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Companhia destacada da 
pM no Morro do Castelar
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Deputado estadual Márcio Canella (PSL) protocolou uma indicação ao Governo do Estado sobre a implantação de uma 
Companhia Destacada da Polícia Militar no Morro do Castelar, em Belford Roxo.
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oportunidade
Secretaria de

 Cultura e Sebrae
 firmam acordo
 para capacitar

 empreendedores
 culturais 

 O casal Presidente do NICC, Cláudio Anjos (Di-
nho) e Kátia Anjos com as filhas Camila e Marina. O casal, a Diretora Social Patrícia Brandão e 

Junior Viana.

O Diretor de Lutas Zidane com a esposa 
Fabiana.

Adilson Santos (Diretor de Sinuca) e a esposa Már-
cia Maciel. 

O Diretor de Futebol Infantil Ricardo Raminho 
e a esposa Daniele.

O ex Presidente Marcelo Borges e a 
esposa Christiane Coelho.

 Fabiano Bueno (ex Presidente) e sua esposa Tânia Bueno. 

. e o Presidente Dinho com Márcio Ramos (diretor 
regional da Estácio), Camila Carvalho (comercial da 

Estácio) e o Colunista Everton Barsan. 

A Secretaria Estadu-
al de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Rio 
de Janeiro (Secec-RJ) 
e o Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas 
(Sebrae) firmaram, on-
tem (20), um contrato 
para o aprimoramento 
de empreendedores do 
setor cultural interes-
sados em participar 
de chamadas públicas. 
 Produtores e artistas 
poderão participar de 
oficinas e palestras gra-
tuitas, ministradas por 
instrutores vinculados 
à entidade com ativida-
des presenciais e onli-
ne. O objetivo é demo-
cratizar o acesso aos 
editais da própria Se-
cec-RJ e outros órgãos 
públicos e empresas, 
qualificando os profis-
sionais para uma melhor 
elaboração, execução 
e prestação de con-
tas dos seus projetos. 
 A assinatura do termo 

aconteceu no Centro de 
Referência do Artesa-
nato Brasileiro (Crab), 
na Praça Tiradentes, 
na região central da ca-
pital fluminense, com 
a presença da secretá-
ria Danielle Barros e 
do diretor de Desen-
volvimento do Sebrae 
Rio, Sergio Malta. 
 Ao todo, os especia-
listas do Sebrae Rio 
ministrarão 640 horas 
de atividades no mode-
lo híbrido (presencial 
e on-line), durante 16 
meses, tempo de vigên-
cia do contrato. A carga 
horária para cada par-
ticipante foi estipulada 
em 18 horas, para a ob-
tenção do certificado. O 
programa será dividido 
em 4 módulos: Oficinas 
de Elaboração; Gestão; 
Prestação de Contas; e 
Captação de Recursos 
de Projetos Culturais. 
Além disso, haverá 
uma palestra introdu-
tória.

dia 18, em parceria com a estácio (ni), o nova iguaçu Country Club (niCC), com bu-
ffet de adriana Mello e show da  Banda anjos da noite, promoveu o baile pelos seus 
63 anos . no cerimonial, o presidente Cláudio anjos (dinho) agradeceu o empenho 
de sua diretoria e a presença de todos. dinho, agradeço o convite. a seguir, alguns 
personagens da noite, nas fotos de almir de Castro: 

inepaC faZ o 
toMBaMento do 

terreiro da goMeia, 
eM duQue de CaXiaS

O Instituto Estadual 
do Patrimônio Cultural 
(Inepac) aprovou o tom-
bamento provisório do 
Terreiro da Gomeia, em 
Duque de Caxias, que 
passa a constar na lista de 
bens culturais e históricos 
do Estado do Rio de Ja-
neiro. Com isso, o espaço 
localizado no bairro de 
Vila Leopoldina terá suas 
características preserva-
das, conforme a ocupação 
dada pelo sacerdote João-
zinho da Gomeia (1914-
1971), importante líder 
religioso do candomblé.

O tombamento foi co-
memorado por Mãe Seci 
Caxi, herdeira religiosa 
do sacerdote, nascido no 
interior da Bahia. A des-
cendente planeja agora 
criar um memorial em 
homenagem a Joãozinho 
da Gomeia no terreno, lo-
calizado na Rua Prefeito 
Braulino de Matos Reis, 
360. O projeto prevê a 
criação de um espaço de 
convivência, com recupe-
ração ambiental e estrutu-
ra para eventos e cursos, 
voltados para a comuni-
dade em geral.

“Luto há quase 20 anos 
por esse tombamento, que 
ganhou força com apoios 
que recebemos de diver-

sas partes. Fico muito fe-
liz porque o tombamento 
dará condições de restau-
rarmos a casa e construir-
mos o memorial”, conta 
Mãe Seci Caxi, que busca 
recursos públicos para o 
projeto.

A medida tomada pelo 
Inepac também foi elo-
giada pela pesquisadora 
Adriana Batalha, cuja tese 
de doutorado em Antro-
pologia pela Universida-
de Federal Fluminense 
(UFF) foi baseada na tra-
jetória do líder religioso. 
Segundo ela, a preserva-
ção mira principalmente 
a manutenção de um es-
paço que tem enorme im-
portância para a história 
do município da Baixada 
Fluminense e por contri-
buir para combater a into-
lerância religiosa.

“O terreiro foi frequen-
tado por muitas pessoas 
famosas na época e tam-
bém funcionava como 
um local de festas e de 
assistência para a comu-
nidade. O Joãozinho era 
um grande benfeitor para 
os moradores do entorno 
e uma personalidade in-
fluente e é importante que 
toda essa memória seja 
preservada”, afirma a pes-
quisadora.
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MaiS Segurança

Ontem (20), o deputado es-
tadual Márcio Canella 
(PSL), divulgou em suas 

redes sociais, uma indicação ao 
Governo do Estado, feita no último 
dia 15, sobre a implantação de uma 
Companhia Destacada da Polícia 
Militar no Morro do Castelar, em 
Belford Roxo.

Segundo Márcio, a ideia é que 
a companhia seja instalada onde, 

recentemente, traficantes tiraram a 
vida de 3 crianças e também, para 
garantir mais segurança para a po-
pulação de Belford Roxo. O par-
lamentar também é o responsável 
pela indicação do Destacamento 
da PM na comunidade do Roseiral, 
recentemente implantado.

Ainda de acordo com o deputa-
do Márcio Canella, com a implan-
tação da Companhia Destacada, o 
patrulhamento ostensivo na locali-
dade será permanente, 24 horas por 
dia.

Patrulhamento ostensivo na localidade será permanente

reprodução 

Ideia é que a companhia seja instalada onde traficantes tiraram a vida de 3 crianças

Companhia destacada da pM pode 
ser implantada no morro do Castelar

Justiça do trabalho inicia 
Semana nacional de Conciliação

A Justiça do Trabalho 
iniciou a Semana Nacional 
de Conciliação e Execução 
Trabalhista. Até sexta-feira 
(24), empregados e empre-
gadores que tenham inten-
ção de resolver consensual-
mente um litígio trabalhista 
poderão procurar os fóruns 
de todo país. 

Neste ano, a campanha 
tem o slogan Cada solução, 
um começo e faz alusão às 
dificuldades impostas pela 
pandemia de covid-19. Para 
a Justiça do Trabalho, a reto-
mada gradual das atividades 

econômicas pode ser uma 
oportunidade para as empre-
sas quitarem as pendências 
judiciais. 

Para participar, as par-
tes interessadas podem se 
inscrever nas atividades da 
semana nacional diretamen-
te nos Tribunais Regionais 
do Trabalho de sua região e 
agendar uma sessão de con-
ciliação no setor pré-proces-
sual dos Centros Judiciários 
de Solução de Disputas (Ce-
juscs). No caso de processos 
que já estavam em anda-
mento, a inclusão nas con-

ciliações foi agendada pelos 
respectivos juízos. 

Criada em 2014, a sema-
na nacional tem histórico de 
873 mil pessoas atendidas e 
113 mil acordos homologa-
dos. Desde a criação, foram 
movimentados mais de R$ 
3,4 bilhões para pagamento 
de dívidas trabalhistas, R$ 
129,4 milhões em recolhi-
mentos previdenciários e 
R$ 18,5 milhões em recolhi-
mentos fiscais. No ano pas-
sado, o evento não foi reali-
zado devido à pandemia de 
covid-19.

Empregadores e empregados poderão resolver litígios trabalhistas

diVuLgação O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, disse que o Go-
verno dispõe de R$ 7 bi-
lhões em recursos a serem 
investidos em mobilidade 
urbana, e que, nesse setor, é 
o transporte público o “vetor 
mais importante”, enquanto 
alternativa de deslocamen-
to de pessoas. A afirmação 
foi feita durante a abertura 
online da Semana da Mo-
bilidade, que vai até sexta-
-feira (24). A expectativa é 
de que ao longo da semana 
sejam anunciadas também 
medidas de estímulo ao de-
senvolvimento de projetos 
de infraestrutura cicloviá-
ria. “Temos mais de R$ 7 
bilhões em investimentos, 
mas em função da pande-
mia houve dificuldade muito 
grande de manutenção dos 
serviços de transporte nas 
cidades de médio e grande 
porte, uma vez que diminuiu 
o fluxo de pessoas, afetan-
do o equilíbrio econômico 
e financeiro das concessões 
espalhadas pelo país”, disse 
Marinho. Em sua fala, o mi-
nistro lembrou que a questão 
da mobilidade é transversal, 

abrangendo não apenas des-
locamento das pessoas, mas 
também investimentos na 
infraestrutura das cidades, 
em inovação, em tecnologia, 
bem como na busca de trans-
porte mais baratos e seguros, 
“de viés públicos ou autôno-
mos, como é o caso das ciclo-
vias”, disse ele ao destacar 
a necessidade de parcerias 
cada vez maiores entre esta-
dos municípios e governo fe-
deral. Marinho destacou que 
a partir da década de 1950 o 
Brasil deu início a uma mu-
dança que acabou por mudar 
o perfil do país, com suas po-
pulações rurais se deslocan-
do cada vez mais na direção 
das cidades, o que implicou 
em aumento das demandas 
de deslocamento.

“O transporte público é, 

sem dúvida, o vetor mais im-
portante nesse processo de 
mudanças, aliado ao fato da 
necessidade de trabalharmos 
a questão do meio ambiente 
e da sustentabilidade”, disse 
o ministro. Nesse sentido, o 
ministro acrescentou que as 
discussões promovidas ao 
longo da semana buscarão 
“alternativas de transporte 
ligado a vias de bicicletas; 
aos corredores de circulação 
de transporte; aos ônibus mo-
vidos a gás; aos ônibus elé-
tricos, metrôs de superfícies, 
VRTs, BRTs; a intervenções 
nas áreas urbanas, no sentido 
de permitir maior fluidez no 
tráfico; e às cidades inteli-
gentes, que permitem gestão 
racional e saudável do trân-
sito das cidades por meio de 
câmeras e aplicativos”.

Afirmação foi feita durante a abertura
 online da Semana da Mobilidade

diVuLgação

Ministro diz que dispõe de R$ 7 bi 
para investir em mobilidade urbana

O prefeito Waguinho tem intensifica-
do e priorizado questões de segurança 
no município de Belford Roxo. 

“A mudança está acontecendo. Aos 
poucos, Belford Roxo está se tornando 
uma cidade cada vez melhor”, afirma o 
prefeito nas redes sociais.

Waguinho 
intenSifiCa 
Segurança

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com
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formato presencial 
de votações

O presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-
-AL), anunciou que 
a partir do dia 18 de 
outubro a Casa “volta 
a funcionar normal-
mente”, com o formato 
presencial de votações, 
que exige a biometria 
dos parlamentares no 
plenário. Segundo o 
deputado, também está 
previsto o retorno dos 
servidores.

Durante o ano pas-
sado, para evitar aglo-
merações em razão 
da pandemia do novo 
coronavírus, a Câmara 
passou a fazer vota-
ções virtuais, em que 
os deputados usavam 
um aplicativo no ce-
lular para votar. Desde 
o início da gestão de 
Lira, os trabalhos têm 
sido feitos de forma 
híbrida, com a partici-

pação da maioria dos 
parlamentares de for-
ma virtual, mas com 
grande parte já em ple-
nário.

A decisão do retorno 
presencial foi tomada 
em reunião da Mesa 
Diretora da Casa na úl-
tima quinta-feira (16) e 
anunciada ontem (20) 
ao colégio de líderes. 
De acordo com o pre-
sidente da Câmara, 
os parlamentares não 
apresentaram resistên-
cia à decisão.

Líder do PT na Câ-
mara, Bohn Gass (RS), 
disse que o retorno 
presencial é “funda-
mental” também para 
o partido, mas defende 
que haja um modelo 
alternativo para parla-
mentares e servidores 
que sejam do grupo de 
risco para a Covid-19.

Nova York montou um ponto de vacinação contra a Covid-19 
em um ônibus em frente à sede das Nações Unidas. Iniciativa 
acontece enquanto a cidade recebe os líderes de todo o mundo 

para a Assembleia das Nações Unidas.

Estudantes são tratados como bandidos e expostos na internet 
por empresário em São Luís. Junto com o vídeo, o proprietário 
do estabelecimento ainda postou a legenda: “por pouco, não fo-

mos assaltados”.

67% dos brasileiros 
reduziram consumo de 
carne e 47%, de pão 
francês. De forma geral, 
85% dos brasileiros re-
duziram a compra de ali-
mentos desde o início do 
ano. População pobre foi 
a mais prejudicada.

Governadores de 20 
estados dizem em nota 
que alta do preço da ga-
solina é ‘problema nacio-
nal’. Carta é resposta às 
acusações de Bolsonaro, 
que culpa os estados pelo 
aumento durante sete se-
manas consecutivas do 
preço do combustível.

datafoLha

infLação 

Ipen suspende pro-
dução de insumos para 
tratamento de câncer 
por tempo indefinido. 
Governo federal cortou 
46% da verba do órgão 
em 2021e precisa de R$ 
89,7 milhões para con-
tinuar produção até de-
zembro.

Desmatamento na Amazônia em agos-
to é o maior para o mês em dez anos, diz 
Imazon. Segundo o relatório, a área des-
matada em agosto de 2021 é 7% maior 
do que a registrada no mesmo mês em 
2020. 

CiÊnCia 

Meio aMBiente 

editoriaL

Facebook é questionado devido a pos-
sível risco à privacidade. Órgãos de prote-
ção de dados da Irlanda e da Itália querem 
saber se luzes nos chamados Ray-Ban 
Stories são suficientes para as pessoas sa-
berem que estão sendo filmadas.

internet 

Os Estados Unidos vão 
suspender todas as restri-
ções de viagens internacio-
nais, a partir de novembro, 
para adultos estrangeiros 
que estiverem totalmente 
vacinados contra a Co-
vid-19, como anunciou o 
governo do presidente Joe 
Biden. A medida vale para 

todos os países, inclusive 
o Brasil, e substitui o atu-
al sistema, que restringe 
o voo de estrangeiros de 
determinados países e im-
põe outras restrições, como 
quarentenas obrigatórias. A 
Casa Branca informou que 
ela entra em vigor “a partir 
do início de novembro”, 

sem especificar a data exa-
ta. Não foi informado até 
o momento quais vacinas 
serão aceitas). Segundo o 
comunicado, os estrangei-
ros que viajarem aos EUA 
deverão estar totalmente 
imunizados e apresentar o 
comprovante de vacinação 
antes de embarcar. 

eua vão liberar entrada 
de brasileiros vacinados

JuLia paSSoS/aLerJ 

Vitória Mesqui-
ta, de 22 anos, é 
modelo, artista, 

fotógrafa, skatista e tem 
síndrome de Down. Aos 
22 anos, a moradora do 
Distrito Federal é também 
influenciadora digital e 
luta contra o preconceito, 
o chamado “capacitismo” 
e o bullying.

Em parceria com a irmã, 
Luiza Mesquita, ela criou 
uma página no Instagram, 
que, atualmente, conta com 

mais de 10 mil seguidores, 
onde encabeçou a campa-
nha #atualizagoogle. Foi 
assim que a jovem conse-
guiu que o maior site de 
buscas do mundo mudasse 
a definição da síndrome 
que, até então, era definida 
como “doença”.

A partir do trabalho de 
Vitória, o Google pas-
sou a classificar trissomia 
do cromossomo 21 como 
“condição genética”.

A página foi criada em 
fevereiro deste ano e, em 
maio, o vídeo da campa-
nha começou a ser divulga-
do. Dois meses depois, em 

julho, o Google mudou a 
classificação da síndrome.

Luiza, a irmã de Vitó-
ria, conta que o objetivo 
é desmistificar a síndrome 
de Down “de forma leve e 
profissional”

“A gente criou essa 
página durante a pande-
mia, com o objetivo de 
continuar estimulando a 
criatividade, a auto esti-
ma, empoderar a Viti. Pra 
compartilhar com os ou-
tros as vivências dela, as 
experiências, e assim edu-
car e desmistificar sobre 
síndrome de Down”, diz a 
irmã de Vitória.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Jovem com down promove campanha e 
faz Google mudar definição da síndrome

Vitória Mesquita, influenciadora digital do DF

Luta Contra o preConCeito

RÚSSIA - Ao menos seis 
pessoas morreram e mais de 
20 ficaram feridas ontem (20) 
em um campus universitário 
de Perm, na Rússia, após um 
assassino atirar nas pessoas. 
Ele foi ferido e preso.

“Um estudante que estava 
em um dos edifícios da uni-
versidade abriu fogo contra as 
pessoas ao seu redor”, infor-
mou o Comitê de Investigação 
Russo, responsável pelas in-
vestigações mais importantes 
do país.

O assassino “ficou ferido 
durante a detenção, ao opor 

resistência”, segundo o comu-
nicado divulgado pelo comitê. 
Não há detalhes sobre o seu es-
tado de saúde.

 O ataque ocorreu por volta 
das 11h (horário local, 3h em 
Brasília). Um vídeo divulgado 
nas redes sociais mostra uma 
pessoa vestida de preto cami-
nhando na direção da entrada 
do prédio e atirando.

Outras imagens mostram 
estudantes fugindo dos tiros e 
pulando pelas janelas do pri-
meiro andar de um prédio do 
campus, que fica na região dos 
Urais, no leste do país.

M
un

do

Seis pessoas são mortas a tiros em universidade na rússia

A página foi criada em fevereiro 
deste ano e, em maio, o vídeo da 

campanha começou a ser divulgado

diVuLgação 

diVuLgação 
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furando 
a rede .CoM

Foi um super final de 
semana que agitou a Bai-
xada Fluminense com os 
jogos de volta da semi-
final do Brasileirão da 
Baixada. O União Eterna 
venceu o Aratangi por 2 
a 0 e se classificou para 
a grande final. O Leão 
teve seus gols marcados 
por Patrick e Guilherme. 
Essa é a primeira vez que 
o União Eterna chega a 
uma decisão de Brasi-

leirão da Baixada, assim 
como o seu adversário da 
final, o Lagoinha.

A equipe de Japeri ven-
ceu o Explozão por 5 a 0, 
entre os gols, vale ressal-
tar Luciano, Théo e An-
drezinho. Pela primeira 
vez o Lagoinha chega a 
decisão do Brasileirão, e 
estará representando sua 
cidade, assim como fez 
o Barça Japeri, que con-
quistou por duas vezes o 

Brasileirão.
A grande decisão será 

dia 3 de outubro, em local 
ainda a ser divulgado pela 
organização, e o Furando 
a Rede estará transmitin-
do AO VIVO para seus 
canais no Facebook para 
todo o Brasil.

No dia 21 de junho 
vinte clubes iniciaram o 
Brasileirão da Baixada, 
com jogos equilibrados 
e muita expectativa em 

torno de tudo que era es-
perado para esta edição. 
Com equipes de vários 
municípios da Baixada 
Fluminense, a competi-
ção chega a seu desfecho 
mantendo a emoção e o 
tradicionalismo das tor-
cidas participantes. Que 
União Eterna e Lagoinha 
realizem dentro e fora de 
campo uma decisão me-
morável e digna de suas 
camisas.  

anderSon LuiZ

Cerca de 20 mil ingressos 
foram vendidos para o duelo 
entre Flamengo e Barcelona 
de Guayaquil, pelas semi-
finais da Libertadores. Este 
foi o número contabilizado 
pelo clube carioca no início 
da noite desta segunda-feira. 
A partida acontece no Mara-
canã, às 21h30 (de Brasília) 
de quarta-feira.

A carga total é de 35.045 
ingressos - aproximadamen-
te 50% da capacidade do 
Maracanã -, incluindo cor-
tesias e gratuidades. Foram 
colocados à venda cerca de 
29 mil ingressos ao todo.

Os ingressos para o se-
tor Norte se esgotaram ain-
da no fim de semana. Este 
foi o local do estádio com 
mais público no duelo com 
o Grêmio, na última quarta-
-feira, pela Copa do Brasil, 
o primeiro do Flamengo no 
Maracanã desde o início da 
pandemia de coronavírus. 
Ao total, houve 6.446 pesso-
as presentes na partida.

A operação para o jogo 
contra o Barcelona não terá 
ajustes relevantes. O Fla-
mengo aprovou a logística 

da partida com o Grêmio, 
mas acredita que conseguirá 
entregar uma operação me-
lhor neste segundo duelo.

O número de fiscais será 
mantido, uma vez que a 
quantidade está ligada ao 
número de áreas abertas do 
Maracanã, que serão as mes-
mas do jogo contra o Grê-
mio.

Venda de ingressos
O Flamengo destaca que 

todos os documentos neces-
sários para a troca de ingres-
sos deverão ser apresentados 
com original e cópia juntos. 
O clube vai atualizar as in-
formações de acordo com a 
necessidade.

Para efetuar a compra do 
ingresso e poder entrar no 
estádio, o torcedor deverá 
comprovar o seu esquema 
vacinal contra a COVID-19, 
com a primeira dose, a se-
gunda dose ou a dose úni-
ca, nos casos indicados pelo 
fabricante, de acordo com o 
cronograma por faixa etária 
instituído pela Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro, indicado abaixo:

Flamengo tem cerca de 
20 mil ingressos vendidos 
para duelo pela semifinal 

da Libertadores

Público em Flamengo x Grêmio, pela Copa 
do Brasil, no Maracanã 

futeBoL feMinino

Estreante, Yasmin dá assistência e também marca em goleada por 4 a 1

A seleção femi-
nina de fute-
bol voltou a 

derrotar a Argenti-
na, agora no estádio 
Almeidão, em João 
Pessoa. Nesta se-
gunda-feira (20), as 
brasileiras levaram a 
melhor no amistoso 
por 4 a 1, com gols da 
estreante lateral Yas-
min, da meia Kerolin 
e das atacantes Marta 
e Debinha. Na últi-

ma sexta-feira (17), 
a equipe comanda-
da por Pia Sundha-
ge já havia ganhado 
das rivais por 3 a 1 
no estádio Amigão, 
em Campina Grande 
(PB).

As brasileiras foram 
a campo com duas 
mudanças em relação 
ao amistoso anterior. 
Na defesa, a zagueira 
Daiane entrou no lugar 
da lateral Bruninha. 
Com isso, Antônia, que 
atuou no miolo de zaga 
no último jogo, assu-

miu o lado direito, com 
Daiane e Erika forman-
do a dupla central e Ta-
mires na esquerda. No 
ataque, Nycole jogou 
com Marta, substituin-
do Ludmilla.

Apesar de demorar 
para acertar o último 
passe, o Brasil domi-
nou o primeiro tempo. 
Aos dez minutos, a vo-
lante Angelina balan-
çou as redes, mas o gol 
foi invalidado por falta 
de Kerolin no lance. 
Aos 18, Marta chutou 
da entrada da área e 

obrigou a goleira Lau-
rina Oliveros a se esti-
car para espalmar pela 
linha de fundo. Na se-
quência, Nycole bateu 
o escanteio pela direi-
ta, Oliveros saiu mal e 
Kerolin, livre, comple-
tou para as redes va-
zias, na segunda trave. 

As brasileiras manti-
nham a posse no campo 
rival e só encontravam 
alguma resistência das 
argentinas entre a in-
termediária e a entrada 
da área. Foi dali que 
Marta, aos 36 minutos, 

acertou uma cobrança 
de falta perfeita, no ân-
gulo esquerdo de Oli-
veros, marcando pela 
117ª vez pela seleção. 
Um golaço que, cer-
tamente, agradou ao 
Rei Pelé, que assistiu 
ao jogo no quarto que 
ocupa no Hospital Al-
bert Einstein, em São 
Paulo, onde se recu-
pera de uma cirurgia 
para retirada de um 
tumor no intestino. Na 
etapa final, Pia sacou 
Kerolin, Daiane e Ta-
mires para as entradas 

de Ludmilla, Yasmin 
e da zagueira Lauren, 
sendo as duas últimas 
estreando na seleção 
principal. Quis o des-
tino que, aos dois mi-
nutos, saísse dos pés de 
Yasmin, na esquerda, o 
cruzamento para Debi-
nha, de cabeça, fazer o 
terceiro do Brasil. Por 
ironia, uma falha de 
Lauren, no lance se-
guinte, foi aproveitada 
pela atacante Mariana 
Larroquette, que des-
contou o prejuízo das 
visitantes.

união eterna e Lagoinha deCideM 
o BraSiLeirão da BaiXada

Com golaço de
 Marta e brilho de 

novata, Brasil bate
 argentina de novo

 Nova Iguaçu e Japeri estarão representa-
das em campo na grande final
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trÂnSito

iSptransito lança ferramenta que faz o 
monitoramento de dados sobre acidentes

A ferramenta, que ficará hospedada em www.isp.rj.gov.br, facilitará a pesquisa e 
acompanhamento dos delitos que ocorrem nas ruas e estradas do Estado do Rio de Janeiro. 

Para marcar a Semana 
Nacional do Trânsito 
2021, o Instituto de 

Segurança Pública lançou 
ontem (20/09), o ISPTrân-
sito. Com gráficos, mapas e 
tabelas dinâmicas, a plata-
forma possibilita a consulta 
de cidades e ruas com maior 
número de acidentes, por 
exemplo. Como a pandemia 
do coronavírus modificou 
completamente a curva de 
registros de delitos de trânsi-
to, os primeiros dados dispo-
níveis fazem uma compara-
ção entre os anos de 2019 e 
2020 e também contrapõem 
os períodos de março de 
2019 a fevereiro de 2020 e 
de março de 2020 - quando 
teve início o isolamento so-
cial - a fevereiro de 2021. 

Com a menor circulação 
de pessoas nas ruas por cau-

sa do coronavírus, o Estado 
do Rio registrou queda de 
mais de 35% nos acidentes 
de trânsito de março de 2020 
a fevereiro de 2021 na com-
paração com o período ante-
rior. O delito de lesão corpo-
ral culposa caiu quase 40% 
e o de condução de veículo 
embriagado ou sob efeito de 
drogas teve decréscimo de 
mais de 27%. Apesar da re-
dução expressiva dos regis-
tros de acidentes, o número 
de homicídios culposos se 
manteve praticamente está-
vel, apresentando queda de 
pouco mais de 2%.

Os homens foram vítimas 
de quase 75% dos acidentes 
e de 82% dos homicídios 
culposos que aconteceram 
no trânsito no período pan-
dêmico, que se iniciou em 
março de 2020. Pessoas com 
idades entre 30 e 59 anos 
representaram mais de 48% 
das vítimas fatais e metade 

diVuLgação

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

Campanha do hemorio converte doações em plantio 
“Sangue é Vida” 

é o nome da nova 
campanha do He-
morio, feita em 
parceria com a Pre-
feitura do Rio, por 
meio da Fundação 
Parques e Jardins. 
O objetivo é incen-
tivar a doação de 
sangue, que reduziu 
em mais de 20% no 
último ano, devido 
a queda do núme-
ro de doadores por 
conta da pandemia 
da Covid-19. No 
período entre 21 de 
setembro e 4 de ou-
tubro o número total 
de bolsas de sangue 
coletadas será con-
vertido em mudas 
de árvores urbanas, 
destinadas a novos 
plantios nas regiões 
menos arborizadas 
do Rio.

A campanha terá 
início nesta terça-
-feira, dia 21 de 
setembro, data em 
que é comemorado 
o Dia da Árvore, e 
seguirá até 4 de ou-
tubro, Dia da Natu-
reza. Ao final, o nú-
mero de mudas será 
contabilizado com 
base no total de do-
adores do período. 

Essas mudas serão 
plantadas nas áreas 
selecionadas pela 
Fundação Parques e 
Jardins. Atualmente 
a cidade do Rio con-
ta com um déficit de 
1 milhão de árvo-
res urbanas, princi-
palmente nas zonas 
Norte e Oeste. 

Doações
 reduziram na 

pandemia
O Hemorio, órgão 

da Secretaria de Es-
tado de Saúde, abas-
tece as principais 
emergências, mater-
nidades e unidades 
de saúde da capital, 
além de enviar san-
gue, quando neces-
sário, para hospitais 
em todo o estado. 
Todo o sangue do-
ado é usado princi-
palmente em gran-
des emergências 
como acidentes de 
trânsito, em cirur-
gias e em pacientes 
com doenças onco-
lógicas e hematoló-
gicas. 

De acordo com o 
órgão, são neces-
sárias pelo menos 
300 novas bolsas de 
sangue por dia para 

atender a demanda 
dos pacientes do es-
tado. No último ano 
as doações foram 
diretamente impac-
tadas por conta da 
pandemia, e a mé-
dia diária de coletas 
caiu para 210.

Quem já teve Co-
vid-19 pode doar 
sangue 30 dias após 
estar curado da do-
ença. No caso das 
vacinas, também 
é permitido doar. 
Quem tiver sido 
imunizado com a 
Coronavac está libe-
rado para doar san-
gue 48h depois da 
aplicação. No caso 
dos demais imuni-
zantes, o prazo é de 
uma semana.

Coleta segura 
A doação de san-

gue é um ato volun-
tário e altruísta que 
salva vidas. Quem 
não puder doar pode 
participar divulgan-
do a importância da 
doação.

A coleta é um pro-
cesso muito segu-
ro. Todo o material 
utilizado é estéril, 
descartável e de uso 
individual. Antes da 

Com a nedida haverá mais controle do tráfego 

Os homens podem doar de 2 em 2 meses, até 4 vezes ao ano, e as mulheres 
podem doar de 3 em 3 meses até 3 vezes ao ano.

diVuLgação

governo do estado começa a entregar o maior lote de vacinas contra a Covid-19

dos acidentados no estado.
Sobre a divisão espacial 

dos delitos, os municípios 
do Rio de Janeiro, Niterói, 
Nova Iguaçu, São Gonçalo e 
Duque de Caxias ocupam as 

primeiras cinco posições no 
ranking dos que registraram 
mais acidentes de trânsito 
no período da pandemia. No 
interior do estado, Campos 
aparece em primeiro lugar, 

seguido por Araruama, Pe-
trópolis, Teresópolis e Volta 
Redonda.

Especificamente na capi-
tal, três avenidas se desta-
cam no número de registros 

de acidentes: Avenida Bra-
sil, Avenida das Américas 
e Avenida Dom Hélder Câ-
mara. Já no caso dos homi-
cídios culposos, a Avenida 
Brasil continua aparecendo 

coleta, é feita uma 
triagem com ques-
tionário e entrevista 
para descobrir se o 
cidadão está apto a 
fazer a doação. Na 
doação habitual, são 
coletados até 450 
ml de sangue.

Doar sangue é se-
guro e quem doa 
uma vez não é obri-
gado a doar sem-
pre. No entanto, é 
muito importante 
que pessoas saudá-
veis doem regular-
mente. Se você es-
tiver em dúvida se 
pode ou não doar, 
entre em contato 
diretamente com 
o Hemorio pelo 

“Disque Sangue - 
0800-2820708”. 

 
Quem pode 

doar
Para doar sangue, 

é preciso ter entre 
16 e 69 anos, pesar 
no mínimo 50 kg, 
estar bem de saúde 
e portar um docu-
mento de identi-
dade oficial com 
foto. Jovens com 
16 e 17 anos só po-
dem doar sangue 
com autorização 
dos pais ou res-
ponsáveis legais e 
devem portar ain-
da um documento 
de identidade do 
responsável. 

Não é necessá-
rio estar em jejum, 
apenas evitar ali-
mentos gordurosos 
nas quatro horas 
que antecedem a 
doação e não inge-
rir bebidas alcoóli-
cas 12 horas antes. 
Os voluntários não 
podem ter tido he-
patite após os 10 
anos, nem estar 
expostas a doen-
ças transmissíveis 
pelo sangue (sífi-
lis, Aids, hepatite e 
doenças de chagas). 
Mulheres grávidas 
ou amamentando 
e usuários de dro-
gas não podem doar 
sangue.

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) inicia, on-
tem (20.09), a distribuição 
(foto) do maior lote de va-
cinas contra a Covid-19 
aos 92 municípios flumi-
nenses. Serão distribuídas 
1.473.910 doses de imu-
nizantes, sendo 676.260 
da Pfizer (para primeira 
e segunda aplicações); 
557.400 da Coronavac 
(para primeira e segunda 

aplicações); e 240.250 da 
Astrazeneca (para a dose 
2). As remessas chegaram 
à Coordenação Geral de 
Armazenagem (CGA) da 
SES, em Niterói, entre as 
noites de sexta (17.09) e 
sábado (18.09). 

O município do Rio de 
Janeiro retirou as doses de 
CoronaVac e AstraZeneca 
durante este fim de sema-
na, na CGA, e buscará o 

lote de imunizantes da Pfi-
zer nesta segunda-feira. 

Niterói, São Gonçalo, 
Maricá, Itaboraí e Volta 
Redonda também farão as 
retiradas de seus respecti-
vos lotes nesta segunda na 
CGA, a partir das 8h. 

Para os demais muni-
cípios, a entrega de todos 
esses lotes ocorrerá na ter-
ça-feira (21.09) por aero-
naves, caminhões e vans.

diVuLgação
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Os dois bandidos que 
sequestraram um 
helicóptero no Rio 

de Janeiro no domingo (19) 
pagaram R$ 7,25 mil em 
espécie pelo “passeio” de 
Angra dos Reis para o Rio 
de Janeiro — contratado, 
na verdade, para tentar res-

gatar um preso do Comple-
xo Penitenciário de Gerici-
nó, em Bangu, Zona Oeste 
do Rio. A ida também já 
havia custado R$ 7,25 mil, 
totalizando o pagamento 
de R$ 14,5 mil. Graças ao 
piloto Adonis Lopes, que 
é policial civil e estava de 
folga, o plano foi frustra-
do, apesar de ter ficado sob 
a mira de uma pistola e de 
ter lutado com a dupla em 

pleno voo. Adonis disse à 
polícia que os criminosos 
não esconderam o rosto e 
que é capaz de fazer retra-
tos falados dos dois. Adonis 
contou que pensou que fos-
se morrer, seja baleado ou 
em um acidente.

“Imaginei que aquele pu-
desse ser meu último voo”, 
declarou. “Mas não ia con-
viver com o estigma de res-
gatar bandido.”

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Bandidos sequestram helicóptero 
para voo de angra dos reis a Bangu

reprodução 

Ladrões que sequestraram 
helicóptero pagaram 

R$ 7,25 mil à vista por voo 

Piloto disse que os criminosos não esconderam o rosto

Voo aterroriZante 

A polícia ainda não de-
talhou, mas o secretário 
Allan Turnowski afirmou 
que já identificou a facção 
criminosa a que os ban-
didos pertencem. Adonis 
também disse que pode 
fazer retratos falados dos 
sequestradores.

Os criminosos anuncia-
ram o sequestro tão logo 
decolaram do Frade, em 

Angra dos Reis, quando or-
denaram que o piloto voas-
se até Bangu, no Complexo 
de Presídios de Gericinó.

A polícia ainda não es-
clareceu totalmente porque 
os bandidos foram para 
Angra. Já se sabe que a 
quadrilha tinha procurado 
o táxi aéreo para um casal 
que passaria o domingo 
(19) em Angra, voltando na 

segunda-feira (20). Quem 
apareceu para o voo foram 
os dois homens, e o retor-
no acabou “antecipado”. 
É desconhecido se houve 
contratempos que levaram 
a dupla a partir no mesmo 
dia.

Inicialmente, segundo a 
polícia, outro piloto tinha 
sido contratado para a via-
gem de ida e volta a Angra. 

Quando a dupla anunciou 
que queria retornar já, o 
profissional alegou que não 
estava se sentindo bem e 
pediu a Adonis, de quem 
é amigo, que assumisse a 
viagem.

Segundo ele, não disse 
que era policial. Depois 
de rendido, Adonis apenas 
tentou demovê-los do res-
gate. “‘Isso não vai acabar 

bem, vão atirar no helicóp-
tero’”, disse à dupla. Os 
criminosos insistiram.

Adonis acredita que os 
criminosos tiveram medo 
de morrer e decidiram fu-
gir. O helicóptero foi para 
o Morro do Caramujo, em 
Niterói, onde a dupla sal-
tou. Apesar da luta corpo-
ral, o policial saiu ileso. 
Ele contou que, depois que 

a dupla desceu em Niterói, 
decolou ainda com a porta 
da aeronave aberta, com 
medo de disparos em re-
presália.

Na luta, Adonis ainda 
tentou alertar os sequestra-
dores do risco: “A gente vai 
cair, larga, solta, a gente vai 
morrer!”, recordou. “Não 
sei explicar, eles ficaram 
muito atônitos”, emendou.

QueM oS BandidoS QueriaM reSgatar?

Homem é preso com carro 
roubado na Via Dutra, em Piraí
Um motorista, de 53 

anos, foi preso na tarde 
de ontem (20) ao ser fla-
grado dirigindo um carro 
roubado em Piraí (RJ). 
Ele foi abordado durante 
uma fiscalização da Polí-
cia Rodoviária Federal na 
Via Dutra, na altura do km 
227.

Durante a inspeção re-
alizada no carro os poli-
ciais observaram indícios 
de adulteração e constata-
ram que se tratava de um 
veículo clone.

Os policiais acessaram 
o sistema e confirma-
ram que o carro possuía 
registro de roubo à mão 
armada. Segundo a PRF, 

a ocorrência foi feita em 
junho deste ano, em São 
João de Meriti, na Região 
Metropolitana do Rio.

De acordo com a po-
lícia, o motorista alegou 

que é empresário e que te-
ria recebido o carro como 
parte do pagamento na 
venda de um cavalo e de 
uma carreta em Campo 
Grande, Zona Oeste do 

Rio de Janeiro.
O homem foi preso por 

receptação de veículo rou-
bado. O carro e o condutor 
foram levados para a dele-
gacia de Piraí.

Veículo é clonado e possui registro de roubo em São João de Meriti

diVuLgação

Um homem que estava 
sendo procurado pela polí-
cia por homicídio foi preso 
na segunda-feira (20) em 
Angra dos Reis (RJ). Ele 
foi encontrado na Rua San-
tinho Marques, no bairro 
Monsuaba.

De acordo com a Polícia 
Civil, o crime aconteceu em 
uma área de mata no bair-
ro Monsuaba, no dia 28 de 
junho.

Na ocasião, Marcelo 
Marq

ues da Silva, de 36 anos, 
foi encontrado às margens 
da Rodovia Rio-Santos com 

marcas de tiro no rosto.
Um mandado de prisão 

foi expedido e a polícia con-
seguiu chegar até o suspeito 
após receber informações 
de que ele estaria tentando 
vender um veículo perto de 
casa.

Os agentes acompanha-
ram a tentativa de venda 
do carro para um possível 
comprador e, ao se aproxi-
marem, o suspeito tentou 
disfarçar se abaixando para 
dentro do veículo.

Ele foi reconhecido, 
abordado e levado para a 
delegacia.

Procurado por homicídio 
é preso enquanto 

tentava vender um carro 
em angra dos reis

Polícia apreende 1 tonelada de ferro 
para fixação de trilhos da Supervia

Agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF), da 
Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro, apreenderam na ma-
nhã de ontem (20), cerca de 
uma tonelada de ferro para 
fixação de trilhos da Super-
via. O material havia sido 
furtado da malha ferroviária 
e foi encontrado por poli-
ciais civis dentro de uma 
loja de artigos religiosos.

A operação aconteceu de-
pois de uma denúncia anô-
nima, que ajudou a polícia 
a chegar até a loja, em Ma-

dureira, Zona Norte do Rio. 
Um agente se passou por 
um comprador interessado 
em adquirir parte desse ma-
terial.

Quatro funcionários da 
loja foram levados para 
prestar esclarecimentos na 
delegacia. Segundo o dele-
gado Gustavo Castro, titular 

da DRF, o material era com-
prado de usuários de dro-
gas que furtavam os ferros. 
Depois, era revendido para 
ser usado em trabalhos reli-
giosos.

No material encontrado 
havia parafusos, pregos, 
grampos, polacas de apoio 
ao trilho, retenções e para-
fusos de junção. O delega-
do Gustavo Castro afirma 
que a comercialização desse 
material é um risco para a 
segurança dos usuários dos 
trens.

Produto foi encontrado em loja de 
artigos religiosos, em Madureira
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Um homem morreu e 
outro ficou ferido após a 
polícia receber relatos de 
tiroteio no bairro Colu-
bandê, em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana 
do Rio. Uma equipe do 
7ºBPM (São Gonçalo) 
foi acionada para o local 
e encontrou as duas víti-
mas sendo socorridas por 
outras pessoas.

Segundo a direção do 
Hospital Estadual Alber-
to Torres (HEAT), Lúcio 

Flávio Reginaldo da Sil-
va, de 41 anos, apresenta 
quadro clínico estável, e 
Luan da Conceição Mo-
reira, de 31, foi atendido 
na unidade, mas não re-
sistiu. Em nota, a Polí-
cia Civil informou que a 
Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonça-
lo e Itaboraí (DHNSG) 
instaurou inquérito para 
apurar as circunstâncias 
do fato e identificar a au-
toria do crime.

Um homem morre e 
outro fica ferido após 

tiroteio em São Gonçalo
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Seguro SoCiaL

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) in-
forma que, a partir 

desta semana, vai publicar 
semanalmente, no Painel 
Covid-19 (https://painel.
saude.rj.gov.br/monitora-
mento/covid19.html#), o 
mapa do monitoramento 
genômico das variantes do 
vírus SARS-CoV-2 no Es-
tado do Rio de Janeiro.  A 
medida tem como objetivo 
garantir mais transparên-
cia aos dados da pandemia 
e permitir que os cidadãos 
tenham acesso às informa-
ções da evolução da doença 
no estado.

Ao acessar a aba “Varian-
tes Covid-19” no menu su-
perior do Painel, é possível 
entrar na página de dados, 
que conta com opção de 
consulta por variante, data, 
cidade e região de saúde. 
A atualização, toda sexta-
-feira, às 17h, será acompa-
nhada de um boletim sema-

nal com uma análise sobre o 
cenário atual das variantes. 
A primeira edição já está no 
ar.

- Recentemente, vimos 
que a predominância da 
variante Delta substituiu 
a da variante Gamma, re-
forçando a agressividade 
dessa linhagem em termos 
de transmissibilidade. Com 
esses dados, queremos re-
forçar junto à população a 
importância dos cuidados 
sanitários no controle da 
Covid-19 e da vacinação, 
principalmente as duas do-
ses - afirmou o secretário de 
Estado de Saúde, Alexandre 
Chieppe.

Na análise realizada com 
amostras coletadas na se-
mana epidemiológica 35 
(de 28/08/21 a 04/09/21), 
foram realizados 56 sequen-
ciamentos, sendo todos po-
sitivos para a variante Delta. 
Dessa forma, é possível afir-
mar que 100% das amostras 
analisadas no período são 
da variante Delta. O infor-
mativo desta semana mostra 

 A divulgação do monitoramento 
genômico no Painel da Covid-19 do 

estado vai garantir mais transparência 
à população sobre as variantes que 

estão em circulação.

painel Covid-19 do governo ganha
 página com um mapa de variantes

Beneficiários precisam ficar atentos ao calendário

diVuLgação

anatel marca reunião para
 votar leilão do 5g

A diretoria da 
Agência Nacional 
de Telecomunica-
ções (Anatel) mar-
cou para a próxima 
sexta-feira (24) a 
reunião para con-
cluir a votação da 
proposta de leilão 
para a exploração 
de serviços de aces-
so móvel usando a 
tecnologia 5G, que 
amplia a velocida-
de da conexão mó-
vel.

A agência havia 
marcado a votação 
para a semana pas-
sada. Mas a decisão 
foi adiada por um 
pedido de vista do 
conselheiro Moisés 

Moreira. Os minis-
tros ainda discutem 
algumas adequa-
ções sobre o texto 
da proposta para 
concluir a votação.

A Anatel irá fi-
nalizar a proposta 
após ela ter sido 
analisada pelo Tri-
bunal de Contas 
da União (TCU). 
Apesar de um pare-
cer da área técnica 
apontando proble-
mas e sugerindo 
mudanças, a maio-
ria dos ministros 
votou pela aprova-
ção da proposta da 
agência.

O leilão vai colo-
car as faixas de fre-

quência para dispu-
ta por operadoras de 
telecomunicações, 
mediante pagamen-
tos e determinadas 
obrigações. A vota-
ção irá definir essas 
condições.

O governo vem 
repetindo que a in-
tenção não é arre-
cadar, mas colocar 
investimentos nes-
sas novas redes. 
A expectativa do 
governo federal, 
manifestada pelo 
ministro das Comu-
nicações, Fábio Fa-
ria, em entrevistas, 
é que o leilão ocor-
ra em outubro deste 
ano.

A Secretaria de Estado 
de Polícia Civil (Sepol) en-
tregou hoje (20) ao Institu-
to de Criminalística Carlos 
Éboli (ICCE) novos equi-
pamentos que devem pos-
sibilitar laudos com técnica 
mais modernas, seguindo a 
classificação da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU).

Um dos equipamentos 
é responsável por croma-
tografia gasosa acoplada, 
que em conjunto com o 
espectrômetro Raman, vai 
poder desvendar a estrutu-
ra de substâncias químicas 
e vai auxiliar a esclarecer 
a autoria e a materialidade 
de diversos crimes, entre 
outras aplicações. Segundo 
a assessora técnica especial 
da Sepol para assuntos de 
perícia Denise Rivera, o 
ICCE passa a ter um par-
que analítico, que permite 
fazer exames muito mais 
robustos, que possibilita-
rão identificar, por exem-
plo, uma droga com téc-
nica avançada e descobrir 
drogas novas colocadas no 
mercado.

“Esses dois equipamen-
tos juntos pegam uma sé-
rie de exames, porque um 
complementa o outro. Há 
drogas ilícitas, mas que por 
serem novas, muitas delas 
sintéticas, não são conhe-
cidas da Anvisa. Com esse 
aprimoramento, nós pode-
mos identificar a droga que 

está sendo criada e infor-
mar à Anvisa, para que ela 
possa intervir na legislação 
e essa droga nova, também 
possa ser proibida. Se não 
está na lei não tem como 
coibir”, completou a asses-
sora em entrevista à Agên-
cia Brasil.

De acordo com Denise 
Rivera, entre as aplicações 
na parte química é possí-
vel verificar medicamentos 
adulterados ou falsificados 
e também podem ser feitos 
exames em alimentos, do-
cumentos, em tintas, para 
saber a composição para 
chegar a conclusão se o do-
cumento é autêntico ou foi 
falsificado. Além disso, os 
equipamentos permitem a 
verificação da composição 
de cabelo e de pelo. “Tem 
uma gama muito grande 
de aplicações desses equi-
pamentos, não apenas na 
química, mas utilizando a 
química como suporte para 
outras áreas da criminalísi-
tca”, relatou.

Elucidação
A assessora técnica es-

pecial da Sepol disse acre-
ditar que casos como a 
morte do menino Henry, 
de 4 anos, vão poder ser 
elucidados de forma mais 
rápida. No fim do inqué-
rito sobre o assassinato da 
criança, em abril, o diretor 
do Departamento Geral de 
Polícia da Capital (DGPC), 

delegado Antenor Lopes, 
destacou a importância da 
perícia técnica para o rumo 
das investigações que 
apontaram as participações 
do então vereador conheci-
do como Dr Jairinho, que 
perdeu o mandato, e da 
mãe do menino, Monique 
Medeiros da Costa e Silva.

“Nós conseguimos com 
essas análises, se a pessoa 
foi envenenada, que tipo 
de droga foi utilizada. Isso 
tudo vai dar subsídios para 
a investigação para que a 
gente tenha um índice de 
efetividade muito maior. 
Nós conseguimos agora 
determinar muito mais coi-
sas do que antigamente, 
porque os equipamentos 
têm essa capacidade muito 
mais robusta”, contou.

Denise Rivera destacou, 
no entanto, que no caso 
do menino Henry, além da 
perícia técnica foi muito 
importante o trabalho de 
equipe das perícias médi-
co legal e criminal, aliado 
à investigação. “Nós fize-
mos uma força tarefa que 
permitiu que tudo fosse 
feito com mais agilidade”, 
revelou, acrescentando que 
essa é uma tendência nas 
investigações a partir de 
agora.

“Sempre que possível a 
gente vai trabalhar dessa 
forma. O único problema é 
ter disponibilidade de equi-
pe

Policia Civil do Rio recebe novos 
equipamentos de análise científica 

diVuLgação

ainda que, em uma amostra 
coletada na semana epide-
miológica 26 (27/06/21 a 
03/07/21), foi identificada 
a variante Mu (B.1.621), 
originária da Colômbia. O 
caso detectado em junho é 
de um morador do Rio de 
Janeiro com histórico de 
viagem para o México, local 
de circulação da variante. O 
homem de 57 anos, sem co-
morbidades e com a primei-
ra dose da vacina contra Co-
vid-19, teve sintomas leves 
e se recuperou bem. 

Desde janeiro, 4.893 
amostras foram avaliadas. 

No acumulado, a Gamma 
foi a variante predominante 
desde o início do ano, cor-
respondendo a 69% de todas 
as amostras sequenciadas 
no estado, até 17/09/2021. 
De acordo com as análises 
é possível afirmar que a li-
nhagem Gamma foi a mais 
frequente de fevereiro até 
junho e, a partir da detecção 
da variante Delta, em junho 
de 2021, esta linhagem au-
mentou a sua frequência, se 
tornando a variante domi-
nante no mês de agosto.

É importante ressaltar 
que o sequenciamento do 

coronavírus não é um exame 
de rotina nem de diagnósti-
co, é feito como vigilância 
genômica, para identificar 
modificações sofridas pelo 
vírus SARS-CoV-2 no esta-
do e embasar políticas sa-
nitárias.

A maior parte das amos-
tras sequenciadas no es-
tado se refere ao projeto 
Corona-Ômica-RJ, um dos 
maiores estudos de vigilân-
cia genômica do país. Faz 
parte de uma parceria entre 
a SES, Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (Faperj), 

Laboratório Nacional de 
Computação Científica 
(LNCC), Laboratório de 
Virologia Molecular da 
UFRJ, Laboratório Central 
Noel Nutels, Fiocruz e Se-
cretaria Municipal de Saú-
de do Rio de Janeiro.

Os resultados expostos 
no Painel também incluem 
amostras enviadas pelos 
municípios ao Lacen/RJ, 
seguindo os critérios da 
Nota Técnica 33/2021 da 
SUBVAPS-SES/RJ, que en-
caminha para o Laboratório 
de Referência de Vírus Res-
piratórios.

Encontro será na próxima sexta-feira
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
HOMOLOGAÇÃO

pROCESSO 1950/2021
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de pREGÃO pRESEnCiAL n° 040/2021 que objetiva a 
AQuiSiÇÃO DE pApEL PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DE IMPRESSÕES DA ADMINISTRAÇÃO, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no processo administrati-
vo 1950/2021, às empresas DAX COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA ME, CNPJ: 17.511.935/0001-35, no valor 
de R$ 38.124,84 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro 
reais e oitenta e quatro centavos); eAFKK REPRESEN-
TAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 
04.807.639/0001-34, no valor de R$ 7.703,28 (sete mil, 
setecentos e três reais e vinte e oito centavos).

Porto Real, 13 de setembro de 2021.
Luciano de Carvalho Lima

Secretário Municipal de Administração

ExTRATO DO COnTRATO nº 035/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Afkk Representações, Comércio e 
Serviços Ltda Me.
03 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para 
composição de lanche para atender os pacientes que 
utilizam o transporte para tratamento fora do domicílio.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Fe-
deral n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 45.978,60 (quarenta e cinco mil, nove-
centos e setenta e oito reais e sessenta centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1298/2021.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato.
08 - DATA DA ASSINATURA: 13 de Setembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

ExTRATO DO COnTRATO nº 036/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Dax Comércio e Serviço Ltda Me.
03 - OBJETO: Aquisição de papel para atender as ne-

cessidades de impressão da administração.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Fe-
deral n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 38.124,84 (trinta e oito mil, cento e vin-
te e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1950/2021.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato.
08 - DATA DA ASSINATURA: 14 de Setembro de 2021.

Luciano de Carvalho Lima
Secretário Municipal de Administração

ExTRATO DO COnTRATO nº 037/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Afkk Representações Comércio e 
Serviços.
03 - OBJETO: Aquisição de papel para atender as ne-
cessidades de impressão da administração.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Fe-
deral n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 7.703,28 (sete mil, setecentos e três 
reais e vinte e oito centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1950/2021.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato.
08 - DATA DA ASSINATURA: 14 de Setembro de 2021.

Luciano de Carvalho Lima
Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 1298/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de pREGÃO pRESEnCiAL n° 044/2021 que objetiva 
a AQUISIÇÃO DE GÊnEROS ALiMEnTÍCiOS PARA 
COMPOSIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER OS 
PACIENTES QUE UTILIZAM O TRANSPORTE PARA 
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, atendendo a 
solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE (SMS) no processo administrativo 1298/2021, 
à empresa AFKK REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 04.807.639/0001-34, no valor 
de R$ 45.978,60 (quarenta e cinco mil, novecentos e 

setenta e oito reais e sessenta centavos).

Porto Real, 10 de setembro de 2021.
Renato Antonio Ibrahim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 3690/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 43, VI do Estatuto 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 li-
citação, na modalidade pREGÃO pRESEnCiAL n° 
052/2021 que objetiva a AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO 
SOFTWARE AuTOCAD PARA CONFECÇÃO DE TRA-
BALHOS TÉCNICOS DO DEPARTAMENTO DE AR-
QUITETURA E URBANISMO, processo administrativo 
3690/2021, na condição de DESERTA. Ficando desde 
já autorizado novo procedimento licitatório.

Porto Real, 20 de setembro de 2021.
Antônio Sebastião da Silva

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

PROCESSO Nº 2618/2021.

Para: SMFRP.

     AuTORiZO e RATiFiCO, 
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, XIII da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme 
pARECER da Procuradoria Geral do Município as fls. 
231 e 232 e Controladoria Geral do Município as fls. 
234 a 239, em favor da Empresa SERVIÇO DE APOIO 
AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - SEBRAE RJ para implementa-
ção de um programa completo para a reativação dos 
Quiosques do Sabor existentes nos diversos bairros da 
cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 29.737.103/0001-10 
no valor de R$ 53.046,00 (cinquenta e três mil e qua-
renta e seis reais). 
Solicito emissão de nota de empenho. 

Porto Real, 17 de setembro de 2021.

ViViAnE GOnÇALVES SiLVA OLiVEiRA
SECRETÁRiA MuniCipAL DE DESEnVOLViMEnTO

 ECOnÔMiCO, TRABALHO E REnDA 

ingredientes

Modo de preparo

Batata doCe frita

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

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

ingredientes

Modo de preparo

BoLo de puBa 
aManteigado

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
Coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

Modo de preparo

BoLo de MiLho
 Verde 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
Coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
Sirva em seguida.

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

20 DE SETEMBRO DE 2021 puBLiCADO EM 21/09/2021

DECRETO n°5240 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado do servi-
dor com a matrícula abaixo relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado 
especificado abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 
de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

PSS MATRÍCULA A CONTAR DE

Nº 004/2021 - SEMUS 25/088645 21/09/2021

Nº 004/2021 - SEMUS 25/088667 21/09/2021

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

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
Prefeito Municipal

DECRETO n°5241 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Municipal.”
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor,

 
DECRETA:

 
Art. 1º - A exclusão da matrícula nº 25/081159, do Decreto nº 5.239 de 17 de Setem-
bro de 2021, publicado em 18/09/2021:
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
Prefeito Municipal

DECRETO n°5242 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado do servi-
dor com a matrícula abaixo relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado 
especificado abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 
de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

PSS MATRÍCULA A CONTAR DE

Nº 006/2021 - SEMUS 25/090710 21/09/2021

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

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
Prefeito Municipal

DECRETO n°5243 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 928.519,04 
(Novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e dezenove reais e quatro centavos), para 
reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616 
de 18 de janeiro de 2021.
                                                                                                                                                                         
DECRETA:                                                        
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 928.519,04 (Novecentos 
e vinte e oito mil, quinhentos e dezenove reais e quatro centavos), para atender à 
programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964 e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo i
Em R$
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

frango CoM gengiBre, 
SaLSão e Maçã

1 colher (sopa) de 
creme vegetal do-
riana light/1/2 cebo-
la picada/2 colheres 
(chá) de gengibre ra-
lado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em 
cubos médios/1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco seco/1/2 xíca-
ra (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de sal-
são picado/1 maçã 
verde grande, com 
casca picada/1 xíca-
ra (chá) de maionese 
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela mé-
dia, derreta o creme 
vegetal doriana light e 
refogue a cebola e o 
gengibre por 1 minuto.
Acrescente o frango e 
refogue até dourar.
Junte o vinho branco 
e a água.
Cozinhe em fogo mé-
dio por 10 minutos ou 
até ficar macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 
minutos, mexendo de 
vez em quando.
Adicione a maionese 
hellmann’s light e mis-
ture.
Sirva em seguida.

ingredientes

Modo de preparo

frango XadreZ

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 ce-
bolas médias cortadas 
em cubos/2 dentes de 
alho esmagados/500 g 
de filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde corta-
do em cubos/1 pimen-
tão vermelho cortado 
em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado 
em cubos/1 xícara 
(chá) de cogumelos 
em conserva corta-
dos ao meio/1/4 xíca-
ra de molho shoyu/1 
colher (sopa) de mai-
sena/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amendoim 
torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, misture 
a metade do azeite de 
oliva, a cebola, o alho e 
deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, colo-
que o sal, o restante do 
azeite e frite os pimen-
tões e os cogumelos por 
5 minutos.
Retire e despeje em ou-
tro prato.
Ainda na mesma pane-
la, coloque o frango e 
frite até dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na 
frigideira, misture bem 
com uma colher de pau 
e refogue por mais 2 mi-
nutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena 
e a água.
Mexa bem e junte a mis-
tura de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar 
um molho espesso.
Coloque em uma traves-
sa, polvilhe com amen-
doim e sirva quente.

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTA-
ÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 92 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.92.00 16 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.104.2.138 4.4.90.52.00 16 496.900,00

SEMA SEMA 14.01.04.122.001.2.081 3.3.90.36.00 00 40.000,00

SEMASCM SEMASCM 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.39.00 19 191.619,04

Anexo ii
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.04.122.001.2.031 3.3.90.39.00 00 40.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 92 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.104.2.138 3.3.90.39.00 16 596.900,00

SEMASCM SEMASCM 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.30.00 19 191.619,04

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO
Prefeito Municipal

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº2928/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, THIAGO BARBOSA DA SILVA, do cargo em comissão de 
Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2929/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, SUELI CARDOSO DA SILVA DE JESUS, do cargo em 
comissão de Gestor Escolar, na Escola Municipal Amélia Ricci Baroni, Símbolo DAS-
5, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº2930/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, 
da Lei Orgânica Municipal, ENI CARVALHO ALVES DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Gestor Escolar, na Escola Municipal Amélia Ricci Baroni, 
Símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº2931/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, SUELI CARDOSO DA SILVA DE JESUS, para exercer o car-
go em comissão de Gestor Escolar, na Escola Municipal Daniel de Souza, Símbolo 
DAS-5, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº2932/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, SAMUEL SALL, do cargo em comissão de Assessor Es-
pecial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2933/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARCOS ANTÔNIO RAMOS GOUVEIA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2934/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIA APARECIDA DA SILVA BOMFIM, do cargo em 
comissão de Assessor do Caps II Adulto, Símbolo DAS-5, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

pORTARiA nº2935/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Excluir, TATIANE DO NASCIMENTO ABDIAS MALVAZIO, da Portaria Nº2920/SE-
MAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, publicada em 18/09/2021.

pORTARiA nº2936/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2021, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, TATIANE DO NASCIMENTO ABDIAS 
MALVAZIO, do cargo de Assessor Executivo de Cuidados Nutricionais, Símbolo 
DAS-4, na Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2937/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, VALDECIR COSTA, do cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Administração das Policlínicas, Símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

pORTARiA nº2938/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARTA CAMPOS DA SILVA MARTINS, para exercer o 
cargo em comissão de Chefe da Divisão de Administração das Policlínicas, Símbolo 
DAS-4, da Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2939/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, VALDECIR COSTA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, da Secretaria Municipal de Saúde.

pORTARiA nº2940/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RITA DE CASSIA GONCALVES DA SILVA, do cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, da Secretaria Municipal 
de Saúde

pORTARiA nº2941/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 

da Lei Orgânica Municipal, GUILHERME BARRETO DA SILVA, do cargo em comis-
são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretário Municipal de 
Conservação.

pORTARiA nº2942/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, GUILHERME BARRETO DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe do Depósito Municipal, Símbolo DAS-4, na Secretaria Muni-
cipal de Segurança Pública.

pORTARiA nº2943/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021
nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, ANDRÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Diretor de Departamento de Educação Especial, Símbolo DAS-3, na 
Secretaria Municipal de Educação.

ERRRATAS:

nA pORTARiA nº2875/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, publicada 
em 18/09/2021.
Onde se Lê: JACSON CANDIDO COIMBRA SILVA
Leia-se: JACSON CANDIDO DOS SANTOS

nA pORTARiA nº2877/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, publicada 
em 18/09/2021.
Onde se Lê: MARCELO GONÇALVES
Leia-se: MARCELO DE SOUZA GONÇALVES

nA pORTARiA nº2904/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, publicada 
em 18/09/2021.
Onde se Lê: MARCELO FREITAS
Leia-se: MARCELO BENTO DE FREITAS

nA pORTARiA nº2880/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, publicada 
em 18/09/2021.
Onde se Lê GLENDA FERNANDES SUTERO LOREIRO
Leia-se: GLENDA FERNANDES SUTERO LOUREIRO

Onde se Lê PAULO CÉSAR RAMOS SITATIANO
Leia-se: PAULO CÉSAR RAMOS SITATINO

nA pORTARiA nº2926/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, publicada 
em 18/09/2021.
Onde se Lê: Chefe da Rede de Políticas de Saúde Mental
Leia-se: Assessor da Rede de Políticas de Saúde Mental

pORTARiA nº2863/SEMAD/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, publicada em 
18/09/2021.
Onde se Lê: ROSANA DE OLIVEIRA SANTIAGO
Leia-se: ROSANE DE OLIVEIRA SANTIAGO

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

COMuniCADO
Os servidores nomeados nesta data, nas portarias de Nº 2941 a 2943/SEMAD/2021, 
deverão apresentar-se para tomar posse a contar de 16/10/2021, na sede da Secre-
taria Municipal de Administração.

ELiZABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

pORTARiA nº2944/SEMAD/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições legais 
que lhe confere o artigo 75, inciso V, da Lei Complementar nº 268 de 31/03/2021, e 
em cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0055326-
08.2021.8.19.0000,

RESOLVE:

REINTEGRAR, Joice Silva de Souza, CPF nº146.306.117-03, no cargo de Conse-
lheira Tutelar do Município de Belford Roxo, com efeitos a partir de 18/09/2021.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE GORVERnO

pORTARiA nº 001/SEMuG/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021

NOMEIA OS FISCAIS DO CONTRATO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
49/0012/2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO DA PREFEITURA DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados para atuarem na fiscalização 
da execução dos contratos da secretaria municipal de governo, oriundos do proce-
dimento administrativo nº 49/00012/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

peiXe CoM açaÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

fiLÉ de MerLuZa CoM 
Batata ao forno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

Sopa de LentiLha

1/2 kg de lentilha/ 
1/4 xícara (chá) 
de bacon picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de cebola pica-
da/ 1/2 dente de 
alho picado fino/ 
3/4 xícara (chá) de 
cenoura picada/ 
3/4 xícara (chá) 
de salsão picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de batata picada/ 
1 folha de louro/ 
2 cravos da índia/ 
Sal e pimenta do 
reino a gosto/ /2 
kg de salsicha

De véspera, escolha 
a lentilha, lave bem 
e ponha de molho 
em 2 1/2 litros de 
água.
No dia seguinte, frite 
o bacon por 5 minu-
tos, até que se des-
prenda toda a gor-
dura.
Junte a cebola, o 
alho e os legumes e 
refogue durante 10 
minutos, mexendo 
freqüentemente.
Acrescente à pane-
la o louro e os cravos 
da índia.
Despeje a lentilha e 
a água em que ficou 
de molho na panela 
e tempere com sal e 
pimenta do reino.
Abaixe o fogo e es-
pere levantar fervu-
ra.
Depois, tampe a pa-
nela e cozinhe, sem-
pre em fogo bran-
do, por 50 minutos, 
quando a lentilha 
deverá estar macia.
Corte as salsichas 
em rodelas de 1,5cm 
de espessura.
Elimine o louro, os 
cravos da índia.
Acrescente a salsi-
cha à panela.
Misture bem e cozi-
nhe por mais 15 mi-
nutos.
Polvilhe com salsa e 
sirva em seguida.

Bufete

1 kg de chicharros 
frescos (atum)
Molho
4 colheres (sopa) e 
vinagre/ 2 gindun-
gos/ Sal 

ingredientes

Modo de preparo

Lave, escame e tire 
as tripas do atum.
Leve a assar nas 
brasas sem sal.
Depois de assados 
sirva com molho pi-
cante.
Molho
Pique a cebola mui-
to miudinha.
Misture o sal e o gin-
dungo pisados e o 
vinagre.
Misture bem e sirva.

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 DUAS 
SENHAS DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECI-
FICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PRE-
ÇOS PRATICADOS NO MERCADO.

01- KARINA FIGUEIREDO FALCÃO - MAT. 60/80.447
02- DIEGO DA SILVA BARREIRA – MAT.60/89.172

ART. 2º esta portaria entra em vigo na data da sua pu-
blicação.

SiMOnE CRuZ DA SiLVA
Secretária Municipal de Governo

Mat.60/60.525

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS 
E CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COnVÊniOS

ExTRATO DE TERMO ADiTiVO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 52.0005/2020
TERMO ADiTiVO: 002
COnTRATO: 042/SEMOCAP/2020
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: MONTSERV SERVIÇOS INDUS-
TRIAIS EIRELLI.
DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NOVO 
NA ESCOLA JULIETE RÊGO, SITUADA NA AVENIDA 
SEIS DE DEZEMBRO, S/N BAIRRO JARDIM REDEN-
TOR, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA pRORROGAÇÃO DE pRAZO: FICA PRORRO-
GADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 
042/SEMOCAP/2020 POR MAIS 360 (TREZENTOS E 
SESSENTA) DIAS A CONTAR DE 18/09/2021.
DATA DA ASSinATuRA: 31 de AGOSTO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de 

Recursos e Convênios

SECRETARiA MuniCipAL DE SAÚDE
ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 21/0002/2021
COnTRATO n°: 024/SEMuS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  B. C. OLIVEIRA COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA-ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM 
DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO. 
VALOR: R$ 651.366,90 (SEISCENTOS E CINQUENTA 
E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NO-
VENTA CENTAVOS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.10.303.046.2011.
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.30.00
FOnTE: 16-SUS.
nOTA DE EMpEnHO: 316/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA:  02 de SETEMBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 08/0178/2021
COnTRATO n°: 027/SEMuS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  SALUTE SERVIÇOS TERCERIZA-
DOS EIRELI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMEN-
TAÇÃO, DESTINADOS A PACIENTES, ACOMPA-
NHANTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZA-
DOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 
DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO HOSPITAL MUNICI-
PAL BELFORD ROXO, UNIDADE MISTA DO LOTE XV 
E UPA 24 HORAS.
VALOR: R$ 5.540.112,00 (CINCO MILHÕES, QUI-
NHENTOS E QUARENTA MIL E CENTO E DOZE RE-
AIS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS DE TRABALHO:  1.10.302.028.2010.
nATuREZA DA DESpESA: 3.3.90.39.00
FOnTE: 16-SUS.
nOTA DE EMpEnHO: 438/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA:  14 de SETEMBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 08/0199/2021
COnTRATO n°: 026/SEMuS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  SALUTE SERVIÇOS TERCERIZA-
DOS EIRELI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMEN-
TAÇÃO, DESTINADOS A PACIENTES, ACOMPA-
NHANTES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORI-
ZADOS NAS UNIDADES DE EMERGÊNCIAS DO 
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, TAIS COMO COMO 
CAPSI, CAP’S 1 ADE CA’OS 2, TODOS VINCULADOS 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR: R$ 1.464.323,52 (UM MILHÃO, QUATRO-
CENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS 
E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CEN-
TAVOS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS DE TRABALHO: 1.10.302.028.2098.
nATuREZA DA DESpESA: 3.3.90.39.00
FOnTE: 16-SUS.
nOTA DE EMpEnHO: 437/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA:  14 de SETEMBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 21/0002/2021
COnTRATO n°: 025/SEMuS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  ESTÉVIA DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELFORD.
VALOR: R$ 1.675.402,00 (UM MILHÃO, SEISCEN-
TOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS 
E DOIS REAIS).
pRAZO: 12 (DOZE) MESES.
pROGRAMAS DE TRABALHO:  1.10.303.046.2011
nATuREZA DA DESpESA: 3.3.90.30.00
FOnTE: 16-SUS.
nOTA DE EMpEnHO: 362/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA:  02 de SETEMBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ExTRATO DE TERMO DE ApOSTiLAMEnTO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 52.0573/2020
ApOSTiLAMEnTO: 016/2021
COnTRATO: 019/SEMUS/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: PRIMER COMERCIAL E DISTRIBUI-
DORA LTDA..
DA FinALiDADE:  O PRESENTE TERMO TEM POR 
FINALIDADE A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL 
CONSTANTE NO CONTRATO REFERENTE AO ITEM 
12 DA COLUNA DE QUANTITATIVO DO LOTE I.
OnDE SE LÊ: 516
LEiA-SE: 500
DATA DA ASSinATuRA: 02 de SETEMBRO de 2021.

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

pORTARiA nº 004/COMiSSÃO DE pROCESSO SE-
LETiVO SiMpLiFiCADO DO EDiTAL nº 006/2021 DE 
02 DE JuLHO DE 2021

Dispõe sobre a convocação dos candidatos classifica-
dos e aprovados para as vagas remanescentes do pro-
cesso seletivo simplificado do edital nº 006/2021. 

Considerando que o presente edital tem como objeto 
contratação temporária por tempo determinado, confor-
me o amparo legal do art. 37 IX da Constituição Federal 
e na Lei Municipal nº 1549 de 06 de abril de 2017, para 
as funções constantes do ANEXO I do edital, para aten-
derem a necessidade das unidades de saúde Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO), Policlínicas, 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Programa Saú-
de da Família (PSF) do Município de Belford Roxo.

Considerando a necessidade de manter o atendimento 
à população do Município de Belford Roxo, em todos 
os aspectos quanto aos preceitos do Sistema Único de 
Saúde regidos pela Lei Federal n° 8.080/1990, 

Considerando a necessidade de manter a promoção 

da eficiência no atendimento aos pacientes, sendo in-
dispensável o atendimento de urgência e emergência 
no âmbito do Município de Belford Roxo, mantendo-se 
a prestação dos serviços públicos relevantes na Área 
da Saúde, Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO), Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
e o Programa Saúde da Família (PSF) do Município de 
Belford Roxo.
 
A Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Edi-
tal nº 007/2020, no uso de suas atribuições legais, com 
base no DECRETO Nº 5025 DE 15 DE JANEIRO DE 
2021, expede a seguinte portaria: 

Art.1º - Fica divulgada a convocação do candidato clas-
sificado e aprovado para a vaga remanescente, bem 
como o cargo e a unidade que prestará serviço (ANEXO 
I), para exercer a seguinte função: 

Art. 2º - O classificado deverá comparecer na Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, à Av. 
Benjamin Pinto Dias no 604 – 2o andar – Centro – Bel-
ford Roxo – RJ, no período de 22 e 23de setembro de 
2021, das 09:00 às 16:00 hs.

Art. 3º - É de responsabilidade exclusiva do candidato 
acompanhar por meio do diário oficial deste município 
as publicações correspondentes às fases deste Proces-
so;

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

Atenciosamente,

Belford Roxo, 14 de setembro de 2021.

RiCARDO FRiED
presidente da Comissão

Matrícula nº 60/80.694

AMERiCO DELMiRO JOAO ALMEiDA DA SiLVA
Matrícula nº 11/025621

AnTOniO CARLOS pinHO
Matrícula nº 60/077201

FLAViO GuEDES TEixEiRA
Matrícula nº 60/081329

ERiCA LiMA COuTO
Matrícula nº 60/079948

CHRiSTiAn ViEiRA DA SiLVA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 82/43327

AnExO i

RELAÇÃO DO CAnDiDATO CLASSiFiCADO

inscrição

92920 103593 106781 10855

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-
CiAL, CiDADAniA E DA MuLHER

DESpACHO pROCESSO nº 56/0116/2020: HOMO-
LOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade pRE-
GÃO ELETRÔniCO nº 006/2021, cujo objeto é RE-
ESTRuTuRAÇÃO DA REDE DE ATEnDiMEnTO DA 
ASSiSTÊnCiA SOCiAL nO ÂMBiTO DO MuniCÍpiO 
DE BELFORD ROxO, ATRAVÉS DA AQuiSiÇÃO DE 
MATERiAiS pERMAnEnTE pARA EQuipAR A SE-
CRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SOCiAL, 
CiDADAniA E DA MuLHER., adjudicando seu objeto 
a empresa: CiC COMÉRCiO E SERViÇOS iERELi, no 
valor de R$ 172.597,50 (cento e setenta e dois mil 
quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta cen-
tavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e 
Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
para Procedimentos de Licitação na Modalidade de 
Eletrônico fls. 1104/1108 e 1162 e ainda, pareceres da 
Douta Procuradoria-Geral do Município fls. 359/367 e 
564/571 e da Controladoria Geral do Município as fls. 
1159 e 1163.

Belford Roxo, 20 de setembro de 2021.
BREnDA SiLVA GOnÇALVES CAARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social,

Cidadania e da Mulher

REpuBLiCADO pOR inCORREÇÕES

aToS oFiciaiS
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A Lei do Mandan-
te sancionada pelo 
presidente Jair Bol-

sonaro vai trazer várias 
mudanças para o cenário 
do futebol brasileiro, mas 
os times da Série B serão 
os primeiros impactados. 
Como normalmente sobem 
sem contrato de transmis-
são quando são promovi-
dos à elite, eles poderão se 
beneficiar primeiro da mu-
dança, enquanto os demais 

que já estão na Série A têm, 
majoritariamente, acordos 
até 2024.

Recentemente, um exem-
plo prático dessa mudança 
foi visto enquanto uma Me-
dida Provisória vigorava no 
país. O Red Bull Braganti-
no recebeu uma oferta do 
YouTube para vender o di-
reito de transmissão de suas 
partidas e pressionou a Glo-
bo a aceitar as exigências 
na negociação. Até então, 
a emissora tentava diminuir 
o valor da oferta e correu o 
risco de não ter o time do 

interior paulista que aca-
bara de subir na TV aberta, 
fechada e no Premiere.

A nova lei permite que 

os times negociem a trans-
missão das partidas dispu-
tadas sob seu mando, mas 
não abre brecha para que 

os que já têm contratos fir-
mados quebrem os acordos 
com Globo, TNT ou qual-
quer outro veículo de co-

municação, como explica 
o advogado especialista em 
direito desportivo Eduardo 
Carlezzo.

redação
horahmunicipios@gmail.com

Lei do Mandante muda primeiro a Série B

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Futebol brasileiro vive um momento de tentativa de união

Mudança abre janelas 
para times negociarem 
de maneiras diferentes 

os seus direitos


