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“Quero Justiça 
nem que 

seja a última 
coisa que eu 
faça na vida”
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Deputado Luiz Martins (PDT), propineiro que foi alvo de operação da Polícia Federal por corrupção, e o inexpressivo ex-
-vereador Fernando Moquetá estão juntinhos na Prefeitura de Nova Iguaçu. Este último foi nomeado para comandar a pasta 
de Esporte e Lazer do governo de Rogério Lisboa. A união da dupla de oportunistas está sendo vista como uma estratégia para 
ganhar confiança do eleitor, que já conhece o caráter duvidoso de cada um. 

abre o 
oLho 

eLeitor!

eles querem o seu voto 

governador 
recebe 

chefes de 
poderes e 
debate o 
novo rrf 
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O governador Cláudio Castro recebeu o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), 
André Ceciliano; o presidente do Tribunal de Justiça (TJ), Henrique Figueira; o 

procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos; o defensor público-geral, Rodrigo Pacheco; 
e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Rodrigo Melo do Nascimento

O desabafo é de Jackeline Lopes, mãe de Kathlen Romeo, de 24, grávida que foi morta com tiro no tórax durante con-
fronto entre policiais e bandidos na Zona Norte do Rio. Sob forte comoção de amigos e familiares, o corpo da jovem foi 
sepultado no cemitério do Catumbi. Polícia Civil apreende armas dos PMs usadas na ação. 

7

Mãe deixa 
bebê em 

boca de fumo 
para pagar 
dívida com 
traficantes 

7
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As eleições municipais de 2024 ainda estão relativamente longe, não da visão política de um presidente de 
associação de moradores que fica em um município da Baixada Fluminense. Em conversa com o Sombra, o 
moço diz que trabalha de segunda a segunda em busca de melhorias para sua comunidade e já se aliou a um 
parlamentar do Legislativo estadual para ganhar força e conseguir uma vaga na câmara.  

aquecimento 

o soMbra envie sua 
denúncia ou eLogio!

horahmunicipios@gmail.com

E falando em Legis-
lativo municipal tem 
vereador inflando o ego 
com projeto de lei nada 
inédito. O parlamentar 
tem divulgado nas redes 
sociais que é autor de 
uma proposta que pune 
quem pratica maus-tratos 
a animais. A medida, san-
cionada peo governo do 

estado, já está valendo. 
Ou seja, o nobre edil quis 
fazer graça com o eleito-
rado replicando uma lei 
que é aplicada em todo 
o RJ. Tudo para ganhar 
popularidade e garantir 
a cadeira de vereador, 
mesmo que não seja tão 
atuante quanto diz ser. 
Lamentável!

Quem é o pai?
Um amigo da coluna 

tem chamado a aten-
ção de alguns colegas 
por causa do coração 
solidário em relação 
aos animais de rua. O 
moço não pode ver um 
cãozinho que agiliza 
logo um jeito de tran-
portá-lo pra casa. Ele 
não fala nem sob tortu-

ra quantos bichos têm 
em casa, mas suspeita-
-se de um número su-
perior a 12 cachorros. 
O que ninguém sabe é 
que o morador da Bai-
xada tira do próprio 
bolso os recursos para 
a compra de rações. 
Ação louvável, a dele.  

ação louvável é tudo 

estado do rJ divulga o resultado
preliminar de editais do carnaval 

A Secretaria de Es-
tado de Cultura e 
Economia Criativa 

tornou pública ontem, a 
lista das entidades habi-
litadas e inabilitadas que 
se inscreveram no edital 
#CarnavalNasRedesRJ, 
criado pelo Governo do 
Estado do RJ para socor-
rer ligas, escolas de samba 
e profissionais do setor. O 
resultado preliminar dos 
120 projetos inscritos foi 
divulgado no Diário Ofi-
cial, no site da Secretaria 
e no sistema Desenvolve 
Cultura.

“O cancelamento dos 
desfiles foi uma lástima, 
mas algo necessário para 
evitarmos um agravamen-
to da pandemia. Blocos e 
escolas de samba fizeram 
sua parte. Agora, temos a 

responsabilidade de ajudá-
-los a manterem atividades 
virtuais, que os foliões vão 
amar, e assim já contri-
buir com os preparativos 
do Carnaval do ano que 
vem. Estamos realizando 
o processo com total trans-
parência e participação 
democrática dos grupos 
envolvidos na atividade 
carnavalesca, tão vital para 
a cultura e a economia do 
estado”, afirma a secretária 
Danielle Barros.

Sistema recebeu 120 
inscrições 

O Sistema Desenvolve 
Cultura recebeu 120 ins-
crições, que foram avalia-
das pela Comissão Técnica 
Permanente de Elaboração 
de Editais e Análise de 
Projetos Culturais do Fun-

do Estadual de Cultura. Os 
proponentes que não tive-
ram seus projetos aprova-
dos têm prazo até a próxi-
ma segunda-feira, dia 14, 
às 18h, para recorrer.

O detalhamento das ra-
zões de inabilitação das es-
colas de samba e entidades 
representativas de blocos 
pode ser acessado atra-
vés do sistema, na página 

Proposta. O proponente 
que fizer a contestação 
precisa utilizar o mesmo 
endereço apresentado na 
inscrição da proposta, com 
login e senha já cadastra-

dos no sistema. A Secreta-
ria esclarece que não serão 
aceitos documentos enca-
minhados por e-mail e/ou 
protocolados na sede do 
órgão.

Socorro ao 
Carnaval do Estado
A chamada pública #Ca-

narnalNasRedesRJ desti-
nou R$ 4,3 milhões para 
financiar apresentações 
com transmissão pela in-
ternet, com o objetivo de 
fomentar essa atividade 
cultural, estimular a cadeia 
produtiva do setor e gerar 
renda para profissionais da 
área. Como forma de gerar 
renda, é necessário que os 
projetos beneficiados des-
tinem pelo menos 25% da 
verba para o pagamento 
dos profissionais do setor.

Na chamada #Não-
DeixaOSambaMorrer, 
as escolas de samba do 
Grupo Especial, vincula-
das à Liesa, terão direito 
a R$ 150 mil cada uma 

e podem, a partir do pa-
gamento, realizar a esco-
lha dos sambas-enredo e 
outros eventos virtuais. 
As agremiações filiadas 
à Lierj podem ser pre-

miadas com R$ 40 mil, 
enquanto a verba para as 
escolas filiadas a outras 
ligas, incluindo escolas 
mirins, é de R$ 20 mil 
para cada uma.

No edital #BlocoNas-
RedesRJ, a chamada pú-
blica atende a entidades 
que representem agre-
miações. No caso de dez 
ou mais agremiações a 

premiação é de R$ 100 
mil. O valor para quem 
reúne entre cinco e nove 
blocos é de R$ 50 mil. Já 
as entidades com até qua-
tro blocos têm direito a 

R$ 25 mil pelo edital. Pe-
las regras de distribuição 
das vagas do edital, 60% 
dos prêmios vão para or-
ganizações do Interior e 
40% para a capital.

vincuLadas à Liesa terão direito a r$ 150 MiL cada 

fernando Maia | riotur

CCBB: exposição mostra obras de ex-pacientes de psiquiatra 
O Centro Cultural Ban-

co do Brasil (CCBB) Rio 
abriu ontem as portas para 
a exposição Nise da Sil-
veira – A Revolução pelo 
Afeto. A mostra, que pode-
rá ser vista até o dia 16 de 

agosto, reúne 90 obras de 
ex-pacientes da psiquiatra, 
que fazem parte do Museu 
de Imagens do Inconscien-
te, além de peças de arte 
contemporânea. As visi-
tas presenciais são diárias, 

exceto às terças-feiras, e 
acontecem no horário de 
9h às 18h, com agenda-
mento gratuito online pelo 
site de venda de ingresso 
para eventos. A partir de 
julho, a exposição poderá 

ser visitada também por 
meio de uma galeria virtual 
em 3D.

A médica psiquiatra ala-
goana foi a única mulher a 
se formar em uma turma 
com mais de 150 homens. 

Nise da Silveira ficou mun-
dialmente conhecida pela 
ideia vanguardista de usar 
o afeto como metodologia 
científica no tratamento de 
pessoas com problemas 
psíquicos.

Um dos equipamentos 
de cultura mais relevantes 
para a arte carioca, o Es-
paço Cultural Municipal 
Sérgio Porto, no Humaitá, 
será reaberto no próximo 
sábado, com uma feirinha 
reunindo artesãos e brecho-
leiros de toda a cidade na 
parte externa, que foi total-
mente revitalizada. 

A Prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Cultural, promove a 
retomada do equipamento 
com foco em atrações ao 
ar livre e uma gestão cola-
borativa, em acordo com a 
nova proposta dos espaços 
culturais da cidade que vêm 
sendo reabertos. Gastrono-
mia, moda, sarau, acessó-
rios e música integram a 
programação.

“Nesta fase de reaber-
tura, é importante que os 
espaços contribuam de ma-
neira segura com opções 
artísticas, de lazer e entre-
tenimento para a população 
priorizando as áreas exter-
nas, para além de espetácu-
los”, ressalta o gerente de 
teatros municipais, Douglas 
Resende. “Estamos, desta 
forma, expandindo as pos-
sibilidades de interação do 
público com o equipamento 
cultural.”

Das 9h às 15h, artesãos 
e brecholeiras – há tem-
pos sem oportunidade de 
trabalho – estarão a postos 
para a estreia da Feirinha 
do Sérgio Porto, além da 
Gastromotiva (gastronomia 
social) e o Acarajé da Catia, 
entre outros.

feirinha do sérgio 
Porto volta a funcionar

Bloco Desliga da Justiça 
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oPortunisMo PoLítico 

O deputado estadu-
al Luiz Martins 
(PDT) é como um 

fantasma: ninguém vê, mas 
todo mundo sabe que está 
agindo. De volta a Nova 
Iguaçu, o parlamentar, um 
dos alvos da Operação 
Furna da Onça, deflagrada 
pela Polícia Federal para 
investigar a participação 
de deputados estaduais do 
RJ em um esquema de cor-
rupção, lavagem de dinhei-
ro e loteamento de cargos 
públicos e mão de obra 
terceirizada em órgãos do 
governo do estado, já deu 
sua primeira cartada. 

A nomeação do alia-
do político e ex-vereador 
Fernando Bernardes Car-
valhal, o Fernandinho 
Moqueta, para o comando 
da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer cheira 
mais a uma estratégia para 
ganhar terreno e tentar 
apagar os episódios que o 
levaram para a cadeia em 
novembro de 2018.  

Moquetá, por sua vez, 
que teve uma passagem 
meteórica pela Câmara 
Municipal de Nova Igua-

çu, que começou em 2012 
e acabou em 2020 quando 
tentou a reeleição e foi der-
rotado nas urnas, parece 
estar pronto para se subme-
ter às investidas políticas 
de Martins. 

Lama da corrupção e 
inércia política 

Em comum, ambos têm 
o oportunismo como mar-
ca. De um lado, um polí-

tico que tenta se reerguer 
da lama da corrupção. E 
do outro, o ex-vereador 
que ressurge da inércia e 
ausência política. É ób-
vio que tanto Luz Mar-
tins quanto Moquetá vão 
garimpar votos. E a opor-
tunidade está no governo 
de Rogério Lisboa que 
assinou a nomeação do 
ex-vereador. 

“Uma dupla de safados. 
Enquanto estão na prefei-
tura, arquitetam planos 

para recuperar a con-
fiança da população. 
Luiz Martins, todos 
nós sabemos, é um 
corrupto de terno 
e gravata estili-
zado de políti-
co trabalhador. 
Fernandinho 
Moquetá é o 
que se pode 
chamar de 

‘inútil’. Cumpriu dois 
mandatos de vereador 
sem apresentar projeto 
expressivo à população. 
E o prefeito está e aliando 
a essa dupla de diferente 
não tem nada. Cara de 
um, focinho do outro”, 
disse um ex-candidato a 
deputado estadual, que 
pediu para não ser identi-
ficado.

antOniO carlOs
horahmunicipios@gmail.com

cara de um, focinho do outro 
Indicado pelo deputado Luiz Martins, ex-vereador Fernandinho 

Moquetá vai comandar pasta de Esporte do governo de Rogério Lisboa. 
Em comum, ambos querem resgatar o respeito político que perderam

castro recebe chefes de poderes e debate regime de recuperação fiscal
Os chefes dos poderes 

públicos do Estado do Rio 
de Janeiro realizaram a pri-
meira reunião para debater 
o Novo Regime de Recu-
peração Fiscal, ontem, no 
Palácio Laranjeiras, Zona 
Sul carioca. O governador 
Cláudio Castro recebeu o 
presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), An-
dré Ceciliano; o presidente 
do Tribunal de Justiça (TJ), 
Henrique Figueira; o pro-
curador-geral de Justiça, 
Luciano Mattos; o defen-
sor público-geral, Rodrigo 
Pacheco; e o presidente do 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE), Rodrigo Melo 
do Nascimento.

Os participantes decidi-
ram realizar novos encon-
tros para tratar do tema e 
farão reuniões com repre-
sentantes dos servidores, 
para que todos os direta-
mente atingidos possam 
participar do debate. A 
União aceitou o pedido de 

adesão do Estado do Rio ao 
regime, na sexta-feira, dia 
4, fazendo com que o valor 
que o estado terá que pagar 
de dívida nos próximos três 
anos caia de R$ 44 bilhões 
para R$ 9 bilhões na com-
paração entre o antigo e o 
novo Regime de Recupera-
ção Fiscal.

“Este não é um regime 
do governo, mas de todos 
nós, do Estado do Rio de 
Janeiro. Temos que traba-
lhar juntos, em parceria, 
para buscar as melhores so-
luções dentro do plano que 
teremos que apresentar ao 
governo federal”, afirmou 
o governador.

O cronograma de ela-
boração do novo plano de 
recuperação fiscal já está 
em andamento e será cum-
prido dentro dos seis meses 
determinados. As reformas 
e demais medidas de ajuste 
serão amplamente discuti-
das com a sociedade e to-
dos os poderes.

“O plano vai acarretar 

mudanças para o serviço 
público e é importante ou-
vir as demandas e sugestões 
de todos os representan-
tes”, defendeu o presidente 
da Alerj, André Ceciliano.

Também participaram do 
encontro os secretários de 
Estado de Fazenda, Nelson 
Rocha; Casa Civil, Nicola 
Miccioni; Governo, Ro-
drigo Bacellar; e Planeja-
mento e Gestão, José Luís 
Zamith.

Novo plano de 
recuperação

O plano terá a duração 
de dez anos. De imediato, 
o estado deixará de pagar, 
nos primeiros 12 meses, 
as dívidas com a União e 
garantidas pelo Governo 
Federal. Nos nove anos 
seguintes, as parcelas vão 
sendo retomadas gradativa-
mente até o retorno do va-
lor integral no fim do plano. 
O período total para o paga-
mento da dívida será de 30 
anos, ou seja, até 2051. O 

objetivo, além de cumprir 
as exigências do novo RRF, 
é desenvolver soluções sus-
tentáveis a longo prazo.

Entre as reformas pre-
vistas no novo Regime e 
que o Estado do Rio terá 
que fazer, estão a adminis-
trativa e a da previdência. 
O estado já saiu na frente 
na área previdenciária ao 
criar, em 2013, a RJPrev, 
fundação de previdência 
complementar. Além dis-

so, em 2017, a alíquota de 
contribuição foi reajustada 
de 11% para 14%. Entre 
as medidas em análise pela 
equipe econômica para esse 
setor estão a implantação 
da idade mínima e do tem-
po de contribuição para a 
aposentadoria.

Extinção do adicional 
remuneratório 

por tempo de serviço
O novo Regime exige 

ainda a extinção do adi-
cional remuneratório por 
tempo de serviço – o cha-
mado triênio – para todos 
os servidores, mantendo o 
direito adquirido para quem 
já recebe. Outros estudos 
estão em andamento para 
que o pagamento da dívida 
aconteça, levando em conta 
também a possibilidade do 
uso de ativos do governo 
como uma das formas de 
honrar os compromissos.

A primeira reunião para debater o Novo RRF 
aconteceu no Palácio Laranjeiras

divuLgação/governo do estado 

MJSP doa equipamentos de segurança para 23 estados e o DF
O Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (MJSP) 
doou R$ 10,7 milhões em 
equipamentos de segurança 
para 23 estados e o Distrito 
Federal combaterem a cri-
minalidade. Serão repassa-
dos armamentos, munições, 

viaturas, equipamentos de 
proteção coletiva e indi-
vidual, coletes balísticos, 
entre outros. Os bens fazem 
parte do acervo da Força 
Nacional de Segurança Pú-
blica. 

Cerimônia de  entrega 

de itens de segurança para 
23 estados e o Distrito Fe-
deral. Os bens, que fazem 
parte do acervo da Força 
Nacional de Segurança Pú-
blica.

A entrega dos equipa-
mento foi feita pelo minis-

tro da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Torres, e 
outras autoridades da pasta, 
durante cerimônia realiza-
da em Brasília.

“A entrega de milhares 
de equipamentos que faze-
mos hoje, todos em bom es-

tado, é mais uma medida do 
presidente Jair Bolsonaro, 
por meio do nosso ministé-
rio, para equipar as forças 
de segurança pública do 
país. São iniciativas como 
essas que reforçam a parce-
ria federativa entre União, 

estados e municípios e nos 
fazem acreditar cada vez 
mais no Sistema Único de 
Segurança Pública [Susp], 
concebido para melhor 
atender a toda a população 
brasileira”, declarou o mi-
nistro.
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Pfizer vai testar 
imunizante em crianças

Um grupo maior de 
crianças com menos 
de 12 anos será testado 
com a vacina contra a 
covid-19. O anúncio foi 
feito pela Pfizer que se-
lecionou uma dose me-
nor do imunizante em 
um estágio mais inicial 
do estudo.

Segundo a farmacêu-
tica, a pesquisa vai en-
volver até 4.500 crianças 
em mais de 90 clínicas 
nos Estados Unidos, 
na Finlândia, Polônia 
e Espanha, segundo a 
empresa. Considerando 
segurança, tolerância e 
a resposta imunológica 
gerada por 144 crianças 
em um estudo de fase 1 
da vacina de duas doses, 
a Pfizer disse que irá tes-
tar uma dose de 10 mi-
crogramas em crianças 
com idades entre 5 e 11 
anos, e de 3 microgra-
mas para o grupo etário 

entre 6 meses e 5 anos de 
idade. 

Um porta-voz da Pfi-
zer afirmou que a farma-
cêutica espera os dados 
para o grupo entre 5 e 11 
anos em setembro e que 
provavelmente solicitará 
às agências reguladoras 
a autorização para uso 
emergencial no mes-
mo mês. Os dados para 
crianças entre 2 e 5 anos 
de idade podem chegar 
logo depois, disse. 

A Pfizer espera ter os 
dados para o grupo entre 
6 meses e 2 anos entre 
outubro e novembro. A 
vacina - desenvolvida 
em parceria com a em-
presa alemã BioNTe-
ch - foi autorizada para 
uso em crianças com 12 
anos ou mais na Europa, 
nos Estados Unidos e no 
Canadá. Elas recebem a 
mesma dose que os adul-
tos: 30 microgramas. 

O governo dos Estados Unidos assinou um acordo com a far-
macêutica Pfizer para fornecer 500 milhões de doses de vacina 
contra a Covid-19 a mais de 100 países até o fim do próximo 

ano. 

Laudo do Instituto Médico Legal aponta que um tiro no tórax 
tirou a vida da designer de interiores Kathlen Romeu, de 24 anos, 
na tarde da última terça-feira, no Complexo do Lins, na Zona 
Norte do Rio. 

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. 

A Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
derrubou o veto a pro-
posta de autoria do 
deputado Rosenverg 
Reis (MDB). O PL 
será enviado nova-
mente para sanção do 
Executivo. 

na grade curricuLar 

Para sanção 

Caso não seja pu-
blicada em até 48 
horas, o PL será pro-
mulgado pelo presi-
dente da Casa, André 
Ceciliano (PT). As 
unidades de ensino 
fundamental e mé-
dio também deverão 
abordar o tema.  

Nos moldes do programa de identi-
ficação de infarto agudo do miocárdio 
(IAM), o projeto visa orientar e criar 
diretrizes para que os profissionais 
consigam identificar o AVC, reduzin-
do mortalidade e sequelas.

ProMuLgação

identificação 

editoriaL

A Secretaria de Estado de Saúde vai 
implantar um programa de identifica-
ção e cuidados de acidente vascular 
cerebral (AVC) nas Unidades de Pron-
to Atendimento (UPA) do estado do 
Rio de Janeiro. 

avc nas uPas

Um total de 178 pes-
soas realizaram o ca-
dastro para as vagas de 
emprego oferecidas pelo 
Instituto Centro Social 
Cidadania e o SINE. As 
inscrições aconteceram 
em um único dia, na As-

sociação de Moradores 
 da Vila Zenith, em Nova 
Iguaçu. A entidade, presi-
dida por Fábio Muniz (na 
foto ele é o 1º da esquerda 
para a direita e aparece ao 
lado de Ricardo Ferreira, 
Paulino Viera e Jimmy 

Ferreira, respectivamen-
te presidente, diretor de 
Assuntos de Bairros e 
diretor auxiliar), selou 
uma parceria com os dois 
órgãos para reintegrar de-
sempregados no mercado 
de trabalho.

Parceria abre inscrições 
para vagas de emprego 

Campanha 

antOniO carlOs
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População de rua e trabalhadores da limpeza 
urbana e manejo de resíduos podem ser imunizados 

Japeri inclui novos grupos na vacinação 

O avanço na Campanha 
de Vacinação contra a Co-
vid-19 continua em Japeri, 
na Baixada Fluminense. A 
partir de hoje, moradores 
com 58 anos ou mais, pes-
soas em situação de rua e 
trabalhadores da limpeza 
urbana e manejo de resídu-
os sólidos serão incluídos 
no grupo prioritário para a 
imunização. Ao todo, sete 
postos de vacinação estão 
sendo mobilizados de se-
gunda a sexta-feira, das 9h 
às 14h.

Segue imunização  
Além disso, seguem 

sendo imunizados: ges-
tantes, puérperas, pessoas 
com comorbidade ou defi-
ciência permanente acima 

de 18 anos, profissionais 
de saúde  e educação aci-
ma de 18 anos, veteriná-
rios e técnicos de veteriná-
ria, forças de segurança e 
salvamento, trabalhadores 
portuários,  pessoas em 
situação de rua e Guardas 
Municipais envolvidos em 
ações de combate à co-
vid-19.

Para serem imunizadas, 
as gestantes e puérperas, 
especificamente, preci-
sam apresentar autoriza-
ção médica e realizar um 
agendamento prévio dis-
ponibilizado pela Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Os interessados em 
garantir a imunização, 
precisam apresentar do-
cumentos básicos de iden-
tificação (identidade, CPF, 
cartão do SUS e compro-
vante de residência). Pro-
fissionais de saúde devem 

apresentar comprovantes 
de vínculo empregatício 
atual, como contracheque 
ou declaração assinada 
pelo estabelecimento em 
que atuam.

Já para pessoas com co-
morbidade é importante 
apresentar original e có-
pia da última prescrição/ 
receita ou atestado/ re-
comendação médica que 
comprove o diagnóstico 
(especificamente nos casos 
dos hipertensos e diabéti-
cos, é possível comprovar 
a patologia apresentando 
cópia da última receita no-
minal prescrita pelo médi-
co).

No caso de pessoas com 
deficiência, é necessário 
um laudo médico, cartões 
de gratuidade no transpor-
te público, receituário mé-
dico ou outro documento 
que comprove a condição.

igor LiMa/divuLgação/PMJ
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Sete unidades de saúde disponibilizam a dose, de segunda a sexta, das 9h às 14h 

De acordo com o Pla-
no Nacional de Imuni-
zação (PNI), poderão se 
vacinar pacientes que 
apresentem as seguin-
tes condições: diabetes 
mellitus, hipertensão 
arterial grave, doença 
pulmonar obstrutiva crô-
nica, doença renal, do-

enças cardiovasculares 
e cerebrovasculares, in-
divíduos transplantados 
de órgão sólido, anemia 
falciforme, câncer e obe-
sidade grave, (deficiên-
cia física, auditiva, men-
tal, visual e intelectual), 
transtorno do espectro 
autista, entre outros.

Para contemplar ido-
sos acamados, a Semus 
criou um sistema de 
agendamento online: 
basta preencher um for-
mulário online (disponí-
vel nas redes sociais da 
Prefeitura) para receber 
uma das equipes de imu-
nização em casa.

QueM ParticiPou e conta Para dePósito

ESTADOS UNIDOS - O presi-
dente dos Estados Unidos (EUA), 
Joe Biden, iniciou ontem uma via-
gem pelo Reino Unido uma misão 
de oito dias em sua primeira via-
gem ao exterior desde que tomou 
posse, O objetivo é ampliar os laços 
tensionados durante a era Trump e 
reformular as relações com a Rús-
sia.

A viagem representa um teste da 
capacidade do presidente democra-
ta para administrar e consertar rela-
cionamentos com grandes aliados, 
que se desencantaram com as tari-
fas comerciais do então presidente 
Donald Trump e seu afastamento 
de tratados internacionais.

“Será que as alianças e instituições 
democráticas que moldaram tanto o 

último século provarão sua capaci-
dade contra ameaças e adversários 
dos tempos modernos? Acredito que 
a resposta é sim. E nesta semana, na 

Europa, temos a chance de prová-lo”, 
disse Biden em um artigo de opinião 
publicado no jornal Washington Post.

O encontro com o presidente russo, 

Vladimir Putin, em 16 de junho 
em Genebra, será o ápice da via-
gem, uma oportunidade de tratar 
diretamente das preocupações dos 
EUA com ataques cibernéticos 
que partem da Rússia, da agressão 
de Moscou contra a Ucrânia e de 
uma série de outros assuntos.

Biden fará sua primeira parada 
no vilarejo litorâneo de St. Ives, 
na inglesa Cornualha, para parti-
cipar da cúpula do G7. A reunião 
deverá ter como focos a diploma-
cia da vacina, o comércio, clima 
e uma iniciativa para reconstruir 
a infraestrutura do mundo em de-
senvolvimento. Autoridades dos 

EUA veem esses esforços como uma 
maneira de se contrapor à influência 
crescente da China.

M
un

do

biden embarca em viagem 
de oito dias à europa

© reuters/carLos barria

É a primeira viagem ao exterior de Joe Biden desde que tomou posse
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Momento não é de competição 
esportiva, diz integrante do comitê 

coPa aMÉrica

Estádio do Maracanã receberá a final da Copa América

a preocupação maior é com a possível entrada de 
novas variantes ou as já conhecidas, como a indianaA reunião com du-

ração de pouco 
mais de uma hora 

entre o Comitê Científi-
co do Governo do Estado 
e técnicos da Secretaria 
Estadual de Saúde foi de 
forma remota para a maio-
ria. O único integrante do 
comitê presente na sede 
da Secretaria Estadual de 
Saúde foi Raphael Rangel.

Entre outros assuntos, o 
encontro destacou a Copa 
América e os oito jogos 
que acontecerão no Rio de 
Janeiro com possível final 
no estádio do Maracanã. 
O comitê não foi consul-
tado sobre a possibilidade 
de o Rio ser um dos esta-
dos sedes da competição 
no país.

A preocupação maior 
é com a possível entrada 
de novas variantes ou as 
já conhecidas como a in-
diana. Para evitar isso, o 

comitê deve focar no au-
mento e frequência de tes-
tes do tipo PCR nos atletas 
e integrantes que vierem 
para o Rio. “O Ministério 
da Saúde vai enviar um 
protocolo e nossa ideia é 
reforçar com medidas no 
Rio como uma comissão 

para fazer auditoria e ver 
se o protocolo está sendo 
cumprido na prática” ga-
rante Raphael Rangel. 

Enquanto o comitê 
científico da prefeitura se 
mostrou contrário à reali-
zação dos jogos na capi-
tal por julgar o momento 

“inoportuno”, o comitê do 
Governo foi favorável. “A 
gente tem que parar para 
analisar que se for ver 
o momento que a gente 
vive não é para aconte-
cer nenhuma competição 
esportiva. Não era para 
acontecer Campeonato 

Brasileiro, Libertadores, 
nenhum campeonato. Já 
que há o acontecimento, 
nossa preocupação com a 
Copa América tem que ser 
com a população para que 
ela não seja prejudicada.

O comitê vai precisar 
agir rapidamente porque 

de acordo com a tabela 
oficial, o primeiro jogo na 
cidade do Rio deve acon-
tecer na próxima segunda-
-feira (14) no estádio Nil-
ton Santos, o Engenhão, 
com sete partidas e o Ma-
racanã com a final no dia 
10 de julho.

assessOria 
De imprensa

Flu divulga balancete do primeiro trimestre de 2021 com prejuízo
O Fluminense divulgou 

nesta semana, no portal de 
transparência em seu site 
oficial, o balancete com as 
contas do clube no primei-
ro trimestre de 2021. Após 
fechar 2020 com déficit de 
R$ 2.922.000,00, o resul-
tado somado de janeiro, 
fevereiro e março deste 
ano foi um novo prejuízo, 
agora de R$ 6.476.307,00.

Em comparação com o 
primeiro trimestre do ano 
passado, quando apre-
sentou superávit de R$ 
4.201.707,00, a receita 
operacional líquida subiu 
de R$ 46.520.563,00 para 
R$ 51.562.996,00. Porém, 
o clube teve quedas brus-
cas de lucro com venda de 
jogadores e bilheteria no 
período, além de um au-

mento elevado de obriga-
ções trabalhistas e despe-
sas operacionais.

Em meio à pandemia 
da Covid-19, o Fluminen-
se movimentou apenas R$ 
725.567,00 em repasse de 
direitos federativos, en-
quanto no início do ano 
passado o clube recebeu 
R$ 8.254.268,00. Os R$ 
3.420.086,00 em bilheteria 
também reduziram a zero 
nos jogos com portões fe-
chados desde então.

Por outro lado, as des-
pesas que mais cresceram 
foram as operacionais, que 
envolvem o pagamento 
dos acordos salariais com 
o elenco empurrados para 
março de 2021 e pula-
ram de R$ 37.761.566,00 
para R$ 54.096.402,00. E 

as obrigações trabalhis-
tas, que saltaram de R$ 

43.561.525,00 para R$ 
67.065.185,00, muito em 
função de acordos por dí-
vidas antes descobertas.

Apesar dos direitos de 
transmissão e das pre-
miações terem subido 
de R$ 27.946.112,00 e 
R$ 5.201.339,00 para 

R$ 29.974.548,00 e R$ 
16.932.520,00 respectiva-

mente, em razão dos valo-
res do Campeonato Brasi-
leiro que foram pagos em 
fevereiro, o Fluminense 
(assim como os demais 
clubes do Rio) perderam 
cerca de R$ 15 milhões 
que eram pagos até o ano 
passado no período refe-

rente ao Campeonato Ca-
rioca (o Estadual 2021 deu 

prejuízo).
Todas as áreas do clube 

fecharam o trimestre no 
vermelho: o futebol pro-
fissional teve prejuízo de 
R$ 1.504.513,00, enquan-
to Xerém, de R$ 751.480; 
os esportes olímpicos 
apresentaram déficit de 

R$ 2.481.034,00 no perío-
do, e a sede social, de R$ 
1.739.281,00.

Os números mostram 
que a dificuldade finan-
ceira continua, mas in-
ternamente o resultado 
não foi considerado tão 
ruim diante de um cená-
rio de prejuízos no país. 
O passivo, que envolve a 
dívida total do clube, su-
biu de R$ 768.835.000,00 
para R$ 774.192.912,00, 
um aumento considera-
do pequeno, enquanto 
as previsões futuras são 
melhores: se no primeiro 
trimestre de 2020 o Flu 
tinha programado para re-
ceber R$ 12.656.005,00 
com transferências de jo-
gadores, agora já tem R$ 
41.402.439,00.

de folga, ênio disputa torneio amador e 
terá de cumprir isolamento no botafogo

O Botafogo já tem 
um desfalque para 
o próximo jogo. 

Durante a folga no dia se-
guinte à vitória em cima do 
Coritiba, o meia Ênio par-
ticipou de uma competição 
amadora na Mangueirinha, 
comunidade em Duque de 
Caxias, na Baixada Flu-
minense. O jogador de 20 
anos será afastado por 10 
dias dos treinamentos por 
causa dos protocolos con-
tra a Covid-19.

Na tarde da terça-feira 
(8), o departamento de 
futebol informou também 
uma punição administra-
tiva disciplinar. A partici-
pação de Ênio no torneio 
amador foi divulgada 

inicialmente pela página 
“Bastidores do Botafogo”.

- Em função do recen-
te episódio extracampo, o 
Botafogo informa que o 
atleta Ênio receberá puni-
ção administrativa discipli-
nar e será afastado por 10 
dias para cumprimento do 
protocolo da COVID-19 - 
divulgou o clube.

Por meio do Twitter, 
Ênio pediu desculpas. O 
jovem disse que vai usar a 
situação para refletir e que 
aceita as consequências.

- Quero pedir desculpa 
pelo meu erro!! Fui ino-
cente e irresponsável. Me 
coloquei em risco, assim 
como coloquei meus com-
panheiros e os funcionários 

também - escreveu Ênio.
Ênio entrou na etapa 

final do jogo entre Bob 
Marley FC e Raça Negra. 

O jogo era na estreia do 
Campeonato do Tricolor 
e o time do jovem alvi-
negro perdeu por 2 a 0. A 

partida teve transmissão 
no YouTube e é possível 
ver o jogador do Botafogo 
com a camisa 22 entrando, 

com alguém ao fundo in-
formando a substituição e 
dizendo o nome e o núme-
ro de Ênio.

Jogo era na estreia do Campeonato do Tricolor

divuLgação
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dr. renato Palhares é formado em Medicina pela 
universidade iguaçu (unig). Possui residência Médica em 

cirurgia com título de especialista registrado no crM-rJ (52.77429-4) 
e pós-graduação em cirurgia Plástica.

acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/www.facebook.com/drrenatoPPalhares

BEM
Estar

Leve com vida com 
pessoas leves, otimistas, 
que só te levantem. As 
pessoas otimistas sempre 
enxergam o lado bom das 
situações até mesmo em 
momentos desfavoráveis. 
Os adeptos ao otimismo 
conseguem aprender com 
os erros já que não se sen-
tem derrotados por eles. 
Por esse motivo, são admi-
rados e sempre procurados 
por amigos e colegas de 
trabalho, quando estes pre-
cisam de uma palavra de 
motivação.

O Instituto Brasileiro 
de Coaching lista cinco 
conselhos para se tornar 
otimista. Acordo com o 
dicionário Michaelis, o 
otimismo é a disposição, 
natural ou adquirida, para 
ver os acontecimentos pelo 
lado bom e esperar sempre 
uma solução favorável das 
situações mais difíceis.

Se você não nasceu com 
esse sentimento encora-
jador, não se preocupe, 
pois todos nós podemos 
adquirir novas caracterís-
ticas diariamente. Para lhe 
ajudar nessa tarefa, confira 
cinco dicas que lhe ajudam 
a treinar o pensamento 
para que sua mente sempre 
esteja focada naquilo que é 
positivo. 

Foco na solução
Quando uma adversi-

dade surge, a tendência 
da maior parte das pes-
soas é focar no problema 
e não pensar na solução. 
Quando esse tipo de situ-
ação ocorrer, pergunte a si 
mesmo: o que posso fazer 
para resolver? Essa per-

gunta irá ajudar a ter ati-
tude e diminuir o tamanho 
do problema com criativi-
dade e calma.

Cuide do seu corpo
Um corpo saudável 

gera uma mente saudável, 
portanto, é mais fácil ser 
otimista quando se está 
em dia com o bem-estar. 
A prática de atividades fí-
sicas, exercícios de calma, 
meditação, dedicar tempo 
para o descanso e o entre-
tenimento são algumas das 
ações que contribuem na 
superação de obstáculos 
do dia a dia.

Comunicação positiva
As palavras podem ter 

grande influência na sua 
vida. Evite expressões que 
sejam negativas e use pala-
vras que estejam alinhadas 
às suas atitudes e pensa-
mentos positivos.

Seja resiliente
Todos podem passar por 

grandes problemas ou im-
previstos na busca pelos 
seus objetivos. Como os 
otimistas sempre acredi-
tam que podem alcançar 
suas metas, eles se levan-
tam e continuam em fren-
te!

Faça coaching
O método tem o poder 

de transformar a vida de 
uma pessoa de forma posi-
tiva em curto, médio e lon-
go prazo. As mudanças são 
tão profundas que podem 
ser consideradas como 
empoderadoras. Fonte: 
https://www.ibccoaching.
com.br 
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Campanha pretende distribuir 100 mil 
máscaras de proteção contra a Covid
O movimento Rio pela 

Vida, que conta com 
o apoio da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
distribui 100 mil más-
caras de proteção contra 
a Covid-19 em pontos 
de grande circulação de 
pessoas no Rio de Janei-
ro.

A distribuição gratuita 
começou ontem (9), às 
12h, na estação de trem 
da Central do Brasil.

A ideia da iniciativa é 
ajudar no enfrentamen-
to da doença, oferecen-
do uma melhor proteção 
para as pessoas que pre-
cisam pegar transportes 
públicos. Por conta disso, 
o movimento estará em 
outras datas em estações 
do metrô, BRT e Barcas.

“Com isso, damos o 
primeiro passo para uma 
campanha de maior al-
cance, possibilitando o 
acesso da população às 
máscaras e organizando 
a produção de modelos 
apropriados. A proposta 
é incentivar a doação de 
tecidos e recursos para 
remuneração de costu-
reiras que possam con-
feccionar essas másca-
ras. Serão as máscaras 
Rio Pela Vida”, comenta 
Valcler Rangel, assessor 
de Relações Interinstitu-
cionais da Fiocruz.

Importância 
das máscaras

As máscaras, que fo-
ram doadas para a Fio-
cruz pela empresa Mer-

ck, seguem as exigências 
da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
para prevenção do Sars-
-CoV-2 e suas variantes.

A intenção do projeto é 
ressaltar para a socieda-
de a importância do uso 
de máscaras adequadas, 
especialmente entre as 
pessoas que se expõem 
diariamente no desloca-
mento para o trabalho e 
para as pessoas que pre-
cisam ter um maior con-
tato interpessoal em suas 
profissões.

As máscaras de tecido 
são aliadas estratégicas 
contra a Covid-19, mas 
demandam cautela sobre 
a sua escolha e utilização, 
pois precisam promover a 
barreira para evitar a en-

trada e a saída do vírus. 
O protótipo das máscaras 
Rio pela Vida passou por 
ensaios em laboratórios 
credenciados pela Agência 
Nacional de Vigilância em 
Saúde (Anvisa), demons-
trando eficácia, no que diz 
respeito à vazão da perme-
abilidade do ar. O modelo, 
criado por meio de uma 
pesquisa de doutorado re-
alizada na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), contempla três 
camadas de tecido, além 
da inserção de elemento 
filtrante em celulose (tipo 
filtro de café). 

Além da utilização das 
máscaras de proteção, 
o movimento Rio pela 
Vida lembra que outras 
medidas como o distan-
ciamento social, a per-
manência em ambientes 
ventilados, a higieniza-
ção constante das mãos 
e a aceleração da vacina-
ção são as medidas mais 
importantes na prevenção 
da Covid-19.

Os pesquisadores do 
projeto entendem que 
utilizar corretamente as 
máscaras, em pelo menos 
80% da população, reduz 
acentuadamente a trans-
missão do coronavírus.Distribuição começou pela estação de trem da Central do Brasil
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bilhete único do rio volta a ser usado 
para quem ganha até R$ 6,1 mil, diz TJRJ
O Órgão Especial do Tri-

bunal de Justiça do Rio de 
Janeiro retomou os efeitos 
da lei estadual que permite 
que pessoas com renda men-
sal de até R$ 6.101,06 usem 
o Bilhete Único Intermuni-
cipal. Até a decisão, o limite 
anterior era de até R$ 3 mil.

Segundo o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, 
devem ser atendidos pelo 
menos 343 mil passageiros 
no estado.

A Lei 8.297/2019, que pre-
via a renda de R$ 6.101,06, 
passou a vigorar em janeiro 
de 2019, mas foi suspensa 
em 21 de maio de 2021 por 
causa de uma liminar obtida 
pelo Governo do Estado do 
Rio numa ação direta de in-

constitucionalidade.
Na segunda-feira (7), en-

tretanto, a medida cautelar 
foi revogada por maioria de 
votos (13 a 9).

Os 13 desembargadores 
concluíram que a demora 
entre a promulgação da lei 
e o ajuizamento da ação de 

inconstitucionalidade, em 
outubro de 2020, afasta a 
urgência da liminar alegada 
pelo governo do Estado.

Ainda segundo os magis-
trados, o governador não ex-
plicou onde estaria o risco de 
dano com a vigência da lei.

O TJRJ explicou que o 

primeiro a votar, o relator 
da ação direta de inconstitu-
cionalidade, desembargador 
Ferdinaldo do Nascimento, 
que havia concedido a li-
minar em maio, defendeu a 
manutenção da decisão pelo 
Órgão Especial.

Para o magistrado, have-
ria o “perigo na demora”, 
já que o impacto financeiro 
para o estado é calculado 
em R$ 8,2 milhões por ano.  
Além disso, a nova lei apa-
rentemente afrontaria o ar-
tigo 7º, da Constituição do 
Estado, na medida em que 
invade a denominada reser-
va da administração. O re-
lator, porém, ficou vencido 
na votação ao lado de outros 
oito desembargadores.

Decisão restabelece Lei estadual de 2019 
e vai abranger 343 mil passageiros
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Pessoas com mais de 
50 anos de idade vão 
ser sendo vacinadas, 

no município do Rio, até o 
final da próxima semana. 
O anúncio foi feito ontem 
(9), pelo prefeito Eduardo 
Paes, em sua rede social.

“Aqui não paramos de 
agir para acelerar a vaci-
nação. Vai aí a boa notícia. 
Semana que vem, vamos 

vacinar todos com mais de 
50 anos de idade! Inclusive 
eu, na quinta-feira. Mãos 
dadas! Preparem seus bra-
ços!”, escreveu Paes, que 
parabenizou o Ministé-
rio da Saúde, a Fundação 
Oswaldo Cruz e o Institu-
to Butantan, marcados na 
mensagem.

Segundo o calendário 
divulgado pelo prefeito, 
na segunda-feira (14), se-
rão vacinadas pessoas com 
53 anos de idade. Na terça 
(15), pessoas com 52 anos. 

Na quarta (16), o dia será 
reservado para profissio-
nais de educação superior 
profissionalizante e outros. 
Na quinta-feira (17), quem 
tem 51 anos. Na sexta-feira 
(18), será a vez das pessoas 
com 50 anos. E no sábado, 
haverá repescagem para 
quem não conseguiu tomar 
a vacina.

No esquema divulgado 
pela prefeitura do Rio, mu-
lheres se vacinam na par-
te da manhã e homens, na 
parte da tarde.

covid-19

vacinação para pessoas a partir dos 50 anos

antOniO carlOs
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anúncio foi feito pelas redes sociais 
do prefeito da cidade, eduardo Paes 
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Mãe deixa bebê de 2 meses como 
‘garantia’ em boca de fumo

CUIABÁ - Um bebê de 
dois meses foi resgatado 
pela polícia depois de ser 
abandonado em uma boca 
de fumo em Pontes e La-
cerda, a 487 km de Cuia-
bá. As polícias Militar e 
Polícia Civil informaram 
que a mãe, de 28 anos, é 
usuária de drogas e deixou 
a criança no local como 
‘garantia’ de que retorna-
ria para pagar uma dívida 
com os traficantes.

A denúncia chegou ao 

Conselho Tutelar que, 
com apoio da Polícia Mi-
litar, foi até o ponto de 
venda de drogas e resga-
tou o bebê. A mãe não foi 
localizada até esta quarta-
-feira (9).

A boca de fumo funcio-
na em uma casa no bairro 
Residencial Vera. Duas 
mulheres estavam com a 
criança e não assumiram 
que a pegaram como ga-
rantia do pagamento.

Elas alegaram que a 

mãe pediu para que elas 
cuidassem do bebê. A mãe 
da criança e as duas mu-
lheres têm antecedentes 
criminais por tráfico no 
Mato Grosso. O bebê foi 
levado ao Lar de Apoio à 
Criança (LAC) de Pontes 
e Lacerda.

Segundo a delegada 
Bruna Caroline Laet, foi 
aberta uma investiga-
ção para apurar o crime 
previsto no artigo 238, 
do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA): pro-
meter ou efetivar a entre-
ga de filho ou pupilo a 
terceiro, mediante paga 
ou recompensa.

“Nessa situação repug-
nante, a mãe de um bebê 
o entregou em uma boca 
de fumo como garantia 
que retornaria para pa-
gar. A criança foi, de cer-
ta forma, um pagamento 
pela droga adquirida”, 
disse a delegada. Justiça 
retirou guarda da mãe.

Sob forte comoção, 
revolta e tristeza, 
o corpo de Kathlen 

de Oliveira Romeu, de 24 
anos, que estava grávi-
da de quatro meses e foi 
morta em um tiroteio no 
Complexo do Lins, Zona 
Norte do Rio, foi enterra-
do na tarde de ontem no 
Cemitério do Catumbi, 
no Centro do Rio.

Avó paterna da jovem, 
Ângela Romeu passou 
mal e precisou ser ampa-
rada. Kathlen estava com 
a materna, Sayonara Fá-
tima, quando foi baleada. 
O laudo do IML (Institu-
to Médico Legal) apon-
tou, que a vítima morreu 
após ter sido atingida por 
um tiro de fuzil no tórax. 
O projétil não ficou alo-
jado. A informação foi 
confirmada pela Polícia 
Civil. 

“A gente quer justiça”
Ao sair do cemitério, a 

mãe e o pai de Kathlen, que 
era vendedora e designer de 
interiores, receberam uma 
foto da jovem. “Muito linda 
a minha filha”, disse a mãe, 
Jaqueline de Oliveira Lopes.

“A gente quer justiça. O 
nosso povo, o povo pobre; 
está cansado de dizer. Só 
mudou o personagem. Eu 
cansei de ver isso. As fra-
ses são todas tabuladas, e a 

violência continua, cada vez 
pior”, disse o pai, Luciano 
Gonçalves .

O presidente da Associa-
ção de Moradores do Barro 
Vermelho, onde Kathlen foi 
baleada, disse que os tiro-
teios foram quase diários na 
região por um mês. “Estamos 
vivendo em uma guerra. On-
tem não houve confronto. Na 
verdade, é que dia sim dia não 
eles estão lá”, afirmou Luís 
Paulo Figueiredo. 
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corpo de grávida morta 
em tiroteio é enterrado 

guerra Que não cessa 

cerimônia ocorreu no cemitério do catumbi. 
Família acusa PMs de fazerem o disparo

Kathlen foi morta com um tiro que atingiu o tórax Dezenas de pessoas, entre familiares e amigos acompanham o cortejo até a sepultura

Avó de Kathlen passa mal durante o velório e precisa ser amparada

Revoltada, a mãe da 
jovem, Jaqueline de Oli-
veira Lopes, acredita 
que o disparo que matou 
a filha foi feito por um 
policial militar.

“Se a minha filha fos-
se morta por bandido 
eu não falara nada com 
vocês porque eu sei que 
eu moro em um lugar 
que eu não poderia falar. 
Então ficaria na minha. 
Mas não foi. Foi a polí-
cia que matou a minha 
filha. Foi a PM que tirou 
a minha vida, o meu so-
nho”, afirmou. 

“Parem de matar a 
gente! Essa bagunça está 

no Lins há muito tempo. 
Eu me mudei do morro 
no dia 24 de abril, se não 
me engano. Estou todo 
este tempo sem ver a 
minha mãe direito, vi só 
duas vezes. E a ela falan-
do: ‘Não vem aqui, pois 
todo mundo está rela-
tando tiroteio a esmo’”, 
afirmou a mãe de Kath-
len.

O porta-voz da Polí-
cia Militar do RJ, major 
Ivan Blaz, afirmou que 
PMs “lutaram até o fim 
pela vida da Kathlen” e 
negou que a corporação 
estivesse em uma ope-
ração. Segundo ele, os 

agentes foram atacados. 
“Eles levaram a jovem 
para o hospital, tentando 
estancar o sangramento. 
O ferimento foi no bra-
ço e transfixou o tórax”, 
afirmou Blaz.

A família contesta a 
versão dos PMs de que 
estava ocorrendo um 
confronto. “Avisa ao 
major Blaz que esta his-
torinha que é contada há 
anos na televisão que foi 
troca de tiros, que a po-
lícia foi recebida a tiros. 
Quem foi recebida a ti-
ros foi a minha filha. Eu 
fui informada por todos 
de que não foi troca de 

tiros. A polícia estava 
dentro de uma casa, viu 
os bandidos e atirou. Se 
a polícia estava dentro 
de uma casa, porque não 
olhou quem estava pas-
sando? Se eles estavam 
de tocaia, eles têm que 
ter cuidado. Na favela 
não mora só bandido”, 
afirmou Jaqueline.

O caso está sendo 
investigado pela De-
legacia de Homicídios 
da Polícia Civil. Foram 
apreendidos 12 fuzis e 
nove pistolas da PM usa-
das no confronto. Parte 
dos PMs já prestou de-
poimento.

“PareM de Matar a gente!”

Um levantamento 
feito pela plataforma 
Fogo Cruzado apontou 
que entre as mulheres 
baleadas no estado do 
Rio de Janeiro — nú-
mero que soma 715 
casos registrados desde 
2017 — ao menos 15 
delas estavam grávidas. 
Os dados ainda apon-
tam que dessas, oito 
morreram e apenas um 
bebê pôde ser salvo.

Entre os motivos para 
mortes de grávidas por 
arma de fogo estão bala 
perdida, que soma 6 ca-

sos; execução e roubo 
ou tentativa; cada um 
com 3; homicídio, tor-
tura ou tentativa e não 
identificado, um cada.

A plataforma Fogo 
Cruzado faz o levanta-
mento dos dados des-
de 2016, o que eleva 
o número de registros 
em 66, totalizando 781. 
Neste período, foram 
registradas 289 mortes 
e 492 feridas —, o prin-
cipal foi durante ação 
ou operação policial, 
seguido por homicídio 
ou tentativa do crime.

das 715 baLeadas no rio, ao 
Menos 15 estavaM grávidas 

PLantão

Bebê de dois meses foi resgatado pelos policiais 

divuLgação
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VaCInaÇÃO

começa terceira etapa da campanha 
nacional de vacinação contra a gripe

divuLgação

 Imunização ocorrerá até o dia 9 de julho

divuLgação

Expectativa do Ministério da Saúde é distribuir 80 milhões de doses da vacina influenza 

A terceira e última 
etapa da Campanha 
Nacional de Vacina-

ção contra a Gripe começou 
no dia 9, quarta, e vai até 9 
de julho. Esta fase abran-
gerá cerca de 22 milhões 
de pessoas. Neste período, 
serão imunizados integran-
tes das forças de segurança 
e salvamento; pessoas com 
comorbidades, condições 
clínicas especiais ou com 
deficiência permanente; 
caminhoneiros; trabalhado-
res de transporte coletivo 
rodoviário; trabalhadores 
portuários; funcionários do 
sistema de privação de li-
berdade; população privada 
de liberdade; e adolescentes 
em medidas socioeducati-

vas. Até o fim da campanha, 
a expectativa do Ministério 
da Saúde é distribuir 80 mi-
lhões de doses da vacina in-
fluenza trivalente, produzida 
pelo Instituto Butantan, para 
imunizar um público-alvo 
de 79,7 milhões de pessoas. 
Desse total, até agora, foram 
alcançados 29,5% do públi-
co.

Balanço
Segundo o Ministério da 

Saúde, já foram aplicadas 
23,6 milhões de doses das 
58,3 milhões distribuídas 
para as unidades da federa-
ção. Os dados são do Painel 
Influenza 2021. Os estados 
que receberam os maiores 
números de doses foram, 
pela ordem, São Paulo, Mi-
nas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Paraná e Bahia.

reDaçãO
horahmunicipios@gmail.com

Inep divulga resultado de pedidos de isenção de taxa de Enem
O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulgou nesta sema-
na os resultados prelimina-
res dos pedidos de isenção 
da taxa de inscrição do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem).

Também foram divulga-
das as decisões sobre justifi-
cativas de ausência apresen-
tadas por candidatos que, 
em 2020, foram liberados 
de pagar a taxa de inscrição 
para fazer o exame e não 
participaram dos dois dias 
de prova.

Os participantes isentos 
de pagamento de inscrição 
em 2020, que faltaram às 
provas no ano passado, e 
que ou não apresentaram 
justificativa de ausência, ou 
tiveram seus argumentos 
recusados, não poderão vol-
tar a pedir liberação da taxa 
este ano. E, da mesma for-
ma que os demais estudan-
tes cujos pedidos de isenção 
forem negados, terão que 
pagar R$ 85.

Para consultar os resulta-
dos, os participantes devem 
acessar o endereço, com 
a senha de acesso pessoal 

cadastrada anteriormente. 
Será possível recorrer da 
decisão preliminar do Inep 
entre os dias 14 e 18 deste 
mês. O resultado será divul-
gado no dia 25.

Os interessados em fazer 
as provas agendadas  para 
os dias 21 e 28 de novembro 
têm que se inscrever, pois a 
aprovação dos pedidos de 
isenção e da justificativa de 
ausência anterior não garan-
te a efetivação da inscrição 
na edição deste ano. O pe-
ríodo de inscrição está pre-
visto para ocorrer entre 30 
de junho e 14 de julho.

divuLgação

Também foram divulgadas decisões sobre justificativas de ausência

Marinha do brasil 
terá quatro novos 

submarinos até 2022
Dono de extensa costa 

marítima, o Brasil conta 
com cerca de 95% do co-
mércio exterior movimen-
tado por hidrovias. Além 
de rotas comerciais estra-
tégicas, jazidas minerais 
altamente valiosas estão 
localizadas em territórios 
marítimos.

Segundo o almirante de 
esquadra Almir Garnier, 
comandante da Marinha, 
o patrulhamento e a defe-

sa das fronteiras aquáticas 
brasileiras estão prestes a 
receber o reforço de qua-
tro novos submarinos e de 
fragatas classe Tamandaré.

Segundo o comandan-
te, o primeiro submarino 
será recebido pela esqua-
dra brasileira até o final 
deste ano, enquanto as três 
outras embarcações serão 
finalizadas no decorrer 
de 2022. A construção de 
submarinos é tida como 

indústria estratégica pelo 
governo brasileiro, já que 
impulsiona o desenvolvi-
mento industrial e tecnoló-
gico, além de prover trei-
namento e patrulhamento 
ostensivo na imensa costa 
brasileira.

“Esse é o sistema de ge-
renciamento da Amazônia 
Azul. Todo esse patrimô-
nio brasileiro precisa de 
um sistema de gerencia-
mento e coordenação que 
enxergue tudo do alto, de 
lado, de baixo”, afirmou 
o comandante da Marinha 
em entrevista ao programa 
A Voz do Brasil.

Almir Garnier informou 
que um dos papéis da Ma-
rinha é definir as frontei-
ras marítimas brasileiras 
pela presença de navios 
e contingente em vigília 
constante, que monitoram 
e defendem interesses na-
cionais de acordo com a 
legislação vigente.Embarcações serão usadas na defesa de fronteiras

reProdução

Governo libera R$ 3,1 bilhões 
para gastos dos ministérios

O Ministério da Econo-
mia publicou a Portaria nº 
6.518, que libera R$ 3,1 
bilhões das dotações orça-
mentárias de ministérios e 
autarquias federais.

O valor corresponde a 
33,7% dos R$ 9,2 bilhões 
das dotações primárias 
discricionárias (o governo 
pode definir onde aplicar 
os recursos) dos órgãos que 
haviam sido bloqueadas 
pelo Decreto nº 10.686, de 
22 de abril de 2021.

Segundo o ministério, o 
desbloqueio foi possível em 
razão da redução na proje-
ção de gastos com despe-
sas obrigatórias, apresen-
tada no final de maio pelo 
no Relatório de Avaliação 
de Receitas e Despesas do 
2º Bimestre. “Observada 
a melhora nas projeções e 
o atendimento aos limites 
estabelecidos pelo teto de 
gastos, a Junta de Execução 
Orçamentária aprovou os 
valores para o desbloqueio 

em 2 de junho”, diz o Mi-
nistério da Economia.

O ministério que teve o 
maior desbloqueio foi o da 
Educação, que teve blo-
queio inicial total de R$ 2,7 
bilhões. Hoje, foram libera-
dos R$ 900 milhões. Ainda 
há 1,5 bilhão de bloqueio 
remanescentes.

O Ministério da Infra-
estrutura teve liberação de 
R$ 700,6 milhões hoje e o 
da Economia, R$ 436,3 mi-
lhões.

Educação teve o maior desbloqueio de recursos

reProdução
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de mantei-
ga• 2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
Acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
Adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
Abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°C por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado 
em rodelas (ou pica-
do)• 1 pau de cane-
la• 5 cravos-da-índia• 
3 xícaras de açúcar

Retire o miolo do aba-
caxi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar 
melhor acabamento 
(use as aparas no pre-
paro de suco ou ge-
leia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e 
o açúcar por cerca 
de cinco minutos, me-
xendo sempre.
Junte o abacaxi e co-
zinhe até a calda fer-
ver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vi-
dro esterilizados (com 
cuidado, ferva-os por 
dez minutos, retire 
com uma pinça e co-
loque sobre papel ab-
sorvente ou pano de 
prato).
Espere esfriar comple-
tamente, feche bem 
e conserve na gela-
deira.

ingredientes

biscoitinhos 
de nata

abacaxi eM caLda

DECRETO Nº 2592 DE 09 DE JUNHO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 287.000,00

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

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 287.000,00 ( Duzentos e Oi-
tenta e Sete Mil Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I deste 
Decreto;

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

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

Anexo I

Ficha Unidade 
Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplementa-

ção

0037 13.01.00 10.301.0101-2.006 3.3.90.39.00 1.530.4000 120.000,00

0026 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.3.90.36.00 1.001.0000 151.000,00

0065 15.05.00 08.122.0101-2.060 3.3.90.36.00 1.001.0000 16.000,00

Total R$ 287.000,00

Anexo II

Ficha Unidade 
Executora

Funcional
Programática Despesa Fonte Anulação

0127 09.01.00 15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 1.530.4000 120.000,00

0087 13.01.00 10.302.0017-2.022 3.3.90.39.00 1.001.0000 151.000,00

0057 15.05.00 08.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1.001.0000 16.000,00

Total R$ 287.000,00

Legenda: 
 Descrição da Fonte e Vinculo

1.530.4000 -Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo Royalties 
5% - Lei 7.990/89.
1.001.0000 - Recursos Ordinários.

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

      HOMOLOGAÇÃO DO pROCESSO SELETiVO SiMpLiFiCADO, DO EDiTAL
 N° 02/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições legais vem 
HOMOLOGAR O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO do Edital 02/2021 para seleção  
de candidatos para provimento das vagas de Médico Intensivista Plantonista 24 HS, 
Médico Plantonista Socorrista 24 HS; Médico Pediatra Plantonista 24HS, Médico Clí-
nico Geral ; Médico Psiquiatra; Médico de PSF; Enfermeiro; Nutricionista; Fisiotera-
peuta; Psicólogo , Assistente Social, Dentista Clínico Geral de PSF e Dentista Clínico 
Geral; regendo-se pelas disposições do Edital 02/2021, publicado no dia 07 de abril 
de 2021. Os candidatos classificados dentro do número de vagas serão chamados 
dentro do prazo da validade conforme item 10.1 do Edital 02/2021

porto Real, 09 de junho de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS

Prefeito Municipal

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 30º, 
do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira disposto (Decreto 
8.885/2016), combinado com o artigo 12º do Regulamento 
Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, e seus anexos, ficam 
convocados os Senhores Conselheiros Membros da Assem-
bleia Geral da Cruz Vermelha Brasileira–Nova Iguaçu/RJ, 
para se reunirem em Sessão Extraordinária a se realizar 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, faz-se necessário 
recompor os Órgãos de Governança para completar o refe-
rido período de mandato; (i) eleger conselheiros até o limite 
permitido na forma do artigo 28º, VII, 3º, do Estatuto; (ii) ele-
ger a Diretoria Municipal; (iii) eleger a nova Junta de Governo 
e suas Comissões Estatutárias, conforme o artigo 29º, inciso 
1 e suas alíneas.  
  
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2021.  
 

igor Soares do nascimento
    (Presidente Comissão Eleitoral) 
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O assoreamento dos RIOS é o ACÚ-
MULO de SEDIMENTOS no fundo de 
suas águas. Esse é um problema que 
afeta a maior parte dos CURSOS d’água 
no Brasil. O processo pode ser NATU-
RAL, devido à ação de FENÔMENOS da 
NATUREZA, como o VENTO e as CHU-
VAS, que carregam folhas, TRONCOS 
e diversos tipos de DETRITOS para as 
ÁGUAS, causando a diminuição de sua 
VAZÃO e, muitas vezes, a MUDANÇA de 
seu curso. Entretanto, a INTERVENÇÃO 
humana no AMBIENTE está acelerando 
esse processo. Lixo jogado nos rios, des
matamentos, construções em ENCOS-
TAS que provocam a EROSÃO dos solos, 
entre outros, são os principais motivos 
do ASSOREAMENTO dos rios. Com isso, 
não apenas a vida FLUVIAL é ameaçada, 
mas também a humana, que deixa de ter 
o rio como fornecedor de ALIMENTO, 
ENERGIA e via de TRANSPORTE.

Assoreamento dos rios

Solução

@editorapetra/editorapetra

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

TAMBÉM EM E-BOOK

BANCO 6

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

VRPC
VIRGINIANO

DOCANTAR
FRISOFEM

ODTERREO
IMOLAANL

E

OXAIDO
INVALIDOS
DIFARAO

GOLEARDC
EOSMESA
CATEUUN

JORNALISTA
LADO

MAID
CAPTAELLA

Forma do
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ciado

Nascido 
sob o sexto

signo
(Astrol.)

Atuar
como

Roberto
Carlos 

Feminino
(abrev.)

Líquido 
bronzeador
usado na
praia (pl.)

Enfeite
lateral do

carro

Scooby-
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de desenho
infantil

Autódromo
em que
Senna 

morreu (F1)

Impor-
tante rio
do Egito

Isolada;
separada
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América
do Norte
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imper-
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"teólogo"
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que não
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Profis-
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partido
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local
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Nome,
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Criar 
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3/aid — doo — rap. 4/ella — elmo — name. 5/capta — friso — ímola.
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ingredientes

Modo de preparo

roLo de carne 
recheado coM 

esPinafre e QueiJo

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

saLada 
MuLticor

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo

Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO

  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

09 DE JunHO puBLiCADO EM 10/06/2021

DECRETO n° 5.143, DE 08 DE JunHO DE 2021

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

4.575.000,00 (Quatro milhões e quinhentos e setenta e cinco mil reais), para refor-

ço das dotações consignadas no orçamento vigente.

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

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

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

de 18 de janeiro de 2021.

                                                                                                                                        
DECRETA:

                                                        
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 4.575.000,00 (Quatro mi-

lhões e quinhentos e setenta e cinco mil reais), para atender à programação cons-

tante do Anexo I deste Decreto;

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

correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 

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

4.320, de 17 de março de 1964 e

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

disposições em contrário.

Anexo i

Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEn-
TAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.39.00 16 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 4.4.90.52.00 16 130.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.066.2.008 3.3.90.91.00 92 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 92 620.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.36.00 16 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.104.2.138 3.3.90.39.00 16 3.415.000,00

SEMASCM FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.92.00 00 100.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 3.3.90.39.00 00 10.000,00

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.52.00 00 110.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 330.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 92 720.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.39.00 16 3.415.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO - WAGuinHO
Prefeito Municipal

DECRETO n° 5144 DE 09 DE JunHO DE 2021
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Se-

cretaria 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 matrículas abaixo relacionadas, 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

25/080485 10/06/2021

25/080556 10/06/2021

25/080563 10/06/2021

25/080564 10/06/2021

25/080667 10/06/2021

25/086055 10/06/2021

25/080548 10/06/2021

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

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO - WAGuinHO
prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1767/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 

da Lei Orgânica Municipal, ADÃO VIEIRA DOS SANTOS, do cargo em comissão de 

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

ção.

pORTARiA nº 1768/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 

da Lei Orgânica Municipal, JULIO CESAR LEITE DE LIMA, para exercer o cargo em 

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

de Educação.

pORTARiA nº 1769/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 

da Lei Orgânica Municipal, JEANE GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO, do cargo em 

comissão de Assessor de Serviço, símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Edu-

cação.

pORTARiA nº 1770/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
Exonerar, a contar de 01 de maio de 2021, com fundamento do disposto no inciso 

V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, ERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAÚJO, 

do cargo em comissão de Assistente Jurídico, símbolo DAS-3, na Procuradoria Geral 

do Município.

pORTARiA nº 1771/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 

da Lei Orgânica Municipal, MARIANA LIMA LIRIO TRINDADE, do cargo em comis-

são de Subprocurador, símbolo SS, na Procuradoria Geral do Município.

pORTARiA nº 1772/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 

da Lei Orgânica Municipal, RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES, para exercer o 

cargo em comissão de Subprocurador, símbolo SS, na Procuradoria Geral do Mu-

nicípio.

pORTARiA nº 1773/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
nomear, a contar 01 de junho de 2021, com fundamento do disposto no inciso V, do 

art. 87 da Lei Orgânica Municipal, WALLACE DA SILVA VALENTIM, para exercer o 

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

Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 1774/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 

da Lei Orgânica Municipal, RAFAEL GONÇALVES MOULIN, do cargo em comissão 

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

cação.

pORTARiA nº 1775/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 

da Lei Orgânica Municipal, ADRIANO CÉSAR CRUZ, do cargo em comissão de 

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

pORTARiA nº 1776/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 

da Lei Orgânica Municipal, DENILSON ARRUDA CRUZ, para exercer o cargo em 

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

de Educação.

pORTARiA nº 1777/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 

da Lei Orgânica Municipal, ANDERSON DE AZEVEDO ANDRADE, para exercer o 

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

Municipal de Saúde.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COnVÊ-
niOS

DESpACHO pROCESSO nº: 52/0049/2020 - HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO 

na modalidade COnViTE nº 006/2020, cujo objeto é OBRA DE REFORMA DE 
RAMpAS DE ACESSiBiLiDADE nO BAiRRO HELiOpOLiS, SiTuADA EnTRE O 
TRECHO DA RuA RETiRO DA iMpREnSA, EnTRE RuA iTABApOA E RuA pE-
DRO ELiFAS, S/n – BELFORD ROxO/RJ., adjudicando seu objeto a empresa: BR 
CARiOCA COnSTRuÇÃO LTDA-ME, no valor de R$114.180,66 (Cento e quatorze 
mil cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos) conforme Ata de julgamento/

mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Perma-

nente de Licitação as fls. 736 a 740 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral 

do Município em fls. 184 a 173, 280 e 281, e da Controladoria Geral do Município às 

fls. 745 a 749 e 761. 
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ingredientes

batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
Coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
Em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
Junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
Misture na metade do 
tempo.
Tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
Misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
Junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
Misture e recheie as 
batatas.

ingredientes

Modo de preparo

coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

Misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
Pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
Asse em forno médio 
(170 ºC a 190 ºC), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
Dica: Para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.

Belford Roxo, 02 de junho de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
-Secretário Municipal de Obras, projetos e Captação de Recursos e Convê-

nios-

SECRETARiA MuniCipAL DE GOVERnO

AViSO DE LiCiTAÇÃO

TOMADA DE pREÇOS nº 034/2021

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

Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 

conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará 

licitação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje-

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

que tem como objetivo COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA pARA 
ExECuÇÃO DE OBRAS DE DREnAGEM E pAViMEnTAÇÃO DE LOGRADOu-
ROS – BAiRRO ViLA pAuLinE - BELFORD ROxO – RJ. Podem participar do 

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

E HORÁRIO DE ABERTURA: 25 de Junho de 2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 

52/000032/2021. Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da 

CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford 

Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, 

domingos e feriados, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação 

de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

Belford Roxo/RJ, 09 de Junho de 2021.

JEROniMO CORREiA RAMOS
presidente da CpLMS

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 02/COAp/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021
 

Considerando que a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, torna público que realizará o Processo Seletivo para contratação 

e formação de cadastro reserva para vagas de Médico, Enfermeiro, Técnico de En-

fermagem, Fisioterapeuta, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Dentista, 

Psicólogo, Farmacêutico, Auxiliar de Serviços Gerais e Motoristas para compor o 

auxílio e as equipes do Programa Melhor em Casa, que é composto por 6 equipes, 

sendo essas 4 (equipes) Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 2 (equi-

pes) Multiprofissionais de Apoio (EMAP) conforme as diretrizes da Portaria nº 825 de 

25 de abril de 2016 do Ministério da Saúde.

Considerando que o presente Processo Seletivo realiza-se em cumprimento ao Pro-

cesso Administrativo, referente ao gerenciamento, operacionalização e execução 

dos serviços de atendimento domiciliar, execução dos serviços para pessoas que 

apresentam dificuldades temporárias ou definitivas para sair da casa e chegar até 

uma unidade básica de saúde, ou ainda, para pessoas que estejam em situações 

nas quais o tratamento domiciliar seja mais indicado.

Considerando que o processo de seleção destina-se ao provimento de vagas para 

a composição de equipes do Programa Melhor em Casa do município de Belford 

Roxo/RJ. 

Considerando que o processo seletivo simplificado está sendo realizado em decor-

rência no interesse Público Excepcional que impõe a contratação imediata, levando 

em consideração os princípios que norteiam a Administração Pública, a saber: a 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

A COMISSÃO, no poder de suas atribuições, através do Presidente torna público o 

ADIAMENTO DO RESULTADO PRELIMINAR do referido processo, tendo em vista o 

elevado número de inscrições, e aquela ainda está na fase de análise. 

Desta forma, o resultado preliminar fica para o dia 12 de junho de 2021, inclusive 

todos os prazos ficam assegurados, conforme tabela abaixo:

CROnOGRAMA DE pROCESSO SELETiVO

ETApA pRAZOS LOCAL

DIVULGAÇÃO DO RESUL-
TADO PARCIAL 12 de junho de 2021 Diário Oficial do Município

PERÍODO DE RECURSO 16 e 17 de maio de 2021 http://saudebelfordroxo.com/

DIVULGAÇÃO FINAL 19 de junho de 2021 Diário Oficial do Município

APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS 22 de junho de 2021

Av. Benjamin Pinto Dias, nº 610 – 2º 
andar – Centro/Belford Roxo – CEP: 
26130-000

ASSINATURA DOS CON-
TRATOS 25 de junho de 2021

Av. Benjamin Pinto Dias, nº 610 – 2º 
andar – Centro/Belford Roxo – CEP: 
26130-000

JESSiCA BARBOSA DE SOuZA DA SiLVA 
presidente da Comissão

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

pORTARiA nº 026/COMiSSÃO DE pROCESSO SELETiVO SiMpLiFiCADO DO 
EDiTAL nº 001/2020 DE 09 DE JunHO DE 2021

Dispõe sobre a convocação dos candidatos classificados e aprovados para as vagas 

remanescentes do processo seletivo simplificado do edital nº 001/2020. 

Considerando que o presente edital tem como objeto contratação temporária por 

tempo determinado, conforme o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal 

e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, para as funções constantes do 

ANEXO I do edital, para atenderem a necessidade das unidades de saúde Hospital 

Municipal de Saúde, Unidade Mista do Lote XV e UPA 24 H do Bom Pastor.

Considerando a necessidade de manter o atendimento à população do Município 

de Belford Roxo, em todos os aspectos quanto aos preceitos do Sistema Único de 

Saúde regidos pela Lei Federal n° 8.080/1990, 

Considerando a necessidade de manter a promoção da eficiência no atendimento 

aos pacientes, sendo indispensável o atendimento de urgência e emergência no 

âmbito do Município de Belford Roxo, sendo essencial a manutenção das atividades 

no Hospital Municipal de Belford Roxo, na Unidade de Atendimento 24 H do Bairro 

Bom Pastor e na Unidade Mista do Lote XV mantendo-se a prestação dos serviços 

públicos relevantes na Área da Saúde, incluindo as atividades decorrentes da pan-

demia da COVID-19 e as atividades não relacionadas ao COVID-19, de modo a não 

sufocar o sistema de saúde local e ocasionar filas de espera para atendimento,

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 001/2020, no uso de suas 

atribuições legais, com base no DECRETO Nº 5025 DE 15 DE JANEIRO DE 2021, 

expede a seguinte portaria: 

Art.1º - Fica divulgada a convocação dos candidatos classificados e aprovados para 

as vagas remanescentes, bem como os cargos e as unidades que prestarão serviço 

(ANEXO I), para exercerem as seguintes funções: 

1. Copeiro Hospitalar

2. Enfermeiro

3. Técnico de Enfermagem

4. Auxiliar Administrativo

5. Farmacêutico

Art. 2º - Os classificados deverão comparecer na Sede da Secretaria Municipal de 

Saúde de Belford Roxo, à Av. Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro – Bel-

ford Roxo – RJ, no período de 10 e 11  de junho de 2021, das 09:00 às 16:00 hs.

Art. 3º - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar por meio do diá-

rio oficial deste município as publicações correspondentes às fases deste Processo;

Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belford Roxo, 09 de junho de 2021.

RiCARDO FRiED
presidente da Comissão 

Matrícula nº 60/80.694

AMERiCO DELMiRO JOAO ALMEiDA DA SiLVA 
Matrícula nº 11/025621 

AnTOniO CARLOS pinHO
Matrícula nº 60/077201

LuiZ SOARES DA SiLVA
Matrícula nº 10/020239

ERiCA LiMA COuTO 
Matrícula nº 60/079948

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula nº 82/43327

AnExO i

RELAÇÃO DOS CAnDiDATOS CLASSiFiCADOS

HOSpiTAL MuniCipAL DE BELFORD ROxO

inscrição

1729 9696 10160 32632

34475 34793 35235 35429

40430 45324 51725 51730

51731 51732 51733

upA – BOM pASTOR

inscrição

34125 38285 51738

uniDADE MiSTA DO LOTE xV

inscrição

35875

http://saudebelfordroxo.com/


quinta-feira, 10 De JunHO De 2021Hora12

(21) 2667-5995       

divuLgação

A seleção brasileira 
masculina princi-
pal manteve seus 

100% de aproveitamen-
to nas Eliminatórias da 
Copa do Mundo do Qa-

tar ao vencer o Paraguai 
no último dia 8, por 2 a 
0, no estádio Defenso-
res del Chaco. É a sexta 
vitória em seis partidas, 
com 18 pontos somados 
e uma situação que já 
é muito confortável na 
classificação para 2022 

—são seis pontos a mais 
que a vice-líder Argenti-
na na tabela.

Também é o fim de um 
tabu de 35 anos sem vi-
tórias brasileiras no Para-
guai — foram quatro jo-
gos desde então. Os gols 
que encerraram essa mar-

ca negativa foram marca-
dos por Neymar logo no 
começo do jogo, o que o 
transformou em um dos 
maiores goleadores da 
história da seleção em 
Eliminatórias, e Lucas 
Paquetá já nos acrésci-
mos do segundo tempo.

Passada a rodada du-
pla de Eliminatórias, as 
duas seleções iniciam a 
preparação para a Copa 
América que começa 
dia 13 em território bra-
sileiro, evento cercado 
de tensão. Em entrevis-
ta à transmissão oficial 

na saída do gramado, o 
zagueiro e capitão Mar-
quinhos afirmou que “em 
momento algum” os jo-
gadores brasileiros te-
riam cogitado abandonar 
a equipe nacional para 
não disputar a competi-
ção.

reDaçãO
horahmunicipios@gmail.com

É a sexta vitória em seis partidas, com 18 pontos somado

brasil vence 
o Paraguai, 

encerra tabu 
e dispara nas 
eliminatórias

Kit biscoito  R$ 39,99 
Kit Danone  R$ 49,99 
Kit churrasco  R$ 189,99


