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Flamengo vive 
fase azul e volta

marcar sequência 
de goleadas
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Logistas, comerciantes e moradores estão aterrorizados com as ações ousadas de um ladrão que já fez ‘a limpa’ em 
dezenas de estabelecimentos da região central do município da Baixada. Comparado a agente secreto da série ame-
ricana, só que a serviço do crime, bandido usa ferramentas sofisticadas para bloquear sensores de alarme de alta 
tecnologia e conseguir arrombar portas. Campanha oferece R$ 2 mil pela cabeça do gatuno. 
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MacGyver do crime toca 
o terror em Nova Iguaçu

Alô, 20º BPM!

‘ReFoRço’ no 
efetivo da PM

Vídeo em que mulher com distúrbios mentais aparece dan-
do uma geral numa viatura da Polícia Militar na Baixada 
Fluminense viraliza. Batalhão da área onde cena foi gra-
vada não quis comentar o caso. 

Mulher que matou
 amiga do ex a facadas

 é presa na Baixada 
7

MP troca grupo 
de promotores 
que investiga
caso Marielle 

3

Ação integrada 
faz demolição 

parcial de muro 
em S. J. Meriti 

4

3

Pl pode fazer agressores 
de mulheres perder a CNH

divulgação

divulgação

divulgação
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Dia 1ª de agosto, Tereza Domingues com a 
filha Andrea (foto), os filhos Emilinho e Aquili-

nho, também festejará mais um ano de vida. 
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RARIdAdeS

CBeU inova
 na Baixada
 Fluminense  

No último dia 20, o 
curso de idiota CBEu 
inovou ao realizar um 
encontro de dez crianças 
para uma aula dinâmica 
junto com a influenciado-
ra digital Safira Galdino. 
Juntos realizaram ati-
vidades lúdicas com 
direito a jogos, dan-
ça e confeitaria: tudo 
usando o inglês de for-

ma simples e autêntico. 
- o CBEu é como se 
fosse a minha casa, 
adoro os dias de aula! 
São meus dias preferi-
dos. - disse Safira que 
é aluna a dois meses. 
No final do evento as 
crianças foram contem-
pladas com um certifica-
do de comparecimento e 
um sorteio de brindes.

dIVUlGAção

Ontem (26), Renata Rachid comemorou 
com o companheiro, o médico Eduardo 

Granado (Dudu).

Hoje (27), no tbt em 2012: Fausto Azevedo, 
festejando com a esposa Sandrinha. 

Amanhã (28), com o esposo Maranhão (na 
foto), Claudinha Ribeiro irá comemorar 

mais um ano de vida. 

Também dia 29 vibrando com a chegada de sua nova 
idade, Katia Valéria Caumo, ao lado do esposo José 

Roque (Zeca). 

Já no próximo dia 29, Dayse Coutinho Do 
Couto completará mais uma Primavera, 
na compania do esposo Laurênio (foto).

No dia seguinte (30) com o esposo 
Celso Monteiro (foto), a médica 

Elza Monteiro estará em festa pelo 
seu aniversário.

Vip’s iguaçuanos em festa pelos seus aniversários:

Tour virtual 360º permite 
ao público navegar em 

exposição no Rio 
a partir desta semana, 

o Centro Cultural oi Fu-
turo oferece ao público 
de todo o país, gratuita-
mente, um tour virtual 
360º à exposição arte, 
Cidade e Patrimônio: 
Futuro e Memória nas 
Poéticas Contemporâne-
as, que ficou em cartaz 
para visitação presen-
cial de 26 de maio até 
o último domingo (25).  
 o tour 360º pode ser 
acessado no endereço 
do centro cultural. Esta 
é a vez terceira que o 
oi Futuro oferece ao 
público a oportunida-
de de visitar virtual-
mente uma exposição 
com a tecnologia 360º. 

 Segundo o gerente exe-
cutivo de Cultura do 
oi Futuro, victor d’ 
almeida, têm sido ge-
radas imagens das ga-
lerias, dos espaços em 
360º, para que o público 
navegue pelas instala-
ções do centro cultural. 
 Ele disse que as visitas 
pela internet resultaram 
de processo vivenciado 
ao longo do ano passado 
para contornar as difi-
culdades impostas pelo 
distanciamento social e 
a segurança do público, 
por causa da pandemia 
de covid-19, para que 
as pessoas continuem 
“fluindo arte, refletin-
do”.

... e no dia 2 de agosto em grande es-
tilo, curtindo seu aniverário, o Tricolor 

Luis Felipe Martins.

 Tecnologia 360º dá aos visitantes sensação de 
caminhar pela exposição sem sair de casa
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Força-tarefa do MP tem novos
integrantes no caso Marielle 

a Força-Tarefa que 
investiga os as-
sassinatos da ve-

readora Marielle Franco 
e seu motorista anderson 
gomes tem novos inte-
grantes. O anúncio foi 
feito ontem pelo Ministé-
rio Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ). 

Por determinação do 
procurador-geral de Jus-
tiça, luciano Mattos, 
o grupo foi reforçado e 
passa a contar com oito 
membros. O órgão desta-
cou que o Grupo de Atu-
ação Especial de Comba-
te ao Crime organizado 
(gaECo/MPRJ) seguirá 
com as investigações. 

“Reforço o compromis-
so do MPRJ com toda a 
sociedade e com os fami-
liares das vítimas de que 
a instituição está empe-
nhada na elucidação do 
caso. Para isso, criamos 

a Força-Tarefa, em março 
deste ano, e agora esta-
mos ampliando o efetivo 
para oito promotores de 
Justiça focados na inves-
tigação, todos integrantes 
do GAECO/MPRJ. Esta-
remos com uma grande 
frente de trabalho, reunin-
do promotores especiali-
zados, dedicados à conti-
nuidade das investigações, 
para a identificação dos 
eventuais mandantes dos 
crimes. Reafirmo que a 
elucidação completa deste 
caso é uma das priorida-
des absolutas do MPRJ”, 
pontuou. 

Executados dentro do 
carro 

Marielle e anderson fo-
ram executados em março 
de 2018, no Estácio, no 
Centro do Rio. Um ano 
depois do crime, a Polícia 
Civil afirmou ter prendido 
os autores do crime, o PM 
reformado Ronnie lessa 
e o ex-PM Élcio de Quei-

roz. Entretanto, o man-
dante das execuções ainda 
é mistério a ser elucidado 
pelas investigações. 

de acordo com repor-
tagem da Tv globo, no 
começo deste mês, res-
ponsáveis pelas investiga-
çõesdeixaram o caso. Em 
nota, o MP informou que 
as promotoras Simone Si-
bilio e letícia Emile pedi-
ram para sair da força-ta-
refa que investiga o caso. 
A TV Globo apurou que 
as duas promotoras saíram 
por receio e insatisfação 
com “interferências ex-
ternas”. Não foram espe-
cificadas quais teriam sido 
essas interferências.

Uma fonte revelou que a 
insatisfação das promoto-
ras começou quando a viú-
va do ex-capitão do Bope e 
miliciano adriano da Nó-
brega quis fazer uma dela-
ção premiada em que iria 
revelar informações sobre 
homicídios e ligações de 
políticos com criminosos 

dIVUlGAção

Promotoras pediram para sair devido a receio de “interferências externas”

INVeSTIGAção 

Saúde distribui mais 10 milhões de vacinas para todo o país

A entrega de todos os lotes deve ser finalizada amanhã 

dIVUlGAçãoo Ministério da 
Saúde informou 
há pouco que vai 
distribuir mais 
10,2 milhões de 
vacinas contra a 
covid-19 aos es-
tados. As remes-
sas começaram 
a chegar ontem. 
a entrega de to-
dos os lotes deve 
ser finalizada 
na quarta-feira 
(28).

de acordo com 
a pasta, serão 
distribuídas 4,8 
milhões de doses 
da astraZeneca, 

3,3 milhões da 
Coronavac e 2,1 
milhões da Pfi-
zer.

desde o início 
da vacinação, fo-
ram distribuídas 
174 milhões de 
doses para todo o 
país, por meio do 
Programa Nacio-
nal de imuniza-
ção. Mais de 131 
milhões de doses 
foram aplicadas 
sendo  94.5 mi-
lhões da primeira 
dose e 37 milhões 
da segunda ou 
dose única.

Nas postagens feitas em redes sociais, Glauco Kaizer ataca o partido 

lei que proíbe bares e restaurantes de 
fornecer canudo plástico segue em vigor 

no Rio. 
o bandido foi morto em 

fevereiro do ano passado 
em um confronto com a 
polícia na Bahia. O ex-
-militar estava foragido, 
acusado de chefiar o escri-
tório do crime, um grupo 
de matadores de aluguel, 
e também uma milícia que 
atuava na Zona oeste do 

Rio.
as duas promotoras co-

mandaram a investigação 
que levou a prisão de vá-
rios integrantes da qua-
drilha de Adriano. Elas 
queriam descobrir se ele 
tinha informações sobre 
os mandantes do assassi-
nato de Marielle e ander-
son.

Simone Sibilio e letícia 
Emile chegaram a ouvir 
o depoimento da viúva 
de adriano, Júlia lotufo, 
mas teriam encontrado 
supostas inconsistências 
no relato. Mesmo assim, a 
proposta de delação con-
tinuou a ser analisada por 
promotores de outra área 
do Ministério Público.

A lei que obriga bares, 
restaurantes e ambulan-
tes da cidade do Rio a 
fornecerem canudos fa-
bricados com material 
biodegradável continua 
valendo. O Órgão Es-
pecial do Tribunal de 
Justiça do Rio (TJRJ) 
negou, em sessão reali-
zada ontem ação direta 
de inconstitucionalidade 
movida pelo Sindicato 
da indústria de Material 
Plástico do estado (Sim-
perj). 

a ação foi julgada im-
procedente por unani-
midade. O relator é o 
desembargador Nagib 
Slaibi Filho. Pela Lei 
Municipal 6.458/2019, 
estabelecimentos comer-
ciais e ambulantes ca-
dastrados na Prefeitura 
são obrigados a fornecer 

aos clientes apenas ca-
nudos fabricados exclu-
sivamente com material 
biodegradável e/ou reci-
clável. Cada canudo deve 
ser embalado individual-
mente com material se-
melhante. 

a lei determina ainda 
que o plástico não pode 
ser usado, seja para fa-
bricação do canudo ou 
para seu armazenamento. 
Quem descumprir a nor-
ma, pode pagar multa de 
até R$ 3 mil.  

TJRJ) negou Adin movida pelo Sindicato da Indústria de Material 
Plástico do RJ 

dIVUlGAção

Projeto prevê perda de CHN 
para agressores de mulheres
o Projeto de lei 

2003/21 institui 
como requisito para 
a habilitação para 
conduzir veículo 
automotor não es-
tar cumprindo pena 
relacionada a crime 
praticado com vio-
lência contra a mu-
lher.

Em análise na Câ-
mara dos deputados, 
o texto também esta-
belece a inabilitação 
para dirigir veículo 
como punição para 
crime de trânsito 
praticado com vio-
lência ou grave ame-
aça contra mulher, 
salvo se comprova-
da a participação do 
agressor em progra-
ma de educação con-

tra violência.
Segundo o autor 

da proposta, o de-
putado José guima-
rães (PT-CE), muitas 
mulheres são víti-
mas de agressões e 
preconceito no trân-
sito. “As agressões 
são várias, passando 
por xingamentos e 
gestos obscenos até 
a ocorrência de vias 
de fato, com lesões 
corporais e mesmo 
perseguições e amea-
ças”, disse.

ainda de acordo 
com o parlamentar, 
as punições para es-
ses crimes encontram 
previsão na legisla-
ção, como a injúria, 
a difamação, a amea-
ça e o dano, tipifica-

dos no Código Penal, 
bem como crimes e 
infrações administra-
tivas constantes do 
Código de Trânsito.

a intenção do par-
lamentar, com o pro-
jeto, é “apresentar 
mais um instrumento 
para reprimir e pre-
venir a violência ou 
grave ameaça come-
tidas contra mulhe-
res”.

Tramitação
a proposta será 

analisada, em cará-
ter conclusivo, pelas 
comissões de defe-
sa dos direitos da 
Mulher; de viação 
e Transportes; e de 
Constituição e Justi-
ça e de Cidadania.
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Site falso acende sinal de alerta do governo 

um site falso regis-
trado no exterior que 
rouba informações de 
servidores públicos 
federais, acendeu o 
sinal de alerta do Mi-
nistério da Economia 
que pediu a suspensão 
imediata da platafor-
ma. A página captura 
usuários e senhas do 
aplicativo SouGov.br. 
O endereço é servidor.
sougovbr.online.

lançado em maio, o 
SouGov.br substituiu o 
aplicativo Sigepe Mo-
bile. A ferramenta tem 
cerca de 30 serviços 
disponíveis aos servi-
dores federais, como 
fornecimento de con-
tracheque, consultas 
de prévia de salário, 
envio de atestados mé-
dicos e prova de vida 
para aposentados e 
pensionistas .

o órgão orienta os 
servidores federais a 
digitar o login e a se-
nha do SouGov.br so-
mente no aplicativo 

baixado da loja virtu-
al oficial do governo. 
Caso alguém tenha in-
serido os dados no site 
falso, o órgão pede a 
troca imediata da se-
nha do Portal Gov.br 
e dos sistemas Sigac/
Sigepe.

Em caso de dúvidas, 
os servidores públicos 
devem entrar em con-
tato com a unidade 
de gestão de Pessoas 
do seu órgão ou com a 
Central de atendimen-
to Sipec, no telefone 
0800-978-9009. A cen-
tral também pode ser 
acessada pela internet.

Este foi o segundo 
alerta emitido nos úl-
timos dias pelo órgão. 
Na sexta-feira (23), a 
secretaria havia des-
coberto um site falso, 
também hospedado no 
exterior, que coletava 
informações de usuá-
rios e senhas do Siste-
ma de gestão de aces-
so do governo Federal 
(Sigac)

a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou a entrega, no 
último sábado, de 197 mil doses da vacina oxford/astrazeneca 
aos 92 municípios do RJ. A remessa é destinada à ampliação da 

cobertura vacinal da população. 

No último domingo, um carro da Polícia Militar realizou 
uma conversão proibida na Zona oeste do Rio de Janeiro, e 
acabou batendo em um ônibus BRT do corredor Transcarioca, 
na pista sentido Terminal Alvorada. 

a estratégia do gover-
nador Claudio Castro de 
se alinhar com prefeitos 
do RJ vem dando fru-
tos. Pesquisa da Prefab 
Future em Campos, no 
Norte Fluminense, põe o 
político em primeiro lu-
gar na intenção de votos 
estimulada. 

Feita entre 20 e 24 de 
julho, com 600 entrevis-
tas, e margem de erro 
de 4%, a pesquisa mos-
tra o seguinte: Claudio 
Castro (14%); Marcelo 
Freixo (5%); e Rodrigo 
Neves (1%); Não sabe/
indeciso (51,5%); Ne-
nhum deles (28%). 

GANHANdo FoRçA 

A PeSqUISA 

No caso de Castro, 
a parceria com o pre-
feito Wladimir garo-
tinho (Campos) é po-
sitiva. A reabertura do 
Restaurante Popular 
traduz que os votos do 
governador estão co-
nectadas com a admi-
nistração de Wlad. 

de autoria dos deputados Flávio Se-
rafini (PSol) e andré Ceciliano (PT), 
o objetivo da medida é divulgar para a 
população as informações necessárias 
para matrícula de crianças, jovens e 
adultos na rede de ensino.

o CeNáRIo 

oBJeTIVo 

edIToRIAl

o governo do RJ terá de fazer cha-
mamento público para matrículas de 
crianças, jovens e adultos na rede es-
tadual. É o que define a Lei 9.377/21, 
sancionada pelo Executivo e publica-
da no Diário Oficial da última sexta-
-feira. 

oBRIGAdo, SIM 

uma informação pu-
blicada pelo jornalista 
lauro Jardim/o globo, 
revela que o presidente 
da assembleia legis-
lativa do Rio (alerj), 
andré Ceciliano (PT), 
pode ser candidato ao 

Senado em 2022, vaga 
atualmente ocupada 
por Romário (PL). 

Segundo Jardim, caso 
aceite o desafio, Ceci-
liano terá o apoio de 
Lula. A dúvida é se o 
parlamentar irá dizer 

‘sim’ ou vai tentar a 
reeleição. Atualmente, 
andré é um dos mais 
poderosos políticos 
do Rio de Janeiro, até 
mais que o próprio go-
vernador Claudio Cas-
tro (PL).

Ceciliano rumo ao Senado 

OperaçãO  

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Trabalho envolveu as secretarias de defesa Civil, obras, Trânsito e ordem Pública 
Ação integrada faz demolição parcial de muro em Meriti 

Em uma opera-
ção integrada, 
feita com todos 

os cuidados necessá-
rios com relação à se-
gurança, equipes das 
Secretarias de defesa 
Civil, obras, Trânsi-
to e ordem Pública, 
executaram na manhã 
da última sexta-feira a 
demolição de parte de 
um muro localizado na 
Rua Maestro Benedito 
Moura, 50, no Centro 
da cidade.

após ser acionada, a 
Secretaria Municipal 
de Proteção e defesa 
Civil enviou um en-
genheiro da pasta para 
vistoriar toda a estru-
tura, parte dela estava 
comprometida e ame-
açava desabar.

As equipes isolaram 
e interditaram parte da 
rua onde estava sen-
do executada a ação. 
Para a demolição, fo-
ram utilizados, uma 
retroescavadeira den-
tre outros materiais 
e equipamentos. Por 
volta das onze horas 
da manhã, parte da es-

trutura do muro que 
estava comprometida 
foi demolida.

“Assim que fomos 
informados por nosso 
departamento técnico 
de engenharia sobre o 
risco de desabamen-
to em parte da estru-
tura, imediatamente 
acionamos as demais 
secretarias e organi-
zamos nossa ação de 
maneira integrada. 
Com a demolição, o 
problema foi imedia-
tamente solucionado”, 
enfatizou Evalder Pe-
rini, secretário muni-
cipal de Defesa Civil.

RePRodUção 

dIVUlGAção 

Equipes trabalham na demolição de parte de um muro em rua no centro de Meriti 

Instituto do Ambiente promove dia D da Operação Fumaça Zero

 Agentes combatem incêndios na Região Serrana 

o instituto Estadual do 
ambiente realiza na últi-
ma quinta-feira o Dia D 
na Operação Fumaça Zero. 
iniciada no mês de maio, 
o objetivo da mobilização 
é reduzir, neste ano, 30% 
dos focos de incêndio e 
queimadas na Região Ser-
rana do Estado do Rio de 
Janeiro comparando com o 
ano de 2020.

a operação vem com-
batendo incêndios e reali-
zando ações de conscien-
tização com moradores 
e trabalhadores de locais 
que precisam lidar com as 
queimadas ano a ano. Os 
índices aumentam de acor-
do com a diminuição dos 
volumes de chuva durante 
o inverno brasileiro.

“o dia d da operação 
Fumaça Zero é uma ação 
importante, que mobiliza 
todos os órgãos e setores 

envolvidos no projeto. É 
uma forma de alertar e cha-
mar a atenção da sociedade 
sobre os perigos dos incên-
dios florestais, não só para 
o meio ambiente mas para 
toda a sociedade”, explica 
o secretário de Estado do 
ambiente, Thiago Pampo-
lha. 

Agravante 
um outro agravante co-

mum nesta época do ano 
é a soltura de balões, que 
acabam provocando incên-
dios ao caírem acesos nas 
áreas de vegetação. Fabri-
car, vender, transportar e 
soltar balões é crime pre-
visto na lei nº 9605/98.

a operação Fumaça Zero 
conta com a participação 
de órgãos governamentais 
e de empresas privadas: 
gabinete de Segurança 
institucional do Estado do 

Rio de Janeiro, Fundação 
Ceperj, PMERJ, dER/RJ, 
4º delegacia PRF, Pre-
feituras Municipais, as-
sociações de moradores, 
Concer, Rota, CRT, light, 
viação dedo de deus, Pe-
dro ita e grupo Águas são 
os participantes da segun-
da edição do programa de 
preservação ambiental. A 
união das esferas pública 
e privada aumenta a abran-
gência da operação, que 
acontece em 13 municípios 
da Região Serrana do Esta-
do do Rio de Janeiro.

de maio até a primeira 
quinzena de julho, a Ope-
ração Fumaça Zero já rea-
lizou cerca de 44 vistorias, 
lavrando cerca de 230 no-
tificações preventivas de 
incêndios e coibindo 17 
focos de incêndios, antes 
que o foco se tornasse um 
incêndio florestal.

divulgação/iNEa 
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Após 21 anos, Fla volta a ter sequência 
de 14 gols marcados em três jogos

 FASe BoA

desde abril de 2000 que equipe não conseguia marcar tantos gols num período curto de jogos
dIVUlGAção

Gustavo Hernique e Rodrigo Caio comemoram o quarto gol do Flamengo 

as três go-
leadas se-
guidas do 

Flamengo sob o 
comando de Re-
nato gaúcho não 
encontravam pa-
ralelo desde o ano 
2000. Foi naquela 
temporada a última 
vez em que o time 
rubro-negro conse-
guiu marcar pelo 
menos 14 gols em 
três jogos oficiais 
consecutivos.

Na ocasião, uma 

sequência de três 
vitórias no Campe-
onato Carioca foi 
conquistada com 
15 gols marcados 
e três sofridos. O 
Flamengo foi cam-
peão carioca em 
2000. Confira:

● 11/04/2000: 
Flamengo 7 x 1 
Friburguense

● 16/04/2000: 
Flamengo 2 x 1 
Fluminense

● 19/04/2000: 
Bangu 1 x 6 Fla-
mengo

as goleadas do 
Flamengo de Re-

nato gaúcho ocor-
rem logo no início 
do trabalho do trei-
nador. Em quatro 
jogos, ele acumu-
la quatro vitórias. 
Nas últimas três 
partidas, foram 14 
gols marcados e 
dois gols sofridos.

Também em 2000 
ocorreu a última 
vez em que o Fla-
mengo conseguiu 
três vitórias conse-
cutivas marcando 
quatro gols, com 
uma diferença de 
três para o adver-
sário.

Que foi um vas-
co diferente, mais 
vibrante, o torce-
dor não tem dúvida. 
Na goleada por 4 a 
1 sobre o guarani, 
no sábado (24), em 
São Januário, lisca 
inflamou o vestiário 
com seu discurso na 
sua estreia no co-
mando da equipe. O 
resultado foi cons-
tatado em campo, 
com um time moti-
vado e com fome de 
bola, como há muito 
tempo não se via.

Nos bastidores da 

partida, divulgados 
pela vasco Tv foi 
possível ver trechos 
do discurso do novo 
treinador vascaí-
no:- Vamos jogar. 
Tem sangue! olha a 
camisa que nós es-
tamos vestindo, ve-
lho. O que nós que-
remos mais da vida? 
Tem necessidade, 
tem amor e tem san-
gue. Tem sangue 
(disse apontando 
para a veia do bra-
ço)! agora vamos 
jogar para nós. Hoje 
é para nós! vamo 

bora! Tem histó-
ria aqui nessa roda. 
vamos colocá-la lá 
dentro – berrou lis-
ca.

Em campo, o vas-
co jogou bem, go-
leou por 4 a 1 e 
convenceu. Foi sem 
dúvida a melhor atu-
ação do time nas 14 
rodadas disputadas 
na Série B. Após o 
jogo, o elenco foi 
recebido no vesti-
ário pelo diretor de 
futebol alexandre 
Pássaro, ao som do 
hino do Vasco.

dIVUlGAção

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

Lisca inflama vestiário 
em sua estreia no Vasco

 Treinador agradeceu ao elenco goleada por 4 a 1 sobre o Guarani

Serrinha se classifica 
no Campeonato Master

 de queimados

Jogando no campo 
do vila americana, 
em Queimados, Ser-
rinha e Ponte Preta 
se enfrentaram pelas 
quartas de final do 
Campeonato Master 
da liga de Queima-
dos. 

o verdão jogava 
pelo empate devi-
do a boa campanha 
na competição. Já o 
Ponte Preta preci-
sava da vitória para 
seguir adiante. Logo 
aos 3 minutos, o Pon-
te Preta quase abriu o 
marcador, mas a bola 
foi para fora no chute 
de Jairo. 

o jogo estava sem 
emoção, e poucas 
chances criadas pe-
las duas equipes. 
Mas, aos 42 minu-
tos, Cavalo recebeu 
a bola na intermedi-
ária, arriscou e acer-
tou o ângulo superior 
esquerdo do goleiro 
Milagres, que nada 
pôde fazer: Serrinha 
1 a 0.

 a etapa comple-
mentar começou 
com a equipe visitan-
te pressionando, mas 
não conseguia pene-
trar na área do Serri-
nha. Aos 30 minutos, 
Marquinhos recebeu 

passe dentro da área 
e tocou na saída de 
Milagres: Serrinha 2 
a 0.

aos 33 minutos, 
Ledo, que acabara de 
entrar, venceu a divi-
dida e ampliou: Ser-
rinha 3 a 0. Aos 39, 
pênalti para o Ser-
rinha. Ledo cobra e 
Milagres defende, no 
rebote, ledo colo-
ca no fundo da rede: 
Serrinha 4 a 0.

o Ponte Preta des-
contou aos 43 minu-
tos, com gaúcho, de 
cabeça. Placar final: 
Serrinha 4 x 1 Ponte 
Preta.

 Serrinha e Ponte Preta fizeram um bom jogo no campo do Vila Americana 
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a v a c i n a ç ã o 
da primeira 
dose contra 

Covid-19 deve ser 
retomada na cida-
de do Rio amanhã 
(28). A informação 
foi confirmada pelo 
secretário munici-
pal de Saúde, daniel 
Soranz. Por falta de 
estoque, o município 
interrompeu a imu-
nização da primeira 
dose na última sexta 
(23).

até a noite de do-
mingo (25), o Minis-

tério da Saúde não 
havia apresentado 
uma previsão de en-
trega de novas doses. 
Na segunda (26), as 
autoridades cariocas 
foram avisadas de que 
o carregamento che-
garia na quarta-feira 
e, com isso, se plane-
jaram para retomar a 
aplicação da primeira 
dose na quinta-feira 
(29). Desde o fim de 
semana, ele e Soranz 
vinham pressionando 
o governo Federal 
para agilizar o envio 
da remessa.

“acabamos de re-
ceber uma ligação 
do departamento de 

logística do Ministé-
rio da Saúde que nos 
informou estar adian-
tando as entregas 
desta semana para a 
noite de hoje. Agra-
deço muito a parceria 
do ministro Marcelo 
Queiroga na acelera-
ção desse processo”, 
escreveu Paes em 
uma rede social.

a aplicação de 
quem já tinha a se-
gunda dose marcada 
ocorre normalmente. 
Nesta semana, o ca-
lendário municipal 
previa a vacinação 
até o fim da semana 
de homens e mulhe-
res de até 33 anos.

CAleNdáRIo PAUSAdo

Rio deve retomar vacinação da primeira 
dose na quinta-feira, diz secretário

dIVUlGAção

Cidade precisou suspender a aplicação da primeira dose da vacina por falta de estoque

Escolas da rede estadual do Rio retomam as aulas em 59 municípios
dIVUlGAção

Ministério da Saúde não havia apresentado uma previsão de entrega

259 escolas estão autorizadas a reabrir

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

as aulas na rede esta-
dual de ensino do Rio 
de Janeiro voltaram na 
segunda-feira (26) em 59 
municípios para o segun-
do semestre. O retorno 
acontecerá em modo hí-
brido, com parte das aulas 
de maneira remota e outra 
de forma presencial.

Na capital, 259 escolas 
estão autorizadas a rea-
brir. Na rede municipal, o 
retorno às aulas só acon-
tece na próxima semana.

Cada escola poderá re-
abrir de acordo com a 
bandeira da área de risco 
para a Covid-19. A cidade 
do Rio de Janeiro, que faz 
parte da Região Metropo-

litana i, está na bandeira 
laranja, que indica risco 
moderado de transmis-
são da doença, segundo o 
boletim da última quarta-
-feira (21).

Com essa indicação, as 
escolas públicas do en-
sino fundamental da ca-
pital poderão funcionar 
com até 50% da sua ca-
pacidade.

as escolas estaduais 
possuem regras um pou-
co diferentes para o en-
sino presencial. Com a 
bandeira laranja, as uni-
dades do ensino médio 
vão poder funcionar com 
40% da sua capacidade 
total.

Entrevista foi concedida a um canal de TV

dIVUlGAção

Inscrições para o Fies do
 segundo semestre têm início hoje

Começam nes-
ta terça-feira (27) 
as inscrições para 
o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil 
(Fies) do segundo 
semestre de 2021. 
os candidatos in-
teressados poderão 
efetuar a inscrição 
no portal do Fies en-
tre até o dia 30 de 
julho.

Os estudantes que 
realizaram o Exame 
Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) a 
partir da edição de 
2010 poderão plei-

tear uma bolsa no 
programa de finan-
ciamento deste ano. 
além disso, os es-
tudantes deverão ter 
média mínima de 
450 pontos e nota 
superior a zero na 
redação.

Histórico
o Fies é um pro-

grama do Ministério 
da Educação (MEC) 
que tem por objetivo 
conceder financia-
mento a estudantes 
em cursos superio-
res particulares, com 

avaliação positiva nos 
processos conduzidos 
pelo MEC e ofereci-
dos por instituições 
de educação superior 
privadas aderentes ao 
programa.

o novo Fies é um 
modelo de financia-
mento estudantil que 
divide o programa em 
diferentes modalida-
des, possibilitando ju-
ros zero a quem mais 
precisa e uma escala 
de financiamentos 
que varia conforme 
a renda familiar do 
candidato. 

Resultado sai no dia 3 de agosto

Rio de Janeiro terá Réveillon e 
Carnaval, confirma Eduardo Paes
o prefeito do Rio de 

Janeiro, Eduardo Paes 
(PSD) afirmou que a ci-
dade terá o Réveillon 
deste ano e o Carnaval 
de 2022. De acordo com 
ele, a projeção para o fim 
da aplicação da segunda 
dose da vacina contra a 
Covid-19 é outubro.

“Acho que tranquila-
mente a gente terá Ré-
veillon e carnaval, isso 
não tem mais a menor 
dúvida. Tenho repetido 
isso porque se você ter-
mina ali para 15 de agos-
to a primeira dose, você 
está terminando em ou-
tubro a segunda dose”, 
disse Eduardo, em uma 
entrevista ao “Bom dia 
Rio”.

Quando questionado 
sobre a possibilidade da 
frequência na entrega da 
vacina pelo Ministério 
da Saúde atrapalhar os 
planos de voltar com os 
grandes eventos na ci-
dade, o prefeito afirmou 
que muitos imunizantes 
estão chegando e que é 
preciso planejar a volta à 
normalidade.

“O que a gente tem que 
imaginar a partir daqui é 

o parâmetro que a gente 
vai adotar no Brasil. Nos 
Estados unidos, em Nova 
York, com 70% de primei-
ra dose abriu a cidade, no 
estágio que nós estamos 
hoje. A Europa fez com 
outro percentual. A gente 
vai olhar isso com calma, 
estamos analisando isso. 
Da mesma forma que no 
início do governo quando 
começou o calendário de 
vacinação eu falei ‘vamos 
olhar para o futuro’”, ex-
plicou.

Paes ainda falou sobre a 

variante Delta, que tem se 
mostrado mais um desafio 
no controle da pandemia 
do coronavírus. “Agora o 
desafio é essa tal variante 
delta. Todas essas varian-
tes assustam porque nem 
os epidemiologistas, os 
técnicos, conseguem saber 
o que de fato elas podem 
representar”, comentou.

Ao fim da entrevista, 
Eduardo pediu para que a 
população siga respeitan-
do as medidas de distan-
ciamento e seguir utilizan-
do a máscara.
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alô, batalhãO de Mesquita !

polícia

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

lAdRão é o TeRRoR de NoVA IGUAçU
Segundo relatos de vítimas, marginal já assaltou grande parte do comércio da região

dados do iSP in-
dicam queda na 
mancha criminal 
o 20º Batalhão de Polícia 
Militar (Mesquita) traça 

metas de policiamento 
de acordo com a mancha 
criminal de cada região. 
dados do instituto de 
Segurança Pública (iSP) 

apontam que houve uma 
redução no número de 
roubos a estabelecimen-
tos comerciais nas Áreas 
integradas de Segurança 

Pública (AISP 20), que 
abrange Mesquita, Niló-
polis e Nova iguaçu, em 
2021 quando comparada 
a 2020.

o levantamento apon-
ta ainda que de janeiro a 
junho foram registrados 
123 casos, contra 129 no 
ano passado, nessa mo-

dalidade criminosa. Em 
junho deste ano, foram 
17. É preciso observar 
que os dados são atuali-
zados por período. 

dAdoS do ISP INdICAM qUedA NA MANCHA CRIMINAl 

 REPRodução/divulgação/PM

Batalhão ganha ‘reforço’ no efetivo 

Assaltante é flagrado por câmera de segurança em rua de Nova Iguaçu 

Assassina de amiga do ex 
é presa em Guapirimim 

um assaltante que 
está à solta nas 
ruas de Nova 

iguaçu vem aterrorizando 
comerciantes e moradores 
da região central da cidade 
da Baixada Fluminense. O 
marginal, que já fez de-
zenas de vítimas, age em 
qualquer horário e mesmo 
em locais com muita mo-
vimentação. 

de acordo com relatos, 
ele tem como alvos prin-
cipais estabelecimentos de 
menor porte, como merce-
arias, lanchonetes e salões 
de beleza. Uma empresá-
ria disse à reportagem do 
Hora H que o seu salão foi 
assaltado três vezes pelo 

mesmo criminoso em in-
tervalos de poucas sema-
nas. “A gente não conse-
gue mais trabalhar em paz 
porque tem a impressão de 
que ele vai agir a qualquer 
momento. É uma sensação 
de impotência. Estamos 
todos aterrorizados. Espe-
ro que a polícia coloque 
logo esse bandido atrás 
das grades”, desabafou a 
profissional do ramo de 
estética. 

 Flagrado por 
câmeras 

ainda segundo informa-
ções, o bandido costuma 
roubar na madrugada. Um 
dos comerciantes infor-
mou que, possivelmente, o 
ladrão utiliza uma técnica 

com ferramenta sofistica-
da que consegue bloque-
ar os sensores de alarme, 
mesmo os de tecnologia 
de ponta, o que possibilita 
a ele arrombar lojas e en-
trar sem chamar a atenção. 
  uma das câmeras de se-
gurança da região flagrou 
o assaltante em ação. Pela 
imagem é possível des-
crever que o indivíduo é 
negro, tem estatura me-
diana, usa boné e carrega 
uma mochila. Ele foi visto 
rondando nas imediações 
do Posto Madureira 1, no 
início da avenida abílio 
augusto Távora, e tam-
bém na área comercial da 
Rua Dr. Thibau.

Comerciantes e mora-
dores do Centro de Nova 

isabel de Jesus, de 
44 anos, foi presa na 
manhã do último do-
mingo, numa ação 
conjunta da 67ª dP 
(guapimirim) e do 34º 
Batalhão da Polícia 
Militar (Magé). Ela 
foi denunciada por 
assassinar a facadas a 
artesã Miriam do Nas-
cimento Rodrigues, 
43, no bairro vale das 
Pedrinhas, em gua-
pimirim, na Baixada 
Fluminense. O crime 
foi em maio passado. 
Na chegada à delega-
cia, ela declarou que 
teria se defendido da 
vítima e do ex-marido.

o delegado da 67ª 
dP, antonio Silvi-

no Teixeira, recebeu 
informações sobre o 
paradeiro de isabel 
de Jesus e a repassou 
para a Polícia Militar 
poder verificar. Fora-
gida há mais de dois 
meses, ela estava es-
condida atrás de um 
móvel dentro da pró-
pria casa, no bairro de 
Parada Modelo.

Mesmo foragida e 
com ordem de prisão 
expedida pela 2ª vara 
Criminal da Comarca 
de guapimirim, isabel 
mantinha contato com 
o ex-marido, por meio 
de um aplicativo de 
celular, com o supos-
to intuito de criar um 
álibi para a sua defesa.

Miriam era amiga do 
ex-marido de isabel 
e estava na casa dele, 
num sítio, no dia 10 de 
maio, quando a sus-
peita chegou com uma 
faca na mão, quebrou 
móveis e plantas na 
residência. No dia do 
assassinato, ele tinha 
rompido o relaciona-
mento com a denun-
ciada.

a vítima chegou a 
ser levada para o Hos-
pital Municipal José 
Rabello de Mello, em 
guapimirim, e de-
pois transferida para o 
Hospital de Saracuru-
na, em Duque de Ca-
xias, mas morreu oito 
dias após o crime.

PF agarra traficantes com carga de cocaína no Galeão

agentes do destacamento 
de Policiamento ostensivo 
(dPo) de guapimirim (34º 
Batalhão da Polícia Militar) 
prenderam três suspeitos de 
tráfico de drogas e estoura-
ram uma “boca de fumo” no 
bairro do limoeiro, em gua-
pimirim, na madrugada do 
último domingo. 

Segundo a corporação, 
lucas Ruan de oliveira dos 
Reis Cardoso, conhecido 
como “Checa da Penha” e 
luís Felipe Cirillo do ama-
ral, anbos de 24 anos; e Ete-
sandro Salustiano gomes, 
26, seriam ligados à facção 
criminosa do estado do RJ, o 
Comando Vermelho. 

Com os acusados foram 
apreendidos: 453 pinos de 

um homem e uma mu-
lher foram presos em fla-
grante pela Polícia Federal 
quando tentavam embar-
car com cocaína no aero-
porto internacional Tom 
Jobim (Riogaleão), na 
ilha do governador, Zona 
Norte do Rio. Eles segui-
riam para as ilhas Maldi-

vas, na Ásia, e para a Tan-
zânia, na África.

Enquanto o homem tinha 
consigo 2,5kg da referida 
droga escondida na costu-
ra da bagagem de mão, a 
mulher guardava 1kg no 
sutiã e nas partes íntimas.

após a prisão, os tra-
ficantes foram levados à 

Superintendência da PF 
na Praça Mauá, na região 
central da capital flumi-
nense, para prescrição da 
prisão em flagrante. Eles 
responderão pelo crime 
de tráfico internacional 
de drogas, com a pena 
podendo chegar a 15 anos 
de reclusão.

dPo na Baixada apreende 
500 pinos de cocaína 

a tropa do 39º Ba-
talhão de Polícia Mi-
litar de Belford Roxo 
‘ganhou’ um reforço, 
um tanto estranho seu 
efetivo. Imagens de 
um vídeo que virali-
zou nas redes sociais 
tem sido comentadas 
pelos internautas. Ne-
las, uma mulher se-
minua aparece apare-
ce ‘dando uma geral’ 
numa viatura da cor-
poração. 

as cenas foram 
gravadas por um pe-
destre em um trecho 
localizado entre as 
avenidas Benjamin 
Pinto dias e Retiro da 
Imprensa. No vídeo é 
possível perceber que 
a mulher sofre de dis-
túrbios psiquiátricos. 
E, embora aparentas-
se estar limpando o 

veículo, em nenhum 
momento foi impedi-
da de continuar seu 
‘trabalho’ pelos agen-
tes que realizavam o 

policiamento na área. 
Procurado pela re-

portagem, o batalhão 
não quis comentar o 
assunto. 

- Mulher com distúrbios psiquiátricos é flagra-
da limpando viatura da PM  

divulgação MPRJ
gação 

Isabel de Jesus em foto de rede social e no momento em que chegou a delegacia

divulgação MPRJ
gação 

iguaçu resolveram se unir 
numa campanha pela pri-
são do assaltante e estão 

oferecendo uma recom-
pensa de R$ 2 mil para 
quem tiver informações 

que possam ajudar a polí-
cia a capturá-lo. 

Os policiais com o material apreendido após 
estourar a boca de fumo no Limoeiro

cocaína de R$ 10 cada, 32 
pinos de cocaína de R$ 40 
cada, 22 munições calibre 
40, sete munições calibre 12, 
duas pistolas Taurus calibre 
40 com numeração raspada, 
uma espingarda calibre 12 

com numeração raspada e 
uma granada. A quantidade 
de drogas apreendida equi-
vale a 243 gramas. Todo o 
material foi levado para a 
67ª dP (guapimirim), onde 
foi feito o registro policial.

divulgação MPRJ
gação 
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iMuNiZaçãO 

No Rio de Janeiro, vacinas contra a gripe 
serão aplicadas até final de agosto

dIVUlGAção

a Secretaria de 
Saúde da capital 
do Rio de Janei-

ro informou que o prazo 
para tomar a dose da va-
cina imunizante contra 
a gripe estende-se até o 
dia 30 de agosto. Desde 
o último dia 14 que os 
cariocas podem tomar 
a vacina, mesmo tendo 
sido encerrado o prazo 
anterior.

o público atendido 
pela secretaria munici-
pal compreende crian-
ças de 6 meses a adultos 
de 60 anos. O atendi-
mento ocorre nas unida-
des de saúde da capital 
de segunda a sexta-feira 
sempre das 8h às 17h. É 
preciso apresentar car-
tão de vacina e docu-
mentos pessoais como 
RG. Para evitar aglo-
merações a prefeitura 
divulgou um calendário 
que obedece a seguinte 
ordem cronológica:

● 6 meses a 17 
anos: até 28 de julho;

● 51 a 60 anos: até 
30 de julho;

● 41 a 50 anos: 28 
de julho a 10 de agosto;

● 31 a 40 anos: 10 
a 18 de agosto;

● 18 a 30 anos: 18 
a 30 de agosto.

● 
Vacinas no Rio de Ja-

neiro contra a gripe
a Prefeitura do Rio de 

Janeiro busca realizar a 
imunização contra a gri-
pe de aproximadamente 
2,2 milhões de pesso-
as. É importante frisar 
que, para as pessoas 
que tomaram a primei-
ra ou segunda dose do 
imunizante contra Co-
vid-19, é necessário 
respeitar um intervalo 
de pelo menos 14 dias 
entre ambas as vacinas 
(Covid-19 e vacinas 
no Rio de Janeiro contra 
a gripe).

os grupos prioritários 
que ainda não se vaci-
naram poderão procurar 
os postos de atendimen-

to. Conforme estipulado 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde estes gru-
pos são elencados da 
seguinte maneira:

● idosos;
● Crianças de 6 

meses a 5 anos;
● grávidas e mu-

lheres que tiveram filho 
há 45 dias;

● Indígenas e qui-
lombolas;

● Profissionais da 
saúde;

● Profissionais da 
educação;

● Profissionais de 
transporte coletivo;

● Caminhoneiros;
● Portuários;
● Funcionários do 

sistema prisional;
● Pessoas com co-

morbidade ou deficiên-
cia permanente;

● População priva-
da de liberdade;

● adolescentes sob 
medidas socioeducati-
vas;

● Forças de segu-
rança e salvamento; e

● Forças armadas.

Público atendido pela secretaria municipal compreende crianças de 6 meses a adultos de 60 anos
dIVUlGAção

redação
horahmunicipios@gmail.com

Atendimento ocorre nas unidades de saúde da capital de segunda a sexta-feira

Iphan estuda tombar arenas do 
Parque olímpico do Rio de Janeiro 

dIVUlGAção

Butantan libera 1,5 
milhão de doses da
 Coronavac ao PNI

Iniciativa do Iphan protegeria as arenas 1 e 2 

o instituto Butantan 
entregou na manhã de 
segunda-feira (26) mais 
1,5 milhão de doses da 
vacina contra o SaRS-
-Cov-2 ao Programa 
Nacional de imuniza-
ções (PNi), do Ministé-
rio da Saúde.

Com a nova entrega, 
as liberações chegam 
à marca de 60,149 mi-
lhões de doses forne-
cidas ao Ministério da 
Saúde desde 17 de ja-
neiro deste ano, quando 
o uso emergencial do 
imunizante foi aprovado 
pela agência Nacional 
de vigilância Sanitária 
(Anvisa).

de acordo com dados 
do instituto Butantan, 
desde o dia 14 de julho 
até hoje, foram entre-
gues 7 milhões de doses 
da vacina. Essas novas 
entregas são referentes 
à produção de um novo 
lote de 10 milhões de 
doses processadas a par-
tir dos 6 mil litros de in-

grediente farmacêutico 
ativo (iFa), recebidos 
no dia 26 de junho.

as vacinas liberadas 
hoje fazem parte do se-
gundo contrato firma-
do com o Ministério da 
Saúde, de 54 milhões de 
vacinas. O primeiro, de 
46 milhões, foi conclu-
ído em 12 de maio. O 
Butantan trabalha para 
completar, até o fim de 
agosto, 100 milhões de 
doses disponibilizadas 
ao PNI.

a matéria-prima rece-
bida em junho foi enva-
sada no complexo fabril 
do Butantan, na zona 
oeste da cidade de São 
Paulo, e passou por eta-
pas como embalagem, 
rotulagem e controle de 
qualidade das doses.

Na madrugada do úl-
timo dia 13, o instituto 
recebeu carga recorde de 
12 mil litros de matéria-
-prima para produzir e 
entregar outras 20 mi-
lhões de doses.

Em meio às olim-
píadas de Tóquio, o 
instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artís-
tico Nacional, ligado 
ao Ministério do Tu-
rismo, estuda tombar 
instalações utilizadas 
nos Jogos olímpicos 
do Rio de Janeiro, 
em 2016.

a iniciativa do 
iphan protegeria as 
arenas 1 e 2 do Par-
que Olímpico, o ve-
lódromo e o Centro 
Olímpico de Tênis. 
E conta com o apoio 
de atletas olímpicos 
como o ex-integrante 
da equipe de atletis-
mo André Domingos.

“a gente precisa 
desse tombamento 
porque não podemos 
deixar morrer esse es-

paço. A gente pergunta 
do legado olímpico e 
ele não aconteceu. É 
o governo federal que 
está mantendo isso 
vivo, trazendo impor-

tantes eventos esporti-
vos para esses espaços 
como o Pan-america-
no de ginástica olímpi-
ca, e eventos do boxe. 
Esse tombamento vai 

proteger essas arenas 
olímpicas, porque isso 
é um patrimônio do 
esporte e do Brasil”, 
comentou o ex-velo-
cista.

dIVUlGAção

De 14 de julho até hoje foram entregues 7 mi-
lhões de doses da vacina

Anvisa recebe pedido para uso de novo imunizante
a agência Nacional de 

vigilância Sanitária (an-
visa) recebeu, na segun-
da-feira (26), uma nova 
solicitação de autorização 
temporária de uso emer-
gencial para vacina contra 
covid-19. Dessa vez, o pe-
dido foi feito pelo labora-
tório chinês Sinopharm e 
apresentado pela empresa 
Blau Farmacêutica, que 
representa o imunizante 
no Brasil.

 
 Tecnologia

a vacina da Sinopharm 
é produzida a partir de um 
vírus inativado. O imuni-

zante é aplicado em duas 
doses, com um intervalo 
de três a quatro semanas 
entre elas. O produto é 
recomendado para pes-
soas acima de 18 anos de 
idade, de acordo com os 
dados conhecidos até o 
momento.

“o desenvolvimento da 
vacina não teve estudos 
clínicos conduzidos no 
Brasil, o que não impede 
a submissão do pedido 
de autorização para uso 
emergencial ou registro 
na Anvisa. As pesquisas 
foram desenvolvidas em 
países como argentina, 

Peru, Emirados Árabes, 
Egito e China”, explicou a 
Anvisa em nota.

Em maio, esse imuni-
zante foi aprovado para 
uso emergencial pela or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS).

Análise e prazos
Segundo o protocolo 

da anvisa, as primeiras 
24 horas serão utilizadas 
para fazer uma triagem 
do processo e verificar se 
os documentos necessá-
rios para avaliação estão 
disponíveis. Se houver 
informações importantes 
faltando, a agência pode 

solicitar as informações 
adicionais ao laboratório.

a análise do pedido de 
uso emergencial é feita 
por uma equipe multi-
disciplinar que envolve 
especialistas das áreas de 
Registro, Monitoramen-
to e inspeção de Medica-
mentos.

de acordo com a Reso-
lução da diretoria Cole-
giada (RdC) 475/2021, 
que regulamenta o uso 
emergencial de vacinas, o 
prazo de análise do pedi-
do pode ser de sete ou 30 
dias, a depender do caso 
específico.
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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!

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2484/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 43, VI do Esta-
tuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 
24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL n° 035/2021 que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FORMAÇÃO DAS EQUI-
PES GESTORAS PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, processo administrativo 2484/2021, na condição de DESERTA.

Porto Real, 26 de julho de 2021.
Maria Madalena Ferreira de Souza

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

PORTARIA Nº 0445 DE 26 DE JULHO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS:
                                                        
                                                                                                             R E S O L V E:

Art. 1º -  CONTRATAR,  por prazo determinado e a título precário pelo período 
de 12(doze) meses, os servidores abaixo relacionados, para atenderem as 
necessidades temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação 
e classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021(SMS), a vista do 
processo administrativo nº 1330/21.

A partir de 26/07/2021                          Função
Paola Imbroinise Azeredo de Sá        Fisioterapeuta
Douglas Fonseca Barbosa               Fisioterapeuta
Vinicius Gangana de Oliveira        Fisioterapeuta

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 446 DE 26 DE JULHO DE 2021. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS

                                                                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 26 de Julho de 2021, MARCIO DE PAULA 
ANTUNES, inscrito no CPF: 151.339.508-45, RG: 23.740.247-6 e OAB/SP 180.044, 
do cargo, SM, de Procurador Geral do Município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS 
Prefeito 

PORTARIA N° 447 DE 26 JULHO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS

                                                                                                                 RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR, a partir de 26 de Julho de 2021, SIMONE REGINA EUSEBIO 
MARTINS - matrícula 6868 - para responder interinamente pela Procuradoria Geral 
do Município. 

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 26 de Julho de 2021, revogando as disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

PORTARIA N° 448 DE 26 JULHO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS

                                                                                                               RESOLVE:

Art. 1° - Fica revogada, a partir de 26 de Julho de 2021, a portaria n° 0391 DE 31 
MAIO DE 2021, que designava o servidor Ernane Helio Dias, matrícula 9666 - para 
atuar interinamente como Secretário Municipal de Administração.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0449  DE 26 DE JULHO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS.
                                                                                                             R E S O L V E:

Art. 1º - EXCLUIR, a partir de 01/07/2021, a   Função Gratificada  (FGR) dos 
servidores abaixo relacionadas, da Secretaria Municipal de Administração.

  Matrícula   Nome             Simbologia
1307                               ALTAMAR GUIDO GOMES                                  FGR III
                                                                     
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01 de julho de 2021, revogadas as disposições em contrário.

ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 046/2021

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com-
pras e Contratos torna público que realizará às 14:00 horas, do dia 10 de agosto 
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 046/2021 na 
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPE-
RAÇÃO TÉCNICA DE MAMÓGRAFO conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 3769/2021. 
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações 
Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de 
papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXI-
MO ADMITIDO: R$ 372.627,00 (trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e 
sete reais)

Porto Real, 26 de julho de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

DECRETO Nº 2610 DE 26 DE JULHO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 908.621,00

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$ 908.621,00 (Novecentos e 
Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais) para atender as programações constantes 
do Anexo I deste Decreto;

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

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

Anexo I

Ficha Unidade Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplemen-
tação

0014 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.04.00 1.214.0000 132.234,00

0016 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.11.00 1.214.0000 36.420,00

0082 13.01.00 10.302.0017-2.022 3.1.90.11.00 1.214.0000 739.967,00

Total
908.621,00

Anexo II

Ficha
Unidade 

Executora

Funcional

Programática
Despesa Fonte Anulação

0013 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.04.00 1.001.0000 132.234,00

0015 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.11.00 1.001.0000 776.387,00

Total 908.621,00

Legenda: 
 Descrição da Fonte e Vinculo

1.001.0000 - Recursos Ordinários.
1.214.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS 

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

DECRETO Nº 2611 DE 26 DE JULHO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 164.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41, 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$ 164.000,00 ( Cento e Sessen-
ta e Quatro Mil Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I deste 
Decreto;

Anexo I

Ficha Unidade Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplemen-
tação

0016 13.01.00 10.301.0101-2.001 3.1.90.11.00 1.214.0000 164.000,00

R$ 
164.000,00

  Art. 2º A cobertura do crédito suplementar a que se refere no artigo anterior decor-
rerão do excesso de arrecadação

da fonte: 1.214.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS.

Art. 3º A memória de Cálculo de Excesso citada no artigo 2º encontra-se detalhada 
no Anexo II conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo
1.214.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito
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Ingredientes

Modo de preparo

LAGARTO À 
PORTUGUESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO 
FORNO FACÍLIMO

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.
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ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021
 RECURSOS:  Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 
RECEITA: 1.7.1.8.03.1.1.21.000
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação 2021 2.300.208,28

Receita Realizada

01 a 06/2021   (A) 1.397.334,65

01 a 06/2020   (B) 2.523.327,99

07 e 12/2020   (C) 1.927.415,89

TOTAL D = (B+C) 4.450.743,88

Fonte: Balancete da Receita 2021. 

 RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMEN-
TO 

Cálculo da Taxa de Incremento

∆ = A / B, logo:
 1.397.334,65 

x 100
2.523.327,99

TAXA DE INCREMENTO (%) ∆ = 55,38

Arrecadação Período 07 e 12/2020 (C) x ∆ = 1.927.415,89 x 5 5 ,38 %

Arrecadação Projetada = 1.067.402,92

Total 2.994.818,81

Demonstração do excesso de arrecadação Cálculo

Receita realizada 01 a 06/2021 (A) 1.397.334,65

Resultado aplicada Tx Incremento 1.067.402,92

SOMA 2.464.737,57

Previsão de Receita 2021 2.300.208,28

 
 Excesso provável de arrecadação (Tendência)     164.529,29
 Excesso já utilizado no exercício                      0,00
    Excesso provável de arrecadação a realizar             0,00

DECRETO Nº 2612 DE 26 DE JULHO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 792.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41, 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$ 792.000,00 ( Setecentos e 
Noventa e Dois Mil Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I 
deste Decreto;

Anexo I

Ficha Unidade Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplemen-
tação

0082 13.01.00 10.302.0017-2.022 31.90.11.00 1.214.0000 792.000,00

R$ 
792.000,00

  Art. 2º A cobertura do crédito suplementar a que se refere no artigo anterior decor-
rerão do excesso de arrecadação

da fonte: 1.214.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS.

Art. 3º A memória de Cálculo de Excesso citada no artigo 2º encontra-se detalhada 
no Anexo II conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 
Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo
1.214.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021
 RECURSOS:  Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
RECEITA: 1.7.1.8.03.2.1.21.000
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação 2021 2.330.265,26

Receita Realizada

01 a 06/2021   (A) 2.244.252,04

01 a 06/2020   (B) 3.286.267,46

07 e 12/2020   (C) 1.872.021,09

TOTAL D = (B+C) 5.158.288,55

Fonte: Balancete da Receita 2021. 

 RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMEN-
TO 

Cálculo da Taxa de Incremento

∆ = A / B, logo:
 2.244.252,04 

x 100
3.286.267,46

TAXA DE INCREMENTO (%) ∆ = 68,29

Arrecadação Período 07 e 12/2020 (C) x ∆ = 1.872.021,09 x 6 8 ,29 %

Arrecadação Projetada = 1.278.403,20

Total 3.150.424,29

Demonstração do excesso de arrecadação Cálculo

Receita realizada 01 a 06/2021 (A) 2.244.252,04

Resultado aplicada Tx Incremento 1.278.403,20

SOMA 3.522.655,24

Previsão de Receita 2021 2.330.265,26

 
 Excesso provável de arrecadação (Tendência)    1.192.389,98
 Excesso já utilizado no exercício                 400.000,00
    Excesso provável de arrecadação a realizar        792.389,98

DECRETO Nº 2613 DE 26 DE JULHO DE 2021.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 252.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41, 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$ 252.000,00 ( Duzentos e 
Cinquenta e Dois Mil Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I 
deste Decreto;

Anexo I

Ficha Unidade Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplemen-
tação

114 13.01.00 10.305.0018-2.027 3.1.90.11.00 1.214.0000 252.000,00

R$ 
252.000,00

  Art. 2º A cobertura do crédito suplementar a que se refere no artigo anterior decor-
rerão do excesso de arrecadação

da fonte:  1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 

Art. 3º A memória de Cálculo de Excesso citada no artigo 2º encontra-se detalhada 
no Anexo II conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo
1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021
 RECURSOS:  Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
RECEITA: 1.7.1.8.03.3.1.21.000
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Previsão Arrecadação 2021 104.915,80

Receita Realizada

01 a 06/2021   (A) 155.369,90

01 a 06/2020   (B) 121.187,22

07 e 12/2020   (C) 157.387,42

TOTAL D = (B+C) 278.574,64

Fonte: Balancete da Receita 2021. 

 RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMEN-
TO 

Cálculo da Taxa de Incremento

∆ = A / B, logo:
 155.369,90 

x 100
121.187,22

TAXA DE INCREMENTO (%) ∆ = 128,21

Arrecadação Período 07 e 12/2020 (C) x ∆ = 157.387,42 x 1 2 8 ,21 %

Arrecadação Projetada = 201.786,41

Total 359.173,83

Demonstração do excesso de arrecadação Cálculo

Receita realizada 01 a 06/2021 (A) 155.369,90

Resultado aplicada Tx Incremento 201.786,41

SOMA 357.156,31

Previsão de Receita 2021 104.915,80

 
 Excesso provável de arrecadação (Tendência)      252.240,51
 Excesso já utilizado no exercício                       0,00
    Excesso provável de arrecadação a realizar              0,00
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Deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
Adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
Coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.
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Ingredientes

Batata recheada 
com frango

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

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 018/2021 DE 26 DE 

JULHO DE 2021.
Designar os servidores para composição dos respon-
sáveis pela fiscalização de Ata de Registro de Preços 
firmada e dá outras providências.
V. Exa. SIDNEY CORREIA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio 
da publicidade;

R E S O L V E:
Artigo 1º - Designar os responsáveis pela fiscalização 
da Ata de Registro de Preços Nº 004/2021, para que 
na qualidade de representante desta Casa Legislativa, 
acompanhe e fiscalize a fiel execução das contratações 
advindas da referida Ata de Registro de Preços, confor-
me preconiza o Art. 67 da Lei 8.666/93.

FISCAL DE CONTRATO TITULAR

1º Fiscal Carlos Eduardo da Silva Nunes

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO

2º Fiscal Micheline Soares Pereira

Artigo 2º - Ficam Designados a partir desta publicação 
os funcionários públicos: Carlos Eduardo da Silva Nu-
nes, matricula nº. 115602011, para atuar como fiscal da 
referida Ata de Registro de Preços e Micheline Soares 
Pereira, matricula nº. 101531997, para atuar como fis-
cal substituto, na ausência do primeiro. O fiscal terá a 
atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execu-
ção do objeto aos termos da referida Ata de Registro de 
Preços nas futuras e eventuais contratações.
Artigo 3º - Ficam os fiscais da administração obrigados 
a comunicar a Diretoria Geral todas as ocorrências rela-
cionadas com o fornecimento e/ou execução do objeto, 

determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos eventualmente observados.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultra-
passam a competência dos fiscais deverão ser solicita-
das ao Diretor Geral em tempo hábil para a adoção das 
medidas saneadoras.
Artigo 4º - Este Ato entra em vigor a contar do dia 01 de 
julho de 2021.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 26 de julho de 2021

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA) 

Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 019/2021 DE 26 DE 
JULHO DE 2021.

Designar os servidores para composição dos respon-
sáveis pela fiscalização de Ata de Registro de Preços 
firmada e dá outras providências.
V. Exa. SIDNEY CORREIA, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio 
da publicidade;

R E S O L V E:
Artigo 1º - Designar os responsáveis pela fiscalização 
das Atas de Registro de Preços Nº 008/2021, 009/2021, 
010/2021 e 011/2021, para que na qualidade de repre-
sentante desta Casa Legislativa, acompanhe e fiscalize 
a fiel execução das contratações advindas das referidas 
Atas de Registro de Preços, conforme preconiza o Art. 
67 da Lei 8.666/93.

FISCAL DE CONTRATO TITULAR

1º Fiscal Antonio Justino de Lima

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO

2º Fiscal Elisa Monique Araujo de Vasconcellos

Artigo 2º - Ficam Designados a partir desta publicação 
os funcionários públicos: Antonio Justino de Lima, ma-
tricula nº. 107362009, para atuar como fiscal das referi-
das Atas de Registro de Preços e Elisa Monique Araujo 
de Vasconcellos, matricula nº. 113352009, para atuar 
como fiscal substituto na ausência do primeiro. O fiscal 
terá a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta 
execução do objeto aos termos da referida Ata de Re-
gistro de Preços nas futuras e eventuais contratações.
Artigo 3º - Ficam os fiscais da administração obrigados 
a comunicar a Diretoria Geral todas as ocorrências rela-
cionadas com o fornecimento e/ou execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos eventualmente observados.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultra-
passam a competência dos fiscais deverão ser solicita-
das ao Diretor Geral em tempo hábil para a adoção das 
medidas saneadoras.
Artigo 4º - Este Ato entra em vigor a contar do dia 01 de 
julho de 2021.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 26 de julho de 2021

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA) 

Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 2249/SEMAD/2021 DE 26 DE JULHO DE 
2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, RENAN 
DIAS MONTEIRO, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria 
Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 2250/SEMAD/2021 DE 26 DE JULHO DE 
2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, FLÁVIA PA-
TRÍCIA MOREIRA DOS SANTOS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº 2251/SEMAD/2021 DE 26 DE JULHO DE 
2021
Exonerar, a contar de 01 de julho de 2021, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JÚLIO CÉSAR FERNANDES PROENÇA GOMES, do cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Se-
cretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 2252/SEMAD/2021 DE 26 DE JULHO DE 
2021
Nomear, a contar de 01 de julho de 2021, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUANA SANTOS DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Executivo, símbolo DAS-4, na Secretaria 
Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 2253/SEMAD/2021 DE 26 DE JULHO DE 
2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, LUCAS DE 
LIMA ARAUJO, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de 
Comunicação Social.
PORTARIA Nº 2254/SEMAD/2021 DE 26 DE JULHO DE 
2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, RENAN 
DOS SANTOS ELOI, do cargo em comissão de Assessor Es-
pecial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal 
de Educação.
PORTARIA Nº 2255/SEMAD/2021 DE 26 DE JULHO DE 
2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ANA LUCIA 
SOARES ASSIS DE MORAES, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na 
Secretaria Municipal de Educação.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com 
a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, reali-
zará licitação em atendimento as necessidades da Secreta-

ria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e 
Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem 
como objetivo o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E FRESAGEM EM 
DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO AREIA BRAN-
CA - BELFORD ROXO–RJ.  Podem participar do Processo 
licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto 
licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 30 de Agosto 
de 2021 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/00056/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião 
da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, 
Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, 
diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos 
e feriados, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e 
apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da 
empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 26 de Julho de 2021.
JERONIMO CORREIA RAMOS

Presidente da CPLMS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a 
Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará 
licitação em atendimento as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convê-
nios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como 
objetivo o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
DOS PRÉDIOS DOS CRAS E CREAS EM DIVERSOS LO-
GRADOUROS NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – RJ.  
Podem participar do Processo licitatório todas as empresas 
do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE 
ABERTURA: 30 de Agosto de 2021 às 14:00 horas. PRO-
CESSO: 52/00166/2020.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião 
da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, 
Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, 
diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos 
e feriados, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e 
apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da 
empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 26 de Julho de 2021.
JERONIMO CORREIA RAMOS

Presidente da CPLMS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a 
Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará 
licitação em atendimento as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convê-
nios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como 
objetivo o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NO RAMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL DE 
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BELFORD 

ROXO/RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas 
as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E 
HORÁRIO DE ABERTURA: 30 de Agosto de 2021 às 16:00 
horas. PROCESSO: 52/00170/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião 
da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, 
Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, 
diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos 
e feriados, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e 
apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da 
empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 26 de Julho de 2021.
JERONIMO CORREIA RAMOS

Presidente da CPLMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITA-
ÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0412/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E PERFORMA 
AMBIENTAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.
OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O PA-
GAMENTO E A LIQUIDAÇÃO DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA 
DO MUNICÍPIO COM A EMPRESA PERFORMA AMBIENTAL 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, REFERENTE AOS SER-
VIÇOS DE DESINFECÇÃO COM PRODUTOS PARA PRO-
FILAXIA DE SUPERFÍCIE DE BENS COMUM DO POVO E 
DE USO ESPECIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM 
OBJETIVO DE PREVENÇÃO DO COVID-19, NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ, REFERENTE AO 
MÊS DE MAIO/2021 (03/05/2021 A 01/06/2021), CONFOR-
ME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 645, ACOSTADA NO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/0412/2021.
VALOR: R$ 327.509,60 (TREZENDO E VINTE E SETE MIL, 
QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.104.2.136
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 92
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2021

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DE 14/07/2021.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITA-
ÇÃO

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 08/0154/2021, 
08/0337/2021, 08/0338/2021 e 08/0339/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e PROSEL DE 
IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
OBJETO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO DE GE-
RADORES DE ENERGIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021.
VALOR: R$ 158.800,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL 
E OITOCENTOS REAIS)
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.028.2.010
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 92
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2021

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DE 14/07/2021.
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João Ferreira 
Pinto, nº 590 

(antigo Campo do Vassourão)

ex-jogador SoUzA é vítima de 
racismo durante transmissão

o ex-joga-
dor Sou-
za, 42, foi 

vítima de racismo 
e xenofobia por 
parte de um tor-
cedor no domin-
go (25) durante a 
transmissão da rá-
dio Craque Neto 
da vitória do Fla-
mengo por 5 a 1 
sobre o São Pau-
lo, pela 13ª rodada 
do Brasileirão. Ao 
UOL, ele afirmou 
que vai denunciar 
o caso à polícia.

o campeão mun-
dial com o clube 
do Morumbi rece-

beu mensagens 
em sua conta no 
instagram en-
quanto comenta-

va o jogo. Depois, 
resolveu divulgar 
o conteúdo ofen-
sivo: “Macaco, 
vendedor de rede, 
baiano de merda, 
viado, desgra-
çado, vai para o 
inferno”, foram 
alguns dos co-
mentários feitos 
em resposta a um 
dos stories do ala-
goano de Maceió. 
o torcedor con-
tinuou: “Cadê o 
freguês? Respon-
de, macaco preto. 
Preto nem é gen-
te!”.

Agora aposentado, Souza é co-
mentarista esportivo


