguMeS

Pão De QueiJo 
na caneca

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

.3 ovos

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

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

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 7089/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2021 que objetiva a 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE AS-
SIS, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo adminis-
trativo 7089/2020, às empresas: SILITEC PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 26.898.423/0001-64, 
Valor de R$ 73.392,00 (setenta e três mil, trezentos 
e noventa e dois reais) e ATHOS RIO PRODUTOS 
MÉDICOS, CNPJ: 31.912.939/0001-56, Valor de R$ 
88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Porto Real, 07 de junho de 2021
Renato Antonio Ibrahim

Secretário Municipal de Saúde

ExTRATO DO COnTRATO nº 018/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Real Segurança, Prevenção Con-
tra Incêndio Eireli
03-OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia civil para elaboração de 
projetos complementares para o terminal rodoviário no 
bairro Freitas Soares
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93 
05 - VALOR: R$ 124.425,88 (cento e vinte e quatro mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito cen-
tavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2536/2021
07- PRAZO: 60 (sessenta) dias a partir da da ciência da 
Ordem de Serviços
08- - DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2021

Antonio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ExTRATO DO COnTRATO nº 019/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Fusion Med Comércio de Material 
Médico Hospitalar
03-OBJETO: Aquisição de teste rápido para detecção 
de anticorpos para Covid-19 IGG IGM diferenciados por 
imunocromatografia
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93 
05 - VALOR: R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscen-
tos reais)
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2201/2021
07- PRAZO: 03 (três) meses a partir da da assinatura 
do contrato
08- - DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2021

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DA pRESiDÊnCiA nº 05, DE 07 DE JunHO DE 2021

DECLARA LUTO OFICIAL POR 3 (TRÊS) DIAS, NO ÂMBITO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, EM RAZÃO DO 
FALECIMENTO DO DEFENSOR PÚBLICO ANTÔNIO CAR-
LOS DE OLIVEIRA

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuA-

Çu, no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem 
como de acordo com a inteligência do inciso II do art. 18 do 
Decreto Federal nº 5.700/1971, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Declarar luto oficial por 3 (três dias), por motivo do fale-
cimento do Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos de Oliveira, 

Defensor Público no Município de Nova Iguaçu, hasteando-se 
a meio mastro a Bandeira do Município, na sede da Câmara 
Municipal de Nova Iguaçu. 

Art. 2º - Este ato da Presidência entra em vigor na data de sua 
publicação.  

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

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

DECRETO n° 5141 DE 07 DE JunHO DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por 
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.

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

DECRETA:

Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por 
prazo determinado do servidor com a matrícula abaixo 
relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado 

nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do 
Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada 
em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/080636 08/06/2021

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

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO 
prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1749/SEMAD/2021 DE 07 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na 
Secretaria Municipal de Educação.
ANGELA DA COSTA ALVES 
JEFFERSON RAMOS EVANGELISTA
HUMBERTO DOS SANTOS MARTINS CEZARIO LIMA

pORTARiA nº 1750/SEMAD/2021 DE 07 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 T T F O R T U N A S

 C L F L L N N A L O

 L A N C T N C V N D

 R N R B T C C I F A

 D M L G C D B O L G

 M H M C A T D S N A

 M I C T B F L Y D R

 C D N D T F D T I F

 T R Y M Y E L F R U

 D O C O L M H S F A

 Y A T R T B D U L N

 C V T T R A G B L N

 N I C S N R T M G N

 L Ã T I L C N A C B

 C O D G H A F R N N

 D T I E G Ç S I S S

 R M N R M Õ E N D A

 I T H R C E R O L S

 Q T E H L S A T T O

 U T I T G N L T L I

 E R R N F T O Y T C

 Z C O N N E D C T E

 A D D Y N C E T Y R

 S A N A L E C R O P

 C N T R N F L T C T

 D O C U M E N T O S

 T F N S B L T N L D

 C S A L E V A R A C

 H T R S H L D F L C

 L T T E S O U R O E

Riqueza 
submersa

A costa brasileira é repleta de RIQUEZAS 
submersas, escondidas em navios NAU-
FRAGADOS ao longo dos séculos, muitos 
dos quais apenas se tem o REGISTRO da 
ocorrência, pois até hoje não foram en-
contrados.

Empresas especializadas em “caça ao TE-
SOURO”, sobretudo norte-americanas, 
buscam, por meio de DOCUMENTOS, re-
latos e mapas, além de equipamentos ul-
tramodernos, localizar essas EMBARCA-
ÇÕES e recuperar a sua CARGA.

Um SUBMARINO alemão, o U-513, pos-
to a pique por um HIDROAVIÃO america-
no em 1943, só foi descoberto em 2011, 
85 km a leste de Florianópolis. Junto a 
outros NAVIOS do período da Segunda 
Guerra Mundial, também há nas profun-
dezas CARAVELAS do período colonial, 
vapores e cargueiros que transportavam 
FORTUNAS, seja em DINHEIRO, ouro, 
prata e pedras PRECIOSAS, assim como 
objetos de arte e PORCELANAS.

No Brasil, há registro de 2.197 naufrá-
gios, dos quais apenas 391 foram solu-
cionados. Porém, o navio mais cobiçado é 
a nau Santa Rosa, que afundou próximo 
a Pernambuco em 1726. Para quem o en-
contrar, há uma fortuna de cerca de 400 
milhões de DÓLARES.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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IDES
NAVEGANTE
FODORFX

ALVARADTP
AURCORPO
MPGERAIS

BATMANÇT
ÇÃANSIOSO

TOASONDA
DUTOTELA

CALAVEUG
PATORNEIO

FESTASIR
LOPMÃOS
ESPANTOSO

Supremo
Tribunal
Federal
(sigla)

Condição
do quadro,
na galeria

Profissão
de Co-
lombo
(Hist.)

Licença
para fun-

cionamen-
to de loja

Vapt-(?):
indica
golpe
rápido

Conta-
gem da

população
pelo IBGE

Time
gaúcho

(red. fut.) 

(?) de
fruta:

antiácido

À (?): sem
ter o que

fazer

Aparelho 
que pesqui-
sa o fundo

do mar 

Juro de
dinheiro
empres-

tado

Cupido,
para os
gregos
(Mit.)

Parte
larga dos

remos

Desacom-
panhado

Natal
e Ano-
novo 

Nunca
precede
"P" e "B" 

Que
causa
grande

surpresa

Hífen
(Gram.)

Sílaba de
"pires"

O "eu" de
cada um

Quei-
mação

Dermatite
(Patol.)
A vogal
do meio

Puxador
de água

Consoantes
de "faixa"

É coberto 
com roupa
Item do

endereço
Ave

agressiva
Relativos
a todos

Monitor de
computador

Plural
de "tu"

Competição
esportiva

Blusa
curta

Impacien-
te; aflito
Lições 

(na escola)

Osmar Pra-
do, ator
Símbolo 
de litro

Tubulação
de água

Emudece;
silencia

Seguir;
rumar

Direções 
do trânsito

Delatar; denunciar
(pop.)

Realizar viagem
aérea

Homem-
Morcego

(HQ)         

Marília
Pera:

atuou em
"Pé Na
Cova"

Bofetada

É usado
pela noiva

1 2 3 4

5 6 7 3 8 6 5 9 3

10 11 2 11 12 10
X

6 13 7 6 12

6

2 9 14

6 15 12 16 11 12 14 11

17 14 8 3 12 6 1 4

B
6 9 17 6 5 18 9

18

19 6 5 4 1 11 4 11

9 11 6 4 11 5 2 6

2 15 9 11 9 3 13 6

16 6 13 6 7 3 15 8

14 6 9 11 12 5 3

1

11

10 3 4 9 6 4 1 12

13 11 14 17 19 11 4

3 4 14 6 5 9 11 4 11
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ingredientes

torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

ingredientes

Modo de preparo

arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Munici-
pal de Educação.
LUCIANA AZEVEDO BORGES 
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA
LARISSA SANTOS CASANOVA

pORTARiA nº 1751/SEMAD/2021 DE 07 DE JunHO DE 2021.
Excluir EDUARDO SOARES DE SOUZA da Portaria Nº 1722/SEMAD/2021 DE 02 
DE JUNHO DE 2021, publicada em 03/06/2021.

ERRATAS:

nA pORTARiA nº 1700/SEMAD/2021 DE 02 DE JunHO DE 2021, publicada em 
03/06/2021.
Onde se lê: EDSON BURICHE DOS SANTOS
Leia-se: EDSON BURICHE DOS SANTOS JUNIOR

nA pORTARiA nº 1724/SEMAD/2021 DE 02 DE JunHO DE 2021, publicada em 
03/06/2021.
Onde se lê: FARAELA CAROLINA FERREIRA PORTELA
Leia-se: RAFAELA CAROLINA FERREIRA PORTELA

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

HOMOLOGO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade pREGÃO pRESEnCiAL SRp 
n º 012/2021 cujo objeto é COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA 
pARA FORnECiMEnTO FuTuRA E EVEnTuAL DE inSuMOS ODOnTOLÓGi-
COS, pARA ATEnDiMEnTO AOS SERViÇOS DO (CEO) CEnTRO ESpECiALiZA-
DO ODOnTOLÓGiCO, ATEnDiMEnTOS EM ODOnTOLOGiA DA SECRETARiA 
MuniCipAL DE SAÚDE DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO -RJ., adjudicando 
seu objeto a empresa: ESSEnCiAL RiO DiSTRiBuiDORA DE pRODuTOS MÉ-
DiCOS E HOSpiTALARES EiRELi - ME no valor de R$1.026.048,00 (um milhão, 
vinte e seis mil, quarenta e oito reais), conforme Ata de julgamento/mapa de lan-
ces e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão para Procedimentos de 
Licitação na Modalidade de Pregão Presencial as fls. 1377 a 1419 e ainda, parece-
res da Douta Procuradoria Geral do Município  940 a 954 e 980, e da Controladoria 
Geral do Município 1685.                  

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 07/0125/2020 e apenso 08/0106/2021
COnTRATO n°: 010/SEMUS/2021.
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA LOCAÇÃO DE 
KITS DE MONITORAMENTO CFTV HD PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
VALOR: R$ 1.323.909,12 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NO-
VECENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS).
pRAZO EnTREGA: 12 (doze) meses.
pROGRAMAS DE TRABALHO: 1.10.301.048.2007, 1.10.302.028.2010 E 
1.10.304.049.2012.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00.
nOTA DE EMpEnHO: 230,231 E 232/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 27/05/2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARiA MuniCipAL DE SEGuRAnÇA pÚBLiCA E MOBiLiDADE uRBA-
nA

HOMOLOGO como FRACASSADA a presente LiCiTAÇÃO na modalidade de pRE-
GÃO ELETRÔniCO nº 005/2021, cujo objeto é COnTRATAÇÃO DE EMpRESA 
ESpECiALiZADA pARA AQuiSiÇÃO DE 05 ViATuRAS TipO SEDAn, 2 ViATu-
RAS uTiLiTÁRiO TipO VAn E 2 ViATuRAS TipO piCK-up ViSAnDO MODERni-
ZAR A GuARDA MuniCipAL, ATRAVÉS DO COnVEniO pLATAFORMA + BRA-
SiL nº 904473/2020. Conforme Ata FRACASSADA da Comissão para realização 
de procedimentos de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico as fls. 307 a 309, 
parecer da Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 199 a 205 e 218 e da 
Controladoria Geral do Município às fls. 322.                  
                        

JOÃO SAnT’AnnA JÚniOR
Secretário Municipal de Segurança pública e Mobilidade urbana

SECRETARiA MuniCipAL DE SERViÇOS pÚBLiCOS

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 25/0005/2019
COnTRATO n°: 005/SEMSEP/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 
EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PREOTEÇÃO IN-
DIVIDUAL E COLETIVA E FERRAMENSTAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE 
VIAS, PRAÇAS, ETC, PARA ATENDER O NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 221.998,79 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E NO-
VENTA E OIT REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 01.04.122.001.2052
ELEMEnTO DESpESA: 3.390.30.00
nOTA DE EMpEnHO: 349/2021.

FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 28/05/2021.

CHRiSTiAnO MiRAnDA pOnTES
Secretário Municipal de Serviços públicos

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 07/0125/2020
COnTRATO n°: 009/SEMED/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
COnTRATADA: TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE IN-
FORMÁTICA E COMUNICAÇÃO EIRELLI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA LOCAÇÃO DE 
KITS DE MONITORAMENTOS CFTV HD PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 2.163.549,92 (DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E TRRÊS MIL, 
QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
pRAZO: 12(DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2040, 12.365.022.2041, 
1.12.361.017.2040.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00.
nOTA DE EMpEnHO: 512, 513 E 514/ 2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSinATuRA: 27/05/2021.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

SECRETARiA MuniCipAL DE SEGuRAnÇA pÚBLiCA E MOBiLiDADE uRBA-
nA

SuBSECRETARiA MuniCipAL DE GESTÃO DE pROJETOS EM SEGuRAnÇA 
pÚBLiCA.

pORTARiA n° 001 DE 07 DE JunHO DE 2021

Instituir o Programa de Aperfeiçoamento em Administração e Gestão de Segurança 
Pública Municipal no âmbito da Guarda Civil Municipal.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS EM SEGURANÇA PÚBLICA, 
nomeado pela Portaria nº 1.452, de 05.05.2021, publicada nos Atos Oficiais da Pre-
feitura Municipal de Belford Roxo, em 06.05.2021, e conforme o disposto no Art. 11, 
Capítulo VI, da Lei 13.022, de 08.08.2014, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir o Programa de Aperfeiçoamento em Administração e Gestão de Se-
gurança Pública Municipal no âmbito da Guarda Civil Municipal.
Parágrafo único. A operacionalização do Programa de Aperfeiçoamento de que trata 
o caput será coordenada em parceria com a Divisão de Instrução e Inteligência da 
Guarda Civil Municipal.
Art. 2º. O Programa de Aperfeiçoamento, em consonância com a grade de aulas es-
tabelecidas no Anexo desta Portaria, busca proporcionar aos guardas municipais no 
exercício de funções de Chefia e Comando conhecimentos técnico-administrativos 
necessários ao desempenho do serviço na área de segurança pública.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GERALDO LuiZ DE SOuZA FOnTES
Subsecretário de projetos em Segurança pública

AnExO

Data Tema / Instrutor Carga 
Horária

10/06/2021
Tema: Chefia e Lideranç  a no Comando de Pessoas e Equipes

Instrutor: Coronel CBMERJ Marcello Silva da Costa 
06 h/aula

08/07/2021

Tema: Inteligência de Segurança Pública na Realização de 
Policiamento em Eventos de Grande Porte

Instrutor: Sr. Marcelo Jacob de Araújo

06 h/aula

12/08/2021
Tema: Meio ambiente: Educação, Legislação e Fiscalização

Instrutor: Sr. Andrei dos Santos Veiga
06 h/aula

16/09/2021

Tema: Direito Constitucional e Direito Administrativo no Âmbito da 
Competência do Município

Instrutor: Dr. Rafael Muniz

06 h/aula

14/10/2021

Tema: Ações Integradas para a Redução de Riscos de Desastres 
no Município 

Instrutor: Tenente-Coronel CBMERJ Vilson Santos

06 h/aula

11/11/2021

Tema: Aplicação de Policiamento Preventivo Orientado por 
Indicadores Criminais

Instrutor: Tenente-Coronel PMERJ Daniele de Almeida Neder

06 h/aula

 

pORTARiA nº 103/GDp/pREViDE/2021, DE 07 DE JunHO DE 2021.

ExOnERAR a pedido, a contar de 01 de maio de 2021, KAYZE NUNES CAZÉ, do 
Cargo de Assessor Executivo, DAS-4, do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de Belford Roxo- PREVIDE.

    Belford Roxo, 07 de junho de 2021.

     
pedro paulo da Silveira

Diretor presidente
362-2017

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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(21) 2667-5995       

Até R$ 300
por mês

S E M  T E M P O  A  P E R D E R

Acesse superarj.rj.gov.br ou ligue 
gratuitamente para 0800 071 7474

Chegou o SuperaRJ,
o auxílio emergencial
do Governo do Estado.
É comida na mesa de 
quem mais precisa.

Para ajudar a superar este momento
difícil, o Governo do Estado

 criou o SuperaRJ. O programa 
vai beneficiar milhares de famílias

com até R$ 300 por mês. E também
vai oferecer crédito de até R$ 50 mil

para micro e pequenos negócios,
empreendedores e autônomos. É renda

e crédito para superar as dificuldades.


