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‘Amendoim’
 passou do ponto!

Frustrou expectAtivAs 

elton cristo nem chegou a esquentar a cadeira de deputado estadual e já 
foi obrigado a deixar o cargo na Alerj. nos bastidores da política inguaçuana, 
comenta-se que ele estava na ‘uti do mandato’ e prestes a ser ‘eliminado’. e 
vale um trocadilho para um velho ditado: dia de muito, véspera de nada. 

 pelA-sAco encArA A trAncA 

covArdão 
atrás das 
grAdes
marcos vinicius lemos Batista 

que matou a facadas a vendedo-
ra Ana caroline pereira lopes Fe-
lício e feriu a filha e os pais dela, 
já está na cadeia. ele atacou as 
vítimas enquanto dormiam. 

7

meriti realiza 
mais uma etapa
de antirrábica 

nos bairros 
3

museu de arte
sacra do rio 

é uma atração 
fantástica 

2

deputado vai 
pagar r$ 100 
mil por romper 

tornozeleira 
3

executAdo A 
sAngue Frio 

7

dono de areal 
na Baixada Flu-
minense é mor-
to a tiros. Fun-
cionário que 
teria discutido 
com a vitima é 
o principal sus-
peito de come-
ter o crime. 

imperdível violAção 

vAcinAção
Avó de kathlen

contesta versão 
sobre socorro à 
jovem pela pm 

7

BAleAdA 

rio suspende 
vacinação de  
grávidas por  

falta de doses
6

imunizAção  

trio de gringos é 
preso por furtar 

carro de
 desembargador

7

Ação nA zonA sul
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prA gerAl 

mundo cão mesmo

políticA sujA 
Confiar em político é 

dar murro em ponta de 
faca: a decepção é qua-
se é certa. Mesmo com 
a eleição de 2022 ainda 
longe de bater às portas, 
muitos personagens des-
se cenário cão já aque-
cem estratégias para le-
var adiante o plano de 

sair vitorioso nas urnas. 
E, claro, a dissimulação 
parece ser o principal 
tempero para preparar 
acordos (mesmo que 
temporários) e se darem 
bem. O eleitor está de 
olho porque sabe que de-
pois as máscaras caem e 
tudo fica transparente. 

O Hora H publi-
cou em sua edição de 
ontem uma matéria 
sobre a aliança entre 
o deputado estadual 
Luiz Martins e o ex-
-vereador Fernandi-
nho Moquetá. É pú-
blico e notório que 
foi costurado apoio 
político para reeleição 
do primeiro e volta ao 

cenário do outro. Há 
quem aposte que o tiro 
vai sair pela culatra. 
Martins, preso pela 
Polícia Federal em 
2018, está sem mo-
ral, e Moquetá deve 
ter perdido os votos 
que o mantiveram na 
Câmera Municipal de 
Nova Iguaçu até 2020. 
Alguém duvida?

O secretário de uma 
importante pasta do go-
verno do estado foi exo-
nerado, mas tem falado 
a amigos e apoiado-
res que pediu pra sair, 
mesmo sabendo que a 
verdade vem à tona em 
algum momento. Nos 
bastidores comenta-se 
que a exoneração teve 

como motivo o fato do 
moço não ter corres-
pondido às expectati-
vas do cargo que preci-
sa implementar ações a 
todo momento. O que, 
na prática significa ar-
regaçar as mangas e 
mostrar trabalho. Pare-
ce que isso não aconte-
ceu neste caso. 

museu de Arte sacra do rio 
de janeiro e seus encantos

pagode e r&B dos anos 1990 
faz a cabeça de liniker 

O texto assinado pelo 
jornalista Mauro Ferreira, 
do G1, discorre sonre a 
década de 1990, quando o 
samba sofreu mutação em 
São Paulo, berço de pago-
de que embutia fraseados 
herdados do soul e células 
rítmicas do R&B. Segun-
do ele, ainda que sutis, es-
sas referências da música 
negra norte-americana no 
samba da terra da garoa 
fizeram a cabeça de Li-
niker, cantora e composi-
tora paulista, nascida em 
Araraquara (SP) em julho 
de 1995.

Não por acabo, Baby 95 
é o nome da música inédi-
ta que Liniker apresentou 
na última quarta-feira, em 
single editado pelo selo 

fonográfico da produtora 
Boogie Naipe, de Mano 
Brown, rapper paulistano 
também influenciado pelo 
soul e o R&B.

Liniker da sua versão: 
“Baby 95 é canção que 
renova o trato com todas 
as referências musicais 
que eu tive e acessei no 
âmbito familiar. Muitas 
pagodeiras e pagodeiros 
encontraram no R&B um 
caminho para traduzir o 
romance na nossa língua. 
Daí, veio a minha vontade 
e inspiração para ressigni-
ficar o que eles já faziam 
nos anos 1990”. 

 “Ressignificação” 
A ideia da “ressignifica-

ção” mencionada pela ar-

tista foi posta em prática 
com Gustavo Ruiz e Júlio 
Fejuca, produtores musi-
cais da gravação de Baby 
95, feita em estúdios da 
cidade de São Paulo (SP).

Liniker também assina a 
produção desse single au-
toral em que dá voz a uma 
parceria da artista com as 
cantoras e compositoras 
Mahmundi, Tássia Reis e 
Tulipa Ruiz. Com mais de 
cinco minutos, a gravação 
de Baby 95 começa no 
tom do R&B e desagua na 
cadência do pagode.

Segundo single do pri-
meiro álbum solo de Lini-
ker, previsto para ser lan-
çado no segundo semestre 
deste ano de 2021, Baby 
95 sucede o single Psiu 

(2020), amostra inicial do 
disco apresentada em ou-
tubro do ano passado.

Os Caramelows
Já dissociada da ban-

da Os Caramelows, com 
a qual iniciou trajetória 
profissional em 2015 e 
da qual se separou em 
fevereiro de 2020, Lini-
ker gravou Baby 95 com 
os toques dos músicos 
Dennys Symples (per-
cussões), Ana Karina Se-
bastião (baixo), Sérgio 
Machado (bateria), Fábio 
Leandro (piano Fender 
Rhodes) e Will Bone (ma-
deiras e metais), além dos 
produtores Gustavo Ruiz 
(guitarra) e Júlio Fejuca 
(cavaco, banjo e violão).

 Capa do single ‘Baby 95’, de Liniker

Guardado no subsolo 
da Catedral de São Se-
bastião e mergulhado no 
tempo e no espaço, o Mu-
seu Arquidiocesano de 
Arte Sacra (MAAS) tem 
um acervo raro e décadas 
de existência. Quem já 
teve o privilégio, garante 
que a atração é incrível.

De acordo com repor-
tagem do site ‘Diário do 
Rio’, na década de 1950, 

o então Padre Ivo Callia-
ri, a pedido do Arcebis-
po Cardeal D. Jaime de 
Barros Câmara, iniciou 
a coleta das peças reli-
giosas para se formar o 
Museu de Arte Sacra da 
Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. A ideia era ins-
talar a na futura Catedral, 
que teve a cerimônia de 
lançamento da pedra fun-
damental no dia 20 de ja-

neiro de 1964.
No dia novembro de 

1976, durante as cele-
brações do tricentenário 
de criação do Bispado da 
cidade, o Arcebispo Car-
deal Dom Eugênio Sales, 
presidiu a solenidade de 
bênção inaugural da Ca-
tedral de São Sebastião 
e consagrou o seu altar 
mor.

“Nesta mesma data, 

e ainda como parte das 
comemorações, criou o 
Museu Arquidiocesano 
de Arte Sacra em cerimô-
nia realizada na sacristia 
da nova Catedral, sendo 
expostas algumas peças 
do acervo“, informa a co-
municação do MAAS.

Retranca - Bênção das 
novas instalações em 
2001

O MAAS foi instalado 
no subsolo da Catedral 
de São Sebastião em 15 
de agosto de 1979. O 
Monsenhor Ivo Calliari 
foi nomeado diretor do 
Museu.

Quando comemorou 25 
anos de existência, em 
2001, foi realizada solene 
cerimônia de benção das 
novas instalações, que 
passaram a ser abertas ao 

público.
De boas proporções, o 

Museu Arquidiocesano 
de Arte Sacra tem em seu 
acervo imagens barrocas 
de grande valor, pinturas 
únicas e até o anel de ouro 
que o Papa João Paulo II 
doou para a Favela do Vi-
digal. O MAAS é mais 
uma das raridades do Rio 
de Janeiro que merecem 
ser conhecidas por todos.

MAAS, que tem décadas de existência, fica subsolo da Catedral de São Sebastião

 As peças religiosas 
contam a história do 
Museu de Arte Sacra 
da Arquidiocese do 

Rio 
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Nem esqueNtou a cadeira 

geral
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A alegria durou pouco!
Elton do Amendoim perde vaga na Alerj, após exoneração de Bruno Dauaire

 da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

vacinação Antirrábica 
atende bairros do sumaré 

e do parque Araruama
Na última quarta-feira, 

São João de Meriti rea-
lizou mais uma etapa da 
Campanha de Vacinação 
Antirrábica Animal de 
2021, nas praças do Su-
maré e do Parque Araru-
ama. A ação, promovida 
pela Secretaria de Saú-
de, por meio da Superin-
tendência de Promoção 
e Bem-Estar Animal e 
da Subsecretaria de Vi-
gilância Epidemiológi-
ca, beneficia cães e ga-
tos com mais de quatro 
meses de idade.

A raiva é uma doença 
transmissível que pode 
atingir animais e, por 
consequência, também 
o homem. A transmissão 
ocorre quando a saliva 
do pet infectado entra 
em contato com a pele 
lesionada ou mucosa, 

através de mordidas, 
arranhões ou mesmo 
lambidas e pode ser, na 
maioria das vezes, letal.

A promoção desta 
campanha vai muito 
além da prevenção de 
uma doença. “É uma 
forma de aproxima-
ção com a população, 
protetores, tutores para 
orientar e educar sobre a 
importância do cuidado 
com os animais”, disse 
o auxiliar veterinário e 
acadêmico, Caio Duarte.

A importância da ini-
ciativa que acontece de 
forma itinerante é muito 
maior do que pensamos. 
“Eu tenho cinco ani-
mais e me preocupo em 
mantê-los com a vacina-
ção sempre em dia. Essa 
ação sendo perto de casa 
facilita e muito a nossa 

vida. Afinal, os nossos 
bichinhos são família da 
gente”, conta a dona de 
casa Laudicéia Souza, 
moradora do bairro Su-
maré.

A ação contabilizou 
1.751 animais vacina-
dos, entre cães e gatos, 
e possui previsão de 
ocorrer até agosto ou en-
quanto durarem os esto-
ques das vacinas.

Cenário de pande-
mia

A prefeitura ressalta 
que, diante do cenário 
de pandemia da Co-
vid-19, todas as medidas 
preventivas estão sendo 
tomadas por parte dos 
agentes sanitários, como 
o uso de máscaras e o 
distanciamento social. 
Mas é fundamental que 

Campanha beneficia cães e gatos com mais de quatro meses de idade

Elton Cristo ocupou a cadeira de Bruno Dauaire na Alerj 

Deputado viola tornozeleira e pode pagar fiança de R$ 100 mil 

Como diz o ve-
lho ditado, 
‘alegria de po-

bre dura pouco’. A fra-
se é só para fazer um 
trocadilho numa refe-
rência a Elton Cristo, 
conhecido como Elton 
do Amendoim (Patrio-
tas), que ficou pouco 
mais de cinco meses 
na cadeira de depu-
tado na Assembleia 
Legislativo do Rio de 
Janeiro (Alerj).

Ex-presidente da 
Empresa Municipal 
de Limpeza urba-
na (Emlurb) de Nova 
Iguaçu no governo de 
Rogério Lisboa, ele 
perdeu a vaga de par-
lamentar após o de-
putado Bruno Dauai-

re (Patriotas), que foi 
exonerado da Secre-
taria Estadual de De-
senvolvimento Social 
e Direitos Humanos 
pelo governador Cláu-
dio Castro, reassumir 
seu mandato. 

Infelizmente, Cris-
to, que teria costurado 
acordos políticos com 
integrantes do Legis-
lativo municipal, frus-
trou as expectativas 
de seus aliados. uma 
fonte revelou que o 
político escorregou na 
pretensão de seguir na 
cadeira de deputado e 
teria avançado o sinal. 

“Expectativa em ex-
cesso gera frustração. 
Foi o que aconteceu 
com o Elton. Ele é um 
político ambicioso e 
a gente já sabe o que 

acontece nesses caso: 
a queda é mais do 
alto”, disse um ex-ca-
bo eleitoral, que tra-
balhou com o político 
durante a campanha 
eleitoral. 

Verdade seja dita, 
o amendoin de Elton 
Cristo passou do pon-
to e ficou queimado. 

Entenda o caso
Com a eleição de 

Renato Cozzolino à 
prefeitura de Magé, a 
deputada Célia Jordão 
(Patriota) assumiu o 
mandato efetivo na 
Casa. Elton Cristo, 
segundo suplente do 
partido, ficou na va-
cância do deputado 
Bruno Dauaire, licen-
ciado para a pasta de 
Direitos Humanos. 

a população não deixe 
de tomar todos os cuida-
dos e, se possível, com-
pareça até os postos de 
vacinação com apenas 

um responsável por ani-
mal.

Acredite, a prevenção 
é a forma mais fácil e rá-
pida de lidar com a do-

ença. Vacina é sinônimo 
de proteção para todos. 
Por isso, cuide da saúde 
do seu pet e mantenha a 
vacinação dele em dia.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes de-
terminou a instauração 
de novo inquérito sobre 
o deputado Daniel Silvei-
ra (PSL-RJ). Desta vez, o 
parlamentar será investi-
gado por violações no uso 
da tornozeleira eletrônica.

Moraes fixou uma fiança 
de R$ 100 mil, que deverá 
ser paga pelo parlamentar 
em 48 horas, mas não des-
cartou a possibilidade de 
decretar uma nova prisão 
preventiva. A Procurado-
ria-Geral da República 
(PGR) já pediu que Silvei-
ra seja devolvido à prisão.

Na decisão, o ministro 
ressaltou que o Código 
de Processo Penal prevê 
a fiança “como medida 

cautelar diversa da prisão 
para, nas infrações que 
a admitem, assegurar o 
comparecimento a atos 
do processo, evitar a obs-
trução do seu andamento 
ou em caso de resistência 
injustificada à ordem judi-
cial”.

O magistrado também 
determinou que Silveira 
preste informações à Jus-
tiça diariamente sobre o 
cumprimento das medidas 
restritivas. O deputado já 
é réu no STF. 

Preso 
Silveira chegou a ser 

preso em fevereiro deste 
ano por ataques a minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Em vídeo, 
o deputado fez apologia 

ao fechamento do STF 
e ao Ato Institucional 5 
(AI-5), mais duro instru-
mento de repressão da 
ditadura. As duas pautas 
são inconstitucionais.

Em março, Silveira pas-
sou a cumprir a pena em 
regime domiciliar e mo-
nitorado por tornozeleira. 
Na decisão mais recente, 
o ministro Alexandre de 
Moraes fala em “repeti-
das violações ao moni-
toramento eletrônico im-
posto”.

Ainda de acordo com 
o Moraes, há a “necessi-
dade de recrudescimento 
das medidas aplicadas” 
contra o deputado, que é 
réu no Supremo no inqué-
rito dos atos antidemocrá-
ticos. STF determinou prazo de 48 horas para parlamentar pagar fiança sob pena de prisão preventiva 

DIVuLGAçãO/GOVERNO DO RJ 
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tcu blinda sistema
 contra fraudes 

A importância da 
união instituir um siste-
ma capaz de integrar as 
informações sobre re-
muneração e benefícios 
recebidos por trabalha-
dores da iniciativa priva-
da, servidores públicos, 
aposentados, pensionis-
tas e beneficiários de 
programas assistenciais 
foi defendida ontem por 
técnicos do Tribunal de 
Contas da união (TCu), 
na Câmara dos Deputa-
dos, 

O pacote fechado des-
tas informações está pre-
visto na Emenda Constitu-
cional nº 103, de novembro 
de 2019. Em seu Artigo 
12º, a emenda estabele-
ce que compete à união 
criar uma base de dados 
capaz de reunir as infor-
mações fornecidas pelos 
entes federativos (união, 
estados, Distrito Federal 
e municípios), bem como 
pelos órgãos públicos res-

ponsáveis pela gestão de 
proventos, pensões e bene-
fícios assistenciais.

A medida visa a um 
maior controle sobre a re-
muneração e proventos 
pagos a ocupantes de car-
gos públicos, pensões de 
segurados dos regimes de 
Previdência Social geral e 
próprios, incluindo mili-
tares, e benefícios sociais 
das três esferas (federal, 
estadual e municipal). 
Para os técnicos do TCu 
convidados a participar da 
reunião que a Comissão 
de Fiscalização Financei-
ra e Controle da Câmara 
dos Deputados realizou 
esta manhã, o sistema 
também ajudaria a evitar 
pagamentos indevidos 
de benefícios como o au-
xílio emergencial criado 
para ajudar a quem teve 
a renda comprometida 
pelos efeitos econômi-
cos da pandemia da co-
vid-19.

A Câmara dos Deputados que analisou o Projeto de Lei 399/15 apro-
vou parecer à legalização do cultivo no Brasil, para fins medicinais, da 
Cannabis sativa, planta usada para produzir a maconha.

Pelo Youtube

O empresário Paulo 
Marinho anunciou que 
deixou o comando do 
PSDB do Rio de Janei-
ro. Ele é um dos prin-
cipais articuladores da 
campanha de Jair Bol-
sonaro à presidência em 
2018.

Marinho enviou uma 
carta ao presidente na-
cional do partido anun-
ciando sua mudança 
para São Paulo, e que 
deixará o comando do 
ninho dos tucanos no 
estado do Rio de Ja-
neiro.

mudAnçA 

Quando assumiu o co-
mando do PSDB, o agora 
ex-bolsonarista foi dura-
mente criticado, já que o 
partido caiu demais para 
a direita, especialmente 
com a interferência do 
governador de São Paulo, 
João Doria. 

De acordo com informações do jornalista 
Claudio Magnavita, do Correio da Manhã, 
o escolhido como secretário geral do ni-
nho tucano no RJ será o deputado estadual 
e ex-prefeito de Queimados, Max Lemos.

criticAdo 

escolhido

A interferência de Dória provocou 
uma revoada de tucanos históricos do 
Rio, como os deputados Luiz Paulo 
e Teresa Bergher. O deputado federal 
Otávio Leite é quem deve assumiu o 
comando do PSDB. 

revoAdA 

AgênciA BrAsil 

um convênio com a 
Fundação Anita Man-
tuano de Artes do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(Funarj) e a TV Alerj 
irá transmitir os espe-
táculos musicais reali-
zados na Sala Cecília 
Meireles. As transmis-

sões foram iniciadas 
com a série de con-
certos do Festival da 
Música Brasileira na 
Belle Époque Carioca, 
além de apresentações 
do compositor e ensa-
ísta José Miguel Wis-
nik. Segundo o diretor 

da emissora, Luciano 
Silva, há planos para 
diversificar cada vez 
mais a programação, 
que iniciou este mês a 
transmissão dosjogos 
da Segunda e Terceira 
divisões do Campeo-
nato Carioca.

parceria entre a Funarj e Alerj vai exibir concertos 
na cecília meireles 

assessoria de impresa

sepetiba, guaratiba e reserva 
podem desaparecer em 2030

ApocAlíptico 

ONG criou um mapa interativo, um tanto pessimista, que prevê um cenário devastador para regiões costeiras do RJ 

Políciais que participaram de uma ação no Complexo do Lins na última 
terça-feira afirmaram ter dado sete tiros de fuzil. Durante o tiroteio, a vende-
dora Kathlen Romeu que estava grávida, foi atingida e morta.

deixou o ninho 

geral

Mapa mostra que a mudannça climática vai fazer o mar engolir regiões 

editoriAl

DIVuLGAçãO 

uma ONG for-
mada por cien-
tistas e jorna-

listas criou um mapa 
interativo, um tanto 
pessimista, que prevê 
um cenário apocalíptico 
para as cidades costei-
ras do Rio de Janeiro. 
O Climate Central pes-
quisa e noticia os fatos 
sobre as mudanças cli-
máticas. 

Os dados, documenta-
dos na principal revista 

científica do mundo, a 
Nature, e revisadas por 
outros cientistas mostra 
que a ameaça do aumen-
to do nível do mar ame-
aças pessoas no mundo, 
e podem ter profundas 
consequências econô-
micas e políticas ainda 
durante a vida da atual 
geração. O problema, 
de gravidades imensas 
no Leste Asiático, deve 
atingir, até 2100, áreas 
que hoje vivem cerca de 
200 milhões de pessoas.

De acordo com repor-
tagem do site ‘Diário 
do Rio’, os dados do 
Climate Central leva 
em conta que novas in-

formações revelam que 
a altura de regiões cos-
teiras são significante-
mente menores do que 
se pensava anterior-
mente. Daí então dados 
muito mais alarmantes.

Nível pode subir 
mais de 2 metros 

O nível do mar deve 
subir entre 60 cm e mais 
de 2 metros durante o 
século XXI. E alguns 
problemas já serão sen-
tidos na próxima déca-
da de 2030. Isso se levar 
em conta o cenário mais 
pessimista, acreditando 
que nada será feito nos 
próximos anos.

inss: concessão de benefícios mais rápida 
Desde ontem, começa-

ram valer os novos pra-
zos para concessão de 
benefícios do INSS. As 
novas datas foram fruto 
de acordo da instituição 
e de outros órgãos do 
governo federal com o 
Ministério Público Fede-
ral (MPF) e a Defensoria 
Pública da união (DPu).

O presidente do INSS, 
Leonardo Rolim, infor-
mou que o acordo firma-
do vai ao encontro das 
ações que a instituição já 
vem dotando desde 2020 
para reduzir o tempo 
de espera do segurado. 
“Contratamos servidores 
temporários; ampliamos 

as equipes de análise em 
22%; ampliamos o núme-
ro de benefícios concedi-
dos de forma automatiza-
da; realizamos mutirões 
para os benefícios mais 
solicitados, como auxílio-
-maternidade e pensão 
por morte, entre outras 
ações”, afirma.

Caso os prazos não se-
jam cumpridos, haverá 
o pagamento de juros de 
mora ao segurado, e o pe-
dido será encaminhado 
para a Central unifica-
da para o Cumprimento 
Emergencial que terá um 
prazo de dez dias para a 
conclusão da análise.

m
un

do

Keiko Fujimori pede anulação de 
200 mil votos nas eleições peruanas

PERu - A can-
didata à Presi-
dência do Peru, 
Keiko Fujimori, 
pediu a anula-
ção de cerca de 
200 mil votos 
sob acusações 
de irregularida-
des e “fraude na 
mesa de voto”.

A candidata 
de direita, que 
está em vias de 
perder a eleição 
realizada no úl-
timo domingo 
por cerca de 70 
mil votos para o 

candidato da ala 
esquerda, Pedro 
Castillo, fez o 
pedido à Co-
missão Nacio-
nal de Eleições 
(JNE), insistin-
do na revisão 
da contagem de 
votos. Apenas 
cerca de 1% dos 
votos ainda não 
foram contados.

“Essas 802 fi-
chas de tota-
lização repre-
sentam 200 mil 
votos e devem 
ser retiradas da 

totalização na-
cional”, disse 
Keiko, de 46 
anos, filha do 
e x - p r e s i d e n t e 
Alberto Fuji-
mori, que está 
preso por abu-
sos de direitos 
humanos e cor-
rupção.

Pedro Castill, 
de 51 anos, é 
filho de campo-
neses e prome-
teu reformular 
a Constituição e 
as leis de mine-
ração do Peru.
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Fla não confia em diagnóstico da CBF 
e manda gabigol para nova avaliação

Clube diz que discorda de exame da Seleção

redação
horahmunicipios@gmail.com

Que Flamengo 
e CBF não fa-
lam a mesma 

língua, não é novida-
de para ninguém. Mas 
nesta semana a diver-
gência ficou evidente 
no tema Gabigol. De-
pois do departamento 
médico da seleção in-
dicar edema na coxa 
direita do atacante, os 
responsáveis do lado 
rubro-negro discorda-
ram.

Gabriel e Everton 
Ribeiro vão se juntar 
aos companheiros em 
Curitiba e o atacante 
passará por nova ava-
liação para saber se 

tem condição de jogo. 
Pessoas envolvidas 
no debate ao longo da 
quarta-feira (9)  garan-
tiram que as chances 
de ele entrar em campo 
são reduzidas, mas o 
Flamengo fez questão 
de tomar a própria de-
cisão.

Gabigol está entre os 
convocados por Tite 
para a Copa América 
e se apresenta à Sele-
ção hoje (11), na Gran-
ja Comary. O risco de 
agravamento do pro-
blema será levado em 
conta na definição se 
Gabriel irá para campo 
ou não.

Já na partida contra o 
Palmeiras, em que fi-
cou fora por problemas 

estomacais, Gabriel 
queixava-se de des-
conforto muscular pela 
partida contra o Vélez 
Sarsfield e iniciou tra-
tamento no local. Sem 
Rogério Ceni, Mau-
rício Souza será o co-
mandante rubro-negro 
diante do Coxa.

Outros convocados 
na última data Fifa, 
Pedro, Gerson e Rodri-
go Caio são desfalques 
certos. Os dois primei-
ros voltam da Sérvia 
após defenderem a se-
leção olímpica e o Fla-
mengo optou por dar 
descanso, enquanto o 
zagueiro voltou a sen-
tir dores no joelho du-
rante a passagem pela 
Seleção.

Cazares fica fora de
 convocação do Equador 

para a Copa América
Ontem (10), o téc-

nico Gustavo Alfaro 
anunciou a convocação 
da seleção do Equador 
para a disputa da Copa 
América, que come-
ça no domingo (13). O 
treinador chamou todos 
os 28 jogadores a que 
tem direito; entre eles, 
estão Arboleda (São 
Paulo) e Alan Franco 
(Atlético-MG). Cotado 
para disputar a competi-
ção, Juan Cazares (Flu-
minense) ficou fora da 
lista final.

A seleção equatoriana 

viaja para o Brasil nesta 
sexta. Nos últimos três 
confrontos, pelas Eli-
minatórias, foram duas 
derrotas e uma vitória 
- na última terça, revés 
em casa por 2 a 1 para 
o Peru, que venceu pela 
primeira vez no torneio 
pré-Copa do Mundo.

O Equador estreia na 
Copa América contra a 
Colômbia, às 21h deste 
domingo, na Arena Pan-
tanal. A seleção está no 
grupo B, mesma chave 
de Brasil, Peru e Vene-
zuela.

Equador estreia no domingo contra a Colômbia

DIVuLGAçãO
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Flu terá direito a r$ 4 milhões em 
venda de gerson pelo Flamengo 

O Flamengo anunciou 
nesta semana a venda 
de Gerson para o Olym-
pique de Marselha, da 
França. E o Fluminen-
se faz parte do negócio. 
Como clube formador do 
volante, o Tricolor terá 
direito a uma parte do 
valor em função do me-
canismo de solidariedade 
da Fifa.

Pelas regras do meca-
nismo de solidariedade, 
um clube formador terá 
o benefício de um per-

centual do valor de uma 
negociação internacional 
entre 0,25% e 5%. O cál-
culo exato depende do 
tempo que o jogador pas-
sou em cada time entre 
os 12 e 23 anos de idade.

Gerson chegou ao Flu-
minense aos 7 anos e foi 
vendido para a Roma, da 
Itália, aos 18 anos. Pelo 
período que defendeu o 
clube, o Tricolor sempre 
terá direito a 2,7% do va-
lor de toda negociação 
internacional envolven-

do o jogador até o fim de 
sua carreira.

O Flamengo vendeu 
Gerson por € 25 milhões 
de euros fixos (cerca de 
R$ 160 milhões), além 
de aditivos por metas que 
podem chegar a € 30 mi-
lhões de euros. Os 2,7% 
que o Fluminense tem 
sobre o valor fixo equiva-
le a € 675 mil euros, que 
dá aproximadamente R$ 
4,1 milhões na cotação 
atual.

O mecanismo de so-

lidariedade da Fifa tem 
ajudado financeiramente 
o Fluminense nos últi-
mos anos. O clube teve 
direito a R$ 10 milhões 
da venda de Wendel do 
Sporting, de Portugal, 
para o Zenit, da Rússia; 
mais R$ 10 milhões pela 
compra de Pedro pelo 
Flamengo junto à Fioren-
tina, da Itália; e cerca de 
R$ 1,3 milhão de quando 
o Rubro-Negro buscou o 
próprio Gerson na Roma, 
da Itália, em 2019.

Gerson jogou no profissional do Fluminense entre 2015 e 2018

uruguai divulga lista de convocados para a copa América
O técnico Oscar Tabá-

rez anunciou ontem (10) 
a lista de convocados do 
uruguai para a disputa da 
Copa América no Brasil, 
a partir de domingo (13). 
Os astros Suárez, Cavani, 
além do meia Arrascaeta, 
do Flamengo, e o lateral 
Viña, do Palmeiras, estão 
entre os que defenderão a 
seleção celeste.

O uruguai terá 26 jo-
gadores convocados, mas 
três deles terão que ser 

cortados de cada partida.
A equipe folgará na pri-

meira rodada e só estreia 
no torneio no dia 18 de 
junho, contra a Argenti-
na, em Brasília. A pro-
gramação é de que a de-
legação chegue ao Brasil 
no dia 16.

Depois da Argentina, 
o uruguai enfrenta Chi-
le (dia 21) e Bolívia (dia 
24) em Cuiabá e o Para-
guai (dia 28) no Rio de 
Janeiro.

Atacante passará por nova avaliação para saber se tem condição de entrar em campo

 Vinã (à esq.) e Cavani (à dir.) foram confirmados na lista de Tabárez

DIVuLGAçãO



sexta-feira, 11 de junho de 2021Hora6

VaciNaÇÃo susPeNsa

 RAFAEL BARRETO/PMBR

geral

Usuários dos trens já haviam se manifestado contra o reajuste

rio suspende vacinação de 
grávidas por falta de doses
Cidade aguarda o envio das doses pelo Ministério da Saúde para dar continuidade à imunização

Lixo nas ruas no Rio gera média de 
75 queixas por dia na Central 1746

 Foram registradas mais de 11 mil chamadas até o momento

redação
horahmunicipios@gmail.com

O lixo nas ruas 
do Rio está entre as 
reclamações mais 
recebidas este ano 
pela Central 1746, 
da Prefeitura. De 
janeiro ao início 
deste mês, foram 
11.974 chamados 
— ou cerca de 75 
por dia.

A maioria, 11.125, 
é de queixas para 
remoção em rua. 
Outras 849 ligações 
pediram limpeza de 
terrenos baldios.

Na Avenida Ilha 
das Enxadas, no 
bairro Bancários, 
na Ilha do Gover-
nador, as pessoas 
têm de contornar o 
lixo que ocupou as 
calçadas e parte da 
pista. E ainda têm 
de disputar o es-
paço com carros e 
ônibus. O local tem 
três lixeiras, mas a 
sujeira transborda.

Em Rocha Miran-
da, na Zona Norte 
da cidade, entulho 
e lixo são acumula-
dos perto do Parque 
de Madureira. Mas 
do lado de fora da 
grade do parque, 
próximo à estação 
de trem do bairro.

Em Campo Gran-
de, na Zona Oes-
te, o entulho toma 
conta da Estrada do 
Moinho — nem dá 
para ver mais a cal-
çada.

Na Rua da Casta-
nha, em Cosmos, 
na Zona Oeste, o 
trecho onde deveria 
estar a calçada está 
tomado por entu-
lho, galhos poda-

dos e madeira. E com 
a chuva, o material 
acabou sendo arras-
tado para a pista tam-
bém.

Na Rua Salvador 
Sabaté, em Realen-
go, também na Zona 
Oeste, onde deveria 
ter gente caminhan-
do, tem pilhas de en-
tulho. Os moradores 
perderam a calçada 
e têm de andar pela 
rua. Tem pedaço de 
madeira abandonada 
até no meio da pista.

Em Curicica, na 
Zona Oeste, na Es-
trada de Curicica, 
em frente ao núme-

ro 200 o lixo está 
acumulado na porta 
da Escola Municipal 
Heitor Seixas. A su-
jeira transborda das 
lixeiras para a pista e 
a calçada. A coleta é 
feita, mas parece não 
dar vazão.

Além disso, mui-
ta gente despeja lixo 
fora das lixeiras, o 
que acaba atraindo 
ratos e urubus para a 
região.

O que diz a prefei-
tura

A Comlurb disse 
que faz a coleta de 
lixo e entulho dia-
riamente na cidade. 

A coleta de entulho, 
galhadas de podas e 
bens inservíveis — 
móveis e eletrodo-
mésticos, como fo-
gões e geladeiras — é 
feita gratuitamente.

A remoção de entu-
lho deve ter a quanti-
dade máxima equiva-
lente a 150 sacos de 
20 litros. O pedido 
de remoção pode ser 
feito através da Cen-
tral 1746.

Para volumes aci-
ma dessa quantidade, 
o proprietário deve 
contratar o serviço 
particular de caçam-
bas.

O Rio de Janei-
ro suspendeu 
a vacinação 

contra a covid-19 com 
a primeira dose para 
grávidas e puérperas 
acima de 18 anos com 
comorbidade. A causa 
é a falta de imunizan-
tes da empresa norte-
-americana Pfizer e da 
CoronaVac, fabricada 
pelo Instituto Butan-
tan, em São Paulo, as 
duas que podem ser 
aplicadas nesse públi-
co.

Segundo a Secreta-
ria Municipal de Saú-
de (SMS), a cidade 
aguarda o envio das 
doses pelo Ministé-
rio da Saúde para dar 
continuidade à imuni-

zação do grupo.
“Por orientação do 

Ministério da Saúde, 
gestantes e puérperas 
com comorbidades a 
partir de 18 anos re-
cebem apenas as va-
cinas Pfizer e Coro-
naVac, de acordo com 
a disponibilidade e o 
calendário. No mo-
mento, o município 
não conta com nenhu-
ma das duas e aguarda 
envio pelo ministério. 
Assim que estas va-
cinas estiverem dis-
poníveis, nova data 
para vacinação deste 
público deverá ser di-
vulgada”, informou a 
secretaria.

O estado do Rio 
de Janeiro recebeu 
319,4 mil doses de 
vacina contra a co-
vid-19 na quarta-feira 

(9), todas da Oxford/
AstraZeneca, fabri-
cada pela Fiocruz. A 
aplicação da Oxford/
AstraZeneca em grá-
vidas e puérperas está 
suspensa desde o dia 
11 de maio, após um 
caso de morte de ges-
tante que havia sido 
vacinada.

A capital do estado 
adiantou o calendá-
rio de vacinação por 
idade e aplicará a pri-
meira dose em pesso-
as entre 53 e 50 anos 
na próxima semana, 
além de profissionais 
da educação superior, 
profissionalizante e 
outros. A previsão 
inicial da prefeitura 
era começar a imuni-
zação dessa faixa etá-
ria na primeira sema-
na de julho.

DIVuLGAçãO 

médicos e telefonistas do 
samu no rio estão com 

salários atrasados
Médicos e telefo-

nistas do Serviço de 
Atendimento Móvel 
de urgência (Samu) 
que trabalham na ca-
pital do Rio estão sem 
receber os salários.

A empresa uTI Ser-
viços Médicos opera 
o serviço sem contra-
to há dois meses. A 
administração é feita 
pela Fundação Saúde, 
do governo do Esta-
do, que não vem rea-
lizando os repasses.

Neste ano, o gover-
no estadual já desis-
tiu de contratar uma 
empresa para o servi-
ço duas vezes. A uTI 
Serviços Médicos 
continua prestando 
o serviço, apesar de 
uma advertência por 
ter poucos profissio-
nais.

Ambulâncias bási-
cas também estão em 
falta. Na última se-
gunda, um carro de 
suporte avançado foi 
usado para atender um 
caso de gastroenterite 
e desmaio. O veícu-
lo tem recursos para 
pacientes graves. Os 
médicos estão desde 
abril sem os salários e 
não há garantia do pa-
gamento de maio.

A exceção são os 
médicos que recebem 
por plantões, com o 
dinheiro caindo na 
conta por pix. um 
profissional de saúde 
que soube disso se re-
voltou e enviou uma 
mensagem aos cole-
gas.

“É mais desrespeito 
ainda saber que tem 
colegas médicos co-
ringando pelas bases 

e recebendo pix no 
dia do plantão!!!! Que 
inversão de valores é 
essa?”

Em uma carta aos 
funcionários, a em-
presa que contrata 
atendentes da central 
192 afirmou que não 
recebeu nenhum pa-
gamento da fundação 
Saúde nos últimos 
cinco meses.

O que dizem os ci-
tados

A empresa uTI Ser-
viços Médicos afirma 
que nenhum médico 
foi contratado pela 
CLT e que os contra-
tados estão cientes 
das condições do ser-
viço. Eles afirmam, 
pelas condições de 
contratação, que os 
médicos são “sócios” 
da empresa.

“O pagamento pelos 
serviços prestados no 
mês de abril ainda não 
foi efetuado, o que 
ocasionou o atraso na 
distribuição de lucros 
não só dos médicos, 
mas também no paga-
mento de todo o cor-
po administrativo da 
empresa.”

Já a Fundação Saúde 
afirma que a licitação 
está em andamento e 
que outra foi cancela-
da por problemas do-
cumentais.

“Sobre a regulari-
zação da situação da 
empresa uTI Serviços 
Médicos, cabe infor-
mar que, como citado 
anteriormente, os pro-
cessos licitatórios es-
tão em andamento. O 
pagamento à empresa 
será regularizado até 
o fim deste mês.”
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Avó de KAthlen: ‘não queriAm 
nem que elA entrAsse no cArro’

PM diz que socorreu jovem baleada, mas família contesta versão 

As versões sobre o 
socorro prestado à 
jovem Kathlen Ro-

meu, de 24 anos, que grávida 
de quatro meses, se transfor-
maram em divergência entre 
policiais militares e a família 
da designer de interiores.

A PM disse que houve 
confronto e os agentes viram 
uma pessoa caída depois de 
ouvir uma gritaria.

“De imediato, a guarnição 
identificou a situação e pres-
tou socorro a vítima levan-
do-a para o Hospital Salga-
do Filho, sendo a guarnição 
informada que a mesma não 
resistiu aos ferimentos vindo 

a óbito”, disse o comandante 
da uPP Jeanderson Correa.

Por outro lado, Sayonara 
Fátima, avó de Kathlen, afir-
ma que a neta só foi levada 
após muita insistência. Ela 
já chegou morta ao hospital. 
“Eles não queriam nem que 
ela entrasse no carro. Eu fa-
lei: ‘Me leva, nem que for 
na caçamba’, mas eles con-
seguiram levar’”, diz ela. 
“Eles socorreram porque eu 
gritei”, resume.

“Minha neta estava mor-
rendo de saudades de mim e 
eu falando pra ela: ‘Não vem 
aqui, não vem porque você 
pode, uma hora, tá passando, 
sair um tiro e você perder 
sua criança’”, disse a avó.

Sete tiros de fuzil
Segundo os agentes que 

participaram da ação, foram 
dados sete tiros de fuzil. Ao 
todo, 21 armas de policiais 
foram apreendidas. A Polícia 
Civil investiga o caso e ten-
ta descobrir de onde partiu o 
disparo, mas já sabe que uma 
bala de fuzil atingiu o tórax 
de Kathlen.

Ainda de acordo com a 
corporação, os PMs recolhe-
ram, do local do crime, mu-
nição e estojos de cápsulas 
deflagradas na favela, o que 
prejudicou o trabalho da pe-
rícia. As munições apresen-
tadas na delegacia estavam 
intactas.

De acordo com a ver-
são dos militares, uma 
guarnição da unidade 
de Polícia Pacificado-
ra (uPP) com quatro 

PMs foi atacada por 
bandidos e revidou. À 
Polícia Civil, o cabo 
Marcos Felipe da Silva 
Salviano disse ter dis-

parado cinco vezes de 
fuzil. 

Segundo ele, o seu 
colega cabo Rodrigo 
Correia de Frias atirou 

outras duas vezes. As 
informações constam 
em dados da ocorrên-
cia da própria PM e no 
depoimento na delega-

cia.
O cabo Salviano afir-

mou que outras equi-
pes da uPP também 
estavam em patrulha-

mento tentando cercar 
os criminosos. Ele não 
soube informar se os 
outros policiais tam-
bém dispararam.

pm negA versão 
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Sayonara Fátima disse que a neta Kathlen só foi socorrida após muita insistência 

 pms viram réus por removerem
 cadáveres depois de confronto 

Suspeito de matar vendedora 
a facadas é preso pela Polícia 

Preso na última quar-
ta-feira, o suspeito de 
assassinar a facadas a 
vendedora Ana Caroline 
Pereira Lopes Felício, 
de 29 anos, e ferir grave-
mente a filha da vítima 
e os pais dela, foi trans-
ferido no final da manhã 
de ontem para o Presídio 
José Frederico Marques, 
em Benfica, na Zona 
Norte do Rio. 

Marcos Vinicius Le-
mos Batista, de 42 anos, 
estava na Delegacia de 
Homicídios de Niterói, 
São Gonçalo e Itabo-
raí (DHNSGI) após ser 
presos pelos agentes da 
especializada. O crime 
aconteceu na madrugada 
da última terça-feira, no 
bairro Vista Alegre, em 

São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio.

A filha da vendedora, 
de 5 anos, e os pais de 
Ana Caroline, de 63 e 65 
anos, ficaram feridos no 
ataque. O Hospital esta-
dual Alberto Torres in-
formou que o idoso está 
estável. Ele levou duas 
facadas no rosto e uma no 
peito. A mulher dele tam-
bém foi atingida no rosto 
e já teve alta. Já a criança 
segue em estado grave, 
ao ser golpeada três ve-
zes no tórax.

Contra o assassino, ha-
via um mandado de pri-
são temporária. A vítima, 
foi sepultada no Cemi-
tério Parque da Paz, no 
bairro do Pacheco. 

Segundo a Polícia Civil, 

o ataque ocorreu quando 
as vítimas dormiam. Tes-
temunhas relataram que 
o crime foi presenciado 
por outras duas filhas de 
Ana Caroline, de 9 e 3 
anos, que não se feriram. 

um grupo de 13 PMs 
do Batalhão de Polícia 
de Choque (BPCho-
que) são réus (MPRJ) 
por remoção de nove 
cadáveres de dentro de 
uma casa durante ope-
ração na comunidade 
Fallet, na região cen-
tral do  Rio, em 8 de 
fevereiro de 2019. 

A denúncia do Mi-
nistério Público do Rio 
(MPRJ) foi recebida 
pela juíza Ana Pau-
la Monte Figueiredo 
Pena Barros. Os agen-
tes vão responder pelo 

crime de fraude pro-
cessual, com pena má-
xima de dois anos. Os 
mortos foram removi-
dos na caçamba de via-
turas da PM. De acor-
do com reportagem do 
Extra, os PMs tiraram 
os corpos da cena do 
crime com o objetivo 
de prejudicar a perícia 
do local.

Quem são os 
denunciados 

Respondem pelo cri-
me o capitão Geilson 
Henrique Anastácio da 

Silva, os sargentos Ra-
fael da Silva Gomes e 
Carlos Thiago Arigoni 
Arruda, os cabos Eri-
ck Macedo da Silva, 
Adailton Saturno da 
Silva, Bruno Rodri-
gues de Souza, Wallace 
da Costa Borges, Thia-
go Rodrigues de Sou-
za, Pedro Igor Martins 
Schnaider, Fabrício da 
Fonseca Lemos, Dan-
nilo Damasceno dos 
Santos Rodrigues e os 
soldados Douglas Luís 
Pereira e Diogo de 
Araújo Alves.

 Casa no Fallet, onde a polícia matou nove homens 

REPRODuçãO 

Ana Caroline Pereira 
Lopes Felício foi atacada 

dormindo 

REPRODuçãO 

presos gringos que furtavam 
veículos na zona sul do rio

Dois colombianos e um 
venezuelano foram pre-
sos por agentes da 15ª 
DP (Gávea), na última 
quarta-feira, acusados de 
quebrar vidros de carros 
e furtar objetos dentro 
deles. O trio foi captura-
do em Copacabana, na 
Zona Sul, após trabalho 
de inteligência e monito-
ramento.

uma vítima do trio re-
gistrou ocorrência na de-
legacia e os agentes co-
meçaram a investigar e 
apuraram que um veículo 
era usado para desloca-
mento durante os furtos 
e analisaram imagens de 

câmeras de segurança 
para encontrar a placa do 
carro.

Em um dos casos, os 
bandidos furtaram objetos 
do carro de um promotor 
de Justiça. A equipe da 
15ª DP realizou diligên-
cias e buscas e localizou 

os bandidos. um deles 
estava com documento 
falso. Eles vão responder 
pelos crimes de furto qua-
lificado, associação cri-
minosa, falsa identidade, 
uso de documento falso, 
falsificação de documen-
to público e resistência. 

Dono de areal é assassinado em Seropédica 
A Delegacia de Homi-

cídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) está inves-
tigando a morte do dono 
de um areal, que foi as-
sassinado a tiros na noite 
da última quarta-feira. O 
prinrcipal suspeito é um 
funcionário da vítima. 

De acordo com as pri-
meiras informações, ele 
teria sido morto durante a 
discussão com o suspeito, 
que atirou sem dar chance 
de defesa a vítima. Após 
disparar contra o dono do 
areal, o homem fugiu. A 
Polícia Militar foi aciona-

da e agentes do 24º BPM 
(Queimados) estiveram 
no local, mas já encon-
traram o empresário sem 
vida. 

A especializada já ou-
viu testemunhas e realiza 
diligências para prender o 
autor dos disparos. 

 Trio foi capturado por agentes da 15ª DP após tra-
balho de inteligência e monitoramento
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Não jogue lixo nas 
ruas. A população 
agradece!

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

cArApeBA 
grelhAdA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

ingredientes

modo de preparo

Arroz de Forno

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
Despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

Arroz de tAcAcá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

modo de preparo

Em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
Acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

DECRETO Nº 2589 DE 31 DE MAIO DE 2021.
RETIFICAÇÃO

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00

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$ 10.000,00 ( Dez Mil Reais ) para aten-
der as programações constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior decorrerão das 
anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme dis-
posto 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 disposições 
em contrário.

Anexo I

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplemen-

tação

0267 20.01.00 20.606.0101-2.001 4.4.90.52.00 1.001.0000 10.000,00

Total
R$10.000,00

Anexo II

Ficha
Unidade 

Executora

Funcional

Programática
Despesa Fonte Anulação

0264 20.01.00 20.606.0101-2.001 3.3.90.30.00 1.001.0000 10.000,00

Total R$10.000,00

Legenda: 
 Descrição da Fonte e Vinculo
1.001.0000 - Recursos Ordinários.

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

DECRETO nº 2593 DE 11 DE JunHO DE 2021.

“EMEnTA: “DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E ADEQUAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E FUCIONAMENTO 
DE ESTABELECIMENTOS, PARA FINS DE PREVENÇÃO A DIFUSÃO DO CORONAVÍRUS 
– COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO PERÍODO DE 11/06/2021 A 
15/07/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no artigo 78 e seus incisos, todos da Lei Orgânica Municipal, e

COnSiDERAnDO, as ações internacionais, inclusive com a efetiva declaração de emergência 
por questões de saúde pública, com natureza de importância internacional, editada em 30 de 
janeiro de 2020, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS);
COnSiDERAnDO, a declaração da ocorrência de pandemia global, em virtude do 
reconhecimento pelos órgãos oficiais de Saúde internacional, em razão da ampla 
disseminação com consequente contaminação da população mundial pelo Coronavírus 
(SARS-COV-2), além da doença causada pelo COVID – 19;
COnSiDERAnDO a evolução com aumento de casos no país e as decisões proferidas pelas 
equipes técnicas do Município de Porto Real e do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de 
deflagrar um Plano de Contingência Municipal e Estadual, em razão do risco iminente de 
contaminação, a fim de manter o menor nível possível de risco de propagação das patologias 
já listadas, junto à circunscrição municipal e Estadual,
COnSiDERAnDO os preceitos Constitucionais inerentes à obrigação do Poder Público 
Municipal, em zelar pela segurança e a saúde de toda municipalidade;
COnSiDERAnDO o teor dos Decretos Municipais que tratam de medidas de prevenção e 
combate a difusão do Coronavirus – COVID-19 no âmbito do Município de Porto Real – RJ;
COnSiDERAnDO o enquadramento da Região do Médio Paraíba, onde se localiza o 
Município de Porto Real, na FASE LARANJA de controle do COVID - 19, representando 
altíssimo risco de contaminação e morte.
COnSiDERAnDO as disposições do Decreto Estadual nº 47608 de 18 de maio de 2021, 
com vigência prorrogada pelo Decreto Estadual nº 47633 de 01 de junho de 2021..

DECRETA

Art. 1º. O presente Decreto tem por objeto, a atualização das medidas de prevenção e 
controle da circulação de pessoas e exercício de atividades, junto a circunscrição territorial do 
Município de Porto Real, com vistas a prevenir e coibir a difusão do Coronavirus – COVID-19 
(Segunda Onda), no âmbito desta municipalidade, no período de 11/06/2021 a 15/07/2021.
parágrafo Único – As determinações constantes deste Decreto, tem caráter  excepcional 
e natureza temporária, sendo formatadas de acordo com as informações e orientações do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e 
Secretaria Municipal de Saúde, a fim de resguardar a integridade e a saúde da coletividade 
no que se refere a prevenção e combate ao Coronavirus – COVID-19 (Segunda Onda).
Art. 2º. Fica determinada a suspensão temporária das aulas nas escolas que compõe a rede 
pública do Município de Porto Real.
parágrafo Único. A suspensão objeto do caput do presente artigo, alcança ainda atividades 
culturais e de cunho social, realizadas junto aos estabelecimentos de ensino da rede pública 
municipal.

Art. 3º. Com vistas a atender as necessidades de prevenção e controle da difusão do 
Coronavírus – COVID-19, junto ao Município de Porto Real, com orientação da Secretaria 
Municipal de Saúde, ficam suspensas em caráter temporário, as seguintes atividades e atos:

i – Qualquer forma de evento ou atividade que tenha presença de público, comemorações 
em salões de festas, casas de festas, casas de shows, boates, salões comunitários, espaços 
e auditórios ou imóveis com utilidade compatível com as narradas no presente;
ii – Qualquer forma de atividade com natureza coletiva, shows, pagodes, rodas de 
samba, eventos com característica desportiva, comícios, passeatas, cavalgadas e outros, 
ressalvadas os eventos de musica ao vivo tratados em artigo posterior;
iii – A  visitação e utilização por parte da população de lagoas, rios ou piscinas de acesso 
público;
iV – A utilização de espaços de recreação infantil, localizados em estabelecimentos 
comerciais, sendo estes conhecidos como espaços kids;
V – Visitação a pacientes cujo diagnósticos seja o COVID-19, em unidades hospitalares da 
rede pública e privada no âmbito municipal;
Vi - O Consumo de bebidas alcoólicas em espaços e vias públicas públicas, inclusive 
parques e praças.

Art. 4º. Ficam temporariamente suspensos os prazos vinculados aos processos administrativos 
em andamento junto ao Poder Público Municipal, exceto os prazos decorrentes de processos 

de licitação, de processos administrativos disciplinares e aqueles cujo seu prosseguimento 
seja necessário em razão das medidas de prevenção do Coronavirus – COVID-19.

Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais, caracterizados como bares, restaurantes, 
lanchonetes, pizzarias choperias, cafés e similares, terão seu funcionamento limitado em 
40% (quarenta por cento) da sua capacidade de lotação, autorizados os serviços de consumo 
de bebidas alcoólicas apenas para os clientes devidamente acomodados e sentados em 
mesas e cadeiras nas áreas internas e externas, respeitando o distanciamento mínimo de 
2,0 metros (2,0 m) e com a capacidade máxima de 06 pessoas por mesa, podendo ter 
música ao vivo até as 23 horas, sendo este o horário limite de funcionamento com abertura 
ao público.

§1º. Os responsáveis pelos estabelecimentos acima indicados, deverão adotar as medidas 
necessárias a fim de promover o espaçamento de mesas e cadeiras, com vistas a evitar o 
contato direto e próximo do percentual de clientes permitido, bem como a aglomeração de 
pessoas no seu interior, durante o horário de atendimento ao público.
§2º. Após o término de horário de funcionamento aberto ao público, na forma descrita no 
caput do presente artigo, os estabelecimentos poderão atender e funcionar na modalidade 
de delivery, ou com entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento, até as 23 
horas e 59 minutos, sendo vedado o consumo de produtos no local, evitando assim qualquer 
forma de aglomeração de pessoas.
§3º. Devem os responsáveis por tais estabelecimentos indicados no caput, adotar medidas 
de desinfecção dos clientes e funcionários, com fornecimento de álcool 70%, sabão e outros 
sanitizantes, para utilização durante o seu horário de funcionamento permitido. Todos os 
funcionários deverão utilizar máscaras. 

Art. 6º. Tendo em vista as deliberações e orientações dos órgãos de saúde pública 
competentes, com vistas a preservação da incolumidade e saúde pública, fica determinado o 
fechamento e a proibição temporária de atividades nos seguintes espaços:
I – Praças, parques, quadras, jardins e campos de futebol;
II – Feiras realizadas em via pública.

Art. 7º. Fica determinado que a ocupação de hotéis e pousadas localizados no Município de 
Porto Real, limita-se a 60% (sessenta por cento) da ocupação de clientes, estabelecendo 
desde já, que os bares, restaurantes, lanchonetes, cafés e outros estabelecimentos 
localizados no interior dos referidos locais, deverá ser restrito ao uso de hospedes, 
respeitadas as medidas necessárias de afastamento e restrição a aglomerações.

Art. 8º. Salvo disposição em contrário, respeitados o direito a saúde e à alimentação humana, 
devem permanecer em funcionamento os seguintes estabelecimentos, com seus respectivos 
horários:
I - Atividade essenciais de funcionamento contínuo - Horário de funcionamento: 00 às 
23h59:

a) Unidades de Saúde em Geral;
b) Clínicas e consultórios médicos e odontológicos;
c)  Laboratórios e unidades farmacêuticas;
d)  Clinicas veterinárias;
e) Postos de Combustíveis; 
f) Comércio de produtos farmacêuticos;
g)  Comercio atacadista; 
h) Atividades industriais de funcionamento contínuo; 
i)  Serviços Industriais de Utilidade Pública;  
j)  Serviços de Construção Civil.

II - Serviços - Horário de funcionamento: 08 às 18 horas:

a) Serviços em Geral;
b) Atividades gráficas, Atividades financeiras (exceto bancos, entidades financeiras, lotéricas 
e correspondentes bancários, sujeitos as normas da FEBRABAN), seguros e  serviços 
relacionados;
c) Atividades imobiliárias;
d)  Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;
e) Atividades de empresas, de consultoria e de gestão empresarial; 
f) Atividades de arquitetura e engenharia;
g) Atividades de publicidade e comunicação;
h) Atividades administrativas e serviços complementares;
i) Salão de beleza e congêneres.
j) Serviços de Corte e Costura;
k) Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros;
l) Demais profissionais autônomos e liberais estabelecidos.

III - Comércio varejista, exceto centros comerciais e supermercados/congêneres - Horário de 
funcionamento: 8 as 19 horas:

a) Lojas de conveniências;
b) Comercio varejista em geral;
c) Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis;
d) Atividades da cadeia automobilística: oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura e afins;
e) Bancas de jornais e revistas;
f) Comércio especializado em produtos naturais, suplementos e fórmulas alimentares;
g) Comércio da Construção Civil, ferragens, madeireiras, serralherias,  pinturas e afins;
h) Demais estabelecimentos não previstos no incisos I e II.

IV - Supermercados e congêneres: Horário de funcionamento: 8 às 22 horas

a) Supermercados;
b) Hortifrutigranjeiro;
c) Minimercados;
d) Mercearias;
e) Açougues;
f) Peixarias;
g) Lojas de panificados.

V - Academias de ginástica e afins. Horários de funcionamento: 6 às 23 horas:

a) Academias de ginástica;
b) Serviços de personal trainer;
c) Boxes de crossfit;
d) Estúdios de pilates;
e) Demais atividades congêneres.

VI - Padarias e congêneres: Horário de funcionamento: 6 às 20 horas

Art. 9º. Todos os estabelecimentos indicados no Art. 8º do presente Decreto, deverão dar 
prioridade e preferir ao atendimento na forma de delivery ou retirada de produtos no local, 
desde que compatível seu serviço com esse modelo de atendimento.

Art. 10. Em todos os segmentos e atividades descritas nos Artigos 5º e 8º do presente 
Decreto, fica efetivamente vedada a permanência continuada e aglomeração de pessoas, 
com as ressalvas autorizadas, devendo os referidos estabelecimentos adotarem 
medidas preventivas nesse sentido, sob pena de responsabilidade e adoção de medidas 
administrativas em face de seus responsáveis legais.

COnCESSÃO DE LiCEnÇA
wEBER SERVIÇOS E COMÉRCIO AUTOMOTIVO - LTDA-ME 
– CNPJ Nº 22.955.882/0001-81, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, através do pro-
cesso Nº 14/0000172/2020 a licença de operação Nº 0710 com 
validade até 13/04/2023 para realizar as atividades de serviços 
de manutenção, lavagem, lubrificação, lanternagem, pintura e 
reparação mecânica de veículos automotores, manutenção e 
reparação de compressores, atividades paisagísticas, serviço de 
reboque de veículos, reparação de artigos de mobiliária  na Rua 
Porcina Braga, nº 150,  Jardim São Francisco – Belford Roxo - RJ.

atOS OFIcIaIS
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ingredientes

modo de preparo

Bolinho de
BAcAlhAu

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

tortA integrAl 
de Atum

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

ingredientes

modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!

Art. 11. Fica determinado temporariamente que os 
supermercados, mercados e mercearias localizadas no 
âmbito do Município de Porto Real, deverão funcionar com 
medidas de restrição e controle de público e clientes.
§1º. Deve ser dada prioridade pelos estabelecimentos acima 
indicados, desde que possuam condições operacionais 
adequadas, ao serviço de entrega a domicílio e retiradas 
de produtos no local, solicitados por meio de aplicativos 
próprios, ou outro meio compatível com a venda a distância. 

Art. 12. Fica determinado a todos os estabelecimentos cujo 
funcionamento seja permitido neste Decreto, em especial 
aos previstos no artigo 11 de Decreto, ainda que de forma 
parcial, que deverão adotar fluxo continuo de entrada e saída 
de clientes, observando o limite de clientes nas áreas livres 
de circulação, atendida a distância mínima de 1,5 (um metro 
e meio) para cada pessoa.
§1º. Caso venham a se formar filas na entrada ou no interior 
dos referidos estabelecimentos, é dever do seu responsável 
legal, a organização do local a fim de que as pessoas 
aguardem o seu atendimento com distância mínima de 1,5 
(um metro e meio) entre cada pessoa, promovendo inclusive 
a colocação de sinalização indicativa móvel no chão do local, 
preferencialmente em cores desatacadas, a qual deve ser 
retirada ao término das atividades diárias.
§2º. Os estabelecimentos cujo seu funcionamento se encontra 
permitido no presente Decreto, mesmo que parcialmente, 
deverão manter estrutura mínima de pessoal necessário, 
além do mínimo de 80% (oitenta) de caixas em atividade, a 
fim de se evitar filas e aglomerações no local.
§3º. É obrigação dos responsáveis legais dos 
estabelecimentos, cujo funcionamento, mesmo que parcial, 
seja autorizado no presente Decreto, disponibilizar os 
funcionários máscaras e demais EPI’s e aos clientes, 
lavatórios com água e sabão, além de fornecer sanitizantes 
como álcool 70%, ou outros produtos, com a finalidade de 
garantir os meios de prevenção e proteção ao COVID-19.
§4º. Caso seja constatado por parte dos agentes da 

administração pública municipal, o descumprimento 
das regras impostas por este Decreto, poderão ser 
aplicadas medidas administrativas e penalidades aos seus 
responsáveis, inclusive no que tange a seara penal, em 
razão do crime de desobediência e crime contra as normas 
de saúde pública.. 
  
Art. 13.   Quanto aos estabelecimentos bancários, fica 
determinado o seu funcionamento seguindo as regras 
definidas pela  Federação Brasileira de Bancos - Febraban, 
observando o atendimento preferencial e necessário previsto 
em lei, bem como priorizando serviços eletrônicos que não 
necessitem de atendimento presencial ou de contato físico 
(caixas eletrônicos, home banking etc.).
§1º. No que se refere a circulação de pessoas, aplica-se aos 
estabelecimentos bancários as regras previstas no Art. 12 e 
seus parágrafos, constante do presente Decreto, a fim de se 
prevenir a difusão do COVID-19.
§2º. Aplicam-se as casas lotéricas as mesmas regras 
estabelecidas aos bancos, previstas neste artigo.

Art. 14. Quanto as Igrejas, Templos Religiosos e Academias/
Congêneres, estes deverão respeitar as regras impostas pelo 
Decreto Municipal nº 2462 de 03 de junho de 2020.
§1º. Com relação ao horário de funcionamento das 
academias, deve ser respeitado o previsto no art. 8º deste 
Decreto.

Art. 15. No que se refere ao funcionamento dos órgãos da 
Administração Pública Municipal, este será mantido com 
expediente interno, ficando suspenso o atendimento ao 
público, com exceção dos serviços essenciais de Saúde 
Pública, Assistência Social e Segurança Pública, que 
manterão o atendimento ao público, respeitando as regras 
de afastamento e prevenções sanitárias, definidas nos artigo 
12 deste Decreto.
§ 1°. O Município definirá um canal de comunicação ao 
público através de seu sítio eletrônico, onde poderá ser 
exercido o direito de petição e solucionadas a dúvidas dos 

munícipes..

Art. 16. Podem as autoridades de saúde pública do Município 
de Porto Real, adotar além das medidas previstas no presente 
Decreto, outras providências que entendam necessárias 
para a prevenção ao contágio e propagação da infecção viral 
vinculada ao COVID – 19.

Art. 17. É de responsabilidade dos setores de Fiscalização 
de Posturas do Município de Porto Real e Fiscalização de 
Vigilância Sanitária, sendo estendida tal atribuição também 
a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil Municipal, com 
o auxílio da Força Policial, caos necessário, a obrigação 
de proceder aos atos de fiscalização do cumprimento das 
determinações contidas no presente Decreto.

Art. 18. Na hipótese de descumprimento das determinações 
contidas no presente Decreto, fica autorizado, desde já, aos 
órgãos competentes, com o objetivo de atender o interesse 
público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as 
medidas administrativas e judiciais cabíveis, estando sujeito, 
a quem lhe der causa, a infração prevista no inciso VII do art. 
10 da Lei Federal n° 6.437/77 e Art. 268 do Código Penal.

Art. 19. Poderá este Decreto sofrer regulamentação própria 
através de Resoluções, Portarias e Instruções Normativas 
expedidas pela autoridade competente no âmbito de suas 
atribuições.

Art. 20.  Este  Decreto vigorará no período de 11/06/2021 a 
15/07/2021.

Art. 21.  Revogam-se as disposições em contrário, 
especificamente o Decreto Municipal nº 2579 de 30 de abril 
de 2021.

Porto Real, 11 de junho de 2021.

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito 

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuA-
Çu, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO COnFE-
RiDAS pOR LEi, 

RESOLVE
pORTARiA nº 237, DE 10 DE JunHO DE 2021
ExOnERAR, AnTunES LEAnDRO SOuSA do cargo em co-
missão de Assessor Parlamentar II, a contar da data da publi-
cação.

pORTARiA nº 238, DE 10 DE JunHO DE 2021
nOMEAR, DAniELE RiBEiRO DA SiLVA para exercer o cargo 

em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar da data da 
publicação.

Nova Iguaçu, 10 de junho de 2021
EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA

Presidente 

CHAMAMEnTO pARA AuDiÊnCiA pÚBLiCA

 A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, em 
cumprimento à Lei Federal, informa e convida a sociedade 
iguaçuana a participar de Audiência Pública, a ser realizada 
no próximo dia 17 de junho, às 10 horas, na Rua Prefeito 

João Luiz do Nascimento, nº 38, Centro, Nova Iguaçu, para a 
prestação de contas, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, de suas 
ações realizadas na área de Saúde, referentes ao primeiro 
Quadrimestre do Exercício de 2021. Informamos ainda que, 
atendendo às determinações das autoridades médicas e 
sanitárias, e como medida de precaução contra a transmissão 
do corona vírus, a presença do público ficará limitada.

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA

presidente

CMni
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ingredientes

modo de preparo

tortA de mArAcujá

MASSA

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

Abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

COBERTURA

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

Fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

churros

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

ingredientes

modo de preparo

Coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

Coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

Faça tirinhas com a 
massa e frite.

Passe na canela com 
açúcar e sirva.

gelAtinA cremosA
ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

modo de preparo
Prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

Depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 
a 5 horas

A gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
COMiSSÃO DE ÉTiCA E DECORO

         
O Presidente da Comissão de Ética e Decoro da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições previstas nos       § 1º e § 2º do artigo 14 da Resolução 
nº 307, de 24 de novembro de 2020, resolve:

Designar os Vereadores Julio Cesar Laurindo de Lima (Julio Piu), Fabio de 
Souza Fontes (Fabinho de Heliópolis) e Antonio Luiz Tayano Dias (Tayano) e, 
respectivamente, Relator e Membros da Comissão Inquérito da Representação por 
Quebra de Decoro Parlamentar sob o nº 135/2021.

Belford Roxo, 18 de maio de 2021.

Vereador Armando Rosa penelis
(Armandinho penelis)

Presidente da Comissão de Ética e Decoro

COMiSSÃO DE ÉTiCA E DECORO
         
O Presidente da Comissão de Ética e Decoro da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições previstas nos       § 1º e § 2º do artigo 14 da Resolução 
nº 307, de 24 de novembro de 2020, resolve:

Designar os Vereadores Matheus Ricardo da Silva Oliveira (Matheus), Jader Pereira 
de Oliveira (Jadinho) e João Vitor da Silva (Vitor do Gelo), respectivamente, Relator 
e Membros da Comissão Inquérito da Representação por Quebra de Decoro 
Parlamentar sob o nº 251/2021.

Belford Roxo, 02 de junho de 2021.

Vereador Armando Rosa penelis
(Armandinho penelis)

Presidente da Comissão de Ética e Decoro

DECRETO LEGiSLATiVO  nº 4187 DE 01  DE JunHO DE 2021.
“Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário de 
R$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais), destinados a despesas urgentes 
e imprevistas.” 

Autoria: MESA DiRETORA

  Faço  saber, que a CÂMARA MuniCipAL DE BELFORD ROxO, 
Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou o seguinte, 

DECRETO:
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados 
nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos específicos abaixo 
– Anexo I.
Art. 2º - O presente Decreto Legislativo visa ratificar o Decreto nº 5076, de 09 de 
abril de 2021, do Poder Executivo. 

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

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTAÇÃO

SEMuS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3..3.90.39.00 16 1.008.000,00 

Sala das Sessões, 01 de junho de 2021.

SiDnEY CAnELLA
pRESiDEnTE

nELCi pRAÇA                                              MARKinHO GAnDRA
1º ViCE-pRESiDEnTE                                 1º SECRETÁRiO

MATHEuS iGuAL A VOCÊ                        REGinA DO VALTinHO
2º ViCE-pRESiDEnTE                                 2º SECRETÁRiO

FABinHO DE HELiÓpOLiS                        HEnRiQuE FAROFA
3º ViCE-pRESiDEnTE                                 3º SECRETÁRiO

*REpuBLiCADO pOR inCORREÇÃO

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 

 pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO 
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

10 DE JunHO DE 2021 puBLiCADO EM 11/06/2021

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

processo nº 04/5979/2018

pORTARiA nº 1778 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao inciso V do Artigo 75 da 
Lei Complementar nº 268 DE 31/03/2021,

RESOLVE:

DEMiTiR LiDiAnE DE AGuiAR BARCELOS, função de Professor 1ª a 4ª Série, da Se-
cretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/53.043, por ter infringido o dis-
posto no Artigo nº 132, inciso II e alínea “a” inciso I do Artigo nº 140 da Lei Complementar 
nº 014 de 31 de outubro de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/5979/2018.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

processo nº 37/3301/2016

pORTARiA nº 1779 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao inciso V do Artigo 75 da 
Lei Complementar nº 268 DE 31/03/2021,

RESOLVE:

DEMiTiR pAuLO ROBERTO SiLVA FERREiRA, função de Professor Educação Artís-
tica, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/22.514, por ter in-
fringido o disposto no Artigo nº 132, inciso II e alínea “a” inciso I do Artigo nº 140 da Lei 
Complementar nº 014 de 31 de outubro de 1997 a contar da data da publicação, conforme 
o contido nos autos do Processo nº 37/3301/2016.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

processo nº 04/6031/2018

pORTARiA nº 1780 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao inciso V do Artigo 75 da 
Lei Complementar nº 268 DE 31/03/2021,

RESOLVE:

DEMiTiR MAx FOnSECA piERini, função de Professor de Ciências, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/43.842, por ter infringido o disposto no 
Artigo nº 132, inciso II e alínea “a” inciso I do Artigo nº 140 da Lei Complementar nº 014 
de 31 de outubro de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos 
do Processo nº 04/6031/2018.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1781 DE 10 DE JunHO DE 2021 -
             
A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006.

RESOLVE:

COnCEDER LiCEnÇA MATERniDADE
nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

AMAnDA COnCEi-
ÇÃO BARROS DA 

SiLVA
04/3228/2021 60/71.684 COnSuLTOR 

JuRiDiCO 120 16/05/21 a 
12/09/21

LuCiLLA HELEnA E 
SiLVA SiQuEiRA 04/3148/2021 10/52.747 SupERViSÃO 

ESCOLAR 120 16/05/21 a 
12/09/21

pRiSCiLA DOS 
SAnTOS AGuiAR 04/3153/2021 10/44.466 pROFESSOR 120 19/05/21 a 

15/09/21

ELiSAnGELA ViA-
nA DO nASCiMEn-

TO SiLVA
04/3162/2021 25/63.169 MEREnDEiRA 120 16/05/21 A 

12/09/21

LAuRiAnE nASCi-
MEnTO DE MOuRA 04/3163/2021 25/64.395 inSpETOR DE 

DiSCipLinA 120 20/05/21 a 
16/09/21

LiLiAnE CORTES 
MAniERO MEDEi-

ROS
04/3222/2021 10/50.304 pROFESSOR ii 120 15/05/21 a 

11/09/21

MAinA nASCiMEn-
TO DE SOuZA DA 

SiLVA
04/3203/2021 25/62.746 ESTiMuLADOR 

MATERnO 120 22/05/21 a 
18/09/21

DEBORA RAFAELE 
DA COSTA DiAS 04/3113/2021 60/70.030 ASSESSOR DE 

SERViÇO 120 18/05/21 a 
14/09/21

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/3645/2019

pORTARiA nº 1782 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em con-
formidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação 
caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

RESOLVE:

Conceder ao servidor ALEx SAnDRE COELHO BiCALHO ocupante do Cargo Eletricista 
de Auto. Matrícula nº 10/19.420 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3645/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

30/05/2000 a 29/05/2005 01/06/2021 a 30/08/2021

 A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO: 04/5139/2019

pORTARiA nº 1783 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em con-
formidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova redação 
caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

RESOLVE:

 Conceder ao servidor GuSTAVO GOMES DOS SAnTOS ocupante do Cargo Motorista. 
Matrícula nº 10/19.702 LiCEnÇA pRÊMiO nos períodos abaixo relacionados, conforme o 
contido nos autos do Processo nº 04/5139/2019.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA

08/06/2000 a 07/06/2005 01/09/2021 a 30/11/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
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

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/4725/2019         FLS.

pORTARiA nº 1784 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, e com 
base no parecer da Procuradoria Geral do Município, inDEFiRO os pedidos contidos no 
auto do processo 04/4725/2019.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/2052/2021         FLS.

pORTARiA nº 1785 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, e com 
base no parecer da Procuradoria Geral do Município, inDEFiRO os pedidos contidos no 
auto do processo 04/2052/2021.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/3146/2021                 FLS.                                                                                                   

pORTARiA nº 1786 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 
com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de Mudan-
ça de nome, formulado pela Servidora MARTA REGinA GOnÇALVES TEnORiO, matrí-
cula nº 10/17.639, passando a assinar MARTA REGinA TEnORiO CARDOSO conforme 
contido nos autos do processo nº. 04/3146/2021.
 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiZABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/1118/2020

pORTARiA nº 1787 DE 10 DE JunHO DE 2021 - 
RESOLVE:

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido formu-
lado pela servidora GiSELE RAMOS DA SiLVA, Professor de 1ª A 4ª Série, matrícu-
la nº 10/53.127, para abonar as faltas de 05 (cinco) dias no período de 09/03/2020 a 
13/03/2020, conforme contido nos autos do processo nº 04/1118/2020.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1788 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

RESOLVE:
COnCEDER LiCEnÇA nOJO

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍOD/OS

AnDREiA MARiA 
DOS SAnTOS pE-

REiRA
04/3145/2021 25/80.892 EnFERMEiRA 08 23/05/21 A 

30/05/21

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1789 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,

RESOLVE:
COnCEDER LiCEnÇA MATRiMÔniO

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

HELEn CRiSTinA 
DOS SAnTOS RO-

QuE
04/3086/2021 25/85.302 ESTiMuLADOR 

MATERnO 08 12/05/21 a 
19/05/21

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO 04/3076/2018

pORTARiA nº 1790 DE 10 DE JunHO DE 2021 –
RESOLVE:

A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido formu-
lado pela servidora SuELi LiBERATO DA COSTA MARinS, Merendeira, matrícula nº 
10/06.586, para enquadramento por progressão funcional na razão de 5% (cinco por 
cento), conforme contido nos autos do processo nº 04/1573/2013.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais. 

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

Omitido no Diário Oficial (Jornal Hora H) em 05/2013

pORTARiA nº 1791 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

 A SECRETÁRiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 31/10/1997, e 
Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,

R E S O L V E:

COnCEDER LiCEnÇA pARA TRATAMEnTO DE SAÚDE

nOME pROCESSO MAT. CARGO DiAS pERÍODO

pEDRO JOSE ViEiRA 
BApTiSTA 04/3125/2021 10/17.973 GARi 30 18/05/21 a 

16/06/21

SiMOnE SAAD QuEi-
ROZ piMEnTEL 04/3126/2021 10/17.851 pEDiATRA 30 11/05/21 a 

09/06/21

pATRiCiA MOREiRA 
piRES 04/3129/2021 10/05.577 pROFESSOR ii 30 17/05/21 a 

15/06/21

RiCARDO SiLVA FER-
REiRA 04/3174/2021 10/04.580 EnFERMEiRO 30 18/05/21 a 

16/06/21

SiDCLEi FERREiRA 
BATiSTA 04/3171/2021 10/20.171 AGEnTE ADM. 30 03/05/21 a 

01/06/21

LuAnA ARAnHA MOn-
TEiRO 04/3172/2021 10/25.441 AuxiLiAR DE 

EnFERMAGEM 30 05/05/21 a 
03/06/21

GiSELi MARTinS DA 
SiLVA 04/3173/2021 10/52.820 pROFESSOR 90 07/05/21 a 

04/08/21

EDiVAM FRAnCiSCO 
DA SiLVA 04/3161/2021 10/18.541 GARi 90 12/05/21 a 

09/08/21

JOSÉ MARCELO DA 
SiLVA 04/3165/2021 10/19.956 MÉDiCO 90 25/05/21 a 

22/08/21

ROSEMERi LiMA pAS-
SOS 04/3187/2021 10/05.696 pROFESSOR 30 08/05/21 a 

06/06/21

CARLA WiLMA DE 
MORAES pinTO 04/3190/2021 10/25.362 nuTRiCiO-

niSTA 14 19/05/21 a 
01/06/21

MOniCA DE OLiVEiRA 
MORAES DE SOuZA 04/3195/2021 10/17.583 ODOnTÓLOGO 30 08/05/21 a 

06/06/21

QuEniA DE OLiVEiRA 
SiLVA 04/3191/2021 10/22.245 pSiCÓLOGO 30 20/05/21 a 

18/06/21

JAQuELinE DA SiLVA 04/3189/2021 10/28.371 AuxiLiAR DE 
EnFERMAGEM 30 07/05/21 a 

05/06/21

THiAGO BORGES GRE-
GORiO SOuZA 04/3210/2021 10/22.270 GuARDA Mu-

niCipAL 30 25/05/21 a 
23/06/21

REnATA MOREiRA DA 
SiLVA pEREiRA 04/3223/2021 10/47.824 pROFESSOR 30 27/05/21 a 

25/06/21

CLAuDiA HYLARiA MA-
CEnO DE AZEVEDO 04/3204/2021 10/07.680 AuxiLiAR DE 

EnFERMAGEM 01 19/05/2021

iSAuTMA FRAnCiSCA 
DO nASCiMEnTO 04/3209/2021 10/10.347 pROFESSOR 30 13/05/21 a 

11/06/21

LuSiMAR RiBEiRO DE 
CARVALHO 04/3094/2021 10/15.404 pROFESSOR 30 23/04/21 a 

22/05/21

AnDRÉiA LOpES DE 
SOuZA 04/3081/2021 10/25.588 EnFERMEiRA 30 03/05/21 a 

04/06/21

SiMOnE GLAuCE DE 
JESuS CARnEiRO 

CASSEMiRO
04/3075/2021 10/10.156 e 

10/15.662 pROFESSOR ii 30 21/04/21 a 
20/05/21

nEuZA MARiA SAnTiA-
GO DA SiLVA 04/3080/2021 10/07.596 AuxiLiAR DE 

EnFERMAGEM 30 08/04/21 a 
07/05/21

CRiSTiAnE MARCiA 
SAnTAnA 04/3088/2021 10/55.501 pROFESSOR ii 30 15/04/21 a 

14/05/21

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcional.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pROCESSO nº 04/3986/2017                 FLS.                                                                                                   

pORTARiA nº 1792 DE 10 DE JunHO DE 2021 -

Tornar sem efeito a Portaria Nº 1684 de 16 de Abril de 2019, publicada em 17/04/2019.
 
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcio-
nais.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº 1793/SEMAD/2021 DE 10 DE JunHO DE 2021 -
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei 
Orgânica Municipal, VIVIAN BRAGA CORRÊA FERNANDES, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1794/SEMAD/2021 DE 10 DE JunHO DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES, do cargo em comissão de 
Subprocurador, símbolo SS, na Procuradoria Geral do Município.

pORTARiA nº 1795/SEMAD/2021 DE 10 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 Secretário Executivo, símbolo DAS-2, na Procuradoria Geral do Município.

ERRATAS:

processo nº 04/5887/2008
na portaria nº 2678 de 30 de julho de 2019, publicada no Jornal Hora H de 31/07/2019, 
referente à Josélia Targino da Silva.
Onde se lê: ......cargo de professor de Língua inglesa, matrícula nº 10/19.641........
Leia-se: ......cargo de professor de Língua portuguesa, matrícula nº 10/05.305 ....... 

processo nº 04/4224/2016
na portaria nº 1636 de 15 de abril de 2019, publicada no Jornal Hora H de 16/04/2019, 
referente à João Ricardo Sab.
Onde se lê: ......15(quinze) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias........
Leia-se: ......15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte seis) dias ....... 

processo nº 04/2838/2011
na portaria nº 2116 de 07 de agosto de 2020, publicada no Jornal Hora H de 
08/08/2020, referente à Katia Regina palumbo Simonetti.
Onde se lê: ......20/07/2020 a 18/09/2020........
Leia-se: ......20/07/2020 a 19/10/2020 ....... 

nA pORTARiA nº 1769/SEMAD/2021 DE 09 DE JunHO DE 2021, publicada em 
10/06/2021
Onde se lê: Secretaria Municipal de Educação.
Leia-se: Secretaria Municipal de Saúde.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971



sexta-feira, 11 de junho de 2021Hora12

(21) 2667-5995       

Saudades eternas
As pessoas especiais que partem da nossa vida, nunca 

nos deixam por completo. e não só hoje, mas todos os 

dias recordamos com saudade de você. 

   Ainda guardamos em nossos corações lindas memó-

rias de tudo que vivemos. As saudades são muitas e 

crescem cada vez mais, mas também persiste em nós a 

certeza de que você jamais será esquecido! 

   hoje completa 8 anos sem você aqui. continue des-

cansando em paz… 

… de seus familiares, amigos e equipe do Jornal Hora H.

Beto


