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Cooperativa 
de lixo lavava 
dinheiro sujo 

de traficantes 

7

7

Segundo estimativa da Polícia Civil, R$ 50 milhões 
foram lavados pelo tráfico na cooperativa de reciclado-
res ambientais Transformando. O tesoureiro foi preso. 

Polícia asfixia 
milícia na Baixada

Missão da 
operação que 

colocou 18 
criminosos 
atrás das 

grades é minar 
a fonte de renda 
das quadrilhas Leonardo foi preso por policiais na 

tarde desta quarta-feira (21) Preso em operação contra a milícia chega à Cidade da Polícia 

7

Belford Roxo oferece 
curso de cuidador idoso 

6

Agressores 

fora das ruas
Dois homens acusados de praticar crimes graves fo-

ram presos na Baixada Fluminense. Um deles enfiou 
um vergalhão no olho do namorado da ex-mulher.  

REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

FABIANO ROCHA / AGÊNCIA O GLOBO

Valdir Marques da Silva Filho, tesoureiro da cooperativa Transformando, chega a delegacia em São Cristóvão

REPRODUÇÃO

PM é baleado 
na cabeça 
em assalto 

a Lojas 
Americanas 

7

Procon-RJ 
descarta 
mais de 

500kg de 
alimentos

4
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RAFAEL BARRETO/PMBR

Belford Roxo faz cadastro do Mapa Cultural
para pagar artistas atingidos pela pandemia 

A Prefeitura de Bel-
ford Roxo publi-
cou, em Diário 

Oficial, a abertura do 
Orçamento Fiscal para 
o Fundo Municipal de 
Cultura no valor de R$ 
3.106.367,21. O valor 
será destinado para o pa-
gamento dos artistas da 
cidade que foram atingi-
dos pela pandemia, como 
determina a Lei Aldir 
Blanc. As inscrições para 
o Mapa Cultural (que 
propiciará o benefício do 
pagamento em dinheiro 
para os 300 selecionados) 
vão até 31 de agosto no 
site www.prefeiturade-
belfordroxo.rj.gov.br/cul-
tura. O preenchimento do 
Mapa Cultural é funda-
mental para que a Prefei-
tura crie o cadastro para 
poder pagar os subsídios 
previstos na lei. A pre-
miação varia de R$ 8.400 
a R$ 10 mil. O resultado 
deverá ser publicado no 
dia 21 de setembro.

Valorização
Na avaliação do pre-

feito Wagner dos Santos 

Carneiro, o Waguinho, o 
Mapa Cultural fará com 
que o município traga à 
tona seus artistas, além de 
propiciar uma grande aju-
da. “Fico feliz em saber 
que conseguimos alinha-
var toda a parte jurídica 
para podermos pagar aos 
nossos artistas, pois eles 
também foram prejudica-
dos pela pandemia. Bel-
ford Roxo dá um grande 
exemplo em valorizar a 
cultura”, finalizou o pre-
feito.
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O secretário munici-
pal de Cultura, Bruno 
Nunes, destacou que 
uma comissão será 
montada para escolher 
os 300 melhores tra-
balhos. Para fazer jus 
aos subsídios da lei, é 
necessário preencher 
os seguintes requisitos: 
ser morador de Belford 
Roxo; comprovar que 

trabalha com cultura 
pelo menos nos últimos 
24 meses; e comprovar 
que teve a renda afeta-
da pela pandemia. “Os 
contemplados terão que 
dar uma contrapartida 
à Prefeitura. Estamos 
montando as Carava-
nas da Cultura e esses 
artistas que receberão 
o dinheiro terão que 

participar do projeto, 
que será realizado em 
diversos bairros”, resu-
miu o secretário.

Bruno Nunes ressal-
tou que, em 31 anos 
de emancipação, essa 
é a primeira vez que a 
cidade tem um Fundo 
Municipal de Cultura, 
um Conselho e um Pla-
no Municipal de Cultu-

ra. “É importante ter-
mos tudo estruturado, 
pois o município fica 
apto a receber repasses 
dos governos estadual 
e federal para a Cultu-
ra todos os anos. Isso é 
bom, pois valorizamos 
os artistas locais e mo-
vimentamos a econo-
mia da cidade”, avaliou 
Bruno.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER BENEFICIÁRIO 

Classe pode se inscrever até 31 de agosto para receber o benefício 

Um passarinho do bico 
preto assobiou no ouvido 
do Sombra que um ex-se-
nador e também ex-pre-
feito foi visto na porta de 
uma prefeitura na Baixa-
da. Atualmente exercen-
do mandato de vereador, 
o político carrega nas 
costas o peso de uma car-
ga de processos, muitos 

dos quais por improbida-
de administrativa no Mi-
nistérion Público Federal. 
A fonte de ‘asas’ inves-
tiga o motivo da visita e 
faz uma previsão, mesmo 
não sendo a Mãe Dináh: 
algum acordo deve estar 
sendo costurado já com 
os olhos nas eleições do 
próximo ano.

Ex-senador na Baixada 

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Ainda segundo apurou 
o passarinho, o ex-sena-
dor conversava ao pé do 
ouvido com um jornalis-
ta da Baixada. E o papo 
estava animado, embora 
são se saiba o teor, mui-
to provavelmente a pau-
ta era política. O colega 

da imprensa em questão 
talvez estivesse tentando 
arrancar ao algum furo de 
reportagem do conhecido 
político. Mas pelo visto, 
essa parte da fofoca vai 
ficar para as próximas 
edições. O Sombra está 
de olho. 

Conversa ao pé do ouvido 

Uma prefeitura da Bai-
xada Fluminense tem pi-
sado feio na bola e, a cada 
dia, mergulhado mais fun-
do no obscuro. Levanta 
suspeita o fato de o gover-
no não disponibilizar no 

site institucional os gastos 
e receitas de sua gestão. 
Dessa forma, a população 
interessada em conferir a 
movimentação financeira 
da administração munici-
pal fica a ver navios. 

Gestão obscura

Globo produzirá programa para 
mostrar escolhas dos sambas-enredo 

O aguardado Carnaval de 
202pós-pandemia ganhou 
mais uma novidade. Para 
os desfiles de 2022, a Liga 
Independente das Escolas 
de Samba (Liesa) apresen-
tou para os presidentes das 
12 agremiações do Grupo 
Especial do Rio de Janeiro 
uma ideia para que as esco-

lhas dos sambas-enredo para 
os desfiles seja televisio-
nada. A TV Globo vai criar 
quatro programas, além de 
um especial, para mostrar a 
escolha dos sambas.

O presidente da Liesa, 
Jorge Perlingeiro, comen-
tou, ao site Carnavalesco, 
a novidade. “Demos uma 

satisfação para os presiden-
tes sobre o nosso trabalho. 
Completamos quatro meses 
na gestão da Liesa. Discuti-
mos o assunto da TV Globo. 
Recebemos uma proposta 
e amanhã vou levar nossa 
resposta para eles. Eles vão 
fazer programas, pela pri-
meira vez, cada escola do 

Grupo Especial vai levar 
três sambas finalistas, e sa-
beremos o samba campeão 
de cada escola. Será na TV 
Globo aberta. No total, a 
Globo fará quatro progra-
mas e mais um especial com 
todos os sambas escolhidos. 
Todos os presidentes apro-
varam”, disse Jorge.

A Liesa apresentou a ideia para os presidentes das 12 agremiações 

PILAR OLIVARES/REUTERS

Comissão será montada para escolher os 300 melhores trabalhos
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CRIME VIRTUAL 

O Ministério Pú-
blico do Estado 
do Rio de Janei-

ro (MPRJ), por meio da 
2ª Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva e De-
fesa do Consumidor e do 
Contribuinte, instaurou na 
última segunda-feira, in-
quérito civil para apurar se 
a concessionária Naturgy 

viola a Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais 
(LGPD - Lei 13.709/2018) 
em seu site.  Os fatos nar-
rados ao MPRJ denunciam 
que no site da Naturgy o 
consumidor é obrigado a 
autorizar o uso de seus da-
dos pessoais pelo grupo e 
suas empresas parceiras 
e terceirizadas para ações 
comerciais, promocionais 
e/ou de marketing para 
conseguir enviar mensa-
gem para a empresa, tendo 

em vista que o campo da 
referida autorização é de 
preenchimento obrigató-
rio, sem o qual não é pos-
sível prosseguir e concluir 
o envio de mensagem.   

Prazo para
 manifestação 

O promotor de Justiça 
Rodrigo Terra oficiou à 
Naturgy requisitando que, 
no prazo de até 30 dias, a 
concessionária se manifes-
te acerca da representação, 

informando se procedem 
as referidas alegações, 
bem como esclareça quais 
as medidas adotadas a fim 
de sanar o problema noti-
ciado, inclusive, enviando 

documentos que o com-
provem. Oficiou, ainda, 
à Agenersa, para que, no 
mesmo prazo, manifeste-
-se acerca da portaria e da 
representação, informan-

do sobre a regularidade 
da conduta da investigada, 
bem como sobre a existên-
cia de procedimento admi-
nistrativo referente ao fato 
investigado.  

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

MP mira Naturgy por suspeita de 
violação a Lei de Proteção de Dados 

Consumidor diz que é obrigado a autorizar 
o uso de informações pessoais pelo 

grupo e suas empresas parceiras 

REPRODUÇÃO 

MP deu prazo de 30 dias para Naturgy prestar esclarecimentos 

Casos de SRAG 
tendem a cair em 24 
estados, diz Fiocruz

A incidência de casos de 
óbitos de Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) 
apresenta tendência de queda 
ou estabilização em 25 uni-
dades da federação, e ten-
de a aumentar no Acre e no 
Amazonas. É o que aponta a 
análise que consta no Bole-
tim InfoGripe, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), di-
vulgado ontem, que conside-
ra os dados das últimas seis 

semanas. Em uma análise de 
curto prazo, de três semanas, 
a maior parte do país apre-
senta tendência de estabilida-
de para síndrome, enquanto 
Amazonas, Mato Grosso do 
Sul, Pará e Rio Grande do Sul 
tendem ao aumento de casos. 
Entre as capitais, cinco das 
27 tendem a um aumento de 
casos: Macapá, Porto Alegre, 
Rio Branco, Rio de Janeiro e 
Vitória.  Apesar disso, o bo-

letim alerta que todas as capi-
tais se encontram em regiões 
onde o nível de transmissão 
comunitária é considerado 
alto, muito alto ou extrema-
mente alto. Nove capitais 
estão no grupo considera-
do mais preocupante: Belo 
Horizonte, Brasília, Campo 
Grande, Curitiba, Goiânia, 
Macapá, Porto Alegre, São 
Paulo e Teresina.

O boletim destaca que 
esse cenário sugere possível 
manutenção do número de 

hospitalizações e óbitos em 
alto patamar, caso medidas 

preventivas não sejam ado-
tadas. 

REPRODUÇÃO 

Análise do Boletim InfoGripe considera dados das últimas seis semanas

Governo anuncia 
recursos para aumentar 

contingente na saúde 

O Ministério da Saúde 
anunciou ontem a disponi-
bilização de recursos para 
a ampliação de equipes e 
de profissionais de saúde 
vinculados à atenção pri-
mária. O nome é dado à 
rede de acompanhamento 
e atendimento formada, 
por exemplo, pelos postos 
de saúde e pelas equipes 
de saúde da família.

De acordo com o mi-
nistério, serão liberadas 
verbas para contratação 

de 13.415 agentes comu-
nitários de saúde, 1.791 
equipes de saúde bucal, 
3.374 equipes de saúde da 
família e 2.477 equipes de 
atenção primária.

A entrada em atuação 
dos profissionais, con-
tudo, depende dos mu-
nicípios. Esses precisam 
atender às exigências do 
ministério para receber 
os recursos e viabilizar 
a contratação dos novos 
profissionais.

“O Ministério da Saúde 
está se comprometendo 
a custear, mas o municí-
pio precisa implantar. Os 
recursos começam a ser 
repassados a partir do mo-
mento que as equipes são 
de fato implantadas. Em 
alguns casos, os municí-
pios já estavam fazendo e 
agora entramos com os re-
cursos”, declarou o secre-
tário de Atenção Primária 
a Saúde do Ministério, 
Raphael Câmara.

Os profissionais contratados trabalharão na atenção primária

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Lei prevê mais transparência 
para cumprir metas 

do saneamento básico 
A Lei 9.370/21, que re-

gulamenta os procedimen-
tos de transparência sobre o 
cumprimento de metas rela-
cionadas ao saneamento bá-
sico foi publicada ontem no 
Diário Oficial do Executi-
vo. A medida valerá para as 
empresas que prestam o ser-
viço no estado, que deverão 
publicar on-line o Relatório 
Anual de Avaliação das Me-
tas de Saneamento, expli-
cando de forma simples as 
metas definidas nos contra-
tos de concessão e usando 
mapas temáticos, gráficos e 
mídias digitais para facilitar 
a compreensão.

A divulgação deverá 
mostrar o estágio de im-
plementação das metas. 
Na Região Metropolitana, 
o responsável por essa di-
vulgação seria o Instituto 
Rio Metrópole. O docu-
mento deverá conter uma 
descrição da infraestrutura 
do sistema existente e da 
hidrografia; da qualidade 
da água dos corpos recep-
tores; a aferição da potabi-

lidade da água distribuída; 
o cumprimento de metas 
sobre esgoto e água; além 
de estatísticas sobre doen-
ças transmitidas pela água.

Deputado Carlos Minc 
(PSB), justificou no pro-
jeto de sua autoria que a 
Lei Federal 14.026/20, que 
definiu o Novo Marco Re-
gulatório do Saneamento 

Básico, trouxe mudanças 
e traçou como meta a uni-
versalização do acesso até 
2033.

“É fundamental para que 
os objetivos sejam alcan-
çados, que se tenha trans-
parência e controle social 
sobre o que é, e o que será 
feito, para se atingir esse 
objetivo. 

Carlos Minc: medida valerá para as empresas
 que prestam serviço no estado

REPRODUÇÃO
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Na onda da pandemia, 
indústria equilibra a confiança 
A Confederação Na-

cional da Indústria (CNI) 
divulgou um dado oti-
mista em meio a pan-
demia que congelou 
diversos segmentos: o 
Índice de Confiança do 
Empresário Industrial 
(Icei) cresceu 0,2 ponto 
neste mês, em compara-
ção com o apurado em 
junho. O índice ficou em 
62 pontos e representa o 
terceiro aumento conse-
cutivo no indicador, que 
acumula crescimento de 
8,3 pontos no período.

O índice varia de 0 a 
100 pontos. Valores aci-
ma de 50 pontos indicam 
confiança do setor indus-
trial e quanto mais aci-
ma de 50 pontos, maior 
e mais disseminada é a 
confiança do empresaria-
do. Quanto mais próximo 
de 0, menor a confiança.

Para o levantamen-
to, foram entrevistadas 

1.316 empresas, entre 
elas, 498 de pequeno por-
te, 500 de médio porte e 
318 de grande porte, de 
1º a 7 de julho de 2021. 
O resultado divulgado 
nesta quarta-feira mostra 
que o índice de expecta-
tivas do empresário em 
relação à economia e a 
própria empresa nos pró-
ximos seis meses tem se 
mantido positivo.

De acordo com a en-
tidade, entre os com-
ponentes do índice de 
confiança da indústria, o 
Índice de Condições Atu-
ais registrou avanço pre-
dominante, de 0,9 ponto, 
atingindo 55,7 pontos em 
julho. Esse aumento foi 
causado principalmen-
te pela percepção mais 
positiva a respeito da 
economia brasileira, que 
aumentou em 1,6 ponto 
e se encontra atualmente 
em 54,4 pontos.

Jovens de baixa renda, entre 17 e 22 anos, cursando ou que con-
cluiu o ensino médio na rede pública terão ajuda para o primeiro 
emprego. O Instituto PROA oferece 2.800 vagas em curso gratuito 

e online no RJ. 

Os assaltos a ônibus que trafegam pela Via Dutra têm se inten-
sificados. Criminosos escolhem horários estratégicos, entre 7h e 
8h, e agem, principalmente, no trecho entre Nova Iguaçu e São 

João de Meriti. 

O número de denún-
cias contra o ex-verea-
dor do Rio Jairo Souza 
Santos Júnior, o Dr. 
Jairinho, de 44 anos, só 
aumenta. O Ministério 
Público do RJ denun-
ciou mais uma vez o 
filho do deputado Co-
ronel Jairo.

Dessa vez, Jairinho 
vai responder pelos 
crimes estupro, le-
são leve, lesão grave, 
vias de fato e lesão na 
modalidade de dano à 
saúde emocional con-
tra uma ex-namorada, 
entre os anos de 2014 
e 2020.   

FICHA EXTENSA 

OUTROS CRIMES 

A lei que define as 
Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) do RJ para 
2022 foi sancionada 
pelo governador Cláu-
dio Castro e publicada 
no D.O. da última sex-
ta. O texto estima défi-
cit de R$ 21,5 bilhões 
para o próximo ano. 

A principal arrecadação é através de 
impostos, que somam 66,6% de todas 
as receitas - somente com o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), a previsão é de qua-
se R$ 39,5 bilhões, em 2022.

LDO SANCIONADA 

ARRECADAÇÃO BILIONÁRIA 

EDITORIAL

Ainda segundo o texto da Lei 
9.368/21, a receita corrente líquida é 
de R$ 69,1 bilhões e as despesas che-
gam aos R$ 90,6 bilhões. Das 1.243 
emendas apresentadas, 1.021 foram 
aprovadas, um índice de 82,4%. 

EMENDAS APROVADAS

O governo do RJ san-
cionou a Lei 9.369/21, 
que obriga o Instituto 
de Segurança Pública 
(ISP) a publicar anual-
mente um dossiê sobre 

os homicídios culposos 
e lesões corporais causa-
dos por atropelamentos 
ferroviários. Nomeado 
“Dossiê Joana Bonifá-
cio”, o projeto das de-

putadas Renata Souza e 
Mônica Francisco, am-
bas do PSol, faz referên-
cia à jovem de 19 anos 
morta após um atropela-
mento, em 2017.

ISP vai criar dossiê sobre 
atropelamentos na linha férrea 

REPRODUÇÃO 

Fiscalização em 16 supermercados encontrou 
produtos vencidos e mal armazenados

CRIME CONTRA O CONSUMIDOR 

Ação do Procon-RJ descarta mais de 500kg de alimentos

ASSESSORIA 
DE IMPRENSA

Agentes do Procon 
Estadual estive-
ram em 16 super-

mercados nos municípios 
do Rio, Niterói, Nilópolis 
e Nova Iguaçu e realiza-
ram mega ação de fiscali-
zação, em parceria com o 
Instituto de Pesos e Medi-
das (Ipem). Entre as irre-
gularidades identificadas, 
alimentos vencidos, sem 
informações sobre a data 
de validade e manipula-
ção, mal armazenados e 
publicidade enganosa. To-
dos os estabelecimentos 
foram autuados.

Dos 16 supermercados 
vistoriados, houve des-
carte de produtos em 14. 
Desse total, 341kg e 531g 
de alimentos não possuíam 
informação sobre a data 
de validade e manipula-
ção; 151kg e 724g estavam 
vencidos; 10kg e 738g es-
tavam mal armazenados; 
e 5kg e 800g eram carnes 
previamente moídas, prá-

tica proibida por lei. Entre 
os alimentos descartados, 
vale ressaltar, havia carnes 
diversas, frios, doce de lei-
te, produtos em conserva, 
salgados, recheios, massas 
e doces prontos.

Interditado 
Na Zona Oeste do Rio, 

um estabelecimento em 
Realengo teve as áreas de 
açougue e laticínio inter-
ditadas devido à ausência 
de barreira de proteção 
entre os locais e o armaze-
namento de lixo. Em Ban-
gu, um dos supermercados 
vistoriados também teve 
a área do laticínio interdi-
tada, uma vez que o local 
está em obras, gerando 
acúmulo de poeira e su-
jeira no lugar. Em um su-
permercado da Taquara, os 
agentes constataram publi-
cidade enganosa. A pro-
moção informava que, se o 
consumidor comprasse um 
determinado absorvente, 
ganharia um pacote de len-
ço umedecido. Porém, se o 
cliente efetuasse a compra 

dos produtos separada-
mente, o valor era menor 
que o promocional.

Na Zona Norte, os agen-
tes identificaram que, em 
um mercado no Méier, ha-
via cartazes promocionais 
com o nome e o valor do 
produto em destaque, po-
rém as condições da ofer-
ta estavam em fonte bem 
menor, o que pode induzir 
o consumidor ao erro. Os 
fiscais constataram tam-

bém que, em Cascadura, 
dois supermercados ven-

diam a sacola plástica com 
valor superior ao de custo, 

infringindo a lei estadual 
8473/19.

REPRODUÇÃO 

GERAL

CHINA - Pelo menos 25 
pessoas morreram em He-
nan, na região central da 
China na pior chuva em mil 
anos. Segundo as autorida-
des meteorológicas, seis das 
vítimas foram registradas 
em uma linha do metrô na 
capital da província, Zheng-
zhou, que foi inundada.   

Cerca de 100 mil foram 
retiradas de suas casas na 

capital Zhengzhou, onde 
os transportes ferroviário 
e rodoviário foram inter-
rompidos, com represas e 
reservatórios cheios em ní-
veis alarmantes e milhares 
de tropas realizando uma 
operação de resgate na pro-
víncia.  Autoridades muni-
cipais disseram que mais de 
500 pessoas foram resgata-
das do metrô inundado, com 

imagens das redes sociais 
mostrando passageiros de 
trem no escuro, com água 
até o peito, e uma estação 
reduzida a uma grande pis-
cina marrom.

“A água bateu no meu 
peito”, escreveu um sobre-
vivente nas redes sociais. 
“Fiquei com muito medo, 
mas o mais aterrorizante 
não foi a água, mas a falta 

de ar dentro do trem.”

Aquecimento 
global 

Como em ondas de calor 
recentes nos Estados Uni-
dos e no Canadá e enchen-
tes na Europa Ocidental, as 
chuvas na China são quase 
certamente relacionadas ao 
aquecimento global, disse-
ram cientistas à Reuters. 

M
UN

DO

Pior chuva em mil anos deixa pelo menos 25 mortos 

Agentes do Procon-RJ fiscalizando setor de açougue 

Em Niterói, a saída 
de gás de um estabele-
cimento foi interdita-
da, pois, apesar de ha-
ver botijão, o local não 
possuía autorização do 
Corpo de Bombeiros. 
Os fiscais determina-
ram que o botijão de 
gás fosse retirado do 
local por pessoa capa-
citada, até que fosse 
comprovada a regula-
rização.

As demais irregulari-

dades encontradas du-
rante a ação foram: di-
vergência entre o valor 
informado na gôndola 
e no caixa, ausência de 
preços, do cartaz com o 
telefone do Procon-RJ, 
do cartaz ou livro de 
reclamações, do car-
taz sobre a proibição 
de venda de bebidas a 
menores de 18 anos e 
de balança de precisão 
para uso do consumi-
dor.

Em todos os super-
mercados fiscalizados, 
os agentes encontra-
ram problemas estrutu-
rais como: piso quebra-
do, lixeira sem ou com 
pedal quebrado, fiação 
exposta, ferrugem, ralo 
não sifonado e sem tela 
de proteção, mofo e go-
teira. Além disso, 6 de-
les não possuíam caixa 
preferencial adaptado 
para cadeirantes.

Outro destaque im-

portante é que os agen-
tes do Ipem reprova-
ram 4 balanças. Havia 
balança desregulada, 
com pesagem fora dos 
padrões da portaria do 
Inmetro, com mau es-
tado de conservação, 
com o dispositivo in-
dicador danificado ou 
com o mostrador de 
peso danificado, difi-
cultando a visualização 
correta pelo consumi-
dor.

LOCAL NÃO POSSUÍA AUTORIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 

Cidade ficou sem transporte, e 100 
mil pessoas foram retiradas de casa

REUTERS/DIREITOS RESERVADOS
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REFORÇOS CHEGANDO

ASSESSORIA 
DE IMPRENSA

Atacante de 21 anos agrada a 
Roger Machado e pode chegar 
por empréstimo às Laranjeiras

DIVULGAÇÃO

Atacante de 21 anos teve o nome ventilado nas Laranjeiras

Ainda sem reforços 
para o segundo 
semestre, o Flumi-

nense estuda a contratação 
de Léo Chú, do Grêmio. 
Com pouco espaço em Por-
to Alegre, o atacante de 21 
anos teve o nome ventilado 
nas Laranjeiras e agrada ao 
técnico Roger Machado. 
Com contrato no Tricolor 
Gaúcho até o fim de 2024, 
o jovem pode chegar por 
empréstimo ao Rio de Ja-
neiro. Léo Chú estava em-
prestado na última tempo-
rada ao Ceará, onde fez 30 
jogos e se destacou. Titular 

do Vozão no Campeonato 
Brasileiro, o atacante mar-
cou três gols e deu seis as-
sistências, desempenho que 
chamou a atenção na Euro-
pa. O Amiens, da Segunda 
Divisão da França, chegou 
a fazer uma proposta na 
casa dos R$ 30 milhões, 
mas o Grêmio recusou e 
reintegrou o jogador.

Ele estava nos planos do 
técnico Renato Portalu-
ppi após a venda de Pepê 
para o Porto, de Portugal, 
e chegou a viver um bom 
momento no início da tem-
porada até pegar Covid-19 
em abril. Quando voltou, 
o time já estava sob o co-
mando de Tiago Nunes, e 

o atacante perdeu espaço 
com o técnico. E com Feli-
pão, ele entrou em apenas 
um dos três jogos sob o co-
mando do treinador.

O Grêmio passa por um 
processo de enxugamento 
do elenco e está avalian-
do possíveis saídas de jo-
gadores. Nomes como por 
exemplo de Paulo Victor, 
Victor Ferraz e Everton 
Cardoso não estão mais 
nos planos e não devem se-
guir no clube. Mas a direto-
ria não considera que Léo 
Chú faça parte da “lista de 
liberados” para diminuir o 
plantel. O Fluminense ain-
da não fez contato com o 
Grêmio.

Flu avalia contratação 
de Léo Chú, do Grêmio

Passageiro acha CNH de Gabigol 
em Salvador e combina devolução
Autor de três gols na 

goleada por 5 a 0 sobre o 
Bahia, no último domin-
go, o atacante Gabigol 
perdeu a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
no aeroporto de Salvador. 
O documento foi encon-
trado por um passageiro, 
que entrou em contato 
com amigos. Juntos, eles 
iniciaram uma campanha 
nas redes sociais para a 
devolução do documento.

A campanha logo vira-
lizou até que chegou na 
irmã de Gabriel, Dhio-
vanna Barbosa, que res-
pondeu à publicação e 
entrou em contato para 
combinar a entrega da 
CNH.

De acordo com o dono 
da página que realizou a 

campanha, foi acertado 
que o documento seria 
entregue para amigos de 
Gabriel, que estavam em 
Salvador. O grupo ficaria 
responsável por fazer a 

entrega do documento ao 
artilheiro.

Nas redes sociais, Ga-
bigol publicou na tarde 
de segunda-feira (20) um 
agradecimento.

“Obrigado pela CNH 
hein?! Vou conseguir di-
rigir e ouvir meu rapzin 
no RJ! Cara de bobo. 
Rolando de rir no chão”, 
postou o artilheiro.

Atacante esteve na Bahia no último domingo

DIVULGAÇÃO

Botafogo anuncia contratação do técnico Enderson Moreira
O Botafogo anunciou a 

contratação do treinador 
Enderson Moreira, que 
estava sem clube desde 
que deixou o Fortaleza. O 
técnico chega para subs-
tituir Marcelo Chamusca 
com a missão de devolver 
o clube à Série A.

Objetivo que será de-
safiador para o novo co-
mandante. Com a derrota 
desta terça-feira (veja os 
lances no vídeo), o Bo-
tafogo caiu para a 14ª 
posição, soma 13 pontos 
e está 10 atrás do G-4. A 
distância para a zona de 
rebaixamento é bem me-
nor e pode ficar em dois 

pontos ao fim da rodada. 
O trabalho começará já 
nesta quarta-feira, data 
marcada para a apresenta-
ção do técnico.

Enderson já estava na 
lista de nomes que o Bo-
tafogo mapeou para suce-
der Marcelo Chamusca. 
Lisca era plano A, mas a 
recusa fez a diretoria mu-
dar de foco no mercado. 
O profissional estava livre 
desde abril, quando foi 
demitido do Leão depois 
de ser eliminado da Copa 
do Nordeste.

Ele chegou ao clube 
cearense na reta final da 
temporada 2020, com a 

missão cumprida de livrar 
o time do rebaixamento. 
No último ano, o treina-
dor passou também por 
Ceará e Goiás, além do 
Cruzeiro. Em BH, teve o 
desafio de reerguer um gi-
gante da Série B, mas du-
rou apenas 12 jogos, com 
seis vitórias, três empates 
e três derrotas.

A última passagem não 
foi boa, mas Enderson 
tem experiência na Série 
B. Com 100 rodadas dis-
putadas em cinco edições, 
o técnico foi campeão do 
torneio duas vezes: com o 
Goiás, em 2012, e com o 
América-MG, em 2017, 

ano em que o Internacio-
nal também disputou a se-
gunda divisão.

Essa contratação será a 

última cartada da direto-
ria nessa Série B, já que o 
regulamento não permite 
mais trocas de comando. 

Se o novo treinador for 
demitido, a missão ficará 
com um auxiliar do clu-
be.

DIVULGAÇÃO

Nome foi alternativa após recusa de Lisca 

A demissão de Marcelo 
Cabo foi o capítulo mais re-
cente de uma realidade em 
São Januário: a constante 
mudança de técnicos. Des-
de 2016, o Vasco não com-
pleta um ano com o mesmo 
treinador. 

Os dados são da ferra-
menta “Rotatividade dos 
Técnicos”, que mapeia a 
dança das cadeiras no fute-
bol brasileiro desde 2003. 
Neste período, o Vasco teve 
39 trocas (é o 14º na lista). 
No ranking do tempo de 
permanência dado aos co-
mandantes, o clube ocupa a 
12ª posição - com a média 
de 5,8 meses.

Jorginho foi o último 
treinador a ficar mais de um 
ano em São Januário. Na 
primeira passagem, o ex-

-lateral assumiu em 17 de 
agosto de 2015 e deixou o 
cargo em 28 de novembro 
de 2016. Nos 16 meses, não 
evitou o segundo rebaixa-
mento para a Série B, mas 
conquistou um título do Ca-
rioca. Teve um aproveita-
mento de 60%.

O vai e vem, a despeito 
de eventuais reflexos em 
campo, causa problemas 
financeiros. Na ocasião da 
demissão de Ricardo Sá 
Pinto no ano passado, o 
Vasco acumulava dívidas 
com os seus últimos seis co-
mandantes. Realidade igual 
para ex-auxiliares técnicos. 
São cinco que processam o 
clube.

A decisão de demitir um 
técnico na Série B não foi 
algo inédito no Vasco.

Vasco não completa 
um ano com o mesmo 
técnico desde 2016
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

 Belford Roxo oferece curso de cuidador de 
idoso que já formou mais de 180 mulheres

O Centro Especia-
lizado de Atendi-
mento à Mulher 

de Belford Roxo (Ceam-
bel), em Santa Amélia, 
está realizando o curso de 
cuidador de idosos para as 
mulheres cadastradas no 
equipamento, vítimas de 
violência ou para as que 
possuem o CadÚnico. As 
aulas da primeira turma 
desse ano já começaram e 
contam com 38 mulheres 
e uma fila de espera para 
novas turmas em agosto. 
As interessadas devem ter 
de 18 a 55 anos e ir à uni-
dade de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 16h, mu-
nidas de duas fotos 3x4, 
identidade, CPF, compro-

vante de residência, folha 
de resumo do CadÚnico 
e comprovante de escola-
ridade (é necessário ter o 
ensino médio completo). 

 O curso começou a 
ser oferecido em 2019 e 
já certificou mais de 180 
mulheres. A coordenado-
ra especial do Ceambel, 
Ana Cristina de Souza 
Luiz, explicou que quem 
não tiver o ensino médio 
completo é encaminhado 
à EJA (Educação Jovens 
e Adultos) para comple-
tarem seus estudos e pos-
sam estar se qualificando 
posteriormente. “É funda-
mental para que as mulhe-
res referenciadas nos Cras 
(Centro de Referência da 
Assistência Social) sai-
bam que CadÚnico não é 
só bolsa família. Elas têm 

direitos a diversos servi-
ços, como por exemplo, 
cursos, descontos em fa-
culdades, isenções e passe 
interestadual. E com esse 
curso tem a oportunida-
de de serem inseridas no 
mercado de trabalho”, 
destacou Ana Cristina.

Enfermeira há oito anos, 
com duas pós-graduações 
e professora de faculdades 
e cursos técnicos, Cibele 
Athayde é quem está mi-
nistrando o curso no Ce-
ambel. Para ela, o projeto 
marca o empoderamento 
da mulher que através da 
qualificação consegue sua 
liberdade financeira e tem 
renda para sustentar sua 
família. “Com a apostila, 
passo para as alunas tó-
picos importantes como 
as principais doenças que 

acometem os idosos, que 
é o caso da hipertensão, 
diabetes, Alzheimer e 

Parkinson, além de ensi-
nar a aferir pressão arte-
rial, a retirar da cadeira 

e passar para a cama, en-
caminhar para o banho e 
posições”,

IZABELLE RODRIGUES 
izabellejornalista@outlook.com

As interessadas devem ter de 18 a 55 anos e ir à unidade de segunda a sexta
DIVULGAÇÃO

Roberta e Maraísa veem no curso de cuidador de idosos uma oportunidade de trabalhar

Paes anuncia edital para a bilhetagem 
eletrônica dos transportes públicos

O prefeito do Rio, Edu-
ardo Paes, anunciou, na 
manhã de quarta-feira 
(21), o novo modelo de bi-
lhetagem digital do trans-
porte público do Rio de 
Janeiro ao lado da secretá-
ria de Transportes, Maína 
Celidônio.

O objetivo é, segundo a 
Prefeitura, criar um siste-
ma mais amigável e trans-
parente para os usuários. 
A Prefeitura vai lançar um 
edital em agosto em busca 
de empresas para a gestão 
do projeto. O presidente 
da Câmara de Vereadores, 
Carlo Caiado, também es-
teve no evento.

Segundo a secretaria, 
atualmente a prefeitura 
não tem como apurar as 
receitas do sistema para 
saber quando o sistema é 
lucrativo ou não. Assim, 
não há controle de quantas 
pessoas embarcam.

“A prefeitura vai gerar 
receita, socorrer o sistema 
e garantir a circulação de 
todas as linhas”, disse Ce-
lidônio.

O modelo usado é se-
melhante ao usado em ou-
tros países, com a possibi-
lidade de pagamento das 
passagens com celulares, 

Pix, QR Code e a aquisi-
ção de passes mensais.

O prefeito afirmou que 
a gestão dos transportes 
de maneira transparente é 
um dos maiores desafios 
da administração pública, 
pois a conta dos proble-
mas no sistema é paga pe-
los cidadãos, que enfren-
tam transportes lotados.

“Hoje estamos dando o 
primeiro passo da refor-
mulação completa deste 

sistema, que é necessária 
e urgente, pois faz a po-
pulação sofrer”, afirmou 
Paes. 

O prefeito, que já dis-
se que não subsidiaria as 
empresas de transporte, 
não nega a possibilidade 
de aporte de dinheiro pú-
blico no sistema. Ele disse 
ainda que as imagens de 
transporte público lotado 
ainda devem acontecer 
por um tempo.

Fim da dupla função
A ideia é acabar com 

o uso de dinheiro em um 
ano e meio. O projeto pre-
vê o fim da dupla função 
de motoristas que manu-
seiam dinheiro e dirigem.

A integração deve ser 
ampliada na cidade. Além 
de ônibus, vans, metrô, 
BRT e trens, o sistema 
deve incluir, gradualmen-
te, os sistemas Bike Rio e 
Táxi Rio.

O edital da licitação tem 
previsão de publicação no 
dia 30 de agosto. O proje-
to prevê o monitoramento 
da demanda de passagei-
ros por meio de dados de 
GPS das linhas.

O início da operação 
está previsto para até três 
meses após a assinatura do 
contrato, que deve ocorrer 
até o primeiro trimestre do 
ano que vem. A concessão 
será de dez anos.

Receita de publicidade
Entre as receitas previs-

tas para auxiliar o sistema, 
está a da publicidade nos 
aplicativos e no cartão. A 
ideia é que as passagens 
possam ficar mais baratas 
com a ajuda deste dinhei-
ro.

Paes, anunciou o novo modelo de bilhetagem 
digital do transporte público do Rio de Janeiro 

DIVULGAÇÃO

O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, afirmou 
em um post no twitter na 
quarta-feira (21) que 70% 
dos adultos do município 
do Rio já receberam pelo 
menos a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19.

Segundo ele, quase 
30% já receberam a se-
gunda dose. O prefeito 
comemorou na rede so-
cial. Ao antecipar vaci-
nação na última semana, 
a Prefeitura prometeu va-

cinar todos os adultos até 
18 de agosto.

“70% dos cariocas 
adultos vacinados com 
a primeira dose e qua-
se 30% com a segunda. 
Ótimas notícias mas não 
podemos vacilar!!! Não 
atrase ao chegar sua vez, 
a única escolha é a de 
qual posto ir! Continuem 
se cuidando, usando más-
cara e não esqueçam a 2ª 
dose”, disse Paes em seu 
post.

70% dos adultos do Rio 
já receberam a primeira 

dose da vacina

O curso de cuidador de idosos conta com 38 pessoas matriculadas e uma fila de esper

 Os encontros teóri-
cos acontecem uma vez 
por semana durante qua-
tro semanas, onde é feita 
uma avaliação. A partir 
da nota, a aluna é encami-
nhada a uma das duas Ins-
tituições de Longa Perma-
nência parceiras em São 
Vicente ou Centro para 
as aulas práticas. Aos 32 
anos, Roberta Santos fi-
cou sabendo do curso por 
uma amiga, achou interes-
sante e decidiu se matri-
cular. “Conheço algumas 
pessoas que conseguiram 

trabalho depois de fazer 
o curso. Além de ser gra-
tuito e rápido, o que me 
incentivou foi ver como 
mudou a vida financei-
ra de uma amiga. Minha 
expectativa é grande para 
me qualificar e conseguir 
um emprego nesse mo-
mento tão difícil”, disse 
Roberta. 

Maraísa Maria de Je-
sus, 26, também não ficou 
para trás. Sabendo que es-
tava passando por um mo-
mento difícil em sua vida, 
uma conhecida indicou 

o curso para ela. “Essa 
oportunidade apareceu em 
um momento muito bom. 
Terminando o curso vou 
dar tudo de mim para con-
seguir um emprego, sair 
do aperto e ter a liberdade 
do meu próprio dinheiro. 
Esse projeto maravilhoso 
ajuda e vai ajudar ainda 
mais mulheres, principal-
mente as dependentes, a 
conquistarem sua liberda-
de financeira ou ter uma 
renda. A mulher é dona do 
seu próprio destino”, ga-
rantiu Maraísa.

ENCONTROS UMA VEZ POR SEMANA

DIVULGAÇÃO
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Minar as fontes de 
renda e cumprir 
mandados de pri-

são. Esse foi o objetivo da 
operação contra integrantes 
de milícias no Rio e na Bai-
xada Fluminense para “as-
fixiar” as fontes de renda 
das quadrilhas. Na ação, 17 
pessoas foram presas. 

Entre eles está Arilson 
Lopes de Amorim, conhe-
cido como Arilso. Ele é in-
tegrante da milícia que atua 
no bairro de Andrade de 
Araújo, em Belford Roxo. 
Segundo as investigações, 
a quadrilha é controlada 
por Marcinho Bombeiro, 
que foi detido em 2019.

Na Zona Oeste do Rio, 
os agentes prenderam no 
bairro Santa Cruz Bruno 
Lima Luiz, vulgo Bruninho 

do João XXIII. Contra ele, 
havia mandados de prisão 
por roubo majorado e estu-
pro.

Depósitos clandestinos 
Os policiais da Delega-

cia de Serviços Delegados 
(DDSD) e da Delegacia 
Especializada em Armas, 
Munições e Explosivos 
(Desarme) desarticularam 

quatro depósitos de gás 
clandestinos explorados 
pelo miliciano Danilo Dias 
Lima, o Tandera, e encon-
traram provedores ilegais 
de internet explorados pelo 
bando. 

Entre os presos, também 
está Jasiel Farias de Brito. 
Ele é responsável por lo-
teamentos clandestinos na 
região de Campo Grande, 

inclusive o do Monte das 
Oliveiras. Ele foi preso 
com outros dois corretores 
que, segundo a polícia, es-
tavam a serviço dos crimi-
nosos. Agentes da Delega-
cia de Roubos e Furtos de 
Cargas (DRFC) prenderam 
um suspeito com vários 
mandados de prisão por 
homicídio a mando de uma 
milícia na capital.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Força-tarefa contra a milícia faz 
18 prisões na capital e na Baixada

SUFOCAR A QUADRILHA 

REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

Operação da Polícia Civil mira nas fontes de renda de grupos paramilitares que atuam nas regiões 

Recompensa pela prisão de Tandera 
aumentou de R$ 1 mil para R$ 5 mil 

Agentes da DDSD atuaram em depósitos de gás clandestinos 

De acordo com as espe-
cializadas, entre os crimes 
praticados pelos parami-
litares que são alvo de in-

vestigação estão: cobran-
ças irregulares de taxas de 
segurança e de moradia; 
instalações de centrais clan-

destinas de TV a cabo e de 
internet; armazenamento e 
comércio irregular de boti-
jões de gás e água; empre-

sas de GNV ilegais; parce-
lamento irregular de solo 
urbano; exploração e cons-
truções irregulares, areais e 

outros crimes ambientais; 
comercialização de produ-
tos falsificados e contraban-
do; transporte alternativo 

irregular; estabelecimentos 
comerciais explorados pela 
milícia e utilizados para la-
vagem de dinheiro.

CRIMES INVESTIGADOS

Usina de reciclagem lavou mais 
de R$ 50 milhões do tráfico 

Um esquema usou uma 
usina de reciclagem de re-
síduos para lavar dinhei-
ro do tráfico de drogas. As 
investigações apontam que 
traficantes do Complexo 
do Caju, na Zona Norte do 
Rio, usaram a cooperativa 
de recicladores ambientais 
Transformando para movi-
mentar mais de R$ 50 mi-
lhões, entre 2018 e 2021. 

Uma operação realizada 
por agentes da 17ª DP (São 
Cristóvão) na manhã de on-
tem, prendeu três pessoas. 

As investigações apon-
tam que apenas na Trans-
formando, os criminosos 
lavaram R$ 18 milhões. O 
restante dos valores passou 
pelas contas de Francisca 
Erica Abreu Carlos, presi-
dente da cooperativa, Val-
dir Marques da Silva Filho, 
tesoureiro da empresa e um 
dos presos na operação, e 
Paulo Sérgio da Silva, que 
não tem vínculo com a co-
operativa. Apenas a conta 
pessoal deste último movi-
mentou, no período investi-

gado, mais de R$ 4 milhões.
Presa na ação, Erica 
Os policiais encontraram 

na casa de Erica, uma das 
presas na ação, vários do-
cumentos suspeitos na sua 
residência. Ela terá que es-
clarecer a origem do mate-
rial. Seu marido, Valdir, foi 
preso por porte ilegal de ar-
mas. Na sua casa, na Ilha do 
Governador, agentes encon-
traram um revólver calibre 
38 e R$ 60 mil em espécie. 

Investigadores desco-
briram que Valdir com-
prou o imóvel, há cerca 
de três meses, por R$ 800 
mil, pagos em dinheiro. 

Ele vai responder porte de 
arma adulterada. Agentes 
também apreenderam dois 
carros (um Sportage e um 
Amarok) e uma motocicleta 
Suzuki B-King.

Já no Caju foi preso Vic-
tor Madalena de Lima, 18, 
um segurança do tráfico. 
Com ele os policiais encon-
traram uma carga de drogas. 
Dentro da cooperativa, foi 
detida e conduzida para a 
delegacia Gleice Kelly Pe-
reira. Secretaria da coope-
rativa, ela era responsável 
pelos serviços bancários e 
movimentou milhões de re-
ais.

Agentes fazem cerco na entrada da casa de Valdir Marques 

FABIANO ROCHA / AGÊNCIA O GLOBO

OAB pede apuração contra 
policial que matou cachorro 

A Comissão de Proteção 
e Defesa dos Animais da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) pediu uma 
apuração rigorosa do caso 
do policial civil que matou 
um cachorro na Praça da 
Bandeira, Centro do Rio. A 
entidade quer saber por que 
o agente não foi preso em 
flagrante e por que ele não 
teve a arma apreendida.

O caso foi registrado 

na 18ª DP (São Cristóvão) 
como crime de maus-tratos 
a animais com agravante de 
morte. O cão pertencia a um 
artista de circo e o policial 
integra a Coordenadoria de 
Recursos Especiais (Core).

Lotado na Coordenado-
ria de Recursos Especiais 
(Core), Ney Cortes da Silva 
foi afastado das funções. O 
presidente da comissão da 
OAB, Reynaldo Velloso, 

pediu a cassação do porte de 
arma do agente. 

Em depoimento, o poli-
cial disse que achou que o 
cachorro iria atacá-lo e por 
isso atirou.Testemunhas 
afirmam que o policial, além 
de atirar no cachorro tam-
bém disparou para o alto. 
Em nota, a Corregedoria da 
corporação informou que o 
caso será apurada “com ri-
gor”.

PM é baleado na cabeça em tentativa 
de assalto a Lojas Americanas 

Um policial militar foi 
baleado na tarde de ontem 
no bairro Maria Paula, em 
São Gonçalo, Região Me-
tropolitana do Rio. O agente 
estava de folga e foi atingi-
do na cabeça por um dispa-
ro de arma de fogo durante 

uma tentativa de assalto à 
unidade das Lojas Ameri-
canas na Estrada Velha de 
Maricá. Equipes do 7ºBPM 
(São Gonçalo) foram acio-
nados para o local. 

O Corpo de Bombeiros 
informou que foi acionado 

para verificar a ocorrência 
às 15h10. O policial, que 
aparenta ter aproximada-
mente 45 anos, foi encami-
nhado em estado grave para 
o Hospital Estadual Azeve-
do Lima (Heal), no bairro 
Fonseca, em Niterói.

Suspeitos por assalto e lesão corporal 
gravíssima rodam na Baixada 

Dois homens foram pre-
sos ontem por agentes da 
Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF). 

Diogo Rosário da Silva, 
de 29 anos, suspeito por 
roubo qualificado, foi pre-
so em Duque de Caxias. 
E Júlio Cesário do Nasci-
mento, 40, acusado de le-

são corporal gravíssima, 
foi detido em São João de 
Meriti. 

De acordo com informa-
ções da especializada, Dio-
go foi condenado pela Jus-
tiça a 7 anos de cadeia por 
ter assaltado passageiros 
de um ônibus em Caxias. 
E Júlio responde por le-
são corporal gravíssima, 

condenado a 3 anos por ter 
brigado com o atual namo-
rado da ex-mulher. Ele en-
fiou um vergalhão no olho 
da vítima.

Os dois foram encami-
nhados ao sistema prisio-
nal. Informações sobre 
denúncias podem ser pas-
sadas à delegacia pelo tele-
fone: (21) 98596-7442.

Suspeitos por assalto e lesão corporal grave são presos na Baixada 

REPRODÇÃO
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 FUNDO ELEITORAL

Presidente diz que deve vetar
 dinheiro para o fundo eleitoral

DIVULGAÇÃO

O presidente Jair 
Bolsonaro ga-
rantiu que de-

verá vetar o aumento 
no fundo eleitoral de 
R$ 5,7 bilhões aprova-
do, na quinta-feira (15), 
pelo Congresso na Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2022.  

“Posso adiantar para 
você que não será san-
cionada”, disse o pre-
sidente em entrevista 
exclusiva para a Rádio 
Nacional da Amazônia, 
que teve trechos exibi-
dos no programa A Voz 
do Brasil de segunda-
-feira (19). 

“A tendência nossa é 
não sancionar isso daí 
em respeito aos traba-
lhadores, ao contribuin-
te brasileiro”, disse o 
presidente. Segundo o 
presidente, o dinheiro 
pode ser mais bem em-
pregado na construção 
de pontes e construção 
de malha rodoviária, 
por exemplo.

Auxílio Emergencial 
e novo programa de 
renda 

O presidente comen-
tou que, mesmo com a 
pandemia, o Brasil con-
seguiu encerrar o ano 
passado com mais em-
pregos do que no ano 
anterior.

Jair Bolsonaro tam-
bém falou sobre o au-
xílio emergencial que o 
governo vem pagando 
aos brasileiros em fun-
ção da pandemia de co-
vid-19. No ano passado 
foram pagas 5 parcelas 
de R$ 600 às famílias 
que comprovassem ne-
cessidade. 

“Nós gastamos em 
auxílio emergencial em 
2020 o equivalente a 
mais dez anos de Bol-
sa Família”, disse.  E 
comentou que o novo 
programa de transferên-
cia de renda que deverá 
substituir o Bolsa Famí-
lia deve ter um incre-
mento de mais de 50% 
no valor que é pago 
atualmente. De acordo 
com o presidente, o va-
lor médio do Bolsa Fa-
mília passará de R$ 192 
para R$ 300.

Vacinação
Jair Bolsonaro falou 

também sobre o anda-

mento da vacinação no 
país. Disse que, exce-
tuando os países pro-
dutores de imunizantes, 
o Brasil é o país que 
mais tem vacinado no 
mundo. Segundo ele, no 
Brasil já foram distri-
buídas mais de 150 mi-
lhões de doses de vacina 
e mais de 100 milhões 
de pessoas já tomaram a 
primeira dose. 

“Mais da metade das 
pessoas acima de 50 
anos já estão vacina-
das”, disse. Comentou 
também sobre o apoio 
do governo federal a 
estados e municípios 
no combate à pande-
mia. Segundo ele, fo-
ram cerca de R$ 700 
bilhões repassados para 
o combate da covid-19 
para abertura de leitos 
de UTI, compra de in-
sumos.

Amazônia 
“A Amazônia é uma 

região riquíssima.”, 
disse. Segundo o presi-
dente, está a cargo do 
Ministério de Minas e 
Energia um projeto que 
permita às comunidades 
indígenas que vivem 
em terras demarcadas 

Fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões foi aprovado na quinta-feira (15) pelo LDO para 2022
DIVULGAÇÃO

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

Presidente falou com exclusividade para para a Rádio Nacional

Economia da cidade do Rio pode voltar 
ao nível pré-covid em setembro

DIVULGAÇÃO

FNDE prorroga prazo 
para renovação de 
contratos do Fies

 Previsão é do Boletim Econômico do município divulgado nesta semana

desenvolver atividades 
como garimpo, criação 
de pequenas centrais hi-
drelétricas e cultivo de 
plantações. “Algumas 
comunidades indígenas 

estão vibrando com a 
possibilidade de apro-
var esse projeto para dar 
dignidade a eles”. 

Bolsonaro também fa-
lou sobre a distribuição 

de títulos da reforma 
agrária na região. “Em 
dois anos de governo 
nós distribuímos mais 
títulos do que nos últi-
mos 20 anos”, disse.

O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) prorrogou 
até 30 de setembro o prazo 
para renovação semestral 
dos contratos assinados 
com o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies). 
A medida foi publicada na 
terça (20) no Diário Oficial 
da União e vale para con-
tratos simplificados e não 
simplificados do primeiro 
semestre de 2021.

O processo de renovação 
deve ser feito por meio do 
sistema SisFies. O período 
vem sendo estendido para 
garantir que todos os estu-
dantes possam realizar os 
aditamentos neste período 
de pandemia da covid-19.

No caso de aditamento 
não simplificado, quando 
há alteração nas cláusulas 
do contrato, como mudan-
ça de fiador, por exemplo, 
o estudante precisa levar a 
documentação comproba-
tória ao banco para fina-
lizar a renovação. Já nos 
aditamentos simplificados, 
a renovação é formalizada 
a partir da validação do es-
tudante no sistema.

A autarquia responsável 
pela execução de políticas 
educacionais do Ministé-
rio da Educação (MEC) 
também estendeu o prazo, 
até 30 de setembro, para 
os estudantes interessados 
pedirem a transferência 
de curso ou de instituição 
de ensino e a dilatação do 

período de utilização do 
financiamento estudantil 
referente ao primeiro se-
mestre do ano.

Os contratos do Fies de-
vem ser renovados semes-
tralmente. O pedido de 
aditamento é feito inicial-
mente pelas instituições de 
ensino e, em seguida, os 
estudantes devem validar 
as informações inseridas 
pelas faculdades no Sis-
Fies. 

A prorrogação feita pelo 
FNDE vale para contratos 
assinados até dezembro 
de 2017. Os contratos do 
Novo Fies, firmados a par-
tir de 2018, têm cronogra-
ma definido pela Caixa.

O Fies é o programa do 
governo federal que tem 
como meta facilitar o aces-
so ao crédito para financia-
mento de cursos de ensino 
superior oferecidos por 
instituições privadas. Cria-
do em 1999, ele é ofertado 
em duas modalidades des-
de 2018, por meio do Fies 
e do Programa de Financia-
mento Estudantil (P-Fies).

O primeiro é operado 
pelo governo federal, sem 
incidência de juros, para 
estudantes que têm renda 
familiar de até três salários 
mínimos por pessoa. O per-
centual máximo do valor 
do curso financiado é defi-
nido de acordo com a renda 
familiar e os encargos edu-
cacionais cobrados pelas 
instituições de ensino. 

Caso o município do 
Rio de Janeiro mante-
nha o ritmo de cres-
cimento atual, a eco-
nomia carioca deve 
voltar ao patamar pré-
-pandemia em setem-
bro próximo. A pre-
visão está no Boletim 
Econômico do Rio 
de Janeiro, divulgado 
pelo prefeito Eduardo 
Paes e pelo secretário 
de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação 
e Simplificação (SM-
DEIS), Chicão Bu-
lhões. O diagnóstico 
da situação ajuda nas 
tomadas de decisões e 
na elaboração de polí-
ticas públicas, segun-
do a prefeitura do Rio 
de Janeiro.

O documento avalia 
que a aceleração da 
campanha de vacina-
ção contra a covid-19 
deverá levar a um au-
mento real do Produto 
Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e ser-
viços produzidos no 
município) municipal 
deste ano da ordem de 
5%, depois da queda 
estimada de 5,6% no 
ano passado.

Outro ponto posi-
tivo apontado pelo 
documento foi a ex-
pansão do mercado 
de trabalho nos úl-
timos meses. De ja-
neiro a maio deste 

ano, foram gerados 16 
mil empregos novos, 
dos quais a metade no 
mês de maio. A maior 
parte dos novos postos 
de trabalho ocorreu no 
setor de serviços, seg-
mento da economia ca-
rioca que mais emprega 

pessoas, segundo dados 
do Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados (Caged).

“Temos uma secre-
taria que busca atrair 
investimentos, para tra-
zer para um balcão úni-
co todos os processos 

de licenciamento e fa-
cilitar a vida daqueles 
que desejam empreen-
der na cidade do Rio. 
Como consequência, 
esperamos mais rique-
za, investimentos e em-
pregos sendo gerados”, 
disse o prefeito.
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Escolas de Volta Redonda recebem 
manutenção para volta às aulas 

A Secretaria Muni-
cipal de Educação 
(SME), em parce-

ria com as Secretarias de 
Saúde e Infraestrutura, deu 
início às ações de manu-
tenção e melhorias nas 106 
unidades de ensino da rede, 
visando o retorno presen-
cial das aulas. Entre os ser-
viços já executados estão 
limpeza, capina e pequenas 
reformas. A previsão é que 
os alunos voltem às salas 
de aula no dia 13 de setem-
bro, após a conclusão do 
ciclo de vacinação contra a 
Covid-19 em professores e 
profissionais da Educação.

O retorno ocorrerá de for-
ma híbrida, aulas presen-
ciais e online, respeitando 
a decisão dos pais/respon-
sáveis dos alunos. No caso 
dos maiores de idade e do 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos), eles poderão 

optar pelo espaço físico ou 
virtual de ensino. Os que 
decidirem retomar as aulas 
presenciais assinarão um 
termo de compromisso. As 
aulas remotas continuarão a 
ser ofertadas somente àque-
les que não aderirem ao mo-
delo presencial.

No caso dos estudantes 
que não têm acesso à inter-
net, a Secretaria de Educa-
ção seguirá providenciando 
o material impresso a eles. 
A estimativa é que dos 36 
mil alunos matriculados 
na rede municipal de Volta 
Redonda, aproximadamen-
te 21 mil voltem ao ensino 
presencial.

De acordo com a diretora 
do Departamento Pedagógi-
co da Secretaria Municipal 
de Educação, Valéria Au-
gusta Coelho, um plano de 
retorno foi elaborado para 
cada secção: Educação In-
fantil, Ensinos Fundamen-
tal, Médio e EJA (Educação 
de Jovens e Adultos), tendo 

em vista todos os protoco-
los de sanitários e de saúde.

“Desde o início do ano 
temos visitado todas as es-
colas para saber as condi-
ções e como melhorá-las 
para receber nossos alunos 
e profissionais com total se-
gurança. Fizemos as obras 
emergenciais, conforme a 

necessidade e prioridade, 
mas sabemos que muitas 
escolas precisam de obras 
grandes e que ainda serão 
realizadas. Além desses 
ajustes, o governo munici-
pal conseguiu retomar, no 
dia 1º de julho, a limpeza, 
que não era realizada desde 
o ano passado, com a con-

tratação de uma empresa, 
respeitando todo o processo 
licitatório”, destacou Valé-
ria.

Além da melhoria na es-
trutura física, as escolas, 
incluindo creches, recebe-
rão tapetes sanitizantes, dis-
pensers com álcool em gel 
(70%), que ficarão insta-

lados em vários ambientes 
como salas de aula, refeitó-
rios e outros. Máscaras fo-
ram adquiridas para servi-
rem de estoque nas escolas, 
caso algum aluno chegue à 
unidade sem a proteção fa-
cial. Todos também terão a 
temperatura corporal aferi-
da.

IZABELLE RODRIGUES 
izabellejornalista@outlook.com

DIVULGAÇÃO

Previsão é que retorno aconteça no dia 13 de setembro 
de forma híbrida, obedecendo aos protocolos sanitários

Todos terão a temperatura corporal aferida para entrar nas escolas

VOLTA ÀS AULAS

Nova sede da Unidade de Saúde 24h de 
Penedo começa a funcionar no dia 30 de julho
Os moradores e turistas 

de Penedo que necessita-
rem de atendimento mé-
dico 24h na localidade, 
agora contarão com uma 
Unidade de Saúde maior e 
mais estruturada. 

A partir do dia 30 de ju-
lho, a Prefeitura de Itatiaia, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, iniciará os atendi-
mentos na nova sede do 
Serviço de Atendimento 
24 horas de Penedo, loca-
lizada na Avenida Brasil, 
no Centro Comercial. 

De acordo com o Secre-
tário de Saúde, Leandro 
de Oliveira, o espaço foi 
projetado para atender as 
necessidades de emergên-
cia em saúde da população 
e vai dispor de recepção, 
consultórios, espaço para 
verificação da pressão ar-
terial, de administração de 
medicamentos, de curati-
vos, área administrativa e 
de apoio. 

A equipe de saúde será 
composta por médicos 
clínicos, enfermeiros,  

técnicos e auxiliares de 
enfermagem e auxiliares 
administrativos para aten-
dimento à população. 

 - A Unidade de Saúde 
24 horas, que atualmente 
funciona no mesmo prédio 
da Estratégia de Saúde da 
Família ( ESF), agora terá 
uma nova sede. Ela passa-
rá a funcionar em um espa-
ço mais amplo e confortá-
vel. A finalidade é oferecer 
um melhor atendimento a 
população - finalizou o se-
cretário de Saúde.

DIVULGAÇÃO

Espaço foi projetado para atender necessidades de emergência

Manurb, em parceria com a Prefeitura, capacitará 
moradores de Itatiaia nas áreas Industrial e Ambiental
A parceria firmada na 

última semana, entre a 
Prefeitura de Itatiaia, por 
meio da Secretaria de Tra-
balho Emprego e Gera-
ção de Renda de Itatiaia 
(Setegre), com a empre-
sa Manurb, com sede em 
Resende, proporcionará 
aos moradores de Itatiaia 
capacitação profissional 
nas áreas industrial e am-
biental.  

Com isso, as novas va-
gas de qualificação profis-
sional serão ofertadas na 
próxima rodada de cursos 
prevista para o mês de 
agosto. Serão 30 vagas ao 
todo, dividas para as duas 
áreas.  

Na área industrial, o 
curso ofertado será de 
Limpeza Profissional In-

dustrial, onde os capaci-
tantes aprenderão tudo so-
bre limpeza do ambiente 
e higienização, com foco 
total na rotina do que o 
mercado industrial pede 
dos trabalhadores que ten-
tam uma vaga de empre-
go.  

Na área ambiental, será 
com foco total em limpe-
za e manutenção de áreas 
verdes, com aulas teóricas 
e cem por cento práticas, 
com roçadeiras, assopra-
dores, e materiais afins.  

- Com essa iniciativa, 
a empresa Manurb cum-

pre seu papel social de 
melhorar a mão de obra 
do trabalhador de Itatiaia. 
Temos sede na cidade e, 
hoje, contratamos mais de 
90% da mão de obra da 
empresa que é da cidade 
de Itatiaia. Iremos ampliar 
as oportunidades na hora 
de contratar sabendo que 
o morador tem qualifica-
ção para a área que iremos 
precisar. Isso será um di-
ferencial para a cidade - 
declara Cesar Ramos da 
Costa, Diretor Executivo 
da Manurb.  

Para o secretário de 
Trabalho, Emprego e Ge-
ração de Renda, Felipe 
Santos,ter  uma capacita-
ção ajuda  muito na hora 
de conseguir uma vaga no 
mercado de trabalho. 

Novas vagas de qualificação profissional 
serão ofertadas em agosto

DIVULGAÇÃO
A Prefeitura de Resen-

de, através da Secretaria 
Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos instalou 
uma nova caixa d’água 
na região de Visconde de 
Mauá na última semana. 
A caixa d’água possui uma 
capacidade de 20 mil li-
tros.  A implantação desta 
caixa d’água tem como 
finalidade ampliar a capa-
cidade de reservatório de 
água. As equipes instala-
ram o armazenamento na 
estação que já existe e que 
atende toda a população 
da região de Visconde de 
Mauá. 

A Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Pú-
blicos destaca que neste 
período, entre os meses 
de julho e agosto, são fre-
quentes os problemas de 

escassez de água devido à 
seca. Com essa nova caixa 
d’água será possível aten-
der as demandas da popu-
lação local e também dos 
turistas, que necessitam da 
água para o dia a dia.  

O prefeito Diogo Ba-
lieiro Diniz ressalta que 
a instalação de um novo 
reservatório de água era 
uma demanda antiga dos 
moradores de Visconde de 
Mauá.  

-A quantidade de água 
tem diminuído com o pas-
sar dos anos e a população 
tem aumentado gradual-
mente, tanto de moradores 
como turistas que passam 
temporadas na região. 
Com esse período de seca, 
a região tem sofrido já há 
algum tempo com proble-
mas de escassez de água. 

Resende instala nova caixa d’água 
na região de Visconde de Mauá
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Prefeitura Municipal de Japeri
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

STOLEN

Etapa 1
Cerca de 300g de 
farinha de trigo
125 ml de leite li-
geiramente morno
30g de fermento 
biológico
1 pouco de cerve-
ja
Etapa 2
1 colher (sobreme-
sa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de 
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento 
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) 
de rum
100g de chocolate 
meio-amargo pi-
cado
100g de frutas cris-
talizadas
100g de uvas pas-
sas
100g de nozes mo-
ídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derreti-
da

Etapa 1
Misture bem os 
ingredientes, for-
mando uma mas-
sa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa eta-
pa na massa fer-
mentada e misture 
del icadamente, 
até ficar homogê-
nea.
Etapa 3
Junte a farinha de 
trigo e o fermento 
em pó à mistura 
da etapa 2 e mis-
ture bem, até a 
massa ficar bem 
homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a mas-
sa crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamen-
te, no papel de as-
sar, por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em for-
no baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quen-
te, pinte com man-
teiga e polvilhe 
açúcar.
Repita até que 
acabem a mantei-
ga e o açúcar, de 
forma que o Stol-
len fique com uma 
casca branca.
Sirva em seguida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI
 

CNPJ 39.485.396.0001-40

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE JAPERI  
 

PREGÃO PRESENCIAL N°01.2021

OBJETO: Pregão Presencial para fornecimento de 
materiais para composição de kits complementares 
de gêneros alimentícios para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Japeri comunica aos interessados o 
adiamento “SINE DIE” do Pregão Presencial - SRP 
nº 001/CPL/2021 para análise de representação 
exposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro do Processo TCE – RJ, através do Processo 
nº 223.099-0/2021. A nova data da sessão pública 
será informada pelos mesmos meios de divulgação 
utilizados anteriormente. Outras informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação/
CPL/SEMUG, situada a Estrada Vereador Francisco da 
Costa Filho nº 1993 – Santa Inês – Engenheiro Pedreira 
– Japeri – RJ.

Marcio Nascimento Silva
Pregoeiro Suplente PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JAPERI
 

CNPJ 39.485.396.0001-40

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE JAPERI  
 

PREGÃO PRESENCIAL N°03.2021

OBJETO: Pregão Presencial para fornecimento de 

material de expediente para atender as necessidades 
administrativas e operacionais da Prefeitura Municipal 
de Japeri.

A Prefeitura Municipal de Japeri, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Governo, tendo em vista o que 
consta no Processo nº905/2021 da Lei Federal 8666/93  
e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
o PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2021, com abertura 
prevista para o dia 05/08/2021, às 10h, FICA ADIADO 
“SINE DIE”, motivado pela necessidade de alteração 
do Termo de Referência. Os interessados poderão no 
horário das 10h às 16h nos dias normais de expediente, 
obter demais informações da Sede da Prefeitura 
Municipal de Japeri, situada na Avenida Vereador 
Francisco Costa Filho, 1993 – Santa Inês – Japeri/RJ 
ou por e-mail para licitacao.cpl@japeri.rj.gov.br.
horas.

Marcio Nascimento Silva
Pregoeiro Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI
 

CNPJ 39.485.396.0001-40

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE JAPERI  
 

PREGÃO PRESENCIAL N°04.2021

OBJETO: Pregão Presencial para fornecimento de 
gêneros alimentícios da Merenda Escolar, de acordo 
com as requisições do Setor de Alimentação Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação de Japeri/RJ.

A Prefeitura Municipal de Japeri, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Governo, tendo em vista o que 
consta no Processo nº1667/2021 da Lei Federal 8666/93  
e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
o PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2021, com abertura 

prevista para o dia 05/08/2021, às 10h, FICA ADIADO 
“SINE DIE”, motivado pela necessidade de alteração 
do Termo de Referência. Os interessados poderão no 
horário das 10h às 16h nos dias normais de expediente, 
obter demais informações da Sede da Prefeitura 
Municipal de Japeri, situada na Avenida Vereador 
Francisco Costa Filho, 1993 – Santa Inês – Japeri/RJ.
horas.

Marcio Nascimento Silva
Pregoeiro Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI
 

CNPJ 39.485.396.0001-40

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE JAPERI  
 

PREGÃO PRESENCIAL N°05.2021

OBJETO: Pregão Presencial para fornecimento de 
materiais para composição de kits pedagógicos.
Secretaria Municipal de Educação de Japeri/RJ.

A Prefeitura Municipal de Japeri, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Governo, tendo em vista o que 
consta no Processo nº1034/2021 da Lei Federal 8666/93 
e alterações posteriores, AVISA aos interessados que 
o PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2021, com abertura 
prevista para o dia 03/08/2021, às 10h, FICA ADIADO 
“SINE DIE”, motivado pela necessidade de alteração 
do Termo de Referência. Os interessados poderão no 
horário das 10h as 16h nos dias normais de expediente, 
obter demais informações da Sede da Prefeitura 
Municipal de Japeri, situada na Avenida Vereador 
Francisco Costa Filho, 1993 – Santa Inês – Japeri/RJ.

Marcio Nascimento Silva
Pregoeiro Suplente

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

21 DE JULHO DE 2021 PUBLICADO EM 22/07/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 2231/SEMAD/2021 DE 21 DE JULHO DE 
2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os ser-
vidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Se-
cretaria Municipal de Educação.
JOÃO FÁBIO DE SOUZA
PATRÍCIA VIANA SILVA
SONIA BARBOSA DA COSTA
PORTARIA Nº 2232/SEMAD/2021 DE 21 DE JULHO DE 
2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os ser-
vidores abaixo relacionados, para exercerem o cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-
8, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
MARIA DA PENHA DIAS DA SILVA
EDELMA DE OLIVEIRA ROSA 
CLAUDIA DOS SANTOS GOULAT

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CIDADANIA E DA MULHER

PORTARIA Nº 014/SEMASCM/2021 DE 21 DE JULHO DE 
2021.
 “Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual refe-
rente ao Contrato nº 003/SEMASCM/2021, processo ad-
ministrativo nº 45.004/2021, que trata de fornecimento e 
instalação de material de comunicação visual, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e 
da Mulher no Município de Belford Roxo, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores DOUGLAS ALAN RODRI-
GUES SILVEIRA – Matrícula nº 60/81.807 e DANIELE DA 
SILVA CORRÊA FONTES – Matrícula nº 60/81.809, res-
pectivamente, para exercerem a fiscalização da execução 
contratual referente ao Contrato 003/SEMASCM/2021, 
processo administrativo nº 45.004/2021, que trata de for-
necimento e instalação de material de comunicação visual, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a contar de 02 de julho 
de 2021.

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania 

e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Trabalho CONVOCA os seguin-
tes conselheiros a participar da Reunião Ordinária para a 
composição da mesa diretoria e a posse dos novos conse-
lheiros e suas respectivas representações, que acontecerá 
na quinta-feira, dia 26 de Julho de 2021 às 14:00 horas, 
na Secretaria Municipal de Trabalho, situada na Av. Benja-
mim Pinto Dias, 1.305 – Centro –Belford Roxo, no auditório 
desta.
Na representação da Secretaria Municipal de Trabalho
Titular – Oscar Pereira dos Santos Filho
Suplente – Ruth Santiago Banny
Na representação das Secretarias Municipal de Admi-
nistração e Municipal de Comunicação Social.
Titular - Nathalia Coelho de Carvalho
Suplente – Nelsimar Coutinho Rodrigues
Na representação da Secretaria Municipal de Educação
Titular - Paulo Bernardo da Costa
Suplente – Gleice de Moura Rolim
Na representação da Secretaria Municipal de Ciência 
e Tecnologia
Titular - Clayton dos Santos Liberatori
Suplente - Fernando de Souza
Na representação da Secretaria Municipal de Habitação 
e Urbanismo
Titular- Juliana Rosa Pimentel
Suplente - Fábio Rechuem Lopes
Na Representação das Secretarias Municipal de As-
sistência Social, Cidadania e da Mulher e Municipal de 
Defesa Civil
Titula - Ariane Carla da Silva Gonzaga
Suplente – João Alberto Meneses Ferreira
Na representação das Secretarias Municipal de Servi-
ços Públicos e Municipal de Esporte e Lazer
Titular- Michele Legentil Torno
Suplente – Flávio da Silva Vanderlei
Na representação da Câmara de Dirigentes de Lojistas 
(CDL)
Titular - Ariane Leonardo Branco Pessoa
Suplente - Edemilde Rosa Ribeiro
Na representação da Instituição Esperança
Titular - Manuel Martins Guedes
Suplente - Luan da Silva Guedes
Na representação da Instituição Sim, eu sou do Meio!
Titular - Débora do Espirito Santo da Silva
Suplente-Jadson Willian da Silva
Na representação da Instituição Ong Brasil Ipê
Titular - Edman João da Silva
Suplente - Eliaquim de França Tenório
Na representação da Instituição Ong Sublime
Titular - Jandyra da Penha Francisco Rosa
Suplente - Meire Rodrigues Souza Almeida
Na representação da Instituição Femuber
Titular - Luiz Claudio Consulo
Suplente- Márcio da Silva de Souza
Considerando que houve a reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Trabalho, realizando uma nova eleição dos 

participantes deste Conselho Municipal.
Considerando a posse dos novos Conselheiros na data 
mencionada acima.

SÉRGIO LINS DA SILVA
Secretário Municipal de Trabalho

60/80.918

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

OBJETO: Credenciamento no Mapa Cultural dos espaços 
culturais e artísticos Município de Belford Roxo
  
A Secretaria Municipal de Cultura de Belford Roxo torna 
público o Mapa Cultural do Município. O credenciamento 
dos espaços culturais e artísticos ficará aberto permanen-
temente. A homologação e validação para participar dos 
editais de chamada pública da Lei Aldir Blanc acontecerá 
impreterivelmente no dia 24/08/2021.
 
Link para inscrição: https://forms.gle/1WPJdCemHagH-
5JMz9 

BRUNO DO NASCIMENTO NUNES
Secretário Municipal de Cultura

Omitido no Jornal hora H de 21/07/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

OBJETO: Aviso de Chamada Pública do Edital n°001/2021 
- Subsídio para manutenção de atividades artísticas e cul-
turais 
 A Secretaria Municipal de Cultura de Belford Roxo, por 
meio da Comissão de Seleção, Avaliação e Acompanha-
mento do edital de chamada pública n°001/2021 da Lei de 
auxilio emergencial ao setor cultural, nomeada pela porta-
ria n°002/SMC de 16 de julho de 2021, torna público o Cha-
mamento do edital n. 001/2021 do Inciso II da Lei Federal 
14.017/2020 Aldir Blanc, em conformidade com o edital e 
seus respectivos anexos, disponíveis na integra no endere-
ço eletrônico: https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultu-
ra/  . As inscrições ficarão abertas entre os dias 21/07/2021 
e 03/09/2021 de acordo com o cronograma presente no 
edital.

BRUNO DO NASCIMENTO NUNES
Secretário Municipal de Cultura

Omitido no Jornal hora H de 21/07/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

OBJETO: AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DO EDITAL DE 
PRÊMIOS N°002/2021
A Secretaria Municipal de Cultura de Belford Roxo, por 
meio da Comissão de Seleção, Avaliação e Acompanha-
mento do edital de chamada pública n°002/2021 da Lei de 
auxilio emergencial ao setor cultural, nomeada pela porta-
ria n°002/SMC de 16 de julho de 2021, torna público o 

https://forms.gle/1WPJdCemHagH5JMz9
https://forms.gle/1WPJdCemHagH5JMz9
https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura/
https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura/
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Ingredientes

Modo de preparo

VIRADO DE 
LEGUMES

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pica-
da1/2 pimentão verme-
lho picado1 xícara (chá) 
de ervilha fresca ou con-
gelada1 xícara (chá) de 
farinha de milho amarela 
flocada• sal a gosto• pi-
menta-do-reino a gosto• 
salsa (ou salsinha) picada 
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!

chamamento para o edital de Premiação da Lei Federal 
14.017/2020 Aldir Blanc, em conformidade com o edital 
n°002/2021 e seus respectivos anexos disponíveis na in-
tegra no endereço eletrônico: https://prefeituradebelfordro-
xo.rj.gov.br/cultura/ . As inscrições ficarão abertas entre os 
dias 21/07/2021 e 03/09/2021 de acordo com o cronogra-
ma presente no edital. 

BRUNO DO NASCIMENTO NUNES
Secretário Municipal de Cultura

Omitido no Jornal hora H de 21/07/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

OBJETO: AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DO EDITAL DE 
PROJETOS N°003/2021
A Secretaria Municipal de Cultura de Belford Roxo, por 
meio da Comissão de Seleção, Avaliação e Acompanha-
mento do edital de chamada pública n°003/2021 da Lei de 
auxilio emergencial ao setor cultural, nomeada pela por-
taria n°002/SMC de 16 de julho de 2021, torna público o 
chamamento para o edital de Premiação da Lei Federal 
14.017/2020 Aldir Blanc, em conformidade com o edital 
n°003/2021 e seus respectivos anexos disponíveis na in-
tegra no endereço eletrônico: https://prefeituradebelfordro-
xo.rj.gov.br/cultura/ . As inscrições ficarão abertas entre os 
dias 21/07/2021 e 03/09/2021 de acordo com o cronogra-
ma presente no edital. 

BRUNO DO NASCIMENTO NUNES
Secretário Municipal de Cultura

Omitido no Jornal hora H de 21/07/2021

ERRATA:
NA PORTARIA Nº 004/SEMC/2021 DE 20 DE JULHO DE 
2021, publicada em 21/07/2021.
Onde se lê: Anexo II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
PARA ESPAÇOS E INSTITUIÇÕES CULTURAIS https://
drive.google.com/file/d/1IXIqBYiQ1PqIEAgm0X0-YbM-
-k_RLtUoK/view?usp=sharing
Leia-se: Anexo II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA 
ESPAÇOS E INSTITUIÇÕES CULTURAIS https://drive.
google.com/file/d/1hzaWYCyGIF7sdwtI4aWVhsS_pqd-
Du1YZ/view?usp=sharing

BRUNO DO NASCIMENTO NUNES
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 21 DE JULHO DE 2021.
Normatiza os procedimentos relativos ao abastecimento de 
veículos oficiais da frota da Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso XII, do Art. 56-A, da Lei 
Complementar nº 270, de 30 de junho de 2021.  
Considerando os princípios da transparência e publicida-
de no âmbito da Administração Pública do Município de 
Belford Roxo, com o escopo de instituir um instrumento 
normativo, para o estabelecimento de procedimentos de 
controle de abastecimento dos veículos do Município, com 
o objetivo de prevenir riscos e desvios capazes de afetar a 
correta liquidação da despesa.
Considerando, neste conseguinte, a necessidade de via-
bilização da escrituração dos abastecimentos efetuados 
e da comprovação do consumo de combustível pela frota 
municipal,

RESOLVE

Art. 1º O abastecimento no posto de combustível contra-
tado pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo somente é 
permitido aos veículos oficiais.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução, ficam 
estabelecidas as seguintes definições:
I – Veículos oficiais: aqueles de propriedade do município 
ou contratados de prestadores de serviço destinados ao 
atendimento das necessidades de serviço da Administra-
ção Pública Direta ou Indireta.
II – Frota: conjunto, devidamente especificado, dos veícu-
los necessários à realização dos serviços públicos presta-
dos pelo Poder Executivo do Município de Belford Roxo.
III – Condutor de veículo oficial: os motoristas que atuam 
diretamente na condução de veículos da Frota Municipal, 
no cargo ou função, ou servidor público devidamente auto-
rizado pelo Poder Executivo Municipal.
IV – Posto de abastecimento ou posto de combustível: ins-
talação dotada de equipamentos e sistemas destinados ao 
armazenamento de combustíveis, com registrador de vo-
lume apropriado para o abastecimento de equipamentos 
móveis, veículos automotores terrestres, aeronaves, em-
barcações ou locomotivas.
Art.3º É expressamente vedado o abastecimento de veí-
culos particulares ou ainda oficiais com hodômetro inope-
rante.
Art.4º O abastecimento será efetuado em posto contrata-
do, ocorrendo durante todos os dias da semana, com aten-
dimento 24 horas.  
Art. 5º O abastecimento será autorizado mediante a retira-
da da competente Autorização de Abastecimento de Via-
turas numerada e preenchida com os seguintes quesitos:
- Data
- Placa
- Km
- Nome do motorista
- Secretaria de lotação
- Quantidade e tipo de combustível
- Assinatura e matrícula do motorista

- Assinatura e matrícula do responsável pela autorização

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GERALDO LUIZ DE SOUZA FONTES
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana

Matrícula nº 60/88.435

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devida-
mente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformi-
dade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores altera-
ções, realizará licitação em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de 
Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA PRAÇA DO BARRO VERMELHO, SITUADA NA AV 
BELFORD ROXO, S/N – BARRO VERMELHO.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE 
ABERTURA: 23 de Agosto de 2021 às 10:00 horas. PRO-
CESSO: 52/00398/2020.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reu-
nião 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 sába-
dos, 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, 21 de Julho de 2021.

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 065/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devida-
mente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformi-
dade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores altera-
ções, realizará licitação em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de 
Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ADEQUAÇÃO PREDIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE CON-
DICIONADORES DE AR, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADA NA AV. RETIRO 
DA IMPRENSA, Nº1423/1455, BAIRRO PIAM - BELFORD 
ROXO – RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas 
as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA 
E HORÁRIO DE ABERTURA: 06 de Agosto de 2021 às 
10:00 horas. PROCESSO: 52/000096/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reu-
nião 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 sába-
dos, 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, 21 de Julho de 2021. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devida-
mente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformi-
dade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores altera-
ções, realizará licitação em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de 
Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADA NA 
RUA TACIBA, S/Nº - BAIRRO HELIÓPOLIS - BELFORD 
ROXO – RJ.  Podem participar do Processo licitatório todas 
as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA 
E HORÁRIO DE ABERTURA: 06 de Agosto de 2021 às 
14:00 horas. PROCESSO: 52/000184/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reu-
nião 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 sába-
dos, 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, 21 de Julho de 2021. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 067/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devida-
mente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformi-
dade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores altera-
ções, realizará licitação em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de 
Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
DAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE 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: 06 de Agosto 
de 2021 às 16:00 horas. PROCESSO: 08/000173/2019.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reu-
nião 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 sába-
dos, 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, 21 de Julho de 2021. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

PORTARIA Nº 70/SEMOCAP/2021 DE 21 de julho de 
2021

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 52/85/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores, Roberto Lucas Santana Juvêncio- matrícu-
la 60/80.700, Vinicius Resende Mamede- matrícula 
60/82.986 e Quissila Correa Meireles Rozaes- matrícula 
60/83.872 sob a presidência do primeiro, para fiscaliza-
rem os serviços constantes do processo administrati-
vo 52/85/2021 neste município de Belford Roxo, bem 
como Contrato nº 39/SEMOCAP/2021, produzindo seus 
efeitos a contar de 26 de julho de 2021.
 

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

PORTARIA Nº 71/SEMOCAP/2021 DE 21 de julho de 
2021

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 52/16/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores, Lucas Botelho da Silva Chrysostomo- ma-
trícula 60/82.899, Jonathan de Sá Vianna- matrícula 
60/82.893 e Elvis Wender Lisboa dos Santos- matrícula 
60/82.898 sob a presidência do primeiro, para fiscaliza-
rem os serviços constantes do processo administrati-
vo 52/16/2021 neste município de Belford Roxo, bem 
como Contrato nº 40/SEMOCAP/2021, produzindo seus 
efeitos a contar de 26 de julho de 2021.
 

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE PROJETOS 
ESPECIAIS

PORTARIA N° 006//2021 DE 21 DE JULHO DE 2021

Designar a contar de 21 de Julho de 2021 a comissão de 
Fiscalização composta pelos servidores, Engenheira Há-
lida Ferreira Pajeú de Andrade,matrícula n° 60/81.364 
e  Júlio Cesar Malta de Melo Meirelles, matrícula n° 
60/81.334 - sob a presidência do primeiro para fiscaliza-
rem o contrato de uma OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM 
POSTO DE SAÚDE, SITUADO NA RUA TUIUTI, BAIRRO 
BARRO VERMELHO – BELFORD - ROXO /RJ, conforme 
Legislação em vigor e contido nos autos do processo ad-
ministrativo n° 47/0043/2019.

MERHI DAYCHOUM
Secretário Municipal Especial

de Projetos Especiais

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

DESPACHO PROCESSO Nº 45/0029/2020: AUTORIZO 
A ANULAÇÃO da HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
013/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REVELAÇÃO E MOLDURAGEM DE RETRATO OFI-
CIAL CORPORATIVO, PARA ATENDER A TODA A AD-
MINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO -RJ, conforme pronunciamento as fls. 
446 e 470 e parecer da Controladoria Geral do Município 
às fls. 471.

Belford Roxo, 21 de julho de 2021.

ANDRÉ ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação
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https://drive.google.com/file/d/1IXIqBYiQ1PqIEAgm0X0-YbM-k_RLtUoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXIqBYiQ1PqIEAgm0X0-YbM-k_RLtUoK/view?usp=sharing
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DIVULGAÇÃO

Como funciona o plano da CBF 
para volta de público nos estádios

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

(21) 2667-5995       

A CBF trata o retorno do público 
aos estádios como um projeto 
prioritário para o segundo se-

mestre deste ano. Por isso, tem pre-
parado um plano com especialistas 
médicos para determinar os critérios 
para a reabertura dos portões, como 
índices de infecção, de mortalidade e 
de imunizados. A data do provável re-
torno — já marcada pela CBF — é no 
final de agosto nas quartas de final da 
Copa do Brasil.

Durante a preparação e realização 
da Copa América, de modo emergen-

cial no país, Houve disputas da CBF 
com a Conmebol relacionadas à volta 
de público no torneio. O mesmo ocor-
reu na Libertadores. Em ambos os 
casos, a confederação entendeu que 
houve precipitação.

Dentro do controle médico/sanitá-
rio, outro assunto a definir é o controle 
de exames. Vai exigir PCR? Ou seria 
permitida a presença só de vacinados? 
O público apresentaria resultados/do-
cumentos na porta do estádio ou em 
um sistema específico? A CBF tam-
bém está estudando o uso de testes 
de antígeno, que podem ser feitos na 
porta do estádio. Mas isso só ocorrerá 
se houver segurança da sua validade.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

Critérios seriam definidos nos jogos pilotos pelas quartas de final da Copa do Brasil


