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Os policiais militares que participaram da ação que resultou na morte da jovem grávida de quatro meses foram afastados. Cor-
regedoria da corporação investiga o caso. A família da designer de interiores prestou depoimento na Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) com um único sentimento: justiça. 

Doze PMs e uma pergunta: 

As Jeitosas do sertanejo 
Estado e Firjan  

firmam parceria  
para obras no RJ

afinal, quem matou Kathlen

A avó, Sayonara Fátima, chega para ser ouvida na DH Capital, na Barra da Tijuca Os pais, Luciano Gonçalves e Jacklline Oliveira, e o namorado Marcelo Ramos 

Revoada de gansos 
cai na gaiola da Civil

Polícia Civil acaba com a farra de quadrilha que fazia a limpa 
na Zona Sul carioca. Um dos marginais é uma adolescente, que 
foi apreendida com o bando na orla.
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Inspiradas nas consagradas cantoras 
do gênero, a dupla formada por Stéfany 
Moreira e Patrícia Andrade comemoram 
agenda cheia. A paixão pela música e as 
histórias das garotas, você pode conferir 
na página de cultura.
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Fila de espera por transplante infla no RJ 
3

LeTiCiA ASSiS 
(@leticiaassisoficial) 

é a nossa gata da semana. 
Vem conferir!
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Três morrem  
em bar durante 

jogo do Flamengo no 
interior fluminense
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Hospital da Mulher 
em São João de Meriti  

ganha prêmio dos 
deputados federais 
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A nossa gata da semana é a espetacular 
Letícia Assis. Moradora de Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, com apenas 21 
aninhos, a morena faz sucesso nas redes 
sociais. Torcedora do Flamengo, Letícia 
faz questão de expor em seu perfil o amor 
pelo clube. 
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O convidado da 
próxima edição 
do “Show do An-

dré Luis”, na TV Hora H, 
que acontece na segunda 
(14), é o ícone Nuno Ar-
canjo, com o rock dos 
anos 90. 

Nascido em Nilópolis, 
mas criado em Petrópo-
lis, Nuno (35) que come-

çou a tocar com apenas 
14 anos, além de músi-
co, também é fotógrafo, 
compositor, produtor e 
graduado em Letras. Co-
nhecido não só na Bai-
xada Fluminense, acom-
panhado de sua banda 
“Arttefato”, Nuno já to-
cou em diversos estados 
do Brasil. 

Em 2015, o músico 
saiu em turnê com apre-

sentações nas ruas, como 
forma de divulgação do 

trabalho de sua banda. O 
que surtiu efeito, já que 

em um mês, Nuno lotou 
a agenda com 42 shows. 

EdgaR Silva

Interessadas em partIcIpar da coluna, 
entrem em contato:       (21) 99642-6986

no instagram, a 
carioca pode ser 

encontrada 
pelo user 

@leticiaassisoficial. 
Solta o follow!

ROCK and ROll 
Show do 

andré luis 
recebe nuno 

arcanjo

Música: as Jeitosas Stéfany 
Moreira e Patrícia Andrade

Patrícia Andrade tem 
35 anos e 13 de carreira. 
Já cantou em vários gru-
pos de forró da Baixada 
Fluminense. Nascida e 
cresceu em Tíngua, Nova 
Iguaçu. Stéfany Morei-
ra (‘sobrenome é do pai 
que também é músico), 
22, sempre acompanhou 
o patriarca nas apresne-
entações, inclusive fazen-
do participações. Profis-
sionalmente, já canta há 
sete meses. Boa parte da 
infância, a jovem passou 
em Luziânia (GO), onde 
nasceu. Ainda criança 
veio morar no Rio. E, 
hoje, reside no Jardim 
Laranjeiras, Nova Igua-
çu. 

Em comum, essas duas 
mulheres têm a paixão 
pela música. Então, elas 
uniram os talentos para 
seguirem juntas na estra-
da em busca do sucesso e 
do reconhecimento pro-
fissional. Stéfany conta 
que a dupla começou em 
uma brincadeira!. “Nun-
ca tive muito interesse 
no teclado até que um dia 
vi meu pai ensaiando e 
consegui fazer umas noti-
nhas. Daí, peguei o gosto. 
Em casa havia um teclado 
muito velho, esquecido 
em um canto. Parece que 
ele esperava por mim. 
Então comecei a treinar”, 
lembra. 

Pátricia integrava o 
grupo formado por Tu-
ninho Moreira, pai de 
Stéfany e conhecido mú-
sico de Nova Iguaçu.  
“Enquanto me arrumava 

para mais um show, a viaa 
treinando algumas notas 
no teclado. Um Stéfany 
começou a cantar “Lin-
da Bela, de Caio Costta. 
Na verdade, foi uma das 
primeiras canções que ela 
aprendeu. Então começa-
mos a cantar e as vozes 
entraram em sintonia. Foi 
daí que nasceu a dupla”, 
relata Patrícia. 

Participação 
nos shows do pai 

Stéfany conta ainda 
que passou a fazer partici-
pações nas apresentações 
do pai fazendo dueto com 
a parceira. Mas passados 
alguns meses, Patrícia de-
cidiu deixar o grupo. No 
show de despedida, que 
aconteceu no Sítio Pedra 

Branca Forró Fu do Forte, 
em Tinguá, a jovem fez 
outra participação. 

Nesse dia, a dupla can-
tou “Ta Rocheda’, do Ba-
rões da Pisadinha.

“Ela ela sempre fugia 
do assunto quando era so-
bre a dupla. Era muito in-
segura, até porque nunca 
tocou e nunca cantou pro-
fissionalmente sem o pai 
por perto”, diz Patrícuia.  
Stéfany chegou a ir para 
São Paulo, mas não ficou 
muito tempo. Três meses 
depois, encorajada pelas 
postagens que os amigos 
faziam nas redes sociais 
anunciando para breve o 
retorno da dupla, a jovem 
decidiu que era hora de 
voltar. 

As garotas são fãs da 

dupla Simone e Simaria, 
a qual serve de inspiração. 
“Sempre me espelhei ne-
las. E era uma novidade 
na Baixada Fluminense 
ter uma dupla feminina na 
música. Tinha dupla mas-
culina, mas de mulheres, 
não”, finaliza Patrícia. 

Hoje, ‘As Jeitosas Sté-
fany Moreira e Patrícia 
Andrade”, nome da du-
pla ganhou notorieda-
de e atrai fãs em toda a 
Baixada e outras regiões 
do Rio. O primeiro show 
foi no 30 de novembro 
de 2020 no sítio Pedra 
Branca. De lá pra cá, as 
meninas já fizeram mui-
tas apresentações. “Nossa 
agenda está sempre lota-
da. Graças a Deus”, co-
memora Stéfany. 

Stéfany e Patrícia: dupla em sintonia total com o talento 

divulgaçãO
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QuadRO CaótiCO 

O transplante de ór-
gãos no estado do 
RJ também pre-

cisou se adequar às novas 
medidas impostas pela 
pandemia de Covid-19 e 
vive um momento crucial. 
Desde março do ano pas-
sado, quando teve início 
o momento pandêmico, a 
Central Nacional de Trans-
plantes (CNT) modificou os 
critérios para a realização 
de transplantes de tecidos 
e os intervivos visando ga-
rantir a segurança dos pa-
cientes.

No Rio de Janeiro, os 
novos parâmetros foram 
adotados pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-RJ), 
através do Programa Esta-
dual de Transplantes (PET), 
responsável pela captação 
de coração, fígado, rim, 
pâncreas, pele, córnea e es-

clera (membrana que prote-
ge o globo ocular). Em 11 
anos de atuação, vale res-
saltar, a iniciativa já atuou 
na renovação de mais de 20 
mil vidas.

Em 2020, o PET possibi-
litou que 698 transplantes 
de órgãos fossem realiza-
dos no RJ. Entre janeiro 

e março do referido ano, 
inclusive, ocorreu o me-
lhor primeiro trimestre da 
história do programa, com 
254 transplantes de órgãos 
sólidos. Essa marca supe-
rou em quase 54% o mesmo 
período de 2019 e colocou 
o estado no terceiro lugar 
em número absoluto de do-

adores no ranking oficial do 
Sistema Nacional de Trans-
plantes (SNT).

Mais de 200 
procedimentos em 2021
Já em 2021, de janeiro a 

maio, já aconteceram 253 
transplantes, sendo 11 co-
rações, 102 fígados, 133 

rins, além de 5 cirurgias 
simultâneas de rins e pân-
creas, uma multivisceral 
(fígado, pâncreas e intes-
tino transplantados simul-
taneamente) e 1 triplo com 
fígado, pâncreas e intesti-
no.

Para ampliar esses re-
sultados, além de campa-
nhas de conscientização 
para que as famílias digam 
”sim” à doação de órgãos, 
o PET informa que ”tem 
intensificado as buscas ati-
vas nos hospitais para iden-
tificar potenciais doadores 
e realizar as captações”. 
Paralelamente, a SES-RJ 
diz que ”empenha aerona-
ves para o transporte dos 
órgãos, o que contribui na 
corrida contra o tempo para 
salvar vidas”.

Vale destacar também 
que os hospitais da rede es-
tadual que mais realizaram 
captações em 2020 foram 
Alberto Torres, em São 
Gonçalo; Adão Pereira Nu-

nes, em Duque de Caxias; e 
Getúlio Vargas, na Penha. 
Paralelamente, o órgão com 
o maior número de trans-
plantes realizados foi fíga-
do.

Somente a 
família pode 

autorizar a doação 
Quanto a pessoas que 

aguardam na fila à espera 
de um transplante, segun-
do dados recentes divulga-
dos pelo PET, em maio de 
2021 há um total de 3.614 
pacientes. No mesmo perí-
odo, em 2020, eram 2.944 
pessoas.

Para quem quiser ser 
um doador, é prudente avi-
sar aos familiares, pois, de 
acordo com a lei brasileira, 
apenas eles podem autori-
zar. Vale ressaltar que o site 
Doe Mais Vida e o Disque 
Transplante (155) são ca-
nais oficiais voltados ao es-
clarecimento de dúvidas e 
debate sobre o tema.

aNtoNio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Fila de espera inflada no RJ 
Estado tem quase 4 mil pessoas aguardando para serem transplantadas 

O transplante de ór-
gãos é assunto também 
em outra esfera do Poder 
Executivo do RJ. Na Se-
cretaria Estadual de Agri-
cultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento (Seappa), 
o responsável pela pasta, 
Marcelo Queiroz (foto),  é 
a prova concreta que a do-
ação de órgão salva vidas.

Atualmente com 37 
anos, o secretário foi diag-
nosticado com um câncer 
no rim esquerdo em 2012, 
à época com 28. Em para-
lelo, descobriu que tam-

bém era portador de uma 
doença renal degenerativa.

Embora tenha sido sub-
metido a uma série de tra-
tamentos e medicamen-
tos, a doença progrediu a 
ponto de ter que entrar no 
processo de hemodiálise. 
Assim, os médicos infor-
maram a Queiroz que a 
solução para a doença, 
principalmente em função 
de sua idade, seria a rea-
lização de um transplante 
de rim.

Prontamente, os pais de 
Marcelo se disponibiliza-

ram a realizar a doação, 
mas, devido à idade e a 
possuírem comorbidades, 
após inúmeros exames 
não foram autorizados a 
realizar o procedimento. 
Por ser filho único e pro-
veniente de uma família 
pequena, só dispunha de 
mais duas primas que, 
apesar de também terem 
se oferecido a doar, foram 
declaradas incompatíveis, 
uma vez que possuíam 
tipo sanguíneo diferente 
do secretário.

Sabedor da situação, 

Alberto Nascimento, ami-
go de Queiroz há mais de 
20 anos, se disponibilizou 
a doar um rim e, após inú-
meros exames e a devida 
autorização judicial, o se-
cretário foi submetido à 
cirurgia de transplante em 
2017.

”O transplante de ór-
gãos, na maioria das ve-
zes, é a única esperança 
de vida para quem tem 
algum problema de saúde 
mais grave. Incentivar e 
fomentar a conscientiza-
ção da população sobre 

a importância da doação 
de órgãos, tecidos e célu-
las é essencial. Doar é um 
ato de amor”, diz Marce-
lo Queiroz.  Vale destacar 
que Alberto, no terceiro 

dia após a cirurgia, rece-
beu alta médica e que, atu-
almente, tanto ele quanto 
Marcelo estão em ótimo 
estado de saúde. Fonte: 
Diário do Rio 

SECREtáRiO dE agRiCultuRa é uMa pROva viva 

Cirurgia no RJ

MauRíCiO BaziliO/SECREtaRia EStadual dE SaúdE

Infraestrutura: Estado e 
Firjan firmam parceria 

Um estudo encomendado 
pelo Governo do Estado so-
bre projetos de infraestrutu-
ra que ajudem a impulsionar 
a retomada do crescimento 
da economia fluminense foi 
entregue ontem ao gover-
nador Cláudio Castro pelo 
presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan), Eduar-
do Eugenio Gouvêa Vieira. 
A parceria tem o objetivo 
oferecer subsídios para os 
investimentos que serão fei-
tos com os recursos obtidos 
na concessão dos serviços 
de saneamento público.

“O Rio de Janeiro passa 
por um momento de suma 
importância e oportunida-
de. Com o recurso obtido 
pela concessão do sanea-
mento, será possível reali-
zar obras de infraestrutura 
em todo o estado, trazendo 
crescimento econômico 
junto com o maior projeto 
social que existe: a geração 
de emprego e renda. Essa 
parceria com a Firjan coroa 

o diálogo do governo com a 
sociedade civil”, destacou o 
governador.

O estudo realizado pela 
Firjan contém 22 propos-
tas, que representam R$ 9,4 
bilhões em investimentos 
e potencial de geração de 
135 mil empregos diretos 
e indiretos. Entre os proje-
tos estão obras nos acessos 
a distritos industriais e ao 
Porto do Açu, intervenções 

em estradas e construção 
de novas rodovias, como a 
Transbaixada e a do Con-
torno de Itaperuna. 

“Essa parceria corrobora 
o momento de crescimento 
que o estado vivencia. São 
projetos muito importantes 
para a população, deixando 
como legado novas oportu-
nidades de emprego”, afir-
mou o presidente da Firjan.

Governador Cláudio Castro e o presidente da 
Firjan, eduardo eugenio Gouvêa Vieira

divulgaçãO/gOvERnO dO RJ

Queiroga: 160 milhões serão 
vacinados até dezembro 

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse 
ontem, em São Paulo,  que 
160 milhões de brasileiros 
serão vacinados contra a co-
vid-19 até o final deste ano. 

“Vamos nos empenhar 
fortemente para acelerar a 
nossa campanha de vacina-
ção, já distribuímos mais de 
105 milhões de doses para 
estados e municípios e mais 
de 70 milhões de doses de 
vacinas já foram aplicadas, 
já temos uma cobertura de 
duas doses de mais de 15% 
da população brasileira e, 

em junho, teremos ao me-
nos 40 milhões de doses de 
vacinas. A perspectiva do 
mês de julho é satisfatória, 
haja visto a chegada de va-
cinas. Somente com a Pfi-
zer, até setembro, teremos 
100 milhões de doses e de 
setembro a dezembro serão 
mais 100 milhões de do-
ses”, afirmou. 

Queiroga participou, ao 
lado do prefeito de São Pau-
lo, Ricardo Nunes, da inau-
guração de leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) e de Enfermaria no 

Hospital Municipal Guara-
piranga (SP). Foram entre-
gues 65 novos leitos (30 de 
UTI e 35 de enfermaria) ex-
clusivos para o atendimento 
de pacientes com complica-
ções decorrentes do novo 
coronavírus, no hospital si-
tuado na zona sul da capital. 

No local, que é custeado 
em parceria com o governo 
federal, foram investidos 
R$ 2.638.432,66 para am-
pliação. Os novos leitos já 
poderão ser utilizados na 
próxima semana. 

Fonte: Agência Brasil. 

Ministro Marcelo Queiroga presenciou hoje 
em SP entrega de leitos de UTi

MaRCEllO CaSal JRagênCia BRaSil
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O tiro que dilacera vidas 
e destrói famílias 

Em 2021, 17 pes-
soas foram mortas por 
balas perdidas no Rio, 
enquanto outras 46 fica-
ram feridas. São núme-
ros assustadores quando 
comparados ao mesmo 
período de 2020: 66 víti-
mas, 11 delas morreram 
e 55 ficaram feridas, se-
gundo dados do Instituto 
Fogo Cruzado. A jovem 
Kathlen Romeu, de 24 
anos, foi a mais recente 
vítima fatal ao ser atin-
gida numa troca de tiros 
entre policiais e bandidos

O cenário é o mesmo: 
comunidades pobres que 
vivem momentos cru-
ciais na guerra travada 
entre o Estado e crimino-
sos. É preciso observar 
que na maioria dos casos 
todas as vítimas foram 
alvo de ações desastradas 
da PM, que ora atiram a 
ermo, ora não planejam 
estratégias para focar no 

seu objetivo. Os bandi-
dos, por sua vez, sabem 
que a melhor blindagem 
são os moradores, usa-
dos aleatoriamente como 
escudos. Porque é isso o 
que eles sabem fazer de 
melhor: fugir como ratos 
de esgoto. 

Enquanto isso, a cada 
bala perdida, uma vida 
é ceifada e uma família 
destruída. Todos nós, in-
discriminadamente, fo-
mos transformados em 
alvo fáceis. Saímos de 
casa com a incerteza de 
que voltaremos. E mes-
mo estando sob os nossos 
tetos somos atingidos.

O Estado deveria ga-
rantir o direito à vida do 
cidadão. Em meio à guer-
ra travada com os bandi-
dos, parece esquecer que 
há famílias, trabalhado-
res, pessoas do bem lu-
tando para sobreviver no 
abismo do caos. 

O vereador Dr. Jairinho teve seu registro de médico suspenso 
pelo Conselho Regional de Medicina do RJ (Cremerj). A deci-
são levou em consideração uma possível infração ao Código de 

Ética Médica.

Documentos mostram possíveis falhas em procedimentos 
que provocaram a morte do paraquedista do Exército Pedro 
Lucas Ferreira Chaves, de 19 anos. O caso ocorreu em junho 
de 2020. 

A Universidade 
Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) é a me-
lhor universidade fe-
deral do país, aponta 
o ranking global QS 
2022 (QS World Uni-
versity Rankings), 
publicado na última 
terça-feira.

No cenário interna-
cional, a UFRJ saltou 
11 posições na com-
paração com 2020, 
saindo da 380ª po-
sição para a 369ª, à 
frente de instituições 
como a Universidade 
do Colorado (Estados 
Unidos).

RanKing

PoSIçõES 

A instituição flu-
minense evoluiu 55 
posições no quesito 
reputação entre em-
pregadores: da 443ª 
colocação para a 388ª. 
Em reputação acadê-
mica, saltou nove lu-
gares: do 150º lugar 
para o 141º.

Uma das atribuições a qual ele pre-
cisa atentar é em relação ao incentivo 
a projetos sociais de inclusão ao es-
porte. Iniciativas como o ‘Atletas de 
Cristo’, precisa de recursos para se-
guir de pé. 

EvOluçãO 

iniCiativaS SOCiaiS

EditORial

Já que Fernandinho Moquetá assu-
miu a Secretaria de Esporte e Lazer de 
Nova Iguaçu numa jogada política que 
inclui o apoio ao deputado Luiz Mar-
tins, réu por corrupção, espera-se que 
ele trabalhe.

SaiR da inéRCia 

A Política Estadual 
para a População em Si-
tuação de Rua será insti-
tuída no RJ, segundo de-
termina a Lei 9.302/21, 
sancionada pelo gover-
nador Cláudio Castro 

e publicada no Diário 
Oficial ontem. O texto 
é de autoria original da 
ex-deputada Tânia Ro-
drigues e do deputado 
Waldeck Carneiro (PT). 
A política pretende as-

segurar o acesso de pes-
soas em situação de rua 
aos serviços de saúde, 
educação, assistência 
social, moradia, segu-
rança, cultura, lazer, tra-
balho e renda.

RJ terá política pra 
pessoas em situação de rua 

Reconhecimento 

aNtoNio carlos

horahmunicipios@gmail.com

unidade é referência no atendimento a gestantes e bebês recebeu premiação da Câmara dos deputados

Meriti: Hospital da Mulher ganha prêmio

Referência no aten-
dimento especiali-
zado a gestantes e 

bebês em casos de média e 
alta complexidade, o Hos-
pital Estadual da Mulher 
Heloneida Studart, em São 
João de Meriti, na Baixa-
da Fluminense, acaba de 
receber o Prêmio Dr. Pi-
notti – Hospital Amigo da 
Mulher. A premiação, con-
cedida pela Câmara dos 
Deputados, é destinada a 
entidades de saúde gover-
namentais e não governa-
mentais cujos trabalhos e 
ações merecem destaque 
pela promoção do acesso e 
pela qualificação dos ser-
viços de Saúde da Mulher.

Diretora da unidade, a 
médica Ana Teresa Der-
raik Barbosa falou sobre 
a importância do prêmio 
para a hospital.

“Um dos maiores mé-
ritos do hospital é que 
ele está exatamente onde 
deveria estar, na Baixada 
Fluminense, uma das re-
giões de maior densidade 

demográfica no mundo. 
Nossa presença aqui tem 
impactado na redução da 
mortalidade materna. Re-
ceber o Prêmio Dr. Pinotti 
foi uma alegria para toda a 
equipe do hospital. Justa-
mente neste momento em 
que a Saúde passa por tan-
tos desafios, receber esse 
prêmio nos encheu de or-
gulho e satisfação”, ressal-
tou a diretora.

Serviço SOS Mulher 
O Hospital da Mulher 

Heloneida Studart tam-
bém possui o serviço SOS 
Mulher, que acolhe víti-
mas de violência a par-
tir dos 12 anos de idade. 
Conta ainda com o espaço 
conhecido como “Casa 
da Mãe”, local no qual a 
puérpera fica hospedada 
durante a permanência de 
seu bebê na UTI, e com o 
Banco de Leite Humano, 
setor que faz captação in-
terna e externamente, for-
necendo leite ordenhado 
e pasteurizado aos recém-
-nascidos internos, promo-
vendo, assim, orientação à 
amamentação individual 
ou em grupo.

REPRoDução 
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CHiNA - A Administra-
ção Espacial da China di-
vulgou ontem uma imagem 
panorâmica de 360 graus e 
duas fotografias em cores 
da superfície de Marte e 
dos dispositivos da sonda 
Tianwen-1, que chegou ao 
planeta vermelho em 15 de 
maio.

A imagem mostra os ar-
redores da zona de pouso, 
um terreno plano e pedre-
goso, e foi registrada pelo 
veículo Zhurong - uma 
homenagem ao Deus do 
Fogo da antiga mitologia 
chinesa.

“A superfície próxima é 
relativamente plana, com 

pedras lisas, de cores claras 
e de diferentes tamanhos, 
espalhadas e semienter-
radas. Há um buraco no 
fundo com pedras mais 
escuras e angulares na mar-
gem”, detalhou a Adminis-
tração Espacial da China 
em comunicado.

A imagem também 

mostra a rampa de descida 
para o terreno marciano e a 
parte traseira do Zhurong, 
com painéis solares. “A 
abundância e o tamanho 
das pedras correspondem 
às expectativas”, diz a nota.

A outra fotografia mos-
tra a plataforma de ater-
rissagem, com a rampa de 

descida do Zhurong e uma 
bandeira chinesa desfral-
dada. No final da rampa, 
podem ser vistas as marcas 
deixadas pelo veículo na 
superfície marciana, que 
formam um círculo. Na ter-
ceira imagem, o Zhurong 
afastou-se da câmara des-
cartável, que normalmente 

carrega no porão, e recuou 
alguns metros. Assim, tanto 
o veículo quanto a platafor-
ma podem ser vistos mais 
ao fundo. “A imagem foi 
transmitida sem ligação por 
fio ao veículo, que então a 
reencaminhou para a Terra 
por meio do módulo de ór-
bita”, detalhou o texto.

M
un

Do

publicada imagens em cores da superfície de Marte

O Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart fica em São João de Meriti

“Se eu fosse você, 
corria para o Heloneida 
Studart”. Essa frase foi 
ouvida pela jovem Ma-
ria Isadora dos Santos 
Silva, 18 anos, ao tomar 
conhecimento de que 
teria de ser submetida 
a um parto emergencial 

para salvar a filha. A 
placenta dela não estava 
mais repassando os nu-
trientes que o bebê pre-
cisava.

“Eu estava com 36 
semanas de gestação 
quando fui realizar uma 
ultrassonografia de roti-

na e o médico constatou 
que minha bebê estava 
com restrição de cres-
cimento devido a um 
problema placentário. 
Fiquei muito assustada 
na hora, mas confiei no 
médico e fui direito para 
o Hospital da Mulher. 

Chegando lá, não tive 
mais dúvidas: estava em 
excelentes mãos. Agra-
deço a toda equipe do 
local. Minha filha ain-
da está internada aqui e 
estamos tendo o melhor 
atendimento possível – 
disse Maria Isadora.

diCa dE valiOSa dE FutuRa MaMãE 
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vice do Fla defende volta do público: 
“Covid é um processo natural”

COvid-19

O vice de Relações 
Externas do Fla-
mengo, Luiz Edu-

ardo Baptista, o BAP, deu 
entrevista nesta semana ao 
canal “Venê Casagrande” e 
comentou sobre o tema da 
possibilidade de volta do 
público aos estádios. Ele 
afirmou que o clube é a fa-
vor da medida.

BAP acredita que não há 
motivo para os estádios se-
guirem sem público quan-
do as pessoas já podem 
circular, por exemplo, por 
shoppings utilizar o trans-
porte público. O dirigente 
afirmou que “todos nós 
vamos ter” a Covid e que 
a vacina não é garantia de 
imunidade.

- O Flamengo é a favor 

da volta do público aos es-
tádios. Covid não se pega 
somente em estádio de 
futebol. Eu entendo que a 
Covid é um processo na-
tural, que todos nós vamos 
ter. A vacina não é uma ga-
rantia de que a pessoa não 
vai contrair o vírus. Então, 
nós entendemos que no es-
tádio de futebol, você po-
deria perfeitamente ter um 
retorno com 30% do públi-
co, com afastamento maior 
do que determina-se para 
shoppings. Seria absolu-
tamente possível - disse o 
dirigente.

Na final do Carioca, o 
Flamengo e a Federação de 
Futebol do Rio de Janeiro 
(Ferj) estudaram a possibi-
lidade de transferência do 
Fla-Flu do Maracanã para 
Brasília, com a presença 
de torcedores.

assEssoria 
dE imprENsa

Arbitragem nega interferência externa contra o Vasco
O Vasco avançou às oi-

tavas de final da Copa do 
Brasil, mas o gol anulado 
de Gabriel Pec no empate 
por 1 a 1 com o Boavista 
gerou reclamações. Mar-
celo Cabo, por exemplo, 
afirmou que houve inter-
ferência externa. O fato 
de Leandrão, treinador do 
Boavista, ter mostrado o 
celular para a arbitragem 
causou polêmica. Na sú-
mula, Rodrigo Nunes de 
Sá relatou o que aconteceu.

Segundo o quarto árbi-
tro, no momento em que 
o jogo estava parado por 
conta de reclamações de 
jogadores do Boavista, que 
pediam o toque de mão de 
Cano antes do gol de Ga-
briel Pec, ele se aproximou 
de Leandrão para pedir 
calma. O treinador então 
retirou o telefone do bol-
so e disse que a TV estaria 
apontando irregularidades 
no lance. Rodrigo Nunes 
de Sá afirma que não houve 
interferência externa e diz 
ter repreendido Leandrão.

- Ressalto que nenhuma 
imagem foi mostrada pelo 

treinador. Imediatamente 
proferi as seguintes pala-
vras ao referido técnico: 
“Para de graça que nem era 
para você estar com esse 
celular aí. Você sabe que 
isso está no modo avião. 
Não faz isso.” Após a mi-
nha intervenção, o mesmo 
colocou de volta no bolso, 
não mais retirando desse 
local. Informo que após a 
não confirmação do gol, 
quando fui em direção a 
área técnica da equipe do 
Vasco da Gama, no mo-
mento que o técnico (sr. 
Marcelo Ribeiro Cabo) 
reclamava verbalmente, 
porque a jogada teria sido 
anulada por possível inter-
ferência externa, informei 
ao mesmo sobre a mudan-
ça da regra para esse ano, 
onde a mão que gera uma 
oportunidade de gol tem 
sanções diferentes em re-
lação a essa fase da Copa 
do Brasil e ao Campeonato 
Brasileiro (séries A e B) - 
disse o quarto árbitro, em 
relato na súmula do jogo.

Após sair perdendo para 
o Boavista, o Vasco che-

gou a empatar o jogo aos 
15 minutos do segundo 
tempo com Gabriel Pec. 
Porém, depois de 3min35s, 
o árbitro José Mendonça 
da Silva Junior anulou o 
lance mesmo sem ter VAR 
na partida (veja no vídeo 
acima). O que gerou muita 
reclamação dos vascaínos, 
e a bola só voltou a rolar 
depois de sete minutos de 
paralisação.

Na Central do Apito do 
SporTV, o comentarista de 
arbitragem Paulo César de 
Oliveira disse que o gol foi 
bem anulado, 1min54s de-
pois do lance.

- A regra vai mudar, mas 
a CBF determinou que nesta 
fase seria a antiga, portanto 
o gol foi irregular. O toque 
na mão do Cano foi claro. 
Mesmo sem intenção, com 
a regra antiga, o gol é irre-
gular. Tem que saber como 
foi essa tomada de decisão. 
Demorou muito.

Com 2min43s depois do 
gol, a câmera da televisão 
mostra Leandrão, técni-
co do Boavista, dizendo 
várias vezes para o quar-

to árbitro, Rodrigo Nunes 
de Sá: “Olha na TV”. Ele 
chegou a mostrar o celular 
para o quarto árbitro, mas a 
tela estava bloqueada, sem 
imagem.

O árbitro principal con-
versou com o bandeirinha, 
que correu para sinalizar o 
gol quando a bola entrou, 
e seus outros auxiliares 
3min15s após o gol. De-
pois de mais 20 segundos, 
ele anulou o gol, o que le-
vou os vascaínos à loucura.

Marcelo Cabo, técnico 
do Vasco, reclamou muito 
com o quarto árbitro, ale-
gando que ele teria dito que 
o árbitro principal iria con-
firmar o gol e reiniciar a 
partida. Segundo o repórter 
Eudes Júnior, o diretor exe-
cutivo do clube, Alexandre 
Pássaro, foi até a beira da 
arquibancada e bradou. O 
árbitro citou o dirigente na 
súmula, mas não relatou 
nenhuma ofensa.

- Sem VAR? Como vo-
cês mudam essa decisão 
seis, sete minutos depois 
sem VAR? – disse Pássaro.

Na coletiva de impren-

sa, após a partida, Marcelo 
Cabo disse que houve in-
terferência externa, em sua 
opinião

- Na minha opinião, hou-
ve interferência externa. 
Ouvi do quarto árbitro que 
foi gol. Quando o árbitro 
se dirige para sair a bola, 
ele ouve alguma coisa de 
fora, coloca a mão no ou-
vido e anula o gol. Eu es-
tava ao lado do assistente. 
Em nenhum momento, ele 
falou que não foi gol. Mas 
na minha opinião houve 
uma interferência externa. 
O árbitro falava que sairia 
a bola no meio de campo. 
É um lance de interpreta-
ção. Desde o momento que 
ele interpreta o lance, dá o 
gol e não tem VAR, como é 

que ele anula o lance? Isso 
é o que eu quero entender - 
comentou Cabo, para com-
pletar:

- Na hora eu não vi. Vi 
agora a foto (do Leandrão, 
técnico do Boavista, segu-
rando um celular na área 
técnica). Eu não posso jul-
gar aqui se ele viu ou não 
viu a imagem, mas ele sa-
cou um telefone do bolso 
e mostrou para o quarto 
árbitro. Bato na tecla: hou-
ve interferência. Vejam as 
imagens. Ele (árbitro) vai 
dar a saída, coloca a mão 
no ouvido e escuta algo. 
Anula o gol. De onde veio 
essa informação? Não te-
mos VAR. Voltaram atrás 
em um gol legítimo do 
Vasco.

De olho na sequência da 
temporada, o Fluminense 
está próximo de acertar 
com volante Ronaldo, re-
velado pelo Flamengo e 
que está em fim de con-
trato com o clube rubro-
-negro. O jogador de 24 
anos já trabalhou com o 
técnico Roger Machado 
no Bahia, em 2019 e 2020, 
e está perto de assinar por 
dois anos com o Tricolor 
carioca.

A informação sobre o 
interesse do Fluminense 
em contar com Ronaldo 
foi inicialmente dada pelo 
NetFlu. Como seu vínculo 
atual com o Flamengo ter-
mina dia 30 deste mês, ele 

assinará sem custos e em 
definitivo. O atleta estava 
praticamente certo com o 

Shimizu, do Japão, mas ba-
lançou com a proposta do 
Fluminense. 

Ronaldo foi emprestado 
ao Bahia em 2019 e de-
fendeu a equipe baiana até 

o fim da temporada 2020, 
que terminou em fevereiro 
deste ano. Ele não vinha 

sendo aproveitado por Ro-
gério Ceni e, desde então, 
vinha treinando em separa-
do.

Pelo Bahia, disputou 52 
partidas e fez um gol. Atu-
almente, Roger Macha-
do conta com os titulares 
Martinelli e Yago, além de 
Wellington e André para a 
função. Hudson também 
seria uma alternativa, mas 
sofreu uma lesão ligamen-
tar no joelho direito e pre-
cisou passar por cirurgia. 
Calegari, que costuma 
atuar como lateral-direito, 
jogou como volante em 
Xerém e chegou a ser apro-
veitado na posição em um 
jogo nesta temporada.

Volante de 24 anos já trabalhou com técnico Roger Machado

divulgaçãO

luiz Eduardo Baptista acredita que a vacina não vai garantir imunidade contra o vírus

Flu fica 
próximo de 
fechar com 

Ronaldo

divulgaçãO

Dirigente não acha justo partidas sem público

Árbitro Rodrigo Nunes de Sá que estava na partida

divulgaçãO
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O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou nes-
ta semana, durante 

cerimônia no Palácio do 
Planalto, que pediu ao Mi-
nistério da Saúde um pare-
cer para desobrigar o uso de 
máscara por pessoas que já 
estejam vacinadas ou que ti-
veram a covid-19. 

“Acabei de conversar 
com um tal de Queiroga, não 
sei se vocês sabem quem é. 
Nosso ministro da Saúde. 
Ele vai ultimar um parecer 
visando a desobrigar o uso 
de máscara por parte daque-
les que estejam vacinados 

ou que já foram contamina-
dos para tirar este símbolo 
que, obviamente, tem a sua 
utilidade para quem está 
infectado”, afirmou o pre-
sidente durante solenidade 
para anúncio de medidas do 
Ministério do Turismo.

A obrigação do uso de 
máscara em espaços e am-
bientes públicos, entre ou-
tras medidas sanitárias, é de-
finida em decretos estaduais 
e municipais, por iniciativa 
de prefeitos e governadores, 
conforme decisão vigente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

De acordo com epidemio-
logistas, a população vacina-
da ou que já teve a doença 
deve continuar usando más-

caras porque, mesmo imuni-
zada, ainda pode transmitir 
o vírus para outras pessoas. 
Segundo especialistas, a de-
sobrigação do uso de más-
cara só seria recomendável 
quando o país alcançar um 
número expressivo de pesso-
as completamente vacinadas.   

estudo
O ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, afirmou 
no início da noite desta quin-
ta-feira nas redes sociais que 
recebeu o pedido do presi-
dente para produzir um es-
tudo sobre flexibilização do 
uso de máscaras. O avanço 
da vacinação no país teria 
motivado o levantamento. 

“O presidente está mui-

to satisfeito com o ritmo 
da vacinação no Brasil, da 
chegada de novas doses, da 
distribuição de mais de 100 
milhões de doses de vacina. 

O presidente acompanha o 
cenário internacional e vê 
que em outros países onde 
a campanha de vacinação já 
avançou, as pessoas já es-

tão flexibilizando o uso das 
máscaras. O presidente me 
pediu que fizesse um estudo 
para avaliar a situação aqui 
no Brasil”, disse o ministro.

COvid-19

Jair Bolsonaro pede parecer para 
desobrigar uso de máscara por vacinados

aNtoNio carlos

horahmunicipios@gmail.com
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Quem já contraiu covid-19 também não precisaria mais usar a máscara

Máscara é de uso obrigatório em espaços e ambientes públicos

Justiça manda vale pagar R$ 1 
milhão para herdeiros de mortos 

em tragédia de Brumadinho
A Justiça do Trabalho 

condenou nesta semana a 
mineradora Vale a pagar 
indenização de R$ 1 mi-
lhão por danos morais para 
herdeiros de trabalhadores 
mortos no rompimento da 
barragem da Mina Córrego 
do Feijão, em Brumadinho, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.

O desastre de 25 de janei-
ro de 2019 matou 270 pesso-
as. O deslizamento de lama 
atingiu casas e propriedades 
rurais, obrigou moradores a 
deixarem a região e destruiu 
a área administrativa da mi-
neradora. A tragédia atingiu 
o rio Paraopeba, um dos 
afluentes do São Francisco, 
que ainda sofre com o im-
pacto ambiental, sem prece-
dentes.

A Vale ainda pode re-
correr da decisão judicial 
desta quarta em instâncias 
superiores. Procurada pela 
reportagem, a mineradora 
informou ser sensível à situ-
ação dos atingidos e que faz 
acordos com as famílias.

A decisão é da juíza Vi-
vianne Celia Ferreira Ramos 

Correa, titular da 5ª Vara do 
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT), de primeira ins-
tância, de Betim.

A indenização “para re-
paração do dano-morte”, de 
acordo com a juíza, deverá 
ser recebida por espólios ou 
herdeiros das vítimas que, 
segundo o Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria 
da Extração de Ferro e Me-
tais Básicos de Brumadinho 
e Região, são 131.

A ação beneficia apenas 

as famílias desses 131 tra-
balhadores porque eles eram 
ligados diretamente à Vale, 
e a ação foi impetrada pelo 
sindicato.

Na decisão, a juíza falou 
em culpa de “grau gravíssi-
mo” da Vale.

“Considerado na nature-
za do bem ofendido e que 
o dano-morte decorre da 
própria ofensa, é imperti-
nente pesquisa envolvendo 
intensidade do sofrimento 
ou da humilhação, possibi-

lidade de superação física 
ou psicológica, os reflexos 
pessoais e sociais da ação 
ou da omissão, a extensão 
e a duração dos efeitos da 
ofensa, as condições em 
que ocorreu a ofensa ou o 
prejuízo moral, ocorrência 
de retratação espontânea, o 
esforço efetivo para mini-
mizar a ofensa e o perdão, 
tácito ou expresso e o grau 
de publicidade da ofensa. 
A culpa é em grau gravíssi-
mo”, define.

Desastre aconteceu em 2019 e matou 270 pessoas

divulgaçãO

Brasil recebe terceiro 
lote de vacinas da 
Pfizer na semana

Uma nova remessa de 
936 mil doses da vaci-
na contra a covid-19 da 
Pfizer/BioNTech desem-
barcou no Aeroporto de 
Viracopos, em Campinas 
(SP). Com isso, o Minis-
tério da Saúde recebeu da 
farmacêutica um total de 
2,3 milhões de doses do 

imunizante somente nesta 
semana.

Na terça-feira (8), foram 
recebidas cerca de 527 mil 
doses e, na quarta (9), mais 
936 mil doses. De acordo 
com o planejamento do 
ministério, deverão ser en-
tregues no mês de junho 
mais de 12 milhões de do-

ses da vacina da Pfizer.
Os dois contratos fecha-

dos com a farmacêutica 
preveem um total de 200 
milhões de doses até o fim 
deste ano. Até o momen-
to, mais de 5,9 milhões de 
doses da Pfizer/BioNTech 
foram enviadas para todo 
o Brasil.Nova remessa com 936 mil doses chegou na quinta (10)

divulgaçãO

O Senado decidiu não vo-
tar na quinta (10) o projeto 
de lei (PL) que reconhece 
a educação como serviço 
essencial e traz diretrizes 
para o retorno às aulas pre-
senciais. A apreciação do 
projeto em plenário já pas-
sou por dois adiamentos. 
Desta vez, porém, o relator 
da matéria, Marcos Do Val 
(Podemos-ES), leu o relató-
rio, que, apesar de lido, não 
foi votado. O presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), decidiu pela 
realização de uma sessão de 
debates sobre o tema antes 
da apreciação da proposta.

O objetivo do projeto é, ao 
reconhecer a educação bási-
ca e superior como serviço 
essencial, garantir a volta às 
aulas presenciais em escolas 
e universidades. No entanto, 
surgiu um debate entre os 
senadores de que o projeto, 
em sua essência, retiraria do 
professor o direito de greve. 
Em resposta, Do Val afirmou 
que manteve o direito à gre-
ve em seu relatório, acatan-
do uma emenda. Nem isso 
fez alguns senadores, como 
Kátia Abreu (PP-TO), mu-
darem de ideia.

“Desculpe-me, Senador 
Marcos do Val. Apesar do 
fato de você escrever que 
não há essa questão, eu não 
abro esse precedente”, disse 
Kátia Abreu. “Incluir como 
função essencial, claro que 
tira o direito de greve, mas, 
mais do que isso, eu tenho 
filha, eu tenho noras, eu te-
nho netas, eu jamais per-
mitiria que uma delas fosse 
para a sala de aula, nem que 
eu tivesse que amarrar, para 
poder dar aula sem vacina”, 
acrescentou a senadora.

Izalci Lucas (PSDB-
-DF) defendeu a discussão 
do projeto na Comissão de 
Educação do Senado. Já 
Carlos Viana (PSD-MG) su-
geriu que o direito à greve 
tenha restrições. Para ele, o 
Congresso aprova mais re-
cursos para a educação, mas 
não estabelece metas de en-
sino ou aprendizado. “Nós 
temos que discutir, sim, li-
mite para a greve”, disse 
Viana. “Estamos falando de 
greves, greves que hoje não 
têm qualquer tipo de limite 
em relação ao ensino num 
país que precisa repensar a 
educação com coragem”, 
acrescentou.

Senado deixa de 
votar PL que suspende 

aulas presenciais
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Doze policiais mili-
tares que participa-
ram da ação que re-

sultou na morte de Kathlen 
Romeu, de 24 anos, grávida 
de quatro meses, no Com-
plexo do Lins, na Zona Nor-
te do Rio, na última terça-
-feira, foram afastados das 
ruas. A Delegacia de Homi-
cídios da Capital (IDHC), 
na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste, investiga o caso e 
informou que em paralelo 
às investigações da Polícia 

Civil, a Coordenadoria de 
Polícia Pacificadora (CPP) 
instaurou um “procedimen-
to apuratório”.

A Corregedoria da PM 
também está investiga o 
caso. Na manhã de ontem, 
a família e o namorado da 
jovem prestaram depoimen-
to na especializada. Um re-
presentante da Corregedoria 
acompanhou  tudo. 

Os agentes alegam terem 
dado sete tiros de fuzil du-
rante a ação. O cabo Marcos 
Felipe da Silva Salviano 
disse em depoimento que a 
equipe se deparou com qua-
tro criminosos armados, um 

deles de fuzil, num ponto de 
venda de drogas. O bando 
teria fugido atirando contra 
os PMs. Ainda segundo o 
militar, houve confronto e 
ele fez cinco disparos de fu-

zil em direção aos bandidos. 
Durante todo o tempo em 
que esteve na comunidade, 
Salviano disse que não viu 
Kathlen.

O cabo falou também que 

seu companheiro de guar-
nição, o cabo Frias, atirou 
duas vezes de fuzil contra 
os criminosos. Dos 12 PMs 
envolvidos na ação, nove já 
prestaram depoimento. Ao 

todo, 21 armas de policiais 
foram apreendidas. O obje-
tivo da DHC é descobrir de 
onde partiu o disparo, mas 
já sabe que uma bala de fu-
zil atingiu o tórax da jovem. 

aNtoNio carlos

horahmunicipios@gmail.com

REpROduçãO/REdES SOCiaiS

Doze PMs são afastados das ruas
QuEM MatOu KatHlEn?

Militares estão envolvidos em ação que resultou na morte de grávida

Familiares chegam na DHC para prestarem depoimento 

O namorado de Kath-
len Romeu, o tatuador 
Marcelo Ramos Silva, 
prestou depoimento 
nesta sexta à Divisão 
de Homicídios. Na sa-
ída da delegacia, ele 
pediu Justiça e punição 

para os envolvidos. 
“É difícil pedir, mas 

as pessoas vão pagar, 
não só os policiais que 
estavam lá na hora, que 
dispararam contra ela, 
o comandante também, 
porque o policial não 

age sozinho. O coman-
dante também tem que 
pagar”, afirmou.

Luciano Gonçalves, 
o pai, Marcelo, o na-
morado, Jacklline Oli-
veira, a mãe, e Sayo-
nara de Fátima, a avó, 

chegaram muito abala-
dos e em silêncio à de-
legacia. Eles estavam 
acompanhados de ad-
vogados e membros da 
comissão de Direitos 
Humanos da Alerj.

FaMiliaRES CHEgaM à dElEgaCia MuitO aBaladOS 

Civil prende bando que praticava 
assaltos na Zona Sul do Rio

Agentes da 13ªDP (Ipa-
nema) prenderam em 
flagrante três homens e 
apreenderam uma adoles-
cente em flagrante, na úl-
tima quarta-feira. Eles são 
acusados de participar de 
uma quadrilha especiali-
zada em roubo de joias e 
celulares na orla da Zona 
Sul do Rio. Os marginais 
foram identificados Ale-
xsandro Vicente de Car-
valho, Cleber Lucas de 
Azevedo Machado e Luiz 
Augusto Silva Ferraz. 

Os policiais informa-
ram que um turista ameri-
cano, que estava no Rio, 
relatou que na última 
terça-feira, por volta de 
1h30, foi roubado por três 
criminosos no MC Do-
nalds, na Avenida Nossa 
Senhora de Copacabana. 
O trio, que estava armado 
com faca, levou seu celu-

lar, um cordão de ouro e a 
quantia de R$ 300,00.

Após o registro da 
ocorrência, os agentes 
receberam a informação 
que uma menor estava 
usando o cordão da víti-
ma pela imediações de 
Copacabana, acompanha-
da do grupo criminoso. 
Os agentes fizeram bus-
cas no local e consegui-

ram localizar a jovem e o 
trio de assaltantes. 

O cordão foi recupera-
do e devolvido à vítima, 
que embarcou no mesmo 
dia para os Estado Uni-
dos. Além da joia, foram 
apreendidos outros bens, 
tais como uma garganti-
lha feminina, uma pulsei-
ra, um anel e um telefone, 
todos de procedência des-

conhecida e supostamen-
te produtos roubados pelo 
bairro.

O titular da unidade, 
delegado Felipe Santoro, 
disse que os marginais 
atuam praticando furtos 
e roubos de joias e celu-
lares na orla de Copaca-
bana, local onde também 
comercializam os produ-
tos dos crimes. “Trata-se 
de uma verdadeira as-
sociação criminosa que 
vem praticando roubos 
no bairro há algum tem-
po. A quantidade de ob-
jetos apreendidos com os 
presos indicam que ele 
vem praticando crimes 
de forma reiterada. Todos 
os envolvidos possuem 
longa ficha criminal pelo 
cometimento de diversos 
crimes, em especial, deli-
tos contra o patrimônio”, 
disse.

Os presos atuavam na prática de furtos e roubos
 de joias e celulares na orla de Copacabana

divulgaçãO

ataque a tiros deixa 
três mortos durante 

jogo do Flamengo 
divulgaçãO

Três homens morreram 
e outras quatro pessoas fi-
caram feridas durante um 
ataque a tiros em um bar 
em Casimiro de Abreu, 
no interior no Rio, na noi-
te da última quinta-feira. 
O crime aconteceu no 
momento em que os fre-
quentadores assistiam ao 
jogo do Flamengo contra 
a Coritiba, pela Copa do 
Brasil. 

Segundo testemunhas, 
ocupantes de um carro 
passaram atirando contra 
o estabelecimento comer-
cial. As vítimas, uma ado-
lescente de 17 anos e seis 
homens, foram levadas 
para a Unidade de Pronto 
de Atendimento (UPA) de 
Rio das Ostras. 

A prefeitura do muni-
cípio informou que um 
dos homens foi transferi-

do para o Hospital esta-
dual Roberto Chabo, em 
Araruama, na Região dos 
Lagos, outro foi para o 
Hospital municipal de Rio 
das Ostras e um terceiro 
teve alta. Já a adolescente 
permanece na UPA, com 
uma bala alojada na região 
lombar.

De acordo com a Polí-
cia Militar, agentes do 32º 
BPM (Macaé) realizavam 
um patrulhamento quan-
do receberam informação 
sobre os disparos no bar, 
localizado na Rua Hay-
deia, no bairro Jardim Mi-
ramar. O caso foi registra-
do na 121ª DP (Casimiro 
de Abreu). A Polícia Civil 
busca imagens de câmeras 
de monitoramento para 
identificar os suspeitos do 
ataque e que testemunhas 
estão sendo ouvidas.

presidente da aMK é presa por 
ligação com traficantes da Kelson’s

A presidente da Asso-
ciação de Moradores da 
comunidade Kelson’s foi 
presa por agentes da 22ª DP 
(Penha) em Del Castilho, 
na Zona Norte, na última 
quinta-feira. Ela responde 
pelo crime de organização 
criminosa e também é sus-
peita de envolvimento em 
roubos de cargas e veícu-
los.

Segundo os agentes, a 
mulher é mãe do traficante 
Enzo da Cunha Silva Cos-
ta, o “Da Mamãe”, acusado 

de estar envolvido na morte 
da jovem Bianca Lourenço, 
em janeiro deste ano. 

A mulher foi capturada 
em um shopping da Zona 
Norte após monitoramento 
e ações de inteligência da 
22ª DP. Contra ela havia 
um mandado de prisão pre-
ventiva em aberto. Segun-
do os agentes, a acusada 
participa da organização 
criminosa que domina a co-
munidade, responsável por 
diversos crimes praticados 
pelos integrantes da facção.

Mulher é mãe de traficante envolvido 
na morte de Bianca na Penha

divulgaçãO/pCERJ
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Ingredientes

Modo de preparo

lOMBO dE vitEla 
ASSADo

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

Batata dOCE FRita

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLUÇÃO Nº 812 DE 02 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre a possibilidade de afastamento de servidoras 
gestantes, efetivas ou comissionadas, das atividades de tra-
balho presencial durante o período de pandemia da Covid-19.  
Autor: Vereador Eduardo Reina Gomes de Oliveira – DUDU 
REINA
     FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APRO-
VOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º As servidoras gestantes da Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, efetivas ou comissionadas, poderão solicitar afasta-
mento de suas atividades de trabalho presencial, sem preju-
ízo de sua remuneração, durante o período da pandemia da 
Covid-19. 
Art. 2º O requerimento deverá ser apresentado ao Presidente 
da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, instruído com compro-
vante de estado gravídico. 
Parágrafo único. Demonstrado o estado gravídico, o Presiden-
te concederá o afastamento presencial à servidora gestante, 
que ficará à disposição para exercer trabalho no regime home 
office. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 02 de junho 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 813 DE 10 DE JUNHO DE 2021
Cria o Programa de Estágio de Nível Superior da Câmara Mu-
nicipal de Nova Iguaçu.

Autor: Vereador Eduardo Reina Gomes de Oliveira – DUDU 
REINA
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUA-
ÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APROVOU E 
EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º Fica criado o Programa de Estágio de Nível Superior da 
Câmara Municipal de Nova Iguaçu.
Art. 2º A jornada do estágio será de 20 horas semanais.
Art. 3º Serão admitidos até 30 estagiários.
§ 1º A Procuradoria da Câmara terá até 6 (seis) estagiários. 
§ 2º Os estagiários serão lotados na estrutura administrativo-
-institucional, bem como na estrutura político-parlamentar, con-
forme Ato do presidente. 
Art. 4º A forma de ingresso no programa será realizada por Ato 
do presidente.
Art. 5º O estágio terá duração de até 24 (vinte e quatro) meses. 
Art. 6º O estagiário fará jus a bolsa auxílio, além de vale trans-
porte. 
Parágrafo único. O estagiário de nível superior perceberá o 
montante de R$ 950,00, a título de bolsa auxílio, além de R$ 
140,00 de vale transporte. 
Art. 7º É assegurado ao estagiário período de recesso de 
30 (trinta) dias, a cada período aquisitivo, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares, respeitando-
se o disposto no art. 5º desta Resolução. 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 10 de junho 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.725 DE 02 DE JUNHO DE 
2021

Concede a Medalha de Mérito Comendador Soares ao senhor 
Mario Henrique da Conceição Vieira, acompanhada de Diplo-
ma em Pergaminho.

Autor: Vereador Eduardo Reina Gomes de Oliveira – DUDU 
REINA

     FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APRO-
VOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLA-
TIVO:

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Comendador Soa-
res, acompanhada de Diploma em Pergaminho, ao senhor Ma-
rio Henrique da Conceição Vieira, considerando seu destaque 
no desenvolvimento da Cidade de Nova Iguaçu e os relevantes 
serviços prestados à sociedade iguaçuana.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 02 de junho 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.726 DE 02 DE JUNHO DE 
2021

Concede o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana à senho-
ra Camila de Lucas.
                                                             
Autor: Vereador Alexandre Rocha de Azeredo – ALEXANDRE 
DA PADARIA

     FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APRO-
VOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLA-
TIVO:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania Iguaçu-
ana à senhora Camila de Lucas. Por relevantes serviços pres-
tados à sociedade da Cidade de Nova Iguaçu - RJ.
Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 02 de junho 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.727 DE 02 DE JUNHO DE 
2021
Concede o Titulo Honorifico de Cidadania Iguaçuana ao se-
nhor Ricardo Oliveira de Menezes.

Autor: Vereador Carlos Alberto Ribeiro da Silva – CARLI-
NHOS BNH

     FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 

IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APRO-
VOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLA-
TIVO:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania 
Iguaçuana ao senhor Ricardo Oliveira de Menezes, por sua 
contribuição decisiva para o crescimento da Cidade de Nova 
Iguaçu.
Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 02 de junho 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.728 DE 02 DE JUNHO DE 
2021

Concede o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana ao se-
nhor Luciano Bandeira Arantes.

Autor: Vereador Carlos Alberto Ribeiro da Silva – CARLI-
NHOS BNH

     FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APRO-
VOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLA-
TIVO:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania Igua-
çuana ao senhor Luciano Bandeira Arantes, por sua contribui-
ção decisiva para o crescimento da Cidade de Nova Iguaçu.
Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 02 de junho 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

                      
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.729 DE 02 DE JUNHO DE 

2021

Prorroga, por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para o 
enquadramento dos servidores efetivos da Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu.

Autor: Vereador Eduardo Reina Gomes de Oliveira – DUDU 
REINA
     FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APRO-
VOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLA-
TIVO:

Art. 1º Prorroga, por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para 
o enquadramento dos servidores efetivos da Câmara Munici-
pal de Nova Iguaçu a que se refere o art. 28 da Lei Municipal 
nº 4.914/2020, a contar do dia 20 de abril de 2021. 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 10 de junho 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

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

11/06/2021 puBLiCAADO EM 12/06/2021

DECRETO n° 5145 DE 11 DE JunHO DE 2021 

Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário no valor 
de R$ 1.008.000,00 (Um milhão e oito mil reais), destinados a despesas urgentes e 
imprevistas.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III, do Artigo 41º, da Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964.

Considerando a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 Artigo 3º, caput e 
inc. VIII do § 7º, inc. IV, do § 7º - A e, ainda, Artigo 8º, todos, que dispõe sobre medi-
das de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria GM/MS n° 1.059897, de 24 de maio de 2021, que “Li-
bera, em caráter excepcional, a transferência de recursos financeiros para custeio 
de leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI tipo II Adulto e Pediátrico, para 
atendimento exclusivo dos pacientes de COVID-19, dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios,” no valor de R$ 1.008.000,00 (Um milhão e oito mil reais);

Considerando o Decreto Estadual n° 46.973, de 16 de março de 2021, que reco-
nhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, em 
razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente do 
novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando, o Decreto Municipal n° 5.019, de 31 de dezembro 2020, e renovado 
pelo n.º5.043 de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Novo Corona Vírus e dá outras providências e

Considerando a Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 de Finanças Públicas 
que trata sobre a temática em seus Artigos. 41 e 44.

 A autorização de que se trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos 
extraordinários até o montante de R$ 1.008.000,00 (Um milhão e oito mil reais), 
classificados nos Programas de Trabalho e no Elemento de Despesas, Fonte 16, 
conforme Anexo I.

Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados 
nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos especificadas 
abaixo Anexo l;

Art. 2º - O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legis-
lativo, para conhecimento, devendo ainda ser transformado em Decreto Legislativo, 
pela Câmara Municipal, após a aprovação, conforme rito estabelecido no Artigo. 44 
da Lei 4.320/64 e Artigo.62 da Constituição Federal e 

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

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO - WAGuinHO
prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1796/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LEONARDO SOARES DA SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1797/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, VITOR HUGO ASSIS BORGES, para exercer o cargo em 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

CaRnE Rápida

1/2 kg de patinho moído/1 
pitada de cominho/3 den-
tes de alho amassados/1 
colher de sopa de óleo/3 
tomates picados sem pele 
e sementes/10 azeitonas/2 
colheres de sopa de sal-
sa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a 
gosto.

Misture todos os ingredien-
tes, coloque em um refra-
tário.
Cubra com um prato e 
leve ao microondas por 12 
minutos na potência alta, 
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sir-
va com arroz branco.
Pode-se congelar por até 
3 meses.

Ingredientes

Modo de preparo

FiléS aO CREME

8 bifes pequenos e grossos 
(cerca de meio quilo)/2 
colheres de sopa de man-
teiga/1 cebola grande 
cortada em gomos/1 lata 
de creme de leite.

Tempere os bifes com sal 
a gosto.
Frite-os em uma frigideira 
grande com metade da 
manteiga, até que este-
jam dourados.
Retire e reserve em local 
aquecido.
Na mesma frigideira, junte 
o restante da manteiga e 
junte a cebola também.
Deixe refogar por cerca 
de 3 minutos ou até que 
tenha murchado leve-
mente.
Junte o creme de leite, 
misture bem e deixe no 
fogo até aquecer.
Sirva sobre os bifes reser-
vados.

BiFE a ROlé

5 bifes pequenos passa-
dos na máquina/5 fatias 
de baicon/1 cenoura cor-
tada em tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gos-
to.

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os bifes a seu 
gosto.
Coloque no centro de 
cada um uma fatia de 
baicon, cebola e uma tira 
de cenoura.
Enrole e amarre com bar-
bante grosso.
Aqueça o azeite em uma 
panela de pressão e colo-
que os bifes
Deixe dourar bem.
Em seguida, vá acresen-
tando um pouco de água 
para que amoleça e se 
transforme em um molho 
delicioso.

BEiJinHO dE COCO

1 lata de leite moça/150g 
de coco ralado/2colheres 
de margarina ( sem sal)/
Açúcar granulado.

Ingredientes

Modo de preparo
Coloque o leite moça, 
coco e a manteiga em 
uma panela em fogo 
médio e mexa até que o 
doce fique consistente e 
solte do fundo.
Deixe esfriar, faça bolinhas 
e passe no açúcar ou 
coco.

comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na 
Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1798/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
THAISSA MELO LIMA, do cargo em comissão de As-
sessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secre-
taria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1799/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA CRUZ
JEFFERSON DO CARMO ABREU

pORTARiA nº 1800/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
TORnAR SEM EFEiTO a Portaria Nº 1769/SE-
MAD/2021 de 09 de junho de 2021, publicada em 
10/06/2021.

pORTARiA nº 1801/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo 
DAS-9, na Secretaria Municipal de Educação.
GUSTAVO FERREIRA RODRIGUES DIAS
THAINÁ DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

pORTARiA nº 1802/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, LIDIANE DE SOUSA LENZI OZIEL, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1803/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PATRÍCIA BASTOS VILLA REAL, do cargo em comis-
são de Assessor Regional de Articulação e Cidadania, 
símbolo DAS-7, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 1804/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
REINALDO GERMANO, do cargo em comissão de As-
sessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secre-
taria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1805/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
TIAGO DE FREITAS MARINS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1806/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
KELLY CRISTINA DA SILVA AZEDIAS, do cargo em co-
missão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-
8, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1807/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARIA LUCILENA VIEIRA RIBEIRO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1808/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CRISTIANO SOUZA DA SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1809/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LEONI DE SOUZA AMORIM, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na 
Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1810/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
CLENES MARIA DE MORAES, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, símbolo DAS-9, na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

pORTARiA nº 1811/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, 
TATIANE FELISBERTO DE AZEVEDO ARAÚJO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço, 
símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1812/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo 
DAS-9, na Secretaria Municipal de Saúde.
DAIANE NASCIMENTO DA COSTA
AMANDA VAUNA DA SILVA
SANDRA REGINA DA SILVA MATIAS
EVELYN SILVA DOS REIS OLIVEIRA
RODOLFO FRANCISCO DE CARVALHO
ANA MARIA VAUNA DA SILVA
ADRIELLE SILVA RIBEIRO DE SOUZA
ISMAEL MÁXIMO DA SILVA
NOBERES ALVES MATOS
GLEICIELLE SILVA DOS SANTOS

pORTARiA nº 1813/SEMAD/2021 DE 11 DE JunHO 
DE 2021.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, GABRIELE SUELEM GREGÓRIO MARIANO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
Símbolo DAS-8, na Procuradoria Geral do Município.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COMiSSAO pERMAnEnTE DE inQuERÍTO ADMi-
niSTRATiVO – CpiA

processo: 37/1532/2015
Assunto: inquérito Administrativo
Servidor: Manoel Oliveira dos Santos Junior     

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referen-
te ao processo nº: 37/1532/2015, que MANOEL OLI-
VEIRA DOS SANTOS JUNIOR, cadista, matrícula nº: 
10/53393, lotado na Secretaria Municipal de Obras, por 
ter completado mais de 30 (trinta) dias de faltas con-
secutivas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, 
infringiu o previsto no artigo 138, da Lei Complementar 
nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido 
possível citá-lo pessoalmente, por se encontrar em lo-
cal incerto e não sabido, pelo presente Edital, cita o re-
ferido procurado a comparecer na Secretaria Municipal 
de Administração, situada na Avenida Benjamim Pinto 
Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  Centro/ Belford 
Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) dias, 
horário de 10:00 (dez) horas, a contar desta publicação, 
a fim de ser interrogado e assistir aos demais termos do 
respectivo processo até o final de sua conclusão, sob 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e do referido procurado, foram expedidos Edi-
tais na forma da Lei.

Belford Roxo, 12 de junho de 2021.

Carla Souza Mello
presidente-CpiA

Mat. 82/43072

processo: 04/5982/2018
Assunto: inquérito Administrativo
Servidor: José Bressy dos Santos     

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referente 
ao processo nº: 04/5982/2018, que JOSÉ BRESSY DOS 
SANTOS, matrícula nº: 10/14746, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, por ter completado mais de 
30 (trinta) dias de faltas consecutivas, caracterizando 
ABANDONO DE CARGO, infringiu o previsto no artigo 
138, da Lei Complementar nº: 014 de 31 de Outubro 
de 1997. E como não tem sido possível citá-lo pessoal-
mente, por se encontrar em local incerto e não sabido, 
pelo presente Edital, cita o referido procurado a compa-
recer na Secretaria Municipal de Administração, situada 

na Avenida Benjamim Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala 
da CPIA,  Centro/ Belford Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, 
no prazo de 10 (dez) dias, horário de 10:00 (dez) horas, 
a contar desta publicação, a fim de ser interrogado e 
assistir aos demais termos do respectivo processo até o 
final de sua conclusão, sob pena de revelia. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e do referido procu-
rado, foram expedidos Editais na forma da Lei.

Belford Roxo, 12 de junho de 2021.

Carla Souza Mello
presidente-CpiA

Mat. 82/43072

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE

pORTARiA n.º 028/SEMuS/2021 DE  11 DE JunHO 
DE 2021
instituir, em exigência ao mandamento contido no 
Termo de Referência inserido nos autos do proces-
so n° 08/417/2021, Comissão de Acompanhamento 
e Fiscalização dos procedimentos de aquisição de 
imóvel para construção e instalação da Maternidade 
de Belford Roxo, com poderes para julgar as pro-
postas apresentadas, acompanhar e fiscalizar todos 
os demais atos do processo, desde a publicação do 
chamamento de interessados até a efetiva aquisi-
ção, formada pelos seguintes servidores, sob a pre-
sidência do primeiro.

1. Jessica Barbosa de Souza da Silva – Mat.: 
82/81569
2. Yasmim Monteiro de Queiroz – Mat: 60/81401
3. Karla Victoria Martins de Moraes – Mat.: 60/81402

Christian Vieira da Silva
Secretário Municipal de Saúde

CHAMAMEnTO DE inTERESSADOS

A Secretaria Municipal de Saúde está em busca de imó-
vel, para fins de aquisição, nos limites do Município de 
Belford Roxo, para fins de construção e instalação da 
Maternidade de Belford Roxo.
O imóvel deverá ser capaz de atender os seguintes re-
quisitos: 
a) Conter, no mínimo, 1.221m² (mil duzentos e vinte e 
um metros quadrados), com, pelo menos, 33m (trinta e 
três metros) de frente e 37m (trinta e sete metros) de 
profundidade; 
b) Proximidade ao sistema de transporte coletivo, em 
avenidas principais da cidade situadas na zona admi-
nistrativa no Plano Diretor da Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo;
c) Abastecimento de rede de água, esgoto e iluminação 
pública.
Os interessados deverão apresentar cópia da docu-
mentação listada abaixo, devidamente autenticada, 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta 
publicação, no protocolo Geral da prefeitura Muni-
cipal de Belford Roxo, na Av. Benjamim Pinto Dias, 
610 – 1º andar – Centro – Belford Roxo/RJ, com ofí-
cio de apresentação endereçado à Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento, referenciando no 
assunto: “Resposta ao Chamamento do processo n° 
08/417/2021/2021”.

a) Certidão de RGI do imóvel/Ônus Reais;
b) RG e CPF do Proprietário do Imóvel, se pessoa fí-
sica;
c) Cartão de CNPJ e Contrato Social, se pessoa jurí-
dica;
d) RG e CPF do sócio administrador ou responsável da 
empresa, se for o caso;
e) Espelho do carnê do IPTU;
f) Certidão de débitos Municipais.

Belford Roxo, 11 de junho de 2021.

Jessica Barbosa de Souza da Silva 
presidente

Yasmim Monteiro de Queiroz
Membro

Karla Victoria Martins de Moraes
Membro

pORTARiA nº 003/COMiSSÃO DE pROCESSO SE-
LETiVO SiMpLiFiCADO DO

EDiTAL nº 001/2021 DE 12 DE FEVEREiRO DE 2021

Dispõe sobre o resultado da divulgação do resultado 
dos candidatos do processo seletivo simplificado do 
edital nº 001/2021. 
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Ingredientes

Modo de preparo

viRadO dE 
lEguMES

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

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

QuiCHE dE 
lEguMES

Pão DE quEIJo 
na CanECa

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

.3 ovos

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Considerando que o presente edital tem como objeto 
contratação temporária por tempo determinado, confor-
me 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 atu-
arem na REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELFORD 
ROXO na função de Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate às Endemias.

Considerando o exercício das atividades de Agente Co-
munitário de Saúde e de Agente de Combate às En-
demias, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS, na execução das atividades de 
responsabilidade dos entes federados, mediante víncu-
lo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade 
da administração direta, autárquica ou fundacional, sal-
vo o disposto no § 1º do art. 199 da Constituição Fe-
deral; 

Considerando a seleção destina-se a contratação tem-
porária por tempo determinado, nos termos do artigo 
37 Inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 
1.549 de 06 de abril de 2017, para as funções constan-
tes do ANEXO I deste Edital, para atenderem a neces-
sidade da Rede Municipal de Saúde de Belford Roxo;
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal nº 001/2021, no uso de suas atribuições legais, com 
base no DECRETO Nº 5072 de 06 de abril de 2021, 
expede a seguinte portaria: 

Art.1º - Após análise curricular e documental apresen-
tado na primeira chamada, ficam divulgados a relação 
dos candidatos classificados (Anexo I),  bem como o 
cargo para exercerem as seguintes funções: 

I- Agentes Comunitários de Saúde 
II- Agentes de Combate às Endemias

Art. 2º Os classificados divulgados nessa publicação 
deverão comparecer para Assinatura do Contrato 
no dia 22 DE JunHO DE 2021  no Heliópolis Atléti-
co Clube, situado na Rua Londres,345, Heliópolis – 
Belford Roxo/RJ. Cep.: 26120-210 – Horário: 09:00h.

Art. 3º Todas as classes constantes no edital foram 
analisadas por esta comissão, inclusive fora respeitado 
todos os prazos de apresentação e recurso.

Art. 4º- É de responsabilidade exclusiva do candidato 
acompanhar por meio do diário oficial deste município as 
publicações correspondentes às fases deste Processo;

Art. 5º- Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Atenciosamente,

Belford Roxo, 11 de junho de 2021.

THAiS LinO DE MOuRA
presidente da Comissão 

Matrícula nº 60/80937

LuCAS DA SiLVA COuTinHO
Matrícula nº 60/80936

JESSiCA BARBOSA DE SOuZA DA SiLVA
 Matrícula nº 82/81569

KARLA ViCTORiA MARTinS DE MORAES
Matrícula nº 60/81402

LuiZ SOARES DA SiLVA
Matrícula nº 11/020239

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

AnExO i

RELAÇÃO DOS CAnDiDATOS CLASSiFiCADOS
Agentes Comunitários de Saúde :

48451

48455

48456

48460

48462

48463

48468

48469

48475

48502

48513

48533

48571

48599

48600

48606

48612

48618

48619

48622

48634

48636

48638

48659

48664

48676

48677

48678

48702

48713

48715

48736

48739

48742

48755

48763

48764

48772

48777

48783

48784

48809

48822

48829

48838

48842

48855

48870

48877

48888

48895

48900

48902

48903

48908

48916

48920

48921

48929

48950

48974

49007

49012

49014

49035

49069

49084

49103

49109

49118

49122

49125

49133

49144

49148

49160

49184

49202

49218

49223

49224

49225

49237

49252

49283

49289

49292

49347

49369

49379

49383

49390

49393

49396

49411

49414

49422

49428

49432

49467

49472

49484

49487

49488

49506

49509

49517

49519

49524

49528

49530

49535

49543

49592

49601

49631

49695

49699

49702

49785

49815

49954

49960

49971

50002

50008

50026

50033

50036

50042

50076

50094

50099

50111

50120

50170

50179

50181

50187

50195

50210

50212

50216

50228

50246

50265

50273

50334

50378

50399

50430

50442

50451

50510

50519

50527

50532

50576

50579

50597

50601

50619

50621

50632

50638

50640

50653

50655

50658

50661

50672

50686

50732

50751

50816

50848

50856

50864

50903

50907

50910

50912

50926

50944

50965

50979

50985

50990

50994

51002

51013

51089

51116

51117

51126

51132

51140

51154

51165

51187

51191

51206

51232

51235

51236

51322

51355

51363

51419

51452

51477

51498

51524

51610

51635

51642
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51244

51252

51326

51332

51334

51353

51396

51401

51420

51421

51493

51497

51683

51684

51685

51688

51689

51690

51691

51692

51693

51694

51695

51696

51697

51698

51746

51747

51751

51753

ExTRATO TERMO ADiTiVO DE pRORROGAÇÃO 
DE COnTRATO DE pRESTAÇÃO DE SERViÇOS

COnTRATO nº 004/2021
pROCESSO: 373/2021
COnTRATAnTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO – PREVIDE
COnTRATADA: ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL 
E EMPRESARIAL LTDA
OBJETO: Terceira prorrogação de prazo do contrato de 
prestação de serviços voltados à elaboração de diag-
nósticos de natureza atuarial e à proposição de medi-
das viáveis para garantir a preservação do equilíbrio 
financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdên-
cia Social do Município de Belford Roxo, oriundos da 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 003/2018, 
TERMO DE CONTRATO Nº 006/2018, assinado em 
04/06/2018, prorrogado pelo TERMO DE ADITIVO Nº 
006/2019 em 04/06/2019 e pelo TERMO DE ADITIVO 
Nº 005/2020 em 04/06/2020, sem alteração de valores.
DATA DE ASSinATuRA: 07 de junho de 2021.

pEDRO pAuLO DA SiLVEiRA
Diretor-presidente

Omitido do jornal em 08/06/21

pORTARiA nº 104/GDp/pREViDE/2021 DE 11 DE Ju-
nHO DE 2021.

Aposentar Voluntariamente, por Idade e Tempo de 
Contribuição, a servidora KATiA SiLEnE ALVES DE 
OLiVEiRA, matrícula nº 10/014.921,  efetiva no cargo 
de Professora de 1ª a 4ª Série - D, admitida no Municí-
pio em 02/03/1998, lotada na SEMED, com fundamento 
no art. 6º da EC 41/03 c/c art. 62, incisos I, II, III,§§ 
1º e 2º da Lei nº 083/06 (observado o art. 4º, §9º da 
EC nº 103/2019), com proventos mensais e integrais no 
valor de R$ 2.565,43 (dois mil, quinhentos  e sessenta 
e cinco reais e quarenta e três centavos),  tendo como 
vencimento base, a quantia de R$ 1.900,32 (um mil, 
novecentos reais e trinta reais e dois centavos) confor-
me previsto na Lei 723/98, mais a importância de R$ 
570,10 (quinhentos e setenta reais e dez centavos), a 
título de triênio, no equivalente a 30% (trinta  por cen-
to), benefício previsto no art. 67, da LC 14/97, e ainda 
R$ 95,01 (noventa e cinco reais e um centavo), devi-
dos por quinquênio, no percentual de 05% (cinco por 
centos) vantagem garantida igualmente pelo art. 67, da 
LC 14/97 (alterado pela LC 204/2017), conforme conti-
do nos autos do processo administrativo PREVIDE nº 
00282/2018 e PMBR nº 4/1316/2018. Esta portaria en-
trará em vigor na data de sua publicação.

Belford Roxo, 11 de junho de 2021

pEDRO pAuLO DA SiLVEiRA
Diretor – presidente
Matrícula: 60/362.17

aToS oFiciaiS

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

Filé dE pEixE aSSadO

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

Tempere o filé de peixe 
com sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco 
de sal e junte o cheiro 
verde e coentro
Reseve
Unte um refratário com 
azeite, e forre com as ba-
tatas cruas
Cubra as batatas com 
o peixe e por cima distri-
bua a mistura do tomate
Regue com bastante 
azeite e leve ao forno 
por mais ou menos 30 a 
40 minutos
Quando secar o líquido 
que acumula no fundo 
da forma quando está 
assando e ficar dourado 
está pronto
Sirva com arroz intergal 
ou branco, é uma delí-
cia!

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

Ingredientes

Modo de preparo

Lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
Esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
Mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

MOQuECa dE pEixE

51739

51740

51741

51742

51743

51744

51745

51748

51749

51752

RELAÇÃO DOS CAnDiDATOS CLASSiFiCADOS
Agentes de Combate as Endemias :

48446

48448

48454

48457

48458

48461

48465

48467

48470

48472

48474

48480

48490

48495

48504

48505

48506

48508

48512

48514

48519

48522

48527

48530

48531

48538

48541

48551

48555

48558

48562

48565

48566

48567

48578

48581

48582

48594

48605

48614

48620

48625

48641

48642

48649

48653

48656

48658

48665

48669

48673

48686

48697

48698

48704

48711

48719

48720

48737

48738

48747

48767

48844

48847

48851

48857

48858

48865

48868

48871

48873

48876

48883

48889

48892

48913

48915

48918

48939

48961

48963

48988

49006

49018

49033

49036

49054

49055

49066

49082

49085

49117

49134

49143

49149

49151

49162

49185

49188

49200

49243

49248

49287

49294

49307

49314

49329

49333

49344

49380

49434

49437

49479

49491

49500

49544

49561

49604

49688

49708

49730

49747

49750

49754

49755

49756

49757

49765

49769

49774

49787

49788

49797

49806

49831

49836

49842

49843

49848

49851

49855

49857

49861

49879

49887

49895

49897

49906

49907

49910

49921

49932

49938

49940

49942

49944

49946

49979

50015

50080

50085

50100

50107

50138

50146

50151

50152

50159

50163

50174

50197

50199

50280

50405

50528

50543

50557

50563

50574

50610

50645

50697

50712

50736

50737

50783

50908

50915

50968

51149

51175

51213

51241
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divulgaçãO

O Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) formou 

maioria nesta semana 
para permitir a realização 
da Copa América no Bra-
sil. Os ministros Ricardo 
Lewandowski, Carmen 
Lúcia, Marco Aurélio 

Mello, Edson Fachin, 
Gilmar Mendes e Dias 
Toffoli votaram contra os 
pedidos para vetar a com-
petição marcada para co-
meçar no domingo (13), 
em Brasília, com a parti-
da entre a seleção brasi-
leira e a Venezuela.

O debate se dá agora 
em torno da necessidade 
ou não de apresentação 

de um plano ao STF, a 
ser elaborado pelo gover-
no federal, com medidas 
preventivas para evitar 
a disseminação do coro-
navírus durante o even-
to. A proposta partiu de 
Lewandowski e foi subs-
crita por Fachin.

“O Governo Federal 
tem a obrigação de tornar 
públicas, com a celerida-

de que as circunstâncias 
exigem, considerada, es-
pecialmente, a proximi-
dade do início dos jogos 
da Copa América 2021, as 
providências que adotou, 
ou que pretende adotar, 
para garantir a seguran-
ça da população durante 
o evento e, de modo par-
ticular, a dos torcedores, 
jogadores, técnicos, inte-

grantes das comitivas e 
profissionais de imprensa 
que ingressarão no País”, 
diz um trecho do voto de 
Lewandowski, que é re-
lator de um dos pedidos 
para vetar o torneio.

O tribunal analisa, ao 
mesmo tempo, três pro-
cessos movidos pelo PT, 
pelo PSB e pela Con-
federação Nacional dos 

Trabalhadores Metalúr-
gicos contra a realização 
da competição. Os julga-
mentos simultâneos estão 
sendo feitos no plenário 
virtual – plataforma que 
permite aos ministros 
analisarem os processos 
e incluírem os votos no 
sistema sem a necessida-
de de reunião presencial 
ou por videoconferência.

rEdação
horahmunicipios@gmail.com

Competição começa no domingo (13), em Brasília

Ministros do STF 
formam maioria para 

autorizar a Copa 
américa no Brasil


