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Aptos: 
Belford Roxo 

certifica 
participantes 

do curso de 
Libras
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GCM de Nilópolis vAi 
usAR ARMA de foGo 

3

Mulher é assassinada a 
facadas enquanto dormia 

AtAque NA CAlAdA dA Noite 

Namorado da vítima ainda esfaqueou filha dela, de 5 anos, e os pais

Ana Caroline Felício, de 29 anos, 
morreu na hora. O suspeito foi iden-
tificado como Marcus Vinicius Ba-
tista, de 42 anos, que está foragi-
do.

7

 deputAdo do 
psol queR 

ACABAR CoM 
CopA AMÉRiCA 

No Rio
5

Jovem é baleada na 
cabeça após briga

 com namorado 
na Baixada Fluminense
Os dois estavam em um baile quando tiveram 

bate-boca e agressor sacou arma e atirou. 
7

Dr. João promove ação inédita 
para cães de rua em Meriti

4

‘Dia P’ ofereceu vacinação antirrábica, banho e 
tosa, orientações veterinárias e campanha de ado-
ção na Praça dos Três Poderes. 
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live todA 
quiNtA-

feiRA No 
fACeBooK



quarta-feira, 09 de junho de 2021Hora2

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360  |   WHATSApp: 21 98037-1338                

SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

presidente
José de Lemos
Diretor presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)
Editoria
Hélio Martins
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

BAixADA: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, 
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, 
Itaguaí. SuL FLuMinEnSE:  Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra 
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin. 
COSTA VERDE:  Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGiÃO SERRA-
nA: Teresópolis, Nova Friburgo. RiO DE JAnEiRO:  Centro e Áreas Metropolitanas.

CirCulação

Rua Alexandre Gama Correia, 37 - 
Rancho novo - RJ

CEp: 26013-190

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com

          jornalhorah

Ex
pE

D
iE

n
TE

culturacultura

o soMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

tá loNGe de CoNquistAR

Não foi A pRiMeiRA vez 

iNCoMpetêNCiA ou AzeduMe 
Em meio à pandemia 

não está fácil pra nin-
guém. Mas tem gente 
dando mole e perdendo 
emprego à toa. É o caso 
de um assessor de im-
prensa que não estaciona 
em nenhum orgão para 
o qual é contratado. No 
mais recente emprego, o 
rapaz não chegou a ficar 
seis meses na função e 
foi dispensado. Ao Som-

bra, um desafeto disse 
que o tal jornalista tor-
ce o nariz para a hierar-
quização nas empresas 
e só faz aquilo que lhe 
foi determinado porque 
precisa cumprer ordens. 
Deve ser por isso, que 
seus textos foram repro-
vados pelo chefe, que te-
ria dado a dica: não sabe 
fazer jornalismo, volta 
para os estudos. 

A fonte revelou que 
o jovem profissional já 
havia cometido atos de 
insubornização na últi-
ma assessoria que pres-
tou, como chegar atra-
sado e reclamar porque 
estava sendo chamado 
a atenção e não cum-
prir prazos de entrega 

de material. Com tanta 
reincidência nas suas 
costas, não parece ter 
sido difícil para o chefe 
dispensá-lo. Há quem 
até quem sugere que o 
moço crie sua própria 
empresa, onde não terá 
mais problemas em re-
lação à hierarquia. 

Um integrante de um 
partido sem muita re-
presentatividade em 
um legislativo munici-
pal da Baixada Flumi-
nense tem colocado a 
ganância em primeiro 
plano e esquecido que 
a humildade pode fazer 
qualquer pessoan che-
gar longe. Sem experi-

ência política, o rapaz 
estaria de olho em um 
dos cargos da agremia-
ção que acabou de lhe 
abrir as portas. Sombra 
descobriu que o moço 
tem conspirado atrás 
das cortinas para levar 
adiante seu plano de 
puxar o tapete de um 
antigo desafeto. 

AquaRio recebe Museu 
de Cera Dreamland

No lobby está instalado o famoso Museu de Cera, 
com peças de personalidades e personagens

A Zona Portuária do RIo 
é guardiã de memórias e te-
souros da cidade. Diversas 
atrações culturais e turísti-
cas agitam a região, como 
o Aquario, o maior aquário 
da América do Sul, que reú-
ne cerca de três mil animais 
em 28 tanques. Sem dúvida, 
uma das boas experiências 
que você não pode deixar de 
conferir. 

Outra atração chama a 
atenção de quem vai ao 
AquaRio. Pela 2ª vez, a 
exposição “Dreamland“, 
o famoso Museu de Cera 

foi instalado em seu lobby. 
Com estátuas em tamanho 
real de grandes personali-
dades como a cantora Amy 
Winehouse, do gigante da 
tecnologia Steve Jobs e dos 
inesquecíveis Trapalhões 
Didi e Mussum, o Museu de 
Cera Dreamland é a melhor 
pedida. 

 
Produzidas em 

ateliês da França
 e Inglaterra

São mais de 30 peças 
produzidas em ateliês da 
França e Inglaterra. Entre 

as esculturas expostas, es-
tão celebridades da ficção e 
da saga Star Wars, como o 
Mestre Yoda, Darth Vader e 
StormTrooper. O público de-
voto dos quadrinhos também 
se sentirá representado pelas 
réplicas dos personagens Ho-
mem de Ferro e Wolverine. 
Logo na entrada, o badalado 
personagem Tyrion Lannis-
ter, de Game of Thrones, dá 
as boas-vindas. O ingresso 
custa R$29,90. O endereço é 
Praça Muhammad Ali, Gam-
boa. O museu funciona todos 
os dias, das 10h às 18h. 

Cidade das Artes faz série de 
Música de Câmara em junho

A Série de Câmara Ci-
dade das Artes apresenta 
trabalhos de destaque nos 
dias 12, 13, 19 e 20 e 26 e 
27 de junho – sempre sába-
dos (18 horas) e domingos 
(11 horas) no Teatro de Câ-
mara da fundação.

A curadoria da série é de 
Sofia Ceccato, flautista e 
solista do Theatro Muni-
cipal do Rio de Janeiro e 
da Orquestra Sinfônica de 
Mulheres. 

Montadas aos poucos, 
com artistas de uma mes-
ma família, casais e ami-
gos em atividade constan-
te, os shows tiveram essa 
preocupação por causa da 
pandemia. “Era necessário 
ter pessoas morando sob o 
mesmo teto, ou trabalhan-
do diariamente, sempre 
sendo testadas contra Co-
vid para que não houvesse 
proliferação do vírus” co-
menta Sofia.

Talento, acesso, diversi-
dade e pluralidade foram 
os requisitos para a escolha 
do repertório e para quem 
não conhece bem as séries 
de câmara elas são feitas 

para apresentação em espa-
ços pequenos como salas, 
pequenos salões ou em re-
cepções íntimas. A Cidade 
das Artes possui uma das 
melhores acústicas para 
esse tipo de música, na ci-
dade do Rio de janeiro.

Programação
Dias 12 e 13 – Fernando 

Portari e Carla Rizzi
Fernando Portari e Car-

la Rizzi são um casal pop 
lírico e vão apresentar o 
show ENDLESS LOVE 
no fim de semana do Dia 
dos Namorados. Da canção 
americana à música latina, 
passando também pela mú-
sica brasileira o casal mos-
tra toda a sua versatilidade 
sobre o tema do romance. 
O show é bastante ecléti-
co. Standarts americanos: 
When I Fall in love, Moo-
linght Serenate, Night and 
Day, duetos famosos de 
musicais como Fantasma 
da Opera e músicas bra-
sileiras, citando: Como é 
Grande o Meu Amor por 
você, Bem que se quis, 
Linda Demais, e árias da 

ópera, Nessun Dorma de 
Giacomo Puccini e Haba-
nera da Opera Carmem de 
Bizet, a cigana mais conhe-
cida do mundo clássico. 
No piano, acompanhando 
tudo, estará Eduardo Hen-
rique Santos e uma partici-
pação especial do violinis-
ta Wiliam Isaac

Dias 19 e 20 – 
Camerata da Esquina

Camerata de Esquina 
é um grupo de cordas da 
UFRJ e UNIRIO. É como 
uma conversa entre amigos 
numa mesa de bar através 
de jovens músicos que bus-
cam elaborar um programa 
que abrange diversos tipos 
e dialetos da música brasi-
leira

O programa terá Tico 
Tico no Fubá de Zequinha 
de Abreu ( imortalizado na 
voz de Carmem Miranda), 
Sonata para Cordas de Car-
los Gomes, Corta-Jaca da 
Chiquinha Gonzaga, Brava 
Candura em homenagem 
a Radamés Gnatalli além 
de um arranjo original de 
Jura, samba cantado por 

Zeca Pagodinho
Dia 26 – Duo Querubim
Duo Querubim é com-

posta por Camila Marliere 
e Tibor Fittel, casal multi-
-instumentista e traz o re-
pertório de música de con-
certo com transcrições e 
arranjos de árias e canções 
de câmara para acordeon.

Mozart, Handel, Kurt 
Weill, Lorenzo Fernández 
serão apresentados num 
mix de óperas e outras pe-
ças clássicas em uma con-
versa com a presença forte 
da sanfona

Dia 27 – Quinteto Rio
Quinteto Rio é formado 

por instrumentistas reno-
mados do cenário musical 
carioca, o grupo traz os ins-
trumentos de metal não so-
mente pelos teatros e salas 
de câmaras, mas também 
pelas plataformas digitais.

Programa leve com Bach, 
Ernesto Nazaré, Puccini 
valorizando o melhor da 
música renascentista e bar-
roca – ambas românticas – 
sempre em interpretações 
inovadoras, ousadas e ca-
tivantes.

- Série fortalece abertura de espaços culturais nos fins de semana de junho

O AquaRio abre 
espaço para o Museu 

de Cera que expõe 
estátuas de figuras 

importantes do entre-
tenimento e do mundo 

digital/Reprodução 

Um grupo que tem 
sua formação em 
dupla com Gege 
Neto, músico e 
produtor musi-
cal nascido em 
João Pessoa PB 
e que traz toda 

as raizes nordetinas e 
um som alegre aqui no 
Rio de Janeiro, fazen-
do todo mundo dançar 
e conhecer um pouco 
da cultura da Paraíba. 
E a voz é com ela: Ta-
tiane Silva! Carioca e 

com um talento impar. 
Conheça um pouco 
mais da história nas 
redes socias. Todas às 
quintas-feiras acontece 
uma live através da pá-
gina no Facebook: for-
ródekaras.
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Segurança

geral

REPRODUçãO

GCM de Nilópolis vai 
utilizar arma de fogo 

Prefeito sanciona lei que autoriza o uso de armamento pela Guarda Civil Municipal 

fMs de Belford Roxo 
promove treinamento 

para empresas 
A Prefeitura de Belford 

Roxo, através do Fun-
do Municipal de Saúde 
(FMS), realizou ontem, o 
treinamento das empresas 
habilitadas e credenciadas 
no Chamamento Públi-
co n° 001/SEMUS/2021, 
para promover o aperfei-
çoamento das atividades 
de regulação e acesso da 
população aos serviços 
complementares de saúde, 
regidos pela Lei Federal 
n° 8.080/1990, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica do 
Sistema Único de Saúde. 

De acordo com o pre-
sidente do FMS, Carlos 
Andrade, o objetivo do 

treinamento consiste em 
dar às empresas o devido 
suporte na execução dos 
contratos e garantir a am-
plitude do acesso aos ser-
viços de saúde à popula-
ção. “Ainda foi debatida a 
necessidade de acesso aos 
sistemas de informações 
necessários à regulação 
das atividades e acesso aos 
serviços complementares 
de saúde, orientações, de 
acordo com o Ministério 
da Saúde, quanto ao pro-
cessamento dos procedi-
mentos e envio dos dados 
do faturamento na forma 
estabelecida pelo Sistema 
DATASUS”, explicou o 

presidente do Fundo. 

Treinamento 
O treinamento foi coor-

denado pelo FMS e pelo 
superintendente de con-
tas médicas Ricardo da 
Penha Sigolo. Estiveram 
ainda presentes a superin-
tendente orçamentária e 
financeira do órgão, Már-
cia Costa, o subprocura-
dor do município Rapha-
el Davalle e membros da 
Secretaria Municipal de 
Saúde responsáveis pela 
organização da regulação 
em Belford Roxo, Ricar-
do Suarez, e João Marcelo 
Fernandes.

- O presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade, destacou o 
objetivo do treinamento 

- Os agentes estão autorizados a utilizar a arma apenas no exercício das funções

exiGêNCiAs pARA teR o poRte expedido pelA pf

Para ter o porte ex-
pedido pela PF, o 
guarda deve cumprir 
algumas exigências, 
tais como a realização 
periódica de cursos 
técnicos e profissio-

nais, além de avalia-
ção psicológica. Os 
agentes interessados 
passaram pela avalia-
ção psicológica, rea-
lizada por profissio-
nal autorizado pela 

Polícia Federal, e 
participarão de pales-
tras que irão abordar 
as responsabilidades 
requeridas para o uso 
desse tipo de arma de 
fogo. Eles também 

terão de participar de 
curso de armamento e 
tiro.

Já utiliza o IMPO
A GCM de Nilópo-

lis já utiliza como do-

tação regulamentar o 
dispositivo incapaci-
tante elétrico, do mo-
delo Spark, e o spray 
de gás de pimenta. 
Ambos classificados 
como Instrumento 

de Menor Potencial 
Ofensivo (IMPO), e 
rotineiramente uti-
lizados nas Guardas 
Civis de cidades com 
alta densidade demo-
gráfica.

Belford Roxo certifica participantes do curso básico de Libras

A Guarda Civil 
M u n i c i p a l 
de Nilópo-

lis vai utilizar armas 
de fogo em serviço. 
A lei complementar 
que autoriza o porte 
e uso (161/2021) foi 
sancionada pelo pre-
feito Abraão David 
Neto (PL) e publica-
da no Diário Oficial 
do Município na edi-
ção da última sexta-
-feira. 

Autor da lei, o ve-
reador Anderson 
Campos (Republica-
nos) justificou que, 
além de condicionar 
o uso do armamento 
pelos agentes apenas 
ao exercício de suas 
funções, a medida 

não alterará a função 
da GCM, que conti-
nuará atuando como 
guarda patrimonial, 
de fiscalização de 
posturas e de pres-
tação de serviços de 
medidas primárias de 
segurança, que ini-
bem a ocorrência de 
crimes.

“Propus apenas 
o acréscimo de um 
dispositivo na Lei 
35/2001, que criou a 
Guarda Civil Muni-
cipal em Nilópolis, 
estando o município 
dentro do que rege a 
Lei Federal nº 13.022, 
de 08 de agosto de 
2014, denominado 
Estatuto das Guardas 
Municipais, que inse-
re guardas municipais 
no sistema nacional 

de segurança públi-
ca, garante o porte de 
arma e dá a estes pro-
fissionais o poder de 
polícia. Tenho certe-
za que este é um mo-
mento histórico para 
Nilópolis. Precisamos 
ter coragem para fa-
zer o certo, e o certo 
é enfrentar ao crime. 
O mérito não é do 
vereador Anderson 
Campos, mas sim da 
população de bem”, 
concluiu o parlamen-
tar.

Com a sanção, o mu-
nicípio solicitará ao 
Exército a autorização 
da compra de armas e 
munições para uso no 
exercício da função e 
para treinamentos, e 
à Polícia Federal, o 
porte de armas.

A Fundação de Desen-
volvimento Social de Bel-
ford Roxo formou ontem, 
os alunos da segunda etapa 
do Curso Básico de Libras. 
Ao todo, participaram 90 
pessoas ao longo de três 
meses, através de aulas 
teóricas e práticas, de ma-
neira presencial e remota. 
O curso formou 80 pessoas 
no ano passado, entre eles 
funcionários de outros se-
tores que trabalham com o 

atendimento ao público. 
De acordo com a presi-

dente da Fumbel, Clarice 
Castro, nesta segunda fase, 
três turmas foram forma-
das. “Abrimos turmas para 
a população pois muitas fa-
mílias têm pessoas surdas 
ou mudas e não conseguem 
se comunicar” explicou 
Clarice. O tradutor e intér-
prete de libras Carlos Fi-
dalgo Tils é quem ministra 
as aulas. “Na parte teórica 

trabalhamos a introdução a 
libras e na prática começa-
mos com as saudações para 
os alunos irem se desenvol-
vendo. Após a conclusão 
do curso, muitos procuram 
se aperfeiçoar para traba-
lhar com libras”, resumiu 
Carlos. 

 Não esquecer o que 
aprendeu 

A aposentada Vilma Ani-
ceto da Silva Araújo, 62 

anos, já trabalhou no Ciep 
Constantino Reis com alu-
nos surdos e mudos. De-
cidiu realizar o curso para 
não esquecer o que apren-
deu enquanto estava na 
unidade escolar. “Surgiu 
a oportunidade e vim par-
ticipar do curso. A língua 
não pode parar, tem que 
ser estudada todos os dias. 
As pessoas surdas e mudas 
precisam disso, pois se tor-
nam invisíveis já que a po-

Cerca de 90 alunos receberam os certificados de conclusão do curso 
básico de Libras

REPRODUçãO
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Educação avança, mesmo 
sob a pandemia 

O Mapa do Ensi-
no Superior no Brasil 
2021, divulgado ontem 
pelo Semesp, entidade 
que representa mante-
nedoras de ensino supe-
rior no país, mostra que 
o número de matrículas 
em cursos superiores 
presenciais e de ensino 
a distância (EAD), nas 
redes privada e pública, 
cresceu 1,8% em 2019. 

O crescimento total 
das matrículas na rede 
privada para cursos pre-
senciais e EAD foi de 
2,4%, enquanto na rede 
pública foi de 1,5%. 

“Chama a atenção 
que, apesar de termos 
crescido nesses últimos 
anos, a taxa de esco-
larização líquida, que 
mede o percentual de 
jovens de 18 a 24 anos 
que estão no ensino su-
perior, na faixa etária 
adequada, não cresce. 
Em 2018, esse número 

era de 17,9%, ou seja 
de toda essa população, 
só esses estavam matri-
culados no ensino su-
perior. Em 2019, eram 
18,1%; em 2020, 18%; 
e 2021 a estimativa é de 
17,8%”, disse o diretor 
executivo do Semesp, 
Rodrigo Capelato.

Quando se conside-
ram apenas os cursos 
presenciais da rede pri-
vada, em 2021 a previ-
são é de queda de 8,9% 
no número de matrí-
culas. Para os cursos 
EAD, na mesma rede e 
período, a estimativa de 
crescimento é de 9,8%. 
“Mas, mesmo no EAD, 
o crescimento que vi-
nha ocorrendo antes da 
pandemia também di-
minuiu. Temos impac-
to da pandemia tanto 
no presencial quanto 
no EAD”, afirmou o 
diretor. Fonte: Agência 
Brasil. 

Pessoas que são tratadas de sequelas da covid-19 poderão ter gratui-
dade nos ônibus intermunicipais no RJ. É o que prevê um projeto de lei 
que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Pelo Youtube

Um acordo de coope-
ração para a campanha 
Rio Contra a Fome foi 
fechado entre a Secre-
taria Especial da Juven-
tude Carioca (JUVRio) 
e a organização inter-
nacional Community 
Organized Relief Effort 
(CORE). 

A CORE vai doar 
cerca de R$ 250 mil 
em apoio na logística 
de distribuição dos ali-
mentos arrecadados na 
campanha. A JUVRio 
segue gerenciando a 
ação, além de super-
visionar e fiscalizar a 
atuação da parceira.

diNheiRo à vistA 

A secretá Nacional da 
Juventude, do Ministério 
da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, 
Emilly Coelho, participou 
de uma audiência pública 
na Câmara Municipal de 
Duque de Caxias, na últi-
ma sexta. 

Para o secretário de ciência e tecnologia 
de Duque de Caxias, Eduardo Moreira, o 
programa do governo federal ainda tem 
pouca visibilidade no município e a Pre-
feitura vai investir em divulgação. 

loBBy 

MAis divulGAção 

O objetivo da visita foi o de reforçar 
o programa ID Jovem, em Caxias, de-
vido a baixa procura. Dos quase 41,5 
mil pessoas que têm direito aos benefí-
cios, apenas 7,3 mil fizeram inscrição 
para a iniciativa. 

BAixA pRoCuRA 

AGêNCiA BRAsil 

A CPI da Assembleia 
Legislativa do Esta-
do do Rio de Janei-
ro (Alerj) que apura a 
queda na arrecadação 
de receitas compensa-
tórias da exploração de 
petróleo e gás vai pedir 
à Procuradoria Geral 

do Estado (PGE) a rela-
ção das empresas do se-
tor inscritas no cadastro 
da Dívida Ativa. Na úl-
tima segunda-feira, os 
integrantes do colegia-
do decidiram estender 
o prazo dos trabalhos 
em mais 60 dias. Se-

gundo o presidente da 
Comissão, deputado 
Luiz Paulo (Cidadania) 
é necessário mais tem-
po para analisar docu-
mentos e esclarecer de-
talhes sobre o processo 
de pagamento das com-
pensações.

CPI dos Royalties prorroga prazo 

assessoria de impresa

Meriti promove cuidados 
para os pets no ‘Dia P

Ação iNÉditA 

Iniciativa foi realizada na Praça dos Três Poderes com animais em situação de rua e estendidas para os de estimação

Rodoviárias clandestina se instalam no Rio e fazem viagens para outros 
estados, no valor de até R$ 450. As negociações são feitas através de telefone 
e os ônibus partem da Avenida Brasil e de São Cristóvão.

CoNtRA A foMe 

geral

 eNsiNAR o AMoR de iNCoNdiCioNAl 
A secretária de 

Saúde, Marcia Lu-
cas, destacou que a 
saúde do animal é a 
saúde do ser huma-
no. Cuidar dos ani-
mais e dar carinho 
a eles é cuidar de 

nós mesmos. Sem 
contar que receber 
amor de um bichi-
nho é muito impor-
tante porque eles 
estão nesse mundo 
para mostrar o que é 
o amor e nos ensinar 

o que é amar incon-
dicionalmente. “O 
animal ama quem 
cuida dele, inde-
pendente de quem 
seja essa pessoa. 
Ele retribui o sen-
timento de forma 

gratuita e sincera. E 
vale parabenizar a 
criatividade da nos-
sa Superintendên-
cia de Promoção e 
Bem-Estar Animal, 
que tem feito a di-
ferença no nosso 

município e eu te-
nho orgulho desse 
trabalho”, concluiu. 

A ação social aten-
deu 2.300 animais 
vacinando contra 
a raiva, 17 banhos 
com tosa, 210 ca-

dastro de proteto-
res com 10 ou mais 
animais, além dos 
24 adotados, entre 
gatos e cachorros. A 
próxima edição está 
prevista para o mês 
de julho.

Equipes da Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal durante a ação que atendeu dezenas de 
pets com vacinação antirrábica, banho e tosa, orientações veterinárias e campanha de adoção

editoRiAl
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Na manhã da úl-
tima segunda-
-feira, a equipe 

da Superintendência de 
Promoção e Bem-Estar 
Animal promoveu o “Dia 
P”: “P” de Promoção, Pro-
teção, Prevenção e, claro, 
de Pet. Durante o even-
to, ações como vacinação 
antirrábica, banho e tosa, 
orientações veterinárias e 
campanha de adoção fo-
ram realizadas na Praça 
dos Três Poderes com ani-
mais em situação de rua e 
estendidas para a popula-
ção meritiense que possui 
animais de estimação.

As tendas foram monta-
das na praça que fica em 
frente à prefeitura seguin-
do todos os protocolos de 
segurança no combate à 
covid-19. O evento con-
tou com a presença de 
várias autoridades, dentre 
elas o prefeito da cidade, 
Dr. João, a secretária de 

Saúde, Marcia Lucas, o 
secretário de Transportes, 
Bebeto da Veggi, o depu-
tado estadual, Valdecy da 
Saúde, os subsecretários 
de Saúde, Bruno de Castro 
e Dra Malu, a radialista e 
jornalista da rádio Tupi e 
defensora da causa ani-
mal, Karla de Lucas, os 
vereadores Kbça, Jeffer-
son Martin e Rogério Fer-
nandes.

“Esse grande evento é 
voltado para assistência 
aos animais de rua e do-
mésticos, e foi organizado 
pela nossa superintenden-
te Luciene Maria, que se 
dedicou para enaltecer e 
engrandecer a causa ani-
mal no município”, disse 
o prefeito.

“A população meritiense 
agradece ao nosso prefei-
to, Dr.João, e a secretária 
de Saúde Marcia Lucas 
porque a gestão desse go-
verno cuida da gente. O 
município está andando 
em passos largos nos cui-
dados com a saúde dos 
animais, principalmente 
se comparado a outras ci-
dades”, declarou o deputa-

do Valdecy da Saúde.

Abandono de animais
O abandono de animais 

no Brasil ocorre de ma-
neira indiscriminada e mi-
lhares de cães e gatos são 
deixados nas ruas, diaria-
mente. Com as medidas 
de distanciamento social 
por causa da pandemia, 
ONG’s e protetores de 
animais afirmam que o 
problema piorou. A cam-
panha de doação respon-
sável, por sua vez, foi um 
marco durante o evento e 
contou com um total de 24 
bichinhos adotados.

Debora Cezar é morado-
ra da cidade, possui qua-
tro animais de estimação, 
é dona de casa e diz que 
sempre foi apaixonada por 
bichos. Ao se deparar com 
a feira de adoção no “DIA 
P”, sentiu-se escolhida 
por um deles e foi amor 
à primeira vista: “Mais 
um para eu poder amar. O 
quinto da minha casa. Ele 
me abraçou e me escolheu. 
Comecei a chorar e o cora-
ção pediu e eu decidi levar 
o ‘Júnior’ (nome dado ao 

animal)”, declarou emo-
cionada.

“É ‘P’ de possível, ‘P’ 
de promoção, ‘P’ de pos-
sibilidades. A nossa ideia 

é fazer essa ação social de 
forma itinerante, mensal-
mente, nos bairros. Nós 
queremos dar atenção, 
principalmente aos ani-

mais que vivem nas ruas 
e precisam do nosso cui-
dado”, avalia a superin-
tendente da pasta Luciene 
Maria.



quarta-feira, 09 de junho de 2021 Hora 5esporte

DIVULGAçãO

CopA AMÉRiCA

Deputado estadual entra na Justiça 
para tirar Copa América do Rio

Intenção é suspender imediatamente os jogos em solo carioca

redação
horahmunicipios@gmail.com

Impedir a realização 
de jogos da Copa 
América no esta-

do do Rio de Janeiro é 
alvo de uma ação im-
petrada na Justiça pelo 
deputado estadual Fla-
vio Serafini (PSOL). 

O início do torneio 
de seleções será no do-
mingo (13). A primeira 
partida no Rio é o duelo 
entre Argentina e Chile, 
no Estádio Nilton San-
tos. Ao todo, a tabela da 
competição prevê oito 
jogos no Rio, inclusive 
a final, em 10 de julho, 
no Maracanã.

O mandado de segu-
rança pede uma liminar 

para suspender imedia-
tamente os jogos em 
solo carioca. A ação 
cita ainda o governador 
Cláudio Castro e o pre-
feito Eduardo Paes. O 
deputado estadual pede 
à Justiça que o Minis-
tério Público Estadual 
seja intimado para opi-
nar a respeito do tema.

Na petição inicial, o 
deputado argumenta 
que o anúncio da rea-
lização da Copa Amé-
rica “foi recebido com 
enorme preocupação 
pela população, inclu-
sive pelos próprios jo-
gadores escalados para 
disputar o campeona-
to”.

Além do Rio, outras 
capitais que receberão 

partidas são Brasília, 
Goiânia e Cuiabá. O 
Brasil abrigou a com-

petição ao atender um 
pedido da Conmebol, 
que se viu sem alterna-

tivas após a indisponi-
bilidade de Colômbia e 
Argentina. No caso dos 

argentinos, em razão de 
uma posição do gover-
no frente à pandemia.

Ceni testa positivo 
para Covid-19

O Flamengo informou 
que Rogério Ceni testou 
positivo para Covid-19. 
Desta forma, o técnico 
ficará fora dos próximos 
dois jogos da equipe.

Mauricio Souza, do 
sub-20, e seu auxiliar, 
Márcio Torres, vão co-
mandar o time contra o 
Coritiba, na quinta-feira 
(10), pela Copa do Bra-
sil, e diante do América-
-MG, no domingo (13), 
no Maracanã.

Além de Ceni, outros 
quatro membros da co-
missão técnica haviam 
testado positivo na se-
mana passada, logo 

após a folga de de dois 
dias concedida ao elen-
co.

No retorno, os exames 
indicaram positivo para 
Charles Hembert e Nel-
son Simões, auxiliares, 
Leandro Costa, analista 
de desempenho, e Mar-
cos Vinicius, roupeiro.

No elenco, dois testes 
positivos: Arrascaeta foi 
diagnosticado logo ao 
se reapresentar à sele-
ção uruguaia para a dis-
puta das eliminatórias e 
cumpre quarentena em 
seu país natal. O meia 
Max, do sub-20, foi ou-
tro a ter exame positivo.

Time será assumido nos próximos dois jogos por Maurício Souza
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Botafogo fecha parceria 
para treinos no Saferj

Paulo Henrique Gan-
so se reapresentou ao 
Fluminense no início 
desta semana, após ter 
apresentado sintomas 
de gripe, ter sido libe-
rado do treino de sába-
do (5) e desfalcado o 
time na vitória por 1 a 
0 sobre o Cuiabá no úl-

timo domingo (6), em 
São Januário, o camisa 
10 tricolor passou por 
teste de Covid-19 que 
deu negativo. 

Ele já voltou a trei-
nar normalmente com 
o elenco no CT Car-
los Castilho. A infor-
mação foi divulgada 

pelo site “Saudações 
Tricolores”. Porém, as 
negociações para uma 
possível transferência 
para o Santos seguem 
a todo vapor. Na se-
mana passada, as con-
versas esquentaram, e 
a ideia é que o acordo 
seja desenhado com os 

clubes dividindo os sa-
lários meio a meio por 
um empréstimo até o 
fim da temporada. Se 
não houver uma defi-
nição até terça, Gan-
so deve viajar com o 
grupo para enfrentar o 
Bragantino pela Copa 
do Brasil.

Recuperado da gripe, Ganso se reapresenta ao Fluminense

O Botafogo está momentaneamente de casa nova
O clube fechou 

parceria com o 
Sindicato dos Atle-
tas de Futebol do 
Estado do Rio de 
Janeiro (Saferj) 
para que o elenco 
treinasse no CT do 
sindicato enquan-
to o Nilton Santos 
está cedido para a 
realização da Copa 
América.

Como também 
não poderá man-
dar seus jogos no 
estádio, a diretoria 

optou por realizar 
a próxima partida, 
contra o Remo, em 
Volta Redonda.

O Centro de Trei-
namento da Saferj 
fica em Guaratiba, 
zona oeste do Rio, 
tem 25 mil m², 
com dois campos 
oficiais, vestiários 
e até arquibanca-
da com capacidade 
para 400 pessoas. 
O CT também con-
ta com sala de gi-
nástica equipada e 

normalmente fun-
ciona para jogado-
res sem contrato 
que buscam man-
ter a forma física.

A decisão de ir 
para o CT do Saferj 
foi tomada pelo de-
partamento de fu-
tebol junto com a 
comissão técnica. 
Todas as despesas 
do clube com CT e 
aluguel de estádio 
serão pagas pela 
organização do tor-
neio continental.

A competição da 
Conmebol começa 
no próximo domin-
go, dia 13, e o Nil-
ton Santos abrigará 
sete partidas. A úl-
tima delas será no 
dia 5 de julho. Nes-
se período o Bota-
fogo terá três jogos 
como mandante, 
incluindo o jogo 
contra o Remo, às 
18h15 (de Brasí-
lia) no mesmo dia 
do início da Copa 
América.

Primeira partida no Rio é o duelo entre Argentina e Chile, no Estádio Nilton Santos
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Usuários dos trens já haviam se manifestado contra o reajuste

SuperVia entra com pedido 
de recuperação judicial

 Rio de Janeiro, ajuizou pedido de recuperação judicial na segunda-feira (7) no Tribunal de
 Justiça do Rio, com base na Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falências

SUS inclui medicamento para tratamento 
de atrofia muscular espinhal 2

 Spinraza já era ofertado pelo sistema para o tipo 1

redação
horahmunicipios@gmail.com

O Sistema Único de 
Saúde (SUS) passará a 
oferecer um novo tra-
tamento, com o medi-
camento Nusinersena 
(Spinraza), para pacien-
tes com Atrofia Muscu-
lar Espinhal (AME) tipo 
2. O fármaco já é dispo-
nibilizado aos pacientes 
do tipo 1 da doença des-
de novembro de 2019, 
mas o Ministério da 
Saúde decidiu ampliar 
seu uso.

Essa decisão ocorreu 
após audiência públi-
ca realizada em mar-
ço deste ano, quando 
a sociedade foi ouvida 
sobre a proposta. Dian-
te do “alto volume de 
contribuições recebidas 
e comoção por parte da 
sociedade”, segundo o 
ministério, a audiência 
pública foi realizada e 
o tratamento para tipo 2 
foi incorporado.

A medida foi contra 
uma recomendação da 
Comissão Nacional de 
Incorporação de Tec-
nologias em fevereiro. 
Segundo a entidade,  
não havia evidências 
científicas suficientes 
para recomendação fa-
vorável, considerando 
o alto investimento que 
a incorporação para tra-
tamentos dos tipos 2 e 
3 exigiriam. Mas a au-

diência pública reverteu 
o quadro, ao menos para 
pacientes do tipo 2.

A AME é uma doen-
ça genética que interfere 
na capacidade do corpo 
de produzir uma proteí-
na considerada essencial 
para a sobrevivência dos 

neurônios motores. Sem 
ela, os neurônios morrem 
e as pessoas vão perdendo 
controle e força muscula-
res, ficando incapacitados 
de se moverem, engolirem 
ou mesmo respirarem. O 
quadro é degenerativo e 
não tem cura.

A Atrofia Muscular Es-
pinhal possui quatro sub-
tipos, distintos conforme 
a idade de início dos sin-
tomas. O tipo 1 é o mais 
grave da doença. A sua in-
cidência é de um caso para 
cada seis a 11 mil nascidos 
vivos.

Segundo a concessio-
nária, o pedido visa 
“preservar a presta-

ção de serviço aos milha-
res de passageiros de trens 
da Região Metropolitana 
do Rio e iniciar um novo 
ciclo de negociação junto 
aos credores e ao Poder 
Concedente” para superar 
a crise financeira que atin-
ge a empresa.

Em comunicado aos 
funcionários, o presiden-
te da SuperVia, Antonio 
Carlos Sanches, disse que 
as empresas de transporte 
foram especialmente afe-
tadas pela pandemia da 
covid-19.

“Nós tivemos que re-
dobrar os cuidados com 
a nossa própria saúde e, 
ao mesmo tempo, manter 
o sistema ferroviário em 
funcionamento. No nosso 
caso, a pandemia provo-
cou uma crise financeira 
sem precedentes, uma vez 
que, atualmente, transpor-
tamos a metade do número 
de passageiros de antes da 
crise”, explicou.

De acordo com a empre-
sa, a perda financeira acu-
mulada desde março de 
2020 é de R$ 474 milhões, 

por conta da redução de 
102 milhões de passagei-
ros, contabilizados até 
quarta-feira da semana 
passada (2).

“Antes da pandemia, a 
concessionária transpor-
tava 600 mil passageiros/
dia; atualmente, o fluxo di-
ário se estabilizou em 300 
mil passageiros/dia. Com 
o agravamento da pande-
mia e da crise econômica 
e social do Rio de Janeiro, 
a recuperação total do flu-
xo de passageiros está pre-
vista apenas para 2023”, 
informou a empresa.

Dívidas somam R$ 1,2 
bilhão

Segundo ela, o sistema 
de transporte de passagei-
ros do Rio de Janeiro não 
conta com subsídio do go-
verno e se mantém com a 
venda das passagens. Com 
isso, a SuperVia diz que 
as dívidas somam R$ 1,2 
bilhão, devido ao custo 
acumulado da operação 
deficitária durante a pan-
demia. Acrescentou que a 
Agência Reguladora dos 
Transportes do Estado do 
Rio de Janeiro (Agetransp) 
determinou que o governo 
do estado repasse R$ 216 
milhões para a empresa.

“No último dia 13 de 
abril, a Agetransp reco-

nheceu a responsabilidade 
do Poder Concedente em 
promover o ressarcimen-
to emergencial à Supervia 
de R$ 216 milhões, valor 
correspondente à comple-
mentação dos custos mí-
nimos da concessionária 
para garantir a manuten-
ção da operação durante a 
pandemia!”.

Governo estadual
A Secretaria de Estado 

de Transportes informou 
que, por causa do Regime 
de Recuperação Fiscal, 
“o estado está impossibi-
litado de realizar novos 
gastos, mesmo de caráter 
temporário”. Portanto, 
passa por dificuldade para 
ajudar financeiramente os 
operadores de transportes.

“O estado tem mantido 
agendas constantes com 
os operadores e realiza, 
em conjunto, uma série 
de estudos e avaliações 
visando à reorganização 
dos sistemas, observando 
o equilíbrio econômico-
-financeiro dos contratos 
de concessão”, diz a nota 
da secretaria.

Segundo a pasta, os 
transportes públicos pas-
sam pela pior crise dos 
últimos 50 anos no país 
e o setor foi fortemente 
afetado do mundo intei-

DIVULGAçãO 

Trabalhadores nascidos
 em maio podem sacar 

auxílio emergencial
Os trabalhadores 

informais e inscritos 
no Cadastro Úni-
co para Programas 
Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) 
nascidos em maio 
podem sacar a se-
gunda parcela do 
auxílio emergencial 
2021. O dinheiro ha-
via sido depositado 
nas contas poupan-
ça digitais da Caixa 
Econômica Federal 
em 21 de maio. A 
terceira parcela po-
derá ser sacada, a 
partir de 22 de ju-
lho, e a quarta a par-
tir de 28 de agosto.

Os recursos tam-
bém poderão ser 
transferidos para 
uma conta-corrente, 
sem custos para o 
usuário. Até agora, 
o dinheiro apenas 
podia ser movi-
mentado por meio 
do aplicativo Cai-
xa Tem, que permi-
te o pagamento de 
contas domésticas 
(água, luz, telefone 
e gás), de boletos, 
compras em lojas 
virtuais ou compras 
com o código QR 
(versão avançada 
do código de barras) 
em maquininhas de 
es tabe lec imentos 

parceiros.
Em caso de dúvi-

das, a central tele-
fônica 111 da Caixa 
funciona de segunda 
a domingo, das 7h 
às 22h. Além disso, 
o beneficiário pode 
consultar o site au-
xilio.caixa.gov.br.

O auxílio emer-
gencial foi criado 
em abril do ano pas-
sado pelo governo 
federal para atender 
pessoas vulneráveis 
afetadas pela pande-
mia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco 
parcelas de R$ 600 
ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de fa-
mília monoparental 
e, depois, estendido 
até 31 de dezembro 
de 2020 em até qua-
tro parcelas de R$ 
300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova 
rodada de pagamen-
tos, durante quatro 
meses, prevê parce-
las de R$ 150 a R$ 
375, dependendo do 
perfil: as famílias, 
em geral, recebem 
R$ 250; a família 
monoparental, che-
fiada por uma mu-
lher, recebe R$ 375; 
e pessoas que mo-
ram sozinhas rece-
bem R$ 150.

ro.
“Mesmo com dificulda-

des fiscais, o estado tem 
feito um esforço para 
manter o subsídio do Bi-
lhete Único Intermunici-
pal - benefício tarifário 
aplicado nas tarifas de 
transporte público e con-
cedido pelo estado. Hoje, 
o governo investe cerca 
de R$ 200 milhões nessa 

integração metropolita-
na. Antes da pandemia, o 
gasto era de R$ 350 mi-
lhões”, informa o órgão.

A Agetransp informou 
que seu grupo técnico 
está analisando o impac-
to no contrato de conces-
são da SuperVia.

A SuperVia opera o ser-
viço de trens urbanos na 
região metropolitana do 

Rio, incluindo os municí-
pios de Duque de Caxias, 
Nova Iguaçu, Nilópolis, 
Mesquita, Queimados, 
São João de Meriti, Bel-
ford Roxo, Japeri, Magé, 
Paracambi e Guapimirim, 
além da capital, com uma 
malha ferroviária de 270 
quilômetros em cinco ra-
mais, três extensões e 104 
estações.
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CrIMe na BaIxaDa 

polícia
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MulheR É BAleAdA NA CABeçA 
duRANte BRiGA CoM NAMoRAdo 
Vítima está internada em estado grave no Hospital de Saracuruna 

Homem mata companheira a
 facadas, fere criança e sogros 

Ex-candidato a vereador é 
assassinado na porta de casa

O ex-candidato a ve-
reador de São Gonçalo 
Joelson Leonel Bravo de 
Nazaré, conhecido como 
Minigel, de 50 anos, foi 
morto a tiros na noite da 
última segunda-feira na 
porta de casa, na Rua Pi-
res, no Porto Novo, em 
São Gonçalo, Região 
Metropolitana do Rio. 

O 7ºBPM (São Gon-
çalo) informou que foi 
acionado para verificar 
a entrada de uma pes-
soa ferida por disparo de 
arma de fogo no Pronto 
Socorro Central de São 
Gonçalo, na área central 
do município. Na unida-
de de saúde, o fato foi 
constatado como assas-
sinato. A Delegacia de 
Homicídios de Niterói, 

São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSG) investiga o 
crime. 

A especializada infor-
mou que a perícia foi 
realizada no local e tes-

temunhas estão sendo 
ouvidas. Os agentes re-
alizam diligências para 
identificar a autoria do 
crime e esclarecer o 
caso.

Thaís Álvaro 
Santos do Nas-
cimento, de 

22 anos, está interna-
da em estado grave 
no Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes 
(HEAPN) em Duque 
de Caxias, depois de 
ser baleada na cabe-
ça e no ombro pelo 
namorado. O crime 
aconteceu na madru-
gada do último do-
mingo durante um 
baile na comunidade 
Vila Ruth, em Vilar 
dos Teles, São João de 
Meriti

Segundo informa-
ções, ela e o rapaz 
começaram a discutir 
por conta de ciúmes. 
Durante a briga, o ho-
mem atirou para o alto 
e a vítima tentou pegar 
a arma das mãos dele, 
mas acabou atingida.

O delegado Evaris-
to Pontes, da 64ª DP 
(São João de Meriti), 
que investiga o caso, 
disse que o relacio-
namento dos dois já 
era violento antes do 
ocorrido. “Essa já era 
uma relação muito 
turbulenta, complica-
da e marcada por mui-
to ciúmes”, explicou.

Um homem matou a 
companheira, identifi-
cada como Ana Caroli-
ne Lopes Felício, de 29 
anos, a facadas, e feriu a 
filha da vítima de cinco 
anos e os sogros de 63 e 
65 anos. O crime acon-
teceu na madrugada de 
ontem, na casa da família 
no bairro Laranjal, São 
Gonçalo, Região Metro-
politana do Rio. O sus-
peito, identificado como 
Marcos Vinicius, está fo-
ragido.

Os feridos foram so-
corridos para o Hospital 
Estadual Alberto Torres. 
A menina Emylle Vitó-
ria, de 5 anos, e a avô, 
Leda P. Lopes Felício, 
63, estão em estado gra-
ve. O pai de Ana, José R. 
Felício, 65, segue inter-

nado com quadro de saú-
de estável. 

A Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí (DHNSG) 
foi acionada e investiga o 
caso. O delegado Mário 
Lambert, titular da uni-
dade, informou que Mar-
cus Vinicius tinha um 
relacionamento com Ana 
Caroline há cerca de um 
ano e meio e que o caso 
se enquadra como femi-
nicídio. 

“Primeiro ele esfa-
queou a vítima, a Ana, 
depois começou a atacar 
as crianças e também 
atacou os pais da vítima. 
Sendo que o pai de Ana 
acabou evitando que as 
outras duas crianças que 
estavam na casa também 
fossem atacadas”, infor-

mou Lambert.
Vicente Lopes, tio da 

Ana, descreveu, em en-
trevista à Rádio Tupi o 
que aconteceu na casa. 
“Uma coisa horrível. 
Uma criancinha de 5 
anos foi esfaqueada. Ele 
assassinou ela (Ana Ca-
roline) dormindo. Tentou 
matar meu irmão e minha 
cunhada também”, conta 
o tio da vítima.

Uma vizinha contou 
que a mãe de Ana, vivia 
acamada. “Dona Leda 
não andava, estava aca-
mada. Carol era mara-
vilhosa, conheceu ele e 
trouxe pra casa. Aconte-
ceu essa tragédia, a gente 
não sabe como era a con-
vivência deles”, conta. O 
pai de Ana, José Felício 
é pastor. 

 Marcus Vinicius, que está foragido, atacou as vítimas na casa do bairro Laranjal 

REPRODUçãO 

Joelson Leonel Bravo de Nazaré, de 50 anos, foi morto a tiros

REPRODUçãO 

 REPRODUçãO/DIVULGAçãO/PM

Thaís tinha um relacionamento conturbado com o agresso

Dupla encara a tranca por 
suspeita na morte de PM 

A Polícia Militar prendeu 
dois homens na madruga-
da de ontem suspeitos de 
envolvimento na morte do 
cabo da PM Ireno Duarte 
da Rosa. O crime aconte-
ceu na Estrada Bonsucesso, 
Estância Moinho de Ouro, 
em Saquarema, na Região 
dos Lagos, na noite da últi-
ma segunda-feira. 

As investigações apon-
tam que o assassinato teria 
sido motivado por ciúmes 
da ex-mulher de um dos 
envolvidos. 

De acordo com relatos, 
Cabo Duarte, que era lota-
do no 25ºBPM (Cabo Frio), 
estava na garagem de casa 
quando dois homens entra-
ram no local e atiraram. O 
militar não resistiu aos fe-
rimentos e morreu no local. 
A ocorrência foi registrada 
na 124ªDP (Saquarema).

Após uma busca, PMs 

da corporação foram até a 
casa do primeiro suspeito e 
analisaram as conversas no 
celular, onde identificaram 
o plano para matar cabo 
Duarte. Segundo a ocorrên-

cia da PM, há pelo menos 
cinco meses o irmão do ati-
rador tentava convencê-lo 
de desistir da ideia. Ambos 
foram encaminhados à de-
legacia de Saquarema.

REPRODUçãO/REDES SOCIAIS

Cabo da PM Ireno Duarte foi morto a tiros na garagem de casa 

Assassina de atriz pornô é presa em Nilópolis 
A acusada de matar a 

atriz de filmes eróticos 
Luane Honorio de Sou-
za em 2020 foi presa na 
última segunda-feira, 
no Centro de Nilópolis, 
por agentes da 57ª DP 
(Nilópolis). A equipe 
cumpriu um mandado 
de prisão preventiva 
contra a assassina. 

Segundo as investi-
gações, a vítima levou 
uma facada no pesco-
ço, foi socorrida, mas 

morreu semanas de-
pois. A criminosa esta-
va morando com a atriz 
e teria cometido o cri-
me após um desenten-
dimento.

A mulher, que não 
teve a identidade di-
vulgada, tem passagem 
pela polícia por tráfico 
de drogas e furto de 
veículo e foi encami-
nhada ao sistema peni-
tenciário e ficará à dis-
posição da Justiça.

 Luane Honorio foi mor-
ta com facada no pescoço 
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Secretário faz vistoria em obras de
 contenção na cidade de Teresópolis

divulGAção

Esta obra é em-
blemática para 
moradores da 

Região Serrana, após 
a maior tragédia cli-
mática do país, em 
2011, quando cente-
nas de pessoas morre-
ram e várias cidades 
foram afetadas pelas 
chuvas.

Para Kazuhiro, a 
conversa com a co-
munidade durante o 
Governo Presente na 
Região Serrana, em 
janeiro, deixou cla-
ro que não há tempo 
a perder na recons-
trução das áreas que 
foram afetadas. O 

governador Cláudio 
Castro, durante os três 
dias que esteve com 
seu secretariado na 
Serra, marcando os 10 
anos da tragédia, dei-
xou claro que a missão 
do estado é garantir 
segurança, moradias 
dignas e de qualidade 
para a população de 
áreas mais sensíveis.

O governador Clau-
dio Castro deixou cla-
ro que temos de cor-
rer para garantir mais 
qualidade de vida aos 
fluminenses. Estou 
acompanhando, pes-
soalmente, cada uma 
das obras, na tenta-
tiva de antecipar as 
entregas e poder levar 
tranquilidade a cente-

nas de moradores que 
ainda sofrem quando 
percebem as primei-
ras nuvens de chuva. 
Temos de tirar essa 
impressão de inse-
gurança dos morado-
res, entregando a eles 
obras de qualidade - 
frisou o secretário.

A previsão de con-
clusão dessa encosta, 
composta de quatro 
áreas específicas, é 
para o final deste ano. 
Além das obras em si, 
será construída uma 
calçada e instalado 
meio-fio.

Outras encostas
As obras de con-

tenção de encostas e 
drenagem em Duas 

Pedras/Lazareto, Vila 
Nova e Floresta, em 
Nova Friburgo; e Feo/

Espanhol e o projeto 
executivo para o bair-
ro Caleme, em Tere-

sópolis, já possuem 
recursos reservados e 
estão em licitação.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, esteve na segunda-feira, 
dia 7, no bairro do Salaco, em Teresópolis, vistoriando as obras de contenção de encostas

- Previsão de conclusão de obras é para o final de 2021

divulGAção

redação
horahmunicipios@gmail.com

Cartões do SuperaRJ começam a ser distribuídos no interior 
O Governo do Estado 

inicia, nesta terça-feira 
(08/06), a distribuição 
dos cartões para 19.354 
famílias beneficiadas 
pelo SuperaRJ nos mu-
nicípios do interior. Para 
evitar aglomerações, os 
locais para a entrega do 
auxílio emergencial são 
enviados aos benefici-
ários por meio de men-
sagens de celular. Quem 
não receber o SMS, pode 
consultar no site www.
superarj.rj.gov.br se tem 
direito ao benefício. 
Nesta primeira etapa, 
em todo o estado, serão 
atendidas 42.569 famí-
lias inscritas no CadÚni-
co.

No interior, os cartões 
serão distribuídos em 
equipamentos públicos. 
Montamos uma logísti-
ca especial para facilitar 
a vida dos beneficiados 
e não causar aglomera-

ções. Somente o titular 
poderá retirar o cartão, 
portando documento 
original com foto. Na 
Região Metropolitana, 
quem não pegou os car-
tões nesse final de sema-
na nas escolas de samba 
dos grupos Especial e de 
Acesso, deverá consultar 
o site novamente a partir 
desta terça-feira - expli-
cou o governador Cláu-
dio Castro. 

No total, o SuperaRJ 
contempla mais de 355 
mil famílias, cerca de 1,4 
milhão pessoas que vi-
vem na pobreza e extre-
ma pobreza e que perde-
ram os empregos durante 
a pandemia da Covid-19. 
Os benefícios são de R$ 
200, com acréscimo de 
R$ 50 para cada filho, 
limitado a dois meno-
res. Na segunda fase do 
programa, que começa 
no próximo dia 25, serão 

contemplados mais de 
315 mil desempregados. 
No total, o governo vai 
investir, inicialmente, 
mais de R$ 87 milhões 
no SuperaRJ.

Financiamento para 
micro e pequenos 

empresários
No SuperaRJ, também 

são oferecidos financia-
mentos que podem che-
gar a até R$ 50 mil para 
micro e pequenas empre-
sas e até R$ 5 mil para 
autônomos e profissio-
nais informais. O prazo 
máximo é de 60 meses, 
com carência variando 
de seis a 12 meses. Os 
contratos são firmados 
pela Agência Estadual de 
Fomento (AgeRio). Sem 
juros, os créditos são fi-
nanciados pelo Fundo 
Estadual de Fomento ao 
Microcrédito Produtivo 
Orientado para Empre-

endedores (Fempo). No 
total, serão investidos, 
inicialmente, cerca de 
R$ 150 milhões. Os cré-
ditos podem começar a 
ser solicitados no site 
www.agerio.com.br.

Quem pode receber 
o auxílio

- Inscritos no Cadastro 
Único de Pessoas Sociais 
(CadÚnico), nas faixas 
de pobreza ou extrema 
pobreza;

- Morador do Estado 
do Rio de Janeiro;

- Maior de 18 anos, 
exceto no caso de mães 
adolescentes;

- Cidadãos com o CPF 
regularizado;

- Quem perdeu o em-
prego formal com salário 
de até R$ 1.501, a partir 
de 13 de março de 2020, 
sem fonte de renda;

Quem NãO pode re-
ceber

CARiNA RoChA / pMR

- Beneficiários do Bol-
sa Família ou de qual-
quer auxílio emergencial 
federal ou municipal;

- Quem recebe bene-
fícios previdenciários, 
assistenciais ou traba-
lhistas, como pensão, 
aposentadoria e seguro-
-desemprego;

- Pessoas com renda, 

no ano de 2020, igual ou 
superior a R$ 28.559,70;

Mais informações so-
bre o SuperaRJ podem 
ser obtidas no site www.
superarj.rj.gov.br ou pelo 
número 0800 071 7474, 
que funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
20h40min, e aos sába-
dos, das 8h às 14h20min.

Inscrição do concurso de Técnico em Tecnologia da Uerj acaba quinta-feira
As inscrições para 

o concurso público 
de Técnico em Tec-
nologia da Informa-
ção da Universidade 
do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) ficam 
abertas até a próxi-
ma quinta-feira, dia 
10. Para concorrer, é 
preciso possuir En-
sino Médio e com-
provar conclusão do 
curso de Técnico em 
Informática ou Téc-
nico em Manutenção 
ou Suporte em In-
formática, com car-
ga horária de 1.200 
ou 1.000 horas. Os 
candidatos devem 
se inscrever por 
meio de formulário 
na página eletrônica 
www.cepuerj.uerj.br 
e pagar uma taxa no 
valor de R$ 136. 

Serão dez vagas no 
total para as áreas de 
Atendimento e Su-
porte Técnico e In-
fraestrutura, distri-
buídas nas cidades 
do Rio de Janeiro, 
Resende, Duque de 
Caxias e São Gon-
çalo. Os salários são 
de R$ 3,5 mil para a 
jornada semanal de 
40 horas. Os aprova-
dos receberão ainda 
auxílio-alimentação. 
As provas objetivas 
estão marcadas para 
o dia 11 de julho, 
no campus Maraca-
nã da Uerj. O edital 
está disponível on-
-line no site do Ce-
puerj.

 A Uerj é vinculada 
à Secretaria de Esta-
do de Ciência, Tec-
nologia e Inovação.

No total, o cartão contempla mais de 355 mil famílias

divulGAção

Interessados devem se inscrever através de formulário on-line
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A campanha nacional de vacinação contra a gripe em Volta Redonda registra 21.643 pessoas imunizadas 
até o dia 07 de junho, segundo balanço parcial divulgado pela prefeitura nesta terça-feira, dia 8.

CovID-19

Volta Redonda quer aumentar taxa 
de vacinação contra Influenza

Esse número ain-
da representa uma 
baixa adesão dos 

grupos que são alvo da 
campanha, o que preo-
cupa as autoridades em 
saúde do município Com 
isso, a Prefeitura de Volta 
Redonda vai aumentar a 
divulgação em forma de 
apelo para que a popu-
lação se vacine contra a 
gripe.

O município recebeu 
60.400 doses da vacina 
contra a Influenza e até 
agora apenas 22% do pu-
blico alvo foi vacinado. 
A Vacinação contra In-
fluenza tem como obje-
tivo principal a redução 
da carga viral da doença, 
prevenindo assim inter-
nações hospitalares, con-
sultas ambulatoriais e em 
serviços de emergência. 
Além, é claro, de reduzir 
o índice de mortes pela 
doença.

Devido ao atual cenário 
vivenciado diante da pan-
demia da Covid 19, no 
qual os serviços de saúde 
estão saturados, a vaci-
nação contra a Influenza 
assume maior relevância 
para proteger a popula-
ção vulnerável com risco 
de desenvolver formas 
graves da doença. Além 
disso, a imunização reduz 
o impacto das complica-
ções respiratórias atribuí-
das a Influenza na popu-
lação, aliviando assim a 
sobrecarga no sistema de 
saúde durante a pandemia 
pela Covid-19.

A secretária municipal 
de Saúde, Conceição de 
Souza Rocha, faz um ape-
lo à população. “Esse nú-
mero é preocupante, pois 
os dados nos mostram 
uma procura muito baixa 
da população pela imu-
nização, principalmente 
pelos grupos vulneráveis. 
É muito importante que 
as pessoas que estão nos 
grupos prioritários se va-

cinem o quanto antes para 
evitar a circulação desses 
vírus. A vacinação é a for-
ma mais eficaz de preve-
nir a gripe”, disse a secre-
tária.

As doses estão sendo 
ministradas das 8h às 16h 
até o dia 9 de julho, em to-
das as unidades de saúde 
do município, exceto nos 
pólos de Covid-19 que fi-
cam nos bairros 249, Vila 

Mury, São João e Volta 
Grande. 

Podem se vacinar con-
tra gripe trabalhador de 
saúde, gestante, crianças 
de 06 meses a 5 anos 11 
meses e 29 dias, idosos a 
partir de 60 anos, profes-
sores, pessoas com defici-
ência permanente, cami-
nhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo e 
rodoviário, trabalhado-

res portuários, Força de 
Segurança e Salvamen-
to, Forças Armadas, fun-
cionário de Sistema de 
Privação de Liberdade; 
população privada de li-
berdade e adolescentes e 
jovens com Medida Sócio 
Educativas.

Ainda fazem parte do 
público alvo pessoas com 
doenças respiratórias 
crônicas, diabetes, imu-

nossupressão, doenças 
cardíacas crônicas, doen-
ças renal crônica, obesos, 
transplantados, doença 
neurológica crônica e 
portadores de trissomias. 
Para fazer a vacina contra 
gripe é necessário apre-
sentar o cartão do SUS, 
documento de identidade 
e carteira de vacina, além 
de documento que com-
prove a doença.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Município recebeu 60.400 doses da vacina 

RAiMuNdo BRAsil

Prefeitura inaugura mais um CRAS em Volta Redonda 
O município de Vol-

ta Redonda continua 
avançando nos progra-
mas de  assistência so-
cial, e com o objetivo 
de melhores condições 
de acesso aos benefici-
ários a prefeitura inau-
gura na próxima sexta-
-feira, dia 11, mais uma 
unidade do Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) para 
os moradores do Bair-
ro Nova Primavera. 
 Do início do ano até 
agora, já foram rea-
bertos 20 CRAS, be-
neficiando mais de 40 
mil famílias. Entre os 
bairros que contam 
com uma unidade do 
CRAS em funciona-
mento estão: Açude, 
Retiro, Siderlândia, 
Belo Horizonte, Ver-

de Vale, Vila Brasília, 
Voldac, Caieiras, São 
Luís, Dom Bosco, São 
Sebastião, Água Lim-
pa, Três Poços, Santo 
Agostinho, Vila Ame-
ricana, Vila Rica, Mon-
te Castelo, Roma II, 
Rústico e São Carlos. 
 As unidades dos bair-
ros São Cristóvão, Jar-
dim Ponte Alta, Volta 
Grande, Ilha Parque, 
Candelária, Padre Josi-
mo, Jardim Belmonte, 
Mariana Torres, Co-
queiro e Santa Cruz já 
estão em obras e até o 
final do ano deverão ser 
entregues à população. 
 Nas unidades do 
CRAS, as famílias po-
dem fazer seu registro 
no Cadastro Único para 
Programas do Gover-
no Federal. As unida-

des oferecem ainda o 
Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral 
à Família (Paif), inicia-
tiva que engloba ações 
como atendimentos às 
famílias, visitas domi-
ciliares, orientações 
e encaminhamento a 
outros serviços do go-
verno federal, como os 
de saúde e educação. 
 Além disso, por meio 
do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimen-
to de Vínculos, os cida-
dãos podem participar 
de atividades artísti-
cas, culturais, de lazer 
e esportivas, de acor-
do com a faixa etária. 
 Nos Centros, também 
é possível fazer conces-
são de benefícios, atra-
vés de avaliação técnica 
e promover oficinas de 

Inclusão Produtiva e In-
clusão Digital, além do 
encaminhamento para a 
rede socioassistencial e 
demais órgãos públicos. 

 De acordo com o se-
cretário municipal de 
Ação Comunitária, Mu-
nir Francisco, Volta Re-
donda conta com uma 

rede ampla da assistên-
cia social e a programa-
ção é de reabrir as 35 
unidades dos CRAS até 
o final deste ano.

Até o momento, já foram reabertos 20 CRAS, beneficiando mais de 40 mil famílias

divulGAção/pMi

Covid-19: Secretaria de Saúde realiza teste rápido nos servidores
Em mais uma etapa do 

combate ao Coronavírus 
em Itatiaia, durante esta 
semana, os servidores mu-
nicipais, que atuam no 
prédio da Prefeitura, serão 
submetidos a um teste rápi-
do de Covid-19. A medida 
teve início na tarde desta 
segunda-feira, dia 7, e visa 
fazer um mapeamento en-
tre os servidores que estão 
atuando presencialmente 
no local. A ação tem como 
objetivo, ainda, identificar 
o índice de contaminação 
do vírus em pessoas que se-
jam assintomáticas, ou seja, 
que contraíram a doença, 
não apresentaram sintomas, 
mas, mesmo assim, podem 

infectar outras pessoas.
 A testagem realizada foi 

através de testes rápidos. 
O método utilizado consis-
te em coletar uma amostra 
de sangue do paciente para 
detectar a presença de dois 
tipos de anticorpos: o IgM 
e o IgG. O primeiro é con-
siderado um marcador para 
a fase aguda da doença e 
começa a ser produzido en-
tre cinco e sete dias após a 
infecção pelo vírus. Já o se-
gundo é um anticorpo mais 
específico que permanece 
circulando mesmo após o 
fim da fase aguda, indican-
do que a pessoa está teori-
camente protegida de futu-
ras infecções.

 De acordo com o secretá-
rio de Saúde de Itatiaia, Dr. 
Raphael Figueiredo Pereira, 
o objetivo é também da po-
pulação que busca atendi-
mento na Prefeitura.

  Queremos rastrear possí-
veis casos e pessoas assin-
tomáticas. É muito impor-
tante identificar esses casos 
para mapearmos melhor a 
pandemia no município, 
realizar a quarentena domi-
ciliar dos infectados para 
conter a propagação do ví-
rus e, quando preciso, fazer 
o tratamento adequado para 
que o paciente se recupere o 
mais rápido possível – rela-
tou Dr. Raphael Figueiredo 
Pereira

Medida começou na segunda-feira (7)

divulGAção/pMi
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Ingredientes

Modo de preparo

peixe CoM AçAÍ

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

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

filÉ de MeRluzA CoM 
BAtAtA Ao foRNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

piCAdiNho de AvestRuz

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

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

JACARÉ à ModA Rio 
NeGRo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

nOVO EDiTAL DE COnVOCAÇÃO 

ASSEMBLEiA GERAL MuniCipAL ExTRAORDinÁRiA  
 
ERRATA: CORREÇÃO DO EDiTAL DE COnVOCAÇÃO 
pÚBLiCADO AnTERiORMEnTE 
A Comissão Eleitoral instituída pela Portaria nº 002 de 28 
de maio de 2021, em conformidade com o ARTIGO 30, do 
Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira disposto (Decreto 
8.885/2016), combinado com o artigos 20 e 21 do Regula-
mento Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, e seus anexos, 
ficam convocados os Senhores Conselheiros Membros da 
Assembleia Geral da Cruz Vermelha Brasileira–Nova Iguaçu/
RJ, para se reunirem em Sessão Extraordinária a se reali-
zar em sua sede social, a Rua Coronel Bernardino de Melo, 
2.085, Centro-Nova Iguaçu - no dia 19 de junho de 2021, às 
14:00 horas, em primeira convocação com a maioria dos seus 
membros e, às 14:30 horas, e em segunda convocação, com 
a presença mínima de um terço de seus membros, ou com 
a presença de qualquer número, sobre a seguinte Ordem 
do Dia: diante da comunicação de intenção de renúncia, 
apresentada em conjunto pelos membros da atual Direto-
ria, eleita para o período de 2020/2024, fazendo-se, assim,  
necessária a recomposição dos Órgãos de Governança para 
a complementação do referido período de mandato: (i) elei-
ção de conselheiros até o limite permitido na forma do § 3º, 
do Art. 33, do estatuto, (ii) eleição da nova Junta de Governo 
para complementação do período de 2020/2024 e, em ato 
contínuo, ficam os senhores Conselheiros eleitos para Junta 
de Governo convocados para se reunirem no dia 19 de junho 
de 2021 às 16:00 horas, em primeira convocação, e às 16:30 
horas, em segunda, com a maioria dos membros, para (iii) 
elegerem, com base no §2º, do Art. 34, do Regulamento 
nacional da Cruz Vermelha Brasileira, a Diretoria Muni-
cipal composta por: presidente, Vice-presidente, Diretor 
Financeiro, Diretor de projetos e Captação de Recursos, 
01 Suplente, e ratificar o nome do Secretário Geral.  
 
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2021.
 

igor Soares do nascimento
    (Presidente Comissão Eleitoral)  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 34

HAC
DESPOVOAR

LERTROMBA
SACOOPM

CENAHRIPA
SÇPOLEN
TAMBORETE
IADNES

AMOLAPUDIM
URTRAIRA

OLEOADOG
AGTANGAA

ARAPUCAED
NAMORICO

COIREZAR

Reduzir a
população

de um
lugar

Fazer
perder o
ânimo 

Bens
deixados
no testa-
mento

Meio de 
locomo-
ção das

aves

Entendida
(a lição) 

Facilita
o acesso
de cadei-

rantes

Consumir
(o jornal) 

(?)-d'água,
chuva

muito for-
te (pop.)

Bolsa de 
super-

mercado

Robin (?),
herói dos
ladrões

(Lit.)

Com
todas as
partes;

completo

Paulo
Betti, ator
brasileiro

Cada
lance de

uma
novela

Tirânico;
opressivo

(fig.)

Assento
sem en-
costo ou
braços

1, em al-
garismos
romanos

Tempero 
tradicio-
nal da
pizza

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Delator
(gíria)

Peixe cuja
carne é 

vendida em
conserva 

Inter-
jeição que 
exprime

nojo

(?) Mort, 
persona-
gem de

Verissimo

Armadilha
para pe-
gar pas-
sarinhos

Relação
amorosa

breve

Comitê
Olímpico 

Internacio-
nal (sigla) 

Prática
comum
para o

religioso

Capaz;
habilitado
Sufixo de
"tremor" 

Iguaria
como o flã
Ressen-
timento 

Sílaba de
"cones"

Incentivo
ao cavalo

Produto
da soja
Prata

(símbolo)

Veste do
Tarzan

O "herói"
do filho

Cão, em
inglês 

Terminal
de trens

Fina poeira
de flores
Enfermi-

dade

Pedaço 
estreito de
madeira

Afia o
gume da
lâmina 

3/dog. 4/hood. 5/pólen. 6/tromba. 9/despovoar.

EDiTAL DE COnVOCAÇÃO

SinDiCATO DOS EMpREGADOS DE EMpRESAS DE 
ASSEiO E COnSERVAÇÃO, DE inSTALAÇÃO E MA-
nuTEnÇÃO DE ELEVADORES, CASA DE DiVERSÕES 
EMpRESAS DE COMpRA, VEnDA, LOCAÇÃO E ADMi-
niSTRAÇÃO DE iMOVEiS, DE BARBEARiAS, DE inSTiTu-
TOS DE BELEZA E CABELEiREiROS DE SEnHORAS DO 
MuniCipiOS DE nOVA iGuAÇu, MESQuiTA, BELFORD 
ROxO, QuEiMADOS, JApERi, SEROpEDiCA, iTAGuAi E 
pARACAMBi/RJ.

CONVOCAMOS TODOS OS TRABALHADORES DA EM-
PRESA pRiME ADMiniSTRAÇÃO E SERViÇOS ERiLi, 
LOTADOS EM nOVA iGuAÇu nO COnTRATO DA SECRE-
TÁRiA DE EDuCAÇÃO REPRESENTADOS POR ESTÁ 
ENTIDADE SINDICAL PARA COMPARECEREM Á ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PERMANENTE, A REA-
LIZAR-SE EM FRENTE À PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU, 
SITO A RUA. TÉLES BITENCOURT, 28 - CENTRO, NOVA 
IGUAÇU - RJ, NO DIA 10 DE JunHO DE 2021, A INSTALAR-
-SE EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÁS 08:00 HS COM 50% 
(CINQUENTO POR CENTO) MAIS UM TRABALHADOR DA 
EMPRESA E, EM SEGUNDA E ULTIMA  CONVOCAÇÃO 
COM QUALQUER NUMERO AS 08:30 HS , TENDO A SE-
GUINTE ORDEM DO DIA:

1) ANALISE DA NOTIFICAÇÃO DO MINISTERIO PU-
BLICO DO TRABALHO;
2) POSIÇÃO DOS TRABALHADORES QUANTOS 
AOS ATRASOS DE SALARIOS (COBRANÇA DE MUL-
TA PREVISTA EM ACORDO), VALE REFEIÇÃO E VALE 
TRANSPORTES;
3) RESOLUÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO ATRASA-
DO, OBJETO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA DO MP;
4) REGULARIZAÇÃO DO FGTS;
5)  DECRETAÇÃO OU NÃO DE GREVE POR TEM-
PO INDETERMINADO ATE SOLUÇÃO DE TODOS OS 
ITENS ACIMA.

NOVA IGUAÇU, 08  DE JUNHO DE 2021.

ROBSOn MARTinS DE OLiVEiRA
pRES. SinDEACOni

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 7

ERAB
ANTROPOLOGO

ARREBENTAR
DEFENSIVA

DEVERATICA
TRINTAUSINA

SSABDTL
ORATMREAIS
BEDUINOSARO

DECRESCENTE

EMEAISMO
ANPNANIBRT

TRUDITARAR
OERAPCHAMA

ARGOSISOPOR
AOLMOASA

Garantia
do seques-

trador 
(pl.) 

Compositor
de "O Bar-
beiro de
Sevilha"

Baralho
divinató-

rio com 78
cartas

Árabes nô-
mades da
Península
Arábica

Que
diminui
lenta-
mente

Conduzirá
para cá

Sistema de
transporte

coletivo
(sigla)

Agência
regula-
tória do
petróleo

(?)
Canavan,
escritora 

australiana

Material
de ma-
quetes

escolares 

Pessoa
sagaz
(fig.)

Madeira
europeia

para
móveis

Metá-
fora da

proteção
materna

Labareda

Sufixo de
"batismo"

Macaxeira

Prende a pele 
ao corpo do tarol
Pesquisa novas

tecnologias agrárias

Veste
feminina
taitiana

A principal cidade
de Roraima

Escritor de "Memó-
rias do Cárcere"

Panela
para doces
Regular a
balança

Total de dias do in-
ferno astral (Astrol.)
A (?), antonomásia 
da Princesa Isabel

Baixo, em
inglês
Verda-
deiros

O popular
"jegue"

Engenho
de açúcar

Compôs 
"A Majes-

tade, o
Sabiá"

Caneta,
em inglês

Elevação
(fig.)

(?)
Cristina
Cesar,
poetisa

carioca de
"A Teus

Pés"

Direção
(?): evita
acidentes
Obrigação

Ofício de
Roberto
DaMatta
Estourar

Contato presencial
após a aceitação do

currículo
Queimar no fogo

Amigo-(?):
o falso

A 13ª
letra

Resina
extraída 
do pau-

breu (Bot.)

Região 
grega onde
se localiza

Atenas

Abreviatura
inglesa de
"limited"
Destino

3/pen. 4/bass — nani. 5/tarar — trudi.

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

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
NS
S

S

S

S
S

S

S
S

Bernardo

JornalNotícia

Notícia
Nom

e

Júnior

Rafael

Economia

Esporte

Política

"Diário da Cidade"

"O Poder"

"Super Notícia"

Econom
ia

Esporte

Política

Bernardo

Júnior

Rafael

"O Poder"

"Diário da Cidade"

"Super Notícia"

Política

Economia

Esporte

NomeJornalNotícia

Em busca de notícias
Bernardo e outros dois homens gostam de estar 

por dentro das últimas notícias. Eles acessam os 
sites dos jornais preferidos na internet várias 

vezes por dia. Considerando as dicas, descu-
bra o nome de cada homem, seu jornal prefe-
rido, assim como o tema das notícias pelas 
quais se interessa.

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N S
S

S

S

S
S

S
S

N
N
N

N S

Bernardo

Jornal Notícia

N
ot

íc
ia

N
om

e

Júnior

Rafael

Economia

Esporte

Política

"D
iá

rio
 d

a 
Ci

da
de

"

"O
 P

od
er

"

"S
up

er
 N

ot
íc

ia
"

Ec
on

om
ia

Es
po

rt
e

Po
lít

ic
a

Bernardo

Junior

Rafael

O Globo

Folha de São Paulo

Super Notícia

Política

Economia

Esporte

Nome Jornal Notícia

1. Um dos homens 
acessa o site do 
jornal "O Poder" 
em busca de 
notícias sobre 
política.

2. Rafael gosta 
de saber sobre 
esportes.

3. Júnior lê o 
"Diário da 
Cidade".
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Ingredientes

Modo de preparo

peixe CoM AçAÍ

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

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

filÉ de MeRluzA CoM 
BAtAtA Ao foRNo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

sopA de leNtilhA

1/2 kg de lentilha/ 
1/4 xícara (chá) 
de bacon picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de cebola pica-
da/ 1/2 dente de 
alho picado fino/ 
3/4 xícara (chá) de 
cenoura picada/ 
3/4 xícara (chá) 
de salsão picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de batata picada/ 
1 folha de louro/ 
2 cravos da índia/ 
Sal e pimenta do 
reino a gosto/ /2 
kg de salsicha

De véspera, escolha 
a lentilha, lave bem 
e ponha de molho 
em 2 1/2 litros de 
água.
No dia seguinte, frite 
o bacon por 5 minu-
tos, até que se des-
prenda toda a gor-
dura.
Junte a cebola, o 
alho e os legumes e 
refogue durante 10 
minutos, mexendo 
freqüentemente.
Acrescente à pane-
la o louro e os cravos 
da índia.
Despeje a lentilha e 
a água em que ficou 
de molho na panela 
e tempere com sal e 
pimenta do reino.
Abaixe o fogo e es-
pere levantar fervu-
ra.
Depois, tampe a pa-
nela e cozinhe, sem-
pre em fogo bran-
do, por 50 minutos, 
quando a lentilha 
deverá estar macia.
Corte as salsichas 
em rodelas de 1,5cm 
de espessura.
Elimine o louro, os 
cravos da índia.
Acrescente a salsi-
cha à panela.
Misture bem e cozi-
nhe por mais 15 mi-
nutos.
Polvilhe com salsa e 
sirva em seguida.

Bufete

1 kg de chicharros 
frescos (atum)
Molho
4 colheres (sopa) e 
vinagre/ 2 gindun-
gos/ Sal 

Ingredientes

Modo de preparo

Lave, escame e tire 
as tripas do atum.
Leve a assar nas 
brasas sem sal.
Depois de assados 
sirva com molho pi-
cante.
Molho
Pique a cebola mui-
to miudinha.
Misture o sal e o gin-
dungo pisados e o 
vinagre.
Misture bem e sirva.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ATO DE COnCESSÃO DE DiREiTO REAL DE uSO 
DO iMÓVEL pARA FinS inDuSTRiAiS.

“MUNICÍPIO DE PORTO REAL, pessoa jurídica de di-
reito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob no 
01.612.355/0001-02, com sede situada na rua Hilário 
Ettóre, 442, Centro, Porto Real – RJ neste ATO repre-

sentada por seu PREFEITO MUNICIPAL, vem tornar 
público o documento de INSTRUMENTO DE CONCES-
SÃO DE DIREITO REAL DE USO DO IMÓVEL PARA 
FINS INDUSTRIAIS, objeto de processo 3.340/2021 
integrando-se na posse do IMÓVEL correspondente ao 
LOTE 4 - A, com área de 2.010 m2 situado à quadra B, 
loteamento industrial, pelo período de 30 anos, poden-
do ser prorrogado por igual período, a empresa A.T.F 

pROTÓTipOS ASSiSTÊnCiA TÉCniCA EM FERRA-
MEnTARiA E pROTÓTipOS LTDA-ME (CESSiOnÁ-
RiO), pessoa jurídica de direito privado,com sede na 
rua Elza da Silva Duarte , n° 48, sala 17, bairro Manejo, 
RESENDE–RJ, CEP 27.520-005.” 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
PORTARIA  N º 048  DE  08  DE  JUNHO    DE  2021
EXONERAR, a contar 01/06/2021, ROBERTA BENTO SANTOS, 
do Cargo em Comissão de ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo 
AS, na Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.

PORTARIA  N º 049  DE   08   DE JUNHO DE  2021
NOMEAR, a contar 01/06/2021, ARIEL DIAS DE ARAÚJO, no 
Cargo em Comissão de ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo AS, 
na Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.

                   Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 08 de Junho de 2021.

SiDnEY CAnELLA
presidente

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

DECRETO nº 5142 DE 08 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 contratos administrativos 
por prazo determinado dos servidores com as matrícu-
las abaixo relacionadas, oriunda do Processo Seletivo 
Simplificado nº 01/2020 - SEMUS, com fulcro nos inci-
sos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 
2017, publicada em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA A CONTAR DE

25/080489 09/06/2021

25/080549 09/06/2021

25/080592 09/06/2021

25/080608 09/06/2021

25/080612 09/06/2021

25/080614 09/06/2021

25/080661 09/06/2021

25/080686 09/06/2021

25/080718 09/06/2021

25/081052 09/06/2021

25/081054 09/06/2021

25/081188 09/06/2021

25/083544 09/06/2021

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

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1752/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Excluir HUMBERTO DOS SANTOS MARTINS CEZA-
RIO LIMA da Portaria Nº 1749/SEMAD/2021 DE 07 DE 
JUNHO DE 2021, publicada em 08/06/2021.

pORTARiA nº 1753/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Excluir LARISSA SANTOS CASANOVA da Portaria Nº 
1750/SEMAD/2021 DE 07 DE JUNHO DE 2021, publi-
cada em 08/06/2021.

pORTARiA nº 1754/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Munici-
pal, HUMBERTO DOS SANTOS MARTINS CEZARIO 
LIMA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço, 
Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1755/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
LARISSA SANTOS CASANOVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1756/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDREZA MARIA GONÇALVES DE MELO, do cargo 
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, 
na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1757/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
VANESSA DOS SANTOS PIRES, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, 

na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1758/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SUZANA GONÇALVES BARBOSA FELIX, do cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1759/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JENIFER DANIELE RODRIGUES PEREIRA SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Espe-
cial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

pORTARiA nº 1760/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DENIS DE OLIVEIRA VENANCIO, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1761/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
TAIANA CARDOSO DA SILVA DE JESUS, do cargo em 
comissão de Assessor Executivo de Cuidados Nutricio-
nais, símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1762/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
YAGO MEIRELLES DE ANDRADE, do cargo em comis-
são de Assessor Técnico, símbolo DAS-5, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1763/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Saúde.
BRUNA CAROLINA DE ALVARENGA WEBWE DE 
SOUZA
CANDIDA CAROLINE DE ALVARENGA WEBER DE 
SOUZA
VANUSIA VIANA PIMENTEL

pORTARiA nº 1764/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAYANE DE SOUZA NUNES DUARTE, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1765/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUANA SOARES DE SOUZA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1766/SEMAD/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALINE DA SILVA DOMINGOS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

ERRATAS:
nA pORTARiA nº 1721/SEMAD/2021 DE 02 DE Ju-
nHO DE 2021, publicada em 03/06/2021.
Onde se lê: GLAUCILENE LIME COSTA DA CONCEI-
ÇÃO

Leia-se: GLAUCILENE LUNA COSTA DA CONCEIÇÃO
Onde se lê: ROSILENE LIMA DE SOUZA
Leia-se: ROSIELE LIMA DE SOUZA

nA pORTARiA nº 1688/SEMAD/2021 DE 02 DE Ju-
nHO DE 2021, publicada em 03/06/2021.
Onde se lê: VITOR LEONARDO DA SILVA
Leia-se: FLÁVIO LEONARDO DA SILVA

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

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

 
pORTARiA nº 56/SEMOCAp/2021 DE 08 DE JunHO 
DE 2021

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 47/050/2019-BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servi-
dores, Lucas Botelho da Silva Chrysostomo– matrícula 
60/82.899, Alyva Guerreiro de Sena Farias Almeida- 
matrícula 60/83.447 sob a presidência do primeiro para 
fiscalizarem os serviços constantes do processo admi-
nistrativo 47/050/2019 neste município de Belford Roxo, 
bem como Contrato nº 01/SEPE/2021, produzindo seus 
efeitos a contar de 07 de junho de 2021.
 

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARiA MuniCipAL DE COnSERVAÇÃO
ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 53/0047/2020
COnTRATO n°: 006/SEMC/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: RiCOS SERViÇOS E COnSTRu-
ÇÕES LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE 
CONCRETO. PARA ATENDER O NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 249.614,86 (DUZENTOS E QUARENTA E 
NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OI-
TENTA E SEIS CENTAVOS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES
pROGRAMAS TRABALHO: 01.15.451.013.2069
ELEMEnTO DESpESA: 3.390.30.00
nOTA DE EMpEnHO: 247/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 08/06/2021.

pAuLO SERGiO CÔRREA LunA
Secretário Municipal de Conservação

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 53/051/2019
COnTRATO n°: 005/SEMC/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: METinOx 2004 COMERCiAL EiRELi.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRE-
SÁRIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
FERRO FUNDIDO PARA ATENDER O NO MUNICÍPIO 
DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 1.079.873,70 (um milhão, setenta e nove 
mil, oitocentos setenta três reais e setenta centavos).
pRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
pROGRAMAS TRABALHO: 01.04.122.011.2053
ELEMEnTO DESpESA: 3.390.30.00
nOTA DE EMpEnHO: 505/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 08/06/2021.

pAuLO SERGiO CÔRREA LunA
Secretário Municipal de Conservação
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(21) 2667-5995       

DaIane gaCHeT
Parabéns por esta data especial, amiga!

Que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro, trazendo serenidade, 
equilíbrio e sabedoria – que lhe darão a receita ideal de como viver a 

vida, aproveitando o melhor que ela tem a oferecer.
Que as conquistas do passado lhe tragam à lembrança, não só ale-
grias, mas também a força e o entusiasmo para superar eventuais 

obstáculos e implementar os mais importantes projetos para o futuro.
Muita saúde, amor, paz, fé, esperança, alegrias e prosperidade! Um 

sincero abraço e votos de muitas felicidades.

Feliz Aniversário

De seu amigo
luCiANo leMos


