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Duro golpe 
contra Tandera 

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Mi-
litar prendem Márcio Falcão, o Careca, apontado como aliado do mi-
liciano Danilo Dias Lima. Armas, munições, veículos e mais de R$ 57 
mil foram apreendidos. 
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Caveiras Do Bope 

Mergulho 
para a morte 

Motociclista morreu após cair da Ponte Rio-Niterói, 
depois de colidir com um veículo no vão central. Pierre 
Santos, de 46 anos, foi resgatado do mar pelo Corpo de 
Bombeiros e chegou sem vida ao hospital. 

Município do 
rio aplica mais 
de 10 milhões 
de vacinas 
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Suspensão de  
novo modelo de 
bilhetagem é  
negado no Rio 
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Papai Noel dos Correios: cartinhas 
para adoção já estão disponíveis 
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Belford roxo abre 
mais de 12 mil vagas 
para novos alunos

A Prefeitura anunciou o calendário de 
matrículas para as escolas municipais. 
Somente para a Educação Jovens e Adul-
tos (EJA) são oferecidas 1.557 vagas. To-
dos os alunos da rede municipal ganha-
ram uniforme e kit de material escolar. 
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prefeito de Queimados emperra obra de mais de 

r$ 2,7 
Milhões

Dinheiro de emenda de deputado federal para 
construção de ponte que caiu já está na conta do 
município, mas Glauco Kaizer (Solidariedade) tem 
feito corpo mole. Além disso, licitatação para con-
tratar empresa foi ‘jogo de cartas marcadas’. 
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esporTes
primeira 
libertadores
do Mengão

Flamengo comemora 40 
anos do título de 81. O título 
mudou a história do clube e 
de uma geração de craques, 
que também conquistou o 
Mundial pouco depois.
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A cantora baiana Pit-
ty já tem uma data 
agendada para o 

reencontro com o públi-
co carioca. No dia 12 de 
fevereiro de 2022, ela se 
apresenta na Fundição 
Progresso, uma das prin-
cipais casas da cidade, 
localizada na Lapa, na re-
gião central da capital flu-
minense.

Os ingressos, que co-
meçaram a ser vendidos 
ontem por meio do site 
”Eventim”, estão custan-
do R$ 120 (pista) e R$ 
300 (frisas), mas podem 
ser comprados pela meta-
de do preço (R$ 60 e R$ 
150, respectivamente) em 
caso de estudantes com 
carteirinha comprobatória 

ou pessoas com deficiên-
cia, além do método soli-
dário, isto é, mediante do-
ação de 1kg de alimento 
não perecível (exceto sal 
e açúcar).

Álbuns autorais 
de estúdio 

Dona de cinco álbuns 
autorais de estúdio, Pris-
cilla Novaes Leone, popu-
larmente conhecida como 
Pitty, é natural de Salva-
dor, capital da Bahia, e 
tem atualmente 44 anos. 
Entre os seus maiores su-
cessos, todos voltados ao 
rock, estão músicas como 
”Admirável Chip Novo”, 
”Me Adora”, ”Teto de Vi-
dro”, ”Equalize” e ”Más-
cara”.

Vale ressaltar que, para 
adentrar à Fundição, é 

necessário estar devida-
mente vacinado contra a 

Covid-19 e comprovar a 
imunização, seja por meio 

da caderneta física ou do 
aplicativo ”ConecteSUS”.

pitty canta na fundição progresso 
Divulgação 

Show da roqueira baiana, dona de hits ‘’Me Adora’’ e ‘’Equalize’’ acontece em fevereiro 
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Pitty em show na 

Fundição Progresso 

em outubro de 2018 

A banda noruegue-
sa A-ha volta ao Rio em 
março de 2022 para única 
apresentação. Em turnê 
pelo Brasil, o grupo toca-
rá no dia 17 de março, no 
Qualistage, antigo Km de 
Vantagens Hall, anexo ao 
Via Parque Shopping, na 
Barra da Tijuca, Zona Oes-
te.  Os ingressos estarão à 
venda pelo site ”LivePass” 
a partir das 10h de ama-
nhã.

Nesta turnê, que inicial-
mente aconteceria em se-
tembro de 2020 mas pre-
cisou ser adiada devido à 
pandemia, o trio formado 

nos anos 80 por Morten 
Harket (vocal), Magne Fu-
ruholmen (teclado) e Paul 
Waaktaar (guitarra), que 
transita entre o new wave 
e o pop rock, celebra os 35 
anos do álbum de estreia 
”Hunting High and Low”, 
que será tocado na íntegra 
em todos os shows.

O referido trabalho, vale 
ressaltar, marcou época 
na música pop mundial e 
contém grandes hits, como 
”Take On Me”, ”The Sun 
Always Shines On TV”, 
”Train Of Thought” e, cla-
ro, a canção homônima ao 
disco.

a-ha faz show no 
rio de Janeiro em 

março de 2022

Banda norueguesa se apresenta 
no Qualistage, na Barra da Tijuca

Pisar na bola na bola uma vez, é até perdoável. Mas incorrer no mesmo erro, aí só mesmo a paciência de Jó. 
No Legislativo estadual, um parlamentar tem andado com ar de moribundo depois que vacilou feio e perdeu a 
confiança do governador Cláudio Castro. Segundo uma fonte, nem mesmo entre seus pares, ele está conseguin-
do um ombro pra chamar de amigo. O deputado tem até blasfemado, acreditando que rogaram praga. 

Com o filme queimado 

o soMBra envie sua 
DenúnCia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

O moço estaria implorando apoio a um influente pre-
feito e parece que não será nada fácil convencer que 
pode ser uma pessoa confiável, embora os fatos provem 
o contrário. Tanto, que todos lhe viraram as costa. Di-
zem as línguas da sabedoria que ele estaria colhendo o 
que plantão. Como resultado, a lista de desafetos só au-
menta e deve inflar mais ainda com o início da campa-
nha eleitoral. 

É o plantou, colheu 
Nos bastidores da política fluminense, o parla-

mentar é conhecido como aquele que descumpre 
palavra empenhada e os acordos políticos. E como 
se não bastasse, tenta atropelar os acordos do ‘che-
fe’  acreditando que vai ficar bem na fita. Só que 
não! O jeito rude e hostil do moço, tem feito muita 
gente fugir dele como o diabo da cruz. Sai de re-
tro!!! 

Qual é o motivo mesmo?

Renato Russo e Beatles serão 
homenageados no Américas Shopping 
De hoje até 26 de no-

vembro, o Palco Améri-
cas, do Américas Shop-
ping recebe às 19h, shows 
de Guilherme Lemos (Re-
nato Russo Cover) e da 
banda Black Bird (Tribu-
to aos Beatles). Os shows 
gratuitos acontecem na 
Praça de Alimentação, no 
segundo piso. A entrada é 
gratuita.

O cantor e cover de Re-
nato Russo, Guilherme 
Lemos, promete emocio-
nar o público com hits do 
ídolo da Legião Urbana 
hoje. Já na sexta de Black 
Friday, 26 de novembro, 
o palco será contagiado 

pela energia da banda 
BlackBird, que fará um 
tributo aos Beatles, em 
um show repleto de nos-
talgia e clássicos da ban-
da britânica.

“Teremos um reper-
tório de shows que pre-
tendem agradar diversas 
gerações. Nosso objetivo 
é homenagear grandes 
ídolos do cenário musical 
brasileiro e internacional 
com atrações de peso. 
Esse será um dos nossos 
presentes ao público nes-
se final de ano”, comenta 
Beth Andrade, gerente de 
Marketing do empreendi-
mento. Guilherme Lemos é o cover oficial de Renato Russo

Divulgação

Divulgação
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se arrasTanDo 

obra de r$ 2,7 milhões de ponte 
em Queimados segue emperrada 

reproDução 

Deputado federal destinou emenda para reconstrução de estrutura que desabou com as chuva, mas projeto ainda não saiu do papel

No apagar das luzes 
de 2020, uma pon-
te que faz a ligação 

entre os bairros Eldorado e 
Ponte Preta, em Queima-
dos, desabou após uma en-
xurrada. Desde então, a mo-
bilidade dos moradores se 
transformou em via crucis 
e os comerciantes amargam 
prejuízos. Eles culpam o 
prefeito Glauco Kaizer (So-
lidariedade) por ‘emperrar’ 
a obra que não sai do papel, 
embora os recursos já te-
nham sido liberados. 

A ponte era um dos prin-
cipais acessos para os mora-

dores da região que ganhou 
dois condomínios do Pro-
grama Minha Casa, Minha 
Vida, do governo federal, e 
mais problemas. Dono de 
supermercado em um dos 
bairros, o empresário Már-
cio Freitas já contabiliza os 

prejuízos. “Tentei segurar o 
emprego dos meus 40 fun-
cionários. Está muito difí-
cil porque o movimento do 
comércio caiu muito após 
a queda da ponte. Terei que 
reduzir o quadro e deixar 20 
pais de famílias desempre-

gados”, disse Márcio. 

Recursos  em Brasília 
Empenhado na reconstru-

ção da ponte, o empresário 
chegou a ir à Brasília em 
janeiro deste ano. Ele con-
seguiu junto ao deputado fe-
deral Pedro Augusto (PSD) 
uma emenda de R$ 2 mi-
lhões para a obra. Em mar-
ço, o prefeito Glauco Kaizer 
recebeu o valor simbólico 
entregue pelo parlamentar e 
Márcio Freitas. 

O valor destinado à obra 
foi creditado na conta da pre-
feitura no dia 2 de agosto. 
Segundo o empresário, o go-
verno esperou o dinheiro ser 
depositado para 30 dias de-
pois marcar a licitação. “Uma 

equipe foi ao local para rea-
lizar os cálculos de topogra-
fia. Instalaram os piquetes 
de marcação e os  geradores. 

Já se passaram quatro meses 
que o valor da emenda foi 
liberado e até agora nada de 
obra”, observou. 

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

No local onde a ponte caiu foram colocados piquetes de marcação, mas nada de obra

Passarela provisória contratada 
pela prefeitura ao custo de R$ 291 mil

Deputado Pedro Augusto e Empresário Márcio Freitas 
entregam a emenda simbólica ao prefeito Glauco Kaizer 

Segundo informações 
apuradas pela reporta-
gem, a prefeitura estava 
dependendo de uma li-
cença do Inea (Instituto 
Estadual do Ambien-
te) para dar início as 
obras. Mais uma vez, o 
empresário intercedeu 
com um pedido ao de-
putado Pedro Augusto, 
que conseguiu junto ao 

secretário estadual do 
Ambiente e Sustentabi-
lidade (SEAS), Thiago 
Pampolha, a liberação 
do documento. A obra 
seria iniciada na terça-
-feira da semana passada 
(16), o que não aconte-
ceu. O valor já está or-
çado em R$ 2,7 milhões, 
muito acima do previsto 
inicialmente. 

orçaDa aCiMa 
Do valor previsTa 

Em abril, a prefeitu-
ra demoliu o que restou 
da estrutura da ponte 
que cedeu e construiu 
uma passarela provisó-
ria com acesso somente 
para pedestres: o custo 

da obra foi de R$ 291 
mil. O fato mais estra-
nho é que a empresa 
contratada para o traba-
lho de demolição, com 
dispensa de licitação, é 
a mesma que ganhou a 

concorrência para exe-
cutar a obra: Procec En-
genharia S/A. 

Ao instalar a estrutu-
ra provisória, a empre-
sa já deixou montado 
os dois contêineres de 

sustentação da futura 
ponte. “Muito suspeita 
essa situação. O pior é 
que prefeito não toma 
uma atitude, não dá ex-
plicação”, disse o em-
presário. 

liCiTação suspeiTa

Alerj homenageia líderes que 
promovem diálogo ecumêmico 

Um encontro ecumênico 
reuniu líderes de diversas 
religiões no Plenário da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) na tarde da última 
segunda-feira. A jornalista 
Luzia Lacerda, que há dez 
anos está à frente do Insti-
tuto Expo Religião, foi ho-
menageada com a Medalha 
Tiradentes, mais alta hon-
raria do Parlamento flumi-
nense. 

A cerimônia contou com 
a presença do cardeal ar-
cebispo Dom Orani João 
Tempesta, que recebeu o 
título de Benemérito do 
Estado. Ele já foi condeco-

rado, em 2013, com a Me-
dalha Tiradentes. Outros 
21 integrantes do Grupo de 
Trabalho do instituto foram 
condecorados com a Mo-
ção de Congratulações e 
Aplausos. 

“O Brasil é um país laico 
e, como tal, devemos lutar 
contra todo o tipo de perse-
guição e de discriminação a 
qualquer que seja a religião. 
Esse exemplo da Luzia é 
belíssimo, de reunir e con-
gregar uma gama tão ampla 
de religiosos, em um diálo-
go bonito e emocionante. 
Como disse Dom Orani, o 
mundo precisa desse diálo-
go. Precisa respeitar a cren-

ça de cada um. E a Alerj é 
a casa do povo, nada mais 
justo que trazê-los aqui. 
Agregar e respeitar, que é 
isso que precisamos”, afir-
mou o presidente da Alerj, 
deputado André Ceciliano 
(PT), autor da iniciativa em 
conjunto com os deputa-
dos André Correa (DEM) e 
Martha Rocha (PDT). 

O Expo Religião reúne 
representantes de 28 seg-
mentos de cultos no Rio de 
Janeiro. O evento realizado 
no feriado da Proclamação 
da República reuniu mais 
de dez mil participantes na 
Biblioteca Parque do Esta-
do, no Centro do Rio. 

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), é o autor da iniciativa

Thiago lonTra Os meritienses agora 
contam com a facilidade 
de solicitar os serviços de 
água sem sair de casa. É 
que a Águas do Rio lan-
çou os canais de atendi-
mento digitais. Por meio 
do WhatsApp ou aplica-
tivo Águas App, o cliente 
pode realizar o pagamen-
to de conta, segunda via 
de fatura, histórico de 
consumo e muito mais.

O aplicativo está dis-
ponível para Android e 
IOS, é grátis e fácil de 
acessar. Além das fun-
ções já citadas acima, o 
morador consegue colo-
car a conta em débito auto-
mático, solicitar religação, 

informar falta de água, no-
tificar vazamento de água, 
troca de hidrômetro, mudan-

ça de local de ligação da 
água, solicitar contas por 
e−mail, cronograma de 
leitura, certidão negativa e 
fazer denúncias.

Todos esses serviços 
também podem ser soli-
citados por meio do 0800 
195 0 195, que funciona 
por ligação e WhatsApp, 
além do site www.aguas-
dorio.com.br. Os canais 
de atendimento online da 
Águas do Rio funcionam 
24 horas por dia, sete dias 
por semana. A empresa 
mantém ainda perfis ati-
vos nas redes sociais Fa-
cebook e Instagram para 

tirar dúvidas dos clientes (@
aguasdorio).

Canais de atendimento online 
da Águas do Rio promovem mais 

comodidade ao cliente

Divulgação

Moradores de Meriti podem solicitar 
serviços de água sem sair de casa

início da feira natalina de 
artesanato e artes Meritiense

A Prefeitura de São João 
de Meriti, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultu-
ra, Turismo, Direitos Huma-
nos e Igualdade Racial e da 
Subsecretaria de Turismo, 
realizará entre hoje e até 23 
de dezembro, das 9h às 17h, 

na Praça da Matriz, no Cen-
tro do município, a Feira Na-
talina de Artesanato e Artes 
Meritiense. Para participar 
do evento é necessário estar 
inscrito no Programa de Ar-
tesanato e Arte Meritiense.

Para se cadastrar, basta 

procurar a Subsecretaria de 
Turismo, localizada no Edi-
fício Antares, na Av. Presi-
dente Lincoln, n° 911, sala 
333. A feira tem como ob-
jetivo incentivar a produção 
artesanal e valorizar o pro-
fissional local.
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Momentos depois, Abdul Sami, 
visto no círculo, foi morto a tiros 

relator amplia receitas ao orçamento, 
porém alerta para aumento da inflação

O relator da receita 
do Orçamento Geral da 
União de 2022, senador 
Oriovisto Guimarães, 
apresentou relatório em 
que reestima as recei-
tas, com um acrésci-
mo de R$ 72,6 bilhões. 
Desse total, R$ 49 bi-
lhões devem ficar com a 
União após a repartição 
constitucional e legal 
de receitas com esta-
dos e municípios. Com 
isso, a receita total sobe 
de 20,8% do PIB para 
21,3% do PIB, e a re-
ceita líquida, de 17% do 
PIB para 17,2% do PIB. 

A Comissão Mis-
ta de Orçamento pode 
votar o parecer em 
reunião extraordiná-
ria hoje, às 14 horas. 
O relator da receita alerta 
para o aumento da infla-
ção, que deve elevar as 
despesas indexadas pelo 
salário mínimo, incluin-
do benefícios assisten-

ciais e previdenciários. 
O INPC de 2021, antes 
projetado em 6,2%, está 
sendo revisto para 10%. 
A inflação também tem 
impacto no teto de gas-
tos. O IPCA de 2021, 
que define o tamanho 
das despesas sujeitas ao 
teto em 2022, subiu de 
5,9%, na proposta orça-
mentária, para 9,7%, na 
última estimativa do Mi-
nistério da Economia. 
Oriovisto Guimarães 
observa que os núme-
ros não são definitivos, 
e a receita poderá ser 
reatualizada depois da 
aprovação dos relató-
rios setoriais do Orça-
mento, que, segundo o 
cronograma de tramita-
ção, deve ocorrer até 2 
de dezembro. O relator 
recomenda cautela na 
estimativa de receitas, 
porque as projeções 
de crescimento do PIB 
ainda podem mudar. 

A Lei 14.245, que prevê punição para atos contra a dignida-
de de vítimas de violência sexual e das testemunhas do processo 
durante julgamentos foi publicada no Diário Oficial da União de 

ontem. 

Um motociclista morreu ao cair da Ponte Rio-Niterói, na manhã 
de ontem, após colidir com um carro na subida do Vão Central. O 
corpo da vítima, de 46 anos, foi retirado do mar pelo helicóptero 

do Corpo de Bombeiros.

Para evitar perdas, 
representantes das se-
cretarias estaduais e 
municipais de saúde 
pediram ao Ministério 
da Saúde que as remes-
sas de vacinas contra 
a Covid-19 não sejam 
automáticas, mas por 
demanda. 

O Conselho Nacio-
nal de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (Co-
nasems) informou que 
a vacina da Pfizer, por 
exemplo, que deve ser 
armazenada em tempe-
ratura mais fria, chega 
ao destino para ser usada 
em pouco tempo.

perDas De vaCinas 

TeMperaTura 

O Programa de Pro-
teção Especial dos 
Primeiros Mil Dias de 
Vida das Crianças po-
derá ser instituído nos 
hospitais do RJ. A Lei 
9.462/21 sancionada 
pelo governador Cláu-
dio Castro no Diário 
Oficial de ontem. 

Nos mil dias, a família receberá orien-
tações sobre o plano de parto, amamen-
tação, alimentação saudável, vacinação, 
hábitos de higiene e medidas de preven-
ção à transmissão vertical de diversas 
infecções. 

priMeiros Mil Dias 

soB orienTação 

eDiTorial

De acordo com o texto, A medida 
prevê a realização do atendimento pré-
-natal, de consultas pediátricas e de 
nutricionistas nas unidades públicas de 
saúde. Quando necessário, o atendimen-
to psicológico. 

aTenDiMenTo CoMpleTo 

As inscrições do Prê-
mio Paulo Freire foram 
prorrogadas até a próxi-
ma sexta-feira. O con-
curso é promovido pela 
Comissão de Educação 
da Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de 

Janeiro (Alerj). Serão ho-
menageados profissionais 
de escolas e universida-
des das redes públicas e 
privadas que promovem 
ações de inovação no en-
sino. Até o momento, já 
foram enviadas 78 candi-

daturas - número consi-
derado expressivo diante 
do impacto da pandemia 
sobre o sistema educa-
cional. A premiação será 
entregue pela Comissão 
de Educação no dia 13 de 
dezembro.

prorrogadas as inscrições 
do prêmio paulo freire 

Divulgação/alerJ 

A Prefeitura de Bel-
ford Roxo já anun-
ciou o calendário 

de matrículas para as esco-
las municipais. O primeiro 
grupo é o dos estudantes 
com deficiências, transtor-
nos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades 
ou superdotados. Neste 
caso, o prazo termina na 
sexta-feira (26). De 23 de 
dezembro a 31 de janeiro, 
a vez será das matrículas 
novas para os alunos do 
ensino fundamental, Edu-
cação Jovens e Adultos 
(EJA) e educação espe-
cial. A matrícula deverá 
ser efetuada na unidade 
escolar pretendida pelo 
aluno, mediante a oferta 
de vagas. A Prefeitura está 
abrindo 12.746 novas va-
gas. As inscrições serão 
feitas nas próprias unida-
des escolares.

De acordo com o secre-
tário municipal de Educa-
ção, Denis Macedo, a rede 
municipal conta com 40 
creches e 62 escolas. As 
vagas serão distribuídas 
da seguinte forma: 6.424 

(ensino fundamental), 
4.765 (educação infantil) 
e 1.557 (Educação de Jo-
vens e Adultos). “Nosso 
objetivo é que nenhuma 
criança ou adolescente fi-
que fora da sala de aula. 
No início do ano iremos 
inaugurar o novo prédio 
da Escola Municipal José 
Mariano dos Passos, no 
bairro Vilar Novo. Além 
disso, reformamos mais de 
40 unidades, distribuímos 
uniformes e kits de mate-
riais escolares”, destacou 
o secretário. Informações 
podem ser obtidas pelo 
whatsapp 96649-5788.

Veja o calendário 
(Educação Especial – 

matrículas novas)
Até 26 de novembro: 

pré-matrícula para estu-
dantes com deficiências, 
transtornos globais do de-
senvolvimento e altas ha-
bilidades ou superdotados 
(Garantido a prioridade de 
atendimento (Educação 
Infantil, Fundamental I e 
II e EJA – conforme a le-
gislação).

Até 26 de novembro: 
pré-matrícula da Educação 
Infantil (Cadastro Único).

6 de dezembro: divul-

gação da lista dos con-
templados público alvo 
da Educação Especial em 
todas as modalidades.

7 a 10 de dezembro: 
efetivação da matrícula 
dos estudantes com defi-
ciências, transtornos glo-
bais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou su-
perdotados. (garantida a 
prioridade de atendimento 
– educação infantil, funda-
mental I e II, e EJA, con-
forme a legislação).

17 de dezembro: divul-
gação da lista dos contem-
plados da Educação Infan-
til (Cadastro Único).

Até 7 de janeiro de 
2022: efetivação da ma-

trícula (novos estudantes) 
dos alunos classificados 
no Cadastro único para a 
Educação Infantil (1 a 5 
anos de idade).

18 de janeiro de 2022: 
divulgação das vagas re-
manescentes.

19 de janeiro a 21 de ja-
neiro de 2022: efetivação 
da matrícula dos contem-
plados à reclassificação, 
nas unidades escolares (1 
a 5 anos de idade).

Efetivação de novas 
matrículas para 2022 – 
(ensino fundamental)
De 23 de dezembro a 31 

de janeiro: efetivação da 
matrícula dos estudantes 

para o Ensino Fundamen-
tal, Educação de Jovens e 
Adultos e educação espe-
cial, diretamente na uni-
dade escolar pretendida, 
mediante oferta de vagas.

Documentos 
necessários para 

a matrícula
a) Cópia da Certidão de 

Nascimento ou Certidão 
de Casamento e RG do es-
tudante.

b) Histórico Escolar ou 
declaração de escolarida-
de, no qual deverá constar 
a etapa ou ano de Esco-
laridade em que o aluno 
deverá cursar, na Educa-
ção Infantil-pré- escola 

(alunos com 4  e 5  anos 
de idade), Ensino Funda-
mental, Educação para Jo-
vens e Adultos e Educação 
Especial.

c) Cópia do Compro-
vante de Residência atua-
lizado

d) Cópia do RG e CPF 
do responsável.

e) Telefone de contato.
f) 03 (três) Fotos 3x4 re-

centes.
g) Cópia do compro-

vante do tipo Grupo San-
guíneo.

h) Cópia do Laudo Mé-
dico para alunos com defi-
ciência, Transtornos Glo-
bais do Desenvolvimento 
e Altas Habilidades ou su-
perdotação;

i) Cópia da Carteira de 
Vacinação (Educação In-
fantil e 1o segmento).

j) Atestado médico para 
Prática de Educação Físi-
ca (quando necessário)

k) Comprovação da re-
gularidade com o Servi-
ço Militar (aluno do sexo 
masculino, maior de 18 
anos).

l) Cópia da Folha Re-
sumo Cadastro Único 
com informações relativas 
ao Cadastro da Família, 
quando for o caso.

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Belford roxo abre 12.476 vagas para novos alunos 
eDuCação

rafael BarreTo/pMBr

Prefeitura já anunciou o calendário de matrículas para as escolas municipais

Para o ano que vem, a Educação Infantil está disponibilizando 4.765 vagas

SÉRVIA - Uma série de 
explosões numa fábrica de 
munições em Lestane, per-
to de Belgrado, na Sérvia, 
deixaram pelo menos duas 
pessoas mortas e mais de 
uma dezena de feridos, on-
tem. Cinco dos feridos foram 

transportados para hospitais 
da região, três deles em esta-
do grave. 

De acordo com as primei-
ras informações, a explosão 
inicial foi registada às 14h lo-
cais (13h em Portugal Conti-
nental), tendo sido seguida de 

explosões mais pequenas. As 
autoridades sérvias adianta-
ram aos meios de informação 
locais que existe o risco de 
novas explosões na fábrica. 

As explosões terão ocor-
rido quando combustível se 
incendiou. Cerca de 100 fun-

cionários estavam a trabalhar 
na fábrica na altura da explo-
são inicial. 

O Ministério do Inte-
rior sérvio sublinhou que os 
bombeiros e a polícia foram 
imediatamente enviados para 
a fábrica após a primeira ex-

plosão. Devido à violência 
da explosão inicial, os habi-
tantes de Lestane afirmaram 
que o solo estremeceu duran-
te quase um minuto. Outros 
disseram mesmo que julga-
vam que a cidade estava a ser 
atacada.

M
un

Do Explosões em fábrica de munições deixam mortos
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Ontem, 23 de no-
vembro de 2021, 
o Flamengo com-

pletou 40 anos da con-
quista de sua primeira 
Libertadores, em 1981. 
O título mudou a história 
do clube e de uma gera-
ção de craques, que tam-
bém conquistou o Mun-
dial pouco depois.

A data é marcante tam-
bém por ter sido o dia da 

final contra o River Plate, 
em Lima, em que o Fla-
mengo venceu por 2 a 1 e 
conquistou o bicampeo-
nato. No próximo sábado 
(27), contra o Palmeiras, 
no Uruguai, o time tem a 
chance de levantar a taça 
pela terceira vez.

Autor de quatro gols 
nos três jogos da final e 
artilheiro da campanha, 
Zico lembrou que o time 
tinha como característica 
ter sido formado na pró-
pria Gávea e ter muita 

amizade. Ele acredita que 
aquela geração, que teve 
o título da Libertadores 
como um dos pontos al-
tos, ajudou na construção 
do que é o Flamengo hoje 
em dia, com a maior tor-
cida do Brasil.

“Foi um dos momentos 
mais felizes e importan-
tes de toda aquela gera-
ção. Além de ter sido um 
título inédito, foi a vitó-
ria do bom futebol sobre 
a violência. Nosso time 
foi amadurecendo ano 

após ano, a galera toda 
formada na Gávea, com 
muita amizade e carinho 
um pelo outro, além da 
qualidade técnica. Era 
um timaço realmente 
que marcou história e se 
manteve no topo por qua-
se seis anos. Conquista-
mos mais títulos do que o 
clube havia conquistado 

em sua história. Então, 
hoje, se o Flamengo é o 
que é, com o crescimen-
to da torcida, tem muito 
daquele grupo, que se 
entregou apesar dos pro-
blemas de estrutura. Ti-
vemos sempre o carinho 
da torcida para nos em-
purrar. Demos conta do 
recado. Parabéns a toda 

galera rubro-negra por 
essa data de hoje”, disse 
o Galinho.

O Flamengo de Zico, 
Júnior, Adílio, Andrade, 
Nunes e companhia che-
gou para a disputa da Li-
bertadores com status de 
favorito após o título do 
Brasileiro do ano anterior 
em cima do Atlético-MG.

O Pombal está mais 
uma vez na decisão do 
Baixada Champions Le-
ague. Com uma vitória 
sobre o Barreiro, a equi-
pe de Coelho da Rocha 
chega a sua quarta de-
cisão em Champions. O 
gol marcado por Sheick, 
de pênalti, no segundo 
tempo, fez o torcedor 
do Pombal soltar o grito 
e festejar, pois somente 
uma vitória por dois gols 
de diferença tiraria a 
vaga da grande decisão.

O jogo foi movimen-
tado e o Barreiro predo-
minou em boa parte do 
jogo, mas esbarrou em 
um Hiago inspirado. O 
goleiro do Pombal reali-
zou grandes defesas. Ou-
tra gigante foi o volante 
JR, o capita ditou o ritmo 
na marcação.

O segundo tempo re-
petiu o panorama, mas 

teve gols. Logo de início, 
Fernando dividiu uma 
bola com o atacante do 
Pombal, no lance, a ar-
bitragem marcou pênalti. 
Sheick bateu e abriu o 
marcador: Pombal 1 a 0.

Logo em seguida, Gil-
cimar dividiu no alto e 
cabeceou para dentro da 
meta. O gol, porém, foi 
invalidado pela arbitra-
gem que assinalou falta 
no lance.

Trabalhando a bola, o 
Pombal ainda teve Shei-
ck expulso. Mesmo com 
um a menos, o time de 
Coelho da Rocha segu-
rou o ímpeto do Barreiro 
e conseguiu sua classifi-
cação.

Para o capitão JR, o 
Pombal mostrou garra de 
campeão. “Mostramos 
que o trabalho com essa 
rapaziada gera resultados 
pela nossa união. Agora 

o foco é na próxima par-
tida que será mais difícil 
de todas.” Disse JR.

Na grande final, dia 5 
de dezembro, o Pombal 
vai enfrentar o Baile de 
Mesquita, que se classifi-
cou ao empatar sem gols 
com o Praça da Bandeira.

FICHA TÉCNICA
Pombal 1 x 0 Barreiro
Arbitragem: Wever-

ton Marques
Assistentes: Carlos 

Áquila e Thiago Rosa
Pombal: Hiago; Thia-

guinho, Dante, Digato e 
Clebinho; JR, Fernando, 
Marcos e Sheick; Yan e 
Janderson. Técnico: An-
dré.

Barreiro: Nando; 
Oziel, Leonardo Luiz, 
Wendel e Emerson; Ger-
son, Ronald, Esquerda e 
Mauro; Talento e Lelê. 
Técnico: Felipe.

furanDo 
a reDe .CoM

Se tem decisão, tem 
Furando a Rede. Sempre 
presente nas mais im-
portantes competições 
do futebol amador, desta 
vez, não poderia faltar o 
Furando a Rede. A equi-
pe de esportes FRD vai 
estar em campo em duas 

decisões no dia 5 de no-
vembro. Pela Arena Spor-
ting, em Campo Grande, 
estaremos transmitindo a 
grande final. Os finalistas 
serão conhecidos no pró-
ximo domingo. E também, 
na mesma data, Pombal x 
Baile de Mesquita terá a 

transmissão AO VIVO. 
Dois grandes eventos que 
vão parar os desportistas 
da Baixada Fluminense e 
da Zona Oeste. Transmis-
são para todo o país e ex-
terior. Furando a Rede, fu-
tebol amador, em primeiro 
lugar.

furanDo a reDe vai TransMiTir Duas DeCisões

anDerson luiz

Pombal vence e chega a sua quarta 
decisão na Champions Baixada

reproDução//MarCos porTo/agÊnCia o Dia

Zico foi campeão da Libertadores pelo Flamengo em 1981

Clube levantou a taça da competição pela 
primeira vez no dia 23 de novembro de 81

flamengo comemora 
40 anos do título de 81

Vitória sobre Barreiro carimbou passaporte para 
mais uma decisão. Torcida fez a festa no Sérgio Américo

Substituído no fim do 
jogo contra o América-
-MG, no último domingo 
(21), por conta de dores na 
coxa esquerda, Nino fez 
exames e teve confirmada 
lesão no músculo adutor. 
Desta forma, a tendência 
é que o zagueiro desfalque 
o Fluminense contra o In-
ternacional, nesta quarta, 
correndo o risco, inclusi-

ve, de não atuar mais na 
temporada 2021, que ter-
mina no dia 9 de dezem-
bro.

“O zagueiro Nino so-
freu uma lesão no múscu-
lo adutor da coxa esquer-
da e segue tratamento no 
Departamento Médico do 
clube”, informou o clube.

Sem Nino, a tendência 
é que Luccas Claro seja o 

substituto para fazer dupla 
com David Braz na zaga. 
Para o jogo contra o Inter, 
Marcão terá também a au-
sência de André, suspenso 
pelo terceiro cartão ama-
relo. Nonato, outra opção 
para o meio de campo, 
pertence ao Colorado e só 
poderá atuar caso o Flumi-
nense desembolse R$ 500 
mil, previstos em cláusula.

Nino fez exames e teve lesão confirmada 

Divulgação

Afastado por lesão há 
mais de um ano, Gatito 
pode ter a chance de voltar 
a jogar pelo Botafogo na 
última partida da tempo-
rada. Recuperado do pro-
blema no joelho direito e 
bem avaliado fisicamente, 
o jogador se prepara para o 
retorno enquanto debate o 
futuro com o clube.

O paraguaio já está livre 
do edema ósseo no joelho 
direito e vinha treinando 
com o grupo há algumas 
semanas para aprimorar a 
parte física. Foi um dese-
jo de Gatito, em conjunto 
com o departamento de fu-
tebol, aguardar o acesso do 
Botafogo para que ele vol-
tasse a jogar.

Após a vitória sobre o 
Operário-PR, na última se-
gunda-feira (22), o goleiro 
adiantou que deveria retor-
nar aos gramados na reta 

final da Série B. O título do 
campeonato garantido no 
último domingo em Pelo-
tas dá ainda mais confian-

ça. Agora, depende da co-
missão técnica a escalação 
para a partida que terá festa 
pela volta à Série A.

Goleiro está sem jogar desde setembro de 2020

Divulgação

Botafogo quer volta de Gatito 
no último jogo da temporada

Nino tem lesão detectada e corre 
risco de não atuar mais na temporada
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CaMpanha soCial

papai noel dos Correios: cartinhas 
para adoção já estão disponíveis 

izabeLLe rodrigues 

izabellejornalista@outlook.com

As cartinhas para o 
Papai Noel já es-
tão disponíveis 

para adoção em 20 postos 
do Correios na capital, Re-
gião Metropolitana e no in-
terior do estado e também 
pela internet. Até agora, a 
campanha “Papai Noel dos 
Correios 2021” já recebeu 
12 mil cartinhas só no esta-
do do Rio de Janeiro.

Há pedidos de alunos 
matriculados em esco-
las públicas (até o 5º ano 

do ensino fundamental), 
por crianças acolhidas em 
creches, abrigos e núcle-
os socioeducativos, e por 
crianças em situação de 
vulnerabilidade social, 
com até 10 anos de idade.

O período de adoção 
das cartinhas vai até o dia 
17 de dezembro, data que 
também é limite para a 
entrega dos presentes nas 
agências para que as crian-
ças recebam o presente até 
o Natal.

Os desejos dos peque-
nos são dos mais variados: 
bolas, bonecas, calçados e 
até materiais escolares. As 

empresas também podem 
participar como padrinhos 
corporativos.

Para adotar, basta se di-
rigir a uma unidade parti-
cipante da ação ou acessar 
o blog da campanha. Na 
página, é preciso clicar em 
“adoção on-line” e seguir 
os passos. É necessário 
escolher a localidade para 
visualizar as cartinhas dis-
poníveis em cada cidade 
ou município.

Para quem prefere esco-
lher presencialmente, ha-
verá cartinhas para adoção 
em 20 agências do Rio de 
Janeiro.

Campanha ‘Papai Noel dos Correios 2021’ já recebeu 12 mil cartinhas só no estado do Rio

O município do Rio bateu 
no domingo (21) a marca de 
12 milhões de doses apli-
cadas contra a Covid-19. 
Neste mesmo dia, também 
não houve internação pela 
doença nos hospitais muni-
cipais. As unidades seguem 
aplicando a segunda dose 
para pessoas com 12 anos 
ou mais, respeitando o in-
tervalo de cada fabricante: 

12 semanas para AstraZe-
neca, 28 dias para Corona-
vac e 21 dias para Pfizer.

Quem vai receber a vaci-
na deve apresentar identifi-
cação original com foto, nú-
mero do CPF e, se possível, 
a caderneta de vacinação. 
Para a segunda dose, é im-
portante levar também o 
comprovante da primeira 
aplicação.

rio bate a marca de 
12 milhões de doses 
de vacinas aplicadas 

reproDução

Divulgação

Período de adoção das cartinhas vai até o dia 17 de dezembro

Prefeitura do Rio inaugura Museu da História 
e da Cultura Afro-Brasileira na região portuária

No mês da Cons-
ciência Negra, o pre-
feito do Rio, Eduardo 
Paes, e o secretário 
municipal de Cultura, 
Marcus Faustini, inau-
guraram ontem (23), 
o Museu da História e 
Cultura Afro-Brasilei-
ra (Muhcab). Vizinho 
ao Cais do Valongo, 
na Gamboa, o espaço 
fica  localizado no pré-
dio do Centro Cultural 
José Bonifácio e é um 
dos 15 pontos de me-
mória que compõem 
a Pequena África, na 
Região Portuária.

O Museu foi criado em 
2017, via decreto, mas 
nunca tinha sido aberto ao 
público. Na época, o Muh-
cab foi idealizado para ser 
um braço do centro de in-
terpretação que ainda será 
criado para catalogar o 
acervo arqueológico en-
contrado naquela região. 
Foi definido como um mu-

seu de tipologia híbrida: 
museu de território, museu 
a céu aberto, museu de res-
ponsabilidade social e mu-
seu histórico. Está situado 
na Pequena África, região 
com papel fundamental no 
resgate, na preservação e 
revitalização da memória 
afro-brasileira e que tem 
como marco zero o Cais do 
Valongo.

No equipamento, o pú-

blico terá a chance de con-
ferir algumas das obras do 
acervo, que guarda aproxi-
madamente 2,5 mil itens, 
entre pinturas, esculturas 
e fotografias, além de tra-
balhos de artistas plásticos 
contemporâneos, que dialo-
gam com o espaço. Por ser 
um museu de território, as 
edificações e os elementos 
urbanos também são cata-
logados como acervo.

A atual gestão da 
Secretaria Munici-
pal de Cultura exe-
cutou a limpeza e o 
restauro das calhas 
para impedir vaza-
mentos. As peças 
passaram por higie-
nização, algumas 
também por peque-
nos restauros e ou 
ganharam uma nova 
moldura.

Entre as obras do 
acervo que são des-
taques na exposi-
ção “Protagonismo: 
memória, orgulho 

e identidade”, que marca a 
retomada, estão  “Árvore 
Calcinada”, de Nelson Sar-
gento; e “Sambistas”, de 
Heitor dos Prazeres, além 
de uma outra criada espe-
cialmente para o novo espa-
ço (sem título), de Artedeft, 
artista que utiliza pintura e 
colagem digital para expor 
a realidade urbana e perifé-
rica.

Museu foi criado em 2017 mas nunca 
tinha sido aberto ao público

Divulgação

Vacinação segue acontecendo nesta semana

O Procon Carioca, órgão 
vinculado à Secretaria Mu-
nicipal de Cidadania, lavrou 
multa para o aplicativo Ra-
ppi devido a denúncias dos 
consumidores que revelam 
cobranças indevidas de ta-
xas.

Segundo usuários do 
aplicativo, durante a pan-
demia passou a ser cobrada 
taxa adicional denominada 
“taxa de seleção obrigató-
ria” sem informação prévia 
ou qualquer justificativa 
para a cobrança nas com-
pras realizadas pelo aplica-
tivo.

Os fiscais do Procon Ca-
rioca realizaram fiscaliza-
ção eletrônica no aplicativo 
da Rappi e constataram que 

as informações prestadas 
sobre os valores cobrados 
como taxas de serviço adi-
cional são diversas. Verifi-
caram, também, a obriga-
toriedade de pagamento da 
taxa, não sendo dada esco-
lha ao consumidor, o que 
configura venda casada.

Diante dos desrespeitos 
aos termos do Código de 
Defesa ao Consumidor, o 
Procon Carioca lavrou mul-
ta de R$ 1. 362.360,00 con-
tra o Rappi.

“O Procon Carioca está 
atento a essas irregulari-
dades e atuará sempre que 
necessário para coibir tais 
práticas”, ressaltou Igor 
Costa, presidente do Procon 
Carioca.

aplicativo rappi é 
multado em mais de 1,3 

milhão por cobranças 
indevidas de taxas

Desde ontem (23), o 
Rio recebe o Feirão Se-
rasa Limpa Nome para os 
cariocas que pretendem 
renegociar as suas dívi-
das com mais de 100 em-
presas dos mais diversos 
setores. A capital recebe 
uma grande estrutura fí-
sica para atender o públi-
co e os descontos podem 
chegar até 99% do valor.

A tenda está localizada 
na Cinelândia, no Centro, 
até sábado (27), das 08h 
às 20h. O local possibili-
tará que os consumidores 
consultem os acordos dis-
poníveis em seu CPF, di-
retamente nas praças.

Durante o atendimen-
to físico, os consumido-

res poderão baixar o app 
da Serasa e aproveitar o 
grande diferencial da 26ª 
edição do Feirão Serasa 
Limpa Nome: o “auxílio 
dívida”, que pagará R$50 
na carteira digital da Se-
rasa para qualquer pessoa 
que negociar e pagar à 
vista acordos a partir de 
R$200, seja em uma ou 
várias dívidas somadas, 
através do aplicativo, até 
30 de novembro.

De acordo com um le-
vantamento feito pela Se-
rasa em outubro, são mais 
de 6 milhões de inadim-
plentes no Rio de Janeiro 
que enfrentam dificulda-
des para conseguir crédi-
to.

Feirão ‘Limpa Nome’ 
do Serasa renegocia 

dívidas com empresas 
durante esta semana

A Justiça do Rio de Ja-
neiro negou o pedido do 
RioÔnibus, o sindicato das 
empresas de ônibus, para 
suspender a licitação do 
novo modelo de bilhetagem 
eletrônica na cidade do Rio.

O edital do novo sistema 
de bilhetagem, que já foi 
publicado, muda as regras 
somente no próximo ano. 
Ele promete dar à prefeitura 
o controle da arrecadação, 
permitindo que ela monito-
re a demanda de passagei-
ros em tempo real e amplie 
a fiscalização.

“Assim sendo, seja por-
que não vislumbro o direito 
das concessionárias à imu-
tabilidade dos contratos de 
concessão vigentes, seja 

porque não demonstrado o 
alegado prejuízo econômi-
co da mudança combatida, 
tampouco o direito de im-
pedir a alteração na forma 
tal como indicada na inicial, 
com a suspensão da licita-
ção - em vez de se buscar 
a revisão do contrato ori-
ginal -, entendo que faltam 
os requisitos autorizadores 
da medida de urgência plei-
teada”, afirmou o texto da 
decisão. Com a decisão, a 
data da concorrência para o 
novo modelo de bilhetagem 
está mantida para 7 de de-
zembro. Em nota, a RioÔni-
bus afirmou que trata-se de 
uma decisão liminar e que 
os consórcios envolvidos 
vão recorrer.

Justiça nega pedido 
da rioÔnibus para 

suspender novo modelo 
de bilhetagem eletrônica
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Agentes do Bata-
lhão de Opera-
ções Policiais 

Especiais (Bope) da Po-
lícia Militar apreende-
ram um homem apontado 
como comparsa do mili-
ciano Danilo Dias Lima, 
o Tandera, em Pedra de 
Guaratiba, na Zona Oes-
te do Rio. 

Márcio Falcão, o Care-
ca, foi preso na Rua José 
Thiago Mangini. Com ele 

os policiais apreenderam 
um revólver calibre 38; 
uma pistola Glock 380; 
uma espingarda calibre 
28; dois carregadores; 76 
munições de 380; nove 
munições de 38; dois car-
ros; dois celulares e R$ 
57.245,00 em espécie.

O bandido foi encami-
nhado à 43ªDP (Guara-
tiba) e depois foi con-
duzido à 35ªDP (Campo 
Grande).

Os policiais chegaram 
a ele por meio de uma 
pista passada ao Disque 

Denúncia, quando os 
agentes tentavam pren-
der o miliciano Tandera. 
O Portal dos Procurados 
do Disque Denúncia ofe-
rece 5 mil reais por in-
formações que o levem à 
prisão.

Outra apreensão
A prisão acontece um 

dia depois da apreensão 
de um carro clonado da 
Polícia Civil em um sí-
tio em Seropédica, na 
Região Metropolitana 
do Rio. Um suspeito de 

atuar como segurança do 
criminoso foi preso no 
local e armas foram apre-

endidas. O carro clonado 
tem a inscrição CGPOL 
(Corregedoria Geral de 

Polícia Civil) e chamou a 
atenção dos agentes pela 
perfeição da clonagem.

Bandido foi preso com armamento, munições e mais de R$ 57 mil

pM pega suposto aliado de Tandera 
Divulgação/ políCia Civil

Dinheiro apreendido com homem apontado como comparsa 

A Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) está inves-
tigando o assassinato de 
um homem na Rodovia 
Presidente Dutra, na altura 
de Austin, bairro de Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. A ex-noiva de Lucas 
Laje, de 28 anos, disse que 
estava voltando de uma fes-
ta quando foi abordado por 

assaltantes.
Lucas acelerou o carro 

para fugir dos criminosos e 
acabou sendo atingido com 
um tiro na cabeça. Quando 
o Corpo de Bombeiros che-
gou ao local, o jovem já se 
encontrava morto. A espe-
cializada informou que já 
realizou a perícia no local e 
que os agentes seguem apu-
rando o acontecido.

Lucas Laje voltava
 de uma festa quando foi 
abordado por assaltantes

Divulgação

DHBF investiga morte de 
homem em Nova Iguaçu Policiais da Delegacia 

de Roubos e Furtos de Car-
gas (DRFC) impediram um 
roubo na Rodovia Presi-
dente Dutra, altura de Irajá, 
na Zona Norte do Rio de 
Janeiro, na manhã de on-
tem. O delegado Vinícius 
Domingo, titular da espe-
cializada, informou que os 
agentes monitoravam o ca-
minhão, que carregava pro-
dutos de higiene, avaliados 
em R$ 57 mil, quando os 
criminosos tentaram rou-
bar o veículo.

Um dos criminosos foi 
preso com um simulacro de 
pistola e os outros crimino-
sos fugiram. Álvaro Leal 
de Souza Júnior, o homem 
preso, possuía um manda-
do de prisão em aberto pelo 
crime de roubo.

Homem foi preso com simulacro 
de pistola em assalto ao caminhão 

Divulgação/ políCia Civil

DrfC impede roubo de caminhão 
com carga avaliada em r$ 57 mil

Lucas Laje voltava
 de uma festa quando foi 
abordado por assaltantes

Um motociclista morreu 
ao cair da Ponte Rio-Ni-
terói, na manhã de ontem, 
depois de colidir com um 
veículo na subida do Vão 
Central, em direção a Ni-
terói. A vítima, de 46 anos, 
foi retirada do mar com o 
apoio do helicóptero do 
Corpo de Bombeiros e le-
vada para o Hospital Sou-
za Aguiar, no Centro do 
Rio, mas não resistiu aos 
ferimentos. 

A moto ficou caída na 
pista, atrás do carro, e um 
agente, encostado na gra-
de de proteção, tentava 
localizá-lo no mar com um 

binóculo. Pescadores em 
um barco acharam o moto-
ciclista boiando e sinaliza-
ram à equipe de resgate. O 
Vão Central da Ponte che-
ga a 70 metros de altura no 

ponto mais alto. Por baixo 
dele passam barcas da li-
nha de Paquetá e embarca-
ções que aguardam ordem 
para atracar no Porto do 
Rio.

Motociclista colidiu com carro e 
foi lançado na Baía de Guanabara

reproDução / Tv gloBo

Motociclista é lançado da ponte 
rio-niterói após colidir com carro

A Delegacia de Homicí-
dios de Niterói e São Gonça-
lo (DHNSG) já oficializou 
o 7ºBPM (São Gonçalo), 
o Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) e o Co-
mando de Operações Es-
peciais (COE) para saber 
quais policiais que estavam 
no Complexo do Salguei-
ro, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do 
Rio, durante confronto que 
resultou em oito mortes em 
área de mangue.

Depois da identificação, 
todos deverão ser ouvidos. 
De acordo com o delegado 
Bruno Cleuder, titular da 
DH, que esteve no Insti-
tuto Médico Legal (IML) 
de Tribobó na tentativa de 
conseguir os laudos para 
agilizar as investigações. 

Os oito corpos retirados do 
manguezal pelos próprios 
moradores já foram identi-
ficados. 

Segundo informações 
preliminares, dois não te-
riam passagens pela polí-
cia. O nono corpo que está 
no IML é de um crimino-

so suspeito de ter atirado e 
matado o sargento da PM 
Leandro Rumbelsperger da 
Silva, de 40 anos. O corpo 
de Igor da Costa Coutinho, 
de 24 anos, foi levado para 
o IML no sábado (20), logo 
após a confirmação da mor-
te do agente.

Motociclista colidiu com carro e 
foi lançado na Baía de Guanabara

reproDução / Tv gloBo

Civil pede listagem dos PMs que 
participaram de operação no Salgueiro

Um homem foi preso 
em Porto Real, no Sul Flu-
minense, na noite da últi-
ma segunda-feira, suspeito 
de tentar matar o amigo a 
facadas. Ele estava sendo 
procurado desde o fim de 
outubro, quando o crime 

aconteceu.
Após um levantamento 

de informações, a Polícia 
Civil conseguiu localizar o 
homem no bairro São José.

Segundo os agentes, o 
foragido confessou o cri-
me e disse que fugiu para 

o distrito de Conservatória 
e, depois, retornou para 
Porto Real para se escon-
der em uma casa. Ele foi 
levado para o sistema pri-
sional e vai responder por 
crime de tentativa de ho-
micídio.

preso suspeito de tentar matar 
amigo a facadas em porto real

A Polícia Civil cumpriu 
um mandado de busca e 
apreensão na casa do ex-ve-
reador de Barra Mansa, no  
Sul Fluminense, José Rena-
to de Oliveira, na manhã de 
ontem. A ação faz parte da 
investigação de um homicí-
dio, que aconteceu na cida-
de no dia 12 de fevereiro de 
2020. O Ministério Público 
informou que o político é 
suspeito de envolvimen-
to na morte do ex-assessor 

Roberto Soares Teles, as-
sassinado a tiros na porta de 
casa. Ainda de acordo com 
o MP, José Renato de Oli-
veira, que era vereador na 
época, teria sido o mandan-
te do homicídio. O órgão 
informou que o crime teve 
uma motivação passional.

O mandado foi expedido 
para apreender celulares, 
computadores e o carro do 
ex-vereador, que ainda de 
acordo com a investigação, 

teria sido usado para come-
ter o crime.

O assassinato do ex-as-
sessor aconteceu na noite 
do dia 12 de fevereiro de 
2020, no bairro Siderlândia. 
Segundo o pai da vítima, 
ele foi chamado no portão 
de casa e, quando foi aten-
der, acabou sendo atingido 
pelos disparos.

O pai de Roberto, que 
assistiu à cena, contou aos 
agentes que após o crime 
os suspeitos fugiram em 
um carro cinza, com vidros 
escuros. Ele chegou a ser 
socorrido e levado para a 
Santa Casa de Barra Man-
sa, mas não resistiu aos fe-
rimentos ao chegar na uni-
dade.Agentes chegam na casa do ex-parlamentar 

reproDução 

Polícia cumpre mandado de busca e 
apreensão em casa de ex-vereador 
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O presidente da Pe-
trobras, Joaquim 
Silva e Luna, disse 

ontem (23), que a Petro-
bras não tem monopólio no 
setor de combustíveis no 
Brasil desde 1997 e que, 
por isso, não é correto res-
ponsabilizar unicamente a 
estatal pelo aumento dos 
preços.

“Boa parte da sociedade 
está presa à Petrobras de 
ontem e não à de hoje. A 
afirmação de que a Petro-
bras é um monopólio não 
está correta. Ela compe-
te livremente com outros 

atores do mercado“, disse 
durante audiência pública 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Se-
nado.

Convidado para escla-
recer as altas nos valores 
cobrados pelo diesel e a 
gasolina aos senadores, 
Silva e Luna disse que a 
estatal responde por apenas 
uma fração dos preços do 
combustível no Brasil. Ele 
lembrou aos senadores que 
empresas importadoras têm 
participação no mercado 
e na formação de preços. 
Entre exemplos de gran-
des importadoras de diesel 
e gasolina, ele citou Vibra, 
Ipiranga, Raízen e a Atem.

“A Petrobras acompa-
nha preços de mercado, re-
sultado do equilíbrio entre 
oferta e demanda. A Petro-

bras reajusta os preços dos 
combustíveis observando 
os mercados externo e in-
terno, competição entre 

produtores e importadores 
e a variação do preço no 
mercado mundial, obser-
vando se trata de fenôme-

no conjuntural ou estrutu-
ral”, argumentou.

Ao declarar que a Petro-
bras chegou a ficar, sob sua 
gestão, 92 dias sem reajus-
tar o valor do gás de cozi-
nha, 85 dias sem reajustar 
o diesel e 56 dias sem al-
terar o preço da gasoli-
na, o presidente da estatal 
foi criticado pelo senador 
Omar Aziz (PSD-AM). 

“O salário do trabalha-
dor brasileiro não é altera-
do a cada 90 dias, como o 
combustível é hoje quase 
diariamente. É uma brin-
cadeira achar que se está 
fazendo um grande favor 
aos brasileiros”, disse o se-
nador.

reaJusTes

Joaquim Silva e Luna disse que a Petrobras não tem monopólio no setor de combustíveis 

izabeLLe rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

Divulgação

Silva e Luna disse que a estatal responde por apenas uma fração dos preços

petrobras não é única responsável 
por preço, diz presidente da estatal

aumenta interesse de estudantes 
por ensino superior, diz pesquisa

Levantamento enco-
mendado por instituições 
privadas do setor de edu-
cação superior indica que 
o interesse das pessoas em 
investir em graduação está 
retornando. De acordo com 
a pesquisa, feita pela Asso-
ciação Brasileira de Mante-
nedoras de Ensino Superior 
(Abmes) em parceria com 
a Educa Insights, 63% dos 
entrevistados declararam 
planejar o início da facul-
dade no primeiro semestre 
de 2022. Em novembro de 
2020, apenas 38% tinham 
intenção de se matricular 
no semestre seguinte.

A 5ª edição do levan-
tamento Observatório da 
Educação Superior: Pers-
pectivas para 2022 identi-
ficou também aumento do 
interesse dos universitários 
por um modelo híbrido, 
com aulas presenciais e à 

distância.
Segundo a pesquisa, na 

avaliação dos alunos ape-
nas 45% da carga horária 
dos cursos deveriam ser 
dedicadas às aulas presen-
ciais tradicionais, e o res-
tante deveria ser ministrado 
no formato híbrido, o que 

inclui aulas remotas (16%); 
conteúdos digitais (16%); 
ou mesmo por trabalhos 
práticos em comunidades 
ou empresas (23%).

De acordo com a Abmes, 
esses números refletem que 
o estudante quer um mo-
delo que combine duas ou 

mais formas de ensinar e 
aprender, o que pode, in-
clusive, resultar em queda 
entre 30 e 40% do valor 
cobrado nas mensalidades 
das instituições privadas, 
uma vez que a maior par-
te delas já desembolsou os 
investimentos tecnológicos 
necessários quando tive-
ram de se adaptar às neces-
sidades de atividades re-
motas durante a pandemia.

Segundo o presidente 
da Abmes, Celso Niskier, 
“não há mais investimen-
to tecnológico a ser feito, 
para se adaptar ao novo 
modelo”. Niskier explica 
que os investimentos que 
já foram feitos resultarão 
em preços mais acessíveis, 
de forma a amenizar a prin-
cipal dificuldade do jovem 
que deseja cursar o ensino 
superior: a questão finan-
ceira.

O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), autarquia 
ligada ao Ministério da 
Educação (MEC), lançou 
ontem (23) um aplicativo 
(App) de celular para aju-
dar municípios e estados 
na verificação da qualida-
de dos produtos compra-
dos para as escolas locais.

Pelo aplicativo Confere 
Aí, o FNDE permite que 
os gestores locais identifi-
quem e denunciem a falta 
de qualidade do material 
fornecido às escolas. Com 
isso, o fundo pretende 
apertar o cerco a fornece-
dores que enviam produ-
tos em desconformidades 
para as escolas.

O FNDE tem o que se 
chama ata de tomada de 
preços, pela qual verifica-
-se a qualidade e o preço 
de produtos como cartei-
ras, quadros, ventiladores 
e todo tipo de insumo para 
o funcionamento das esco-
las. Uma vez aprovados, 
os itens podem ser adqui-

ridos pelos entes federa-
dos com mais agilidade e 
segurança.

Alguns fornecedores, 
contudo, apresentavam 
um produto de melhor 
qualidade ao FNDE, mas 
enviavam aos comprado-
res itens mal acabados ou 
de qualidade inferior. Uma 
pesquisa do fundo revelou 
que menos de 50% dos en-
tes federados utilizavam 
as listas de verificação de 
qualidade fornecidas em 
papel, fazendo com que 
carteiras mal soldadas, por 
exemplo, passassem des-
percebidas.

Com o novo aplicativo, 
o FNDE espera que o con-
trole de qualidade fique 
mais acessível e fácil. Na 
ferramenta, estarão dispo-
níveis imagens e detalhes 
de cada produto aprovado 
pelo fundo, permitindo a 
verificação segura sobre a 
compatibilidade dos pro-
dutos com as especifica-
ções técnicas e de qualida-
de contidas nos editais.

Aplicativo ajuda a checar 
qualidade de itens 

fornecidos às escolas
Divulgação

Estudo foi encomendado por instituições privadas

Ministro diz que resultado de leilão 
do 5G aumentará competitividade
O Ministro das Comuni-

cações, Fábio Faria, disse 
que a entrada de novas ope-
radoras com o resultado do 
leilão do 5G vai aumentar 
a competitividade e fazer 
com que preço da telefonia 
móvel no 5G, “provavel-
mente” seja inferior ao da 
tecnologia 4G. Realizado 
no início do mês, o certame 
selecionou operadoras de 
serviços da nova geração 
da telefonia móvel e arre-
cadou R$ 47,2 bilhões.

O leilão ofereceu para 
arremate quatro faixas de 
radiofrequências - 700 
MHz; 2,3 GHz; 3,5 GHz; 
e 26 GHz, que têm finali-
dades específicas de mer-
cado, divididas em diver-
sos lotes. Operadoras já 

em atuação no país, Claro, 
Vivo e TIM, arremataram 
o lote principal do leilão, 
de abrangência nacional, 
pelo valor de R$ 1,1 bi-
lhão.

Além delas, Sercomtel e 
Algar Telecom, de atuação 
regional, também levaram 
lotes e seis novas opera-
doras entrarão em opera-
ção no mercado - Winity 
II, Brisanet, Consórcio 5G 
Sul, Neko, Fly Link, Clou-
d2u.

Segundo Faria, o resul-
tado mostrou que, além 
das capitais dos estados, 
1.174 municípios com 
mais de 30 mil habitantes 
serão atendidos por pelo 
menos três prestadoras de 
telefonia móvel.

Faria disse ainda que 
nem todos os lotes do lei-
lão foram contratados. Fo-
ram arrematadas 85% das 
faixas disponíveis e que 

até o próximo ano, a Agên-
cia Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) deve 
liberar os 15% restantes 
para novo leilão.

Tse encerra audiências 
públicas sobre normas 
para eleição de 2022

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) encerrou 
o ciclo de audiências pú-
blicas para apresentação 
de sugestões de aperfei-
çoamento das resoluções 
administrativas que serão 
aplicadas nas eleições de 
2022.

Durante dois dias, o 
TSE ouviu representan-
tes de partidos políticos 
e instituições públicas e 
privadas. Foram sugeri-
das, entre outras, a regu-
lamentação de enquetes na 
internet com objetivo elei-
toral e a autorização para 
os partidos abrirem contas 
digitais para arrecadação 

de recursos e de transfe-
rências por meio do Pix.

Também foram apresen-
tadas sugestões de comba-
te a campanhas de desin-
formação sobre o processo 
eleitoral e a criação de 
procedimentos para rece-
ber denúncias de violência 
contra candidatas.

Com o fim das audiên-
cias, uma equipe técnica 
do tribunal vai avaliar as 
sugestões para eventual 
inclusão nas minutas que 
serão apresentadas para 
aprovação do plenário da 
Corte. Segundo o TSE, as 
resoluções devem ser vo-
tadas ainda neste ano.

Divulgação

Mnistro das Comunicações, Fábio Faria
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Não jogue lixo nas ruas. 
A população agradece!

ingredientes

Modo de preparo

loMBo De viTela 
assaDo

800g de lombo de vi-
tela/ 1 cenoura/ 1 ce-
bola/ 1/2 alho poró/ 
1 talo de salsão/ 1 
colher (sopa) de fari-
nha de trigo/ 1/2 litro 
de caldo de carne/ 1/2 
taça de vinho branco/ 
1/2 copo de creme de 
leite azedo (creme de 
leite com limão)/ Noz 
moscada/ Folha de 
sálvia/ 1 ramo de ale-
crim/ Páprica picante/ 
4 colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

ingredientes

Modo de preparo

Descasque as bata-
tas, e corte em rode-
las finas ou em pali-
tos, como se tratasse 
das outras batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas polvi-
lhe com sal fino.
Sirva como acompa-
nhamento de carne 
de porco.

Aqueça o azeite numa 
panela e doure o lom-
bo inteiro.
Lave e raspe a cenou-
ra, limpe o salsão e o 
alho poró, descasque 
a cebola e corte-os 
em rodelas finas.
Quando a carne es-
tiver bem dourada, 
acrescente os legu-
mes (exceto algumas 
rodelas de salsão e 
cenoura), as especia-
rias, o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 co-
lher (sopa) de farinha 
de trigo dissolvido no 
caldo do cozimento.
Tempere com sal e as 
ervas aromáticas, la-
vadas e escorridas.
Continue o cozimento 
por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em local 
aquecido.
Abaixe o fogo e deixe 
reduzir o molho.
Bata-o no liquidifica-
dor, adicione o creme 
de leite e misture.
Fatie o assado e 
sirva-o regado com 
o molho e decorado 
com as rodelas de ce-
noura e salsão.

BaTaTa DoCe friTa

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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

23 DE nOVEMBRO puBLiCADO EM 24/11/2021

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

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0195/2021
COnTRATO n°: 92/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: CD EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA.
OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA 
CRECHE RAIMUNDO FURTADO MAGALHÃES, SITU-
ADA NA RUA ARACATÍ COM RUA ITANHANGÁ, NO 
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 492.672,77 (QUATROCENTOS E NO-
VENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E 
DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
pRAZO: 04 (QUATRO) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.1028
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
nOTA DE EMpEnHO: 938/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 19 de nOVEMBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

ExTRATO DE TERMO ADiTiVO

pROCESSO ADMiniSTRATiVO: 52/0072/2021
TERMO: 001
COnTRATO: 038/SEMOCAP/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA:  C.D.  EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA.
OBJETO:  OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO 
DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PAMNDE, S/Nº, BAIR-
RO SANTA TEREZA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
DA READEQuAÇÃO DA pLAniLHA ORÇAMEnTÁ-
RiA: FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTA-
RIA, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS 
NO IMPORTE DE R$ 91.386,69 (NOVENTA E UM MIL, 
TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 
E NOVE CENTAVOS), E ITENS NOVOS NO IMPORTE 
DE R$ 32.055,64 (TRINTA E DOIS MIL, CINQUENTA E 
CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). 
O VALOR DO CONTRATO RERRATIFICADO PASSA A 
SER DE R$ 617.352,40 (SEISCENTOS E DEZESSE-
TE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E 
QUARENTA CENTAVOS)
pROGRAM DE TRABALHO: 8.1.1002.10.301.030
nATuREZA DA DESpESA: 4.4.90.51.00
nOTA DE RESERVA: 64/2021
FunDAMEnTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSinATuRA: 11 de NOVEMBRO DE 2021

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0069/2021
COnTRATO n° : 93/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: SAGA CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO 
POSTO DE SAÚDE AMÉRICO VESPÚCIO, SITUADO 
NA RUA CASTRO ALVES, S/Nº, BAIRRO MARINGÁ, 
NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 317.071,00 (TREZENTOS E DEZESSETE 
MIL E SETENTA E UM REAIS).
pRAZO: 04 (QUATRO) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.030.1001
ELEMEnTO DESpESA: 3.3.90.39.00
nOTA DE EMpEnHO: 442/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 23 de SETEMBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0208/2021
COnTRATO n°: 94/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
COnTRATADA: CD EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA.
OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRU-
ÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS SITUADAS NAS RUAS 
ARMANDO SALE, Nº 37/38, SIQUEIRA CAMPOS, Nº 
02/80 E TIO SAM, N° 778/808, BAIRRO NOVA AURO-
RA, NO BAIRRO CASTELAR, NO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO/RJ.
VALOR:  R$ 406.574,15 (QUATROCENTOS E SEIS 
MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E 
QUINZE CENTAVOS).
pRAZO: 03 (TRÊS) MESES.
pROGRAMAS TRABALHO: 1.12.461.039.1004
ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.51.00.
nOTA DE EMpEnHO: 908/2021.
FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSinATuRA: 16 de nOVEMBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

COnVOCAÇÃO
  

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições,

RESOLVE:

CONVOCAR, gráficas e/ou Editoras, para apresentarem 
à comissão de avaliação da Secretaria Municipal 
de Educação, Livros Didáticos para os ensinos 
Fundamental i e Fundamental ii, para o professor 
e orientador, bem como toda as documentações 
complementares.

As empresas interessadas deverão comparecer ao 
endereço sito à Av. Benjamim Pinto Dias nº 604 – Centro, 
Belford Roxo/RJ – CEP: 26130-000, 4º andar, no dia 03 
de dezembro de 2021, às 14:00h, para apresentação 
do material ou poderão encaminhar via Correios ou, em 
versão digital, para o e-mail: infosemedbr@gmail.com.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

COnVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições,

RESOLVE:

CONVOCAR, gráficas e/ou Editoras para apresentarem 
à comissão de avaliação da Secretaria Municipal 
de Educação, material didático (livros e Kits 
pedagógicos) para as etapas de ensino em creches 
e Educação infantil, além de material Suplementar 
com temas transversais para Ensino Fundamental i e 
ii, bem como todas as documentações complementares.

As empresas interessadas deverão comparecer ao 
endereço sito à Av. Benjamim Pinto Dias nº 604 – Centro, 
Belford Roxo/RJ – CEP: 26130-000, 4º andar, no dia 03 
de dezembro de 2021, às 14:00h, para apresentação 
do material ou poderão encaminhar via Correios ou, em 
versão digital, para o e-mail: infosemedbr@gmail.com.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

pORTARiA n°054/SEMED/2021 DE 23 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

O Secretário Municipal de Educação de Belford 
Roxo, no uso das suas atribuições legais Resolve:

Designar as servidoras Rosangela da Silva Garcia- 
Matr. 11/5820; Patrícia Sampaio Pereira, Matr. 11/5441 
e Paulo Bernardo da Costa – Matr. 60/081290, para 
comporem a Comissão de Avaliação dos Projetos Pe-
dagógicos e Educacionais da Secretaria Municipais de 
Educação, a contar da data desta publicação.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD 
ROXO - CNPJ Nº. 39.486.337/0001-96.
CONTRATADO: RTT COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI - CNPJ: 31.347.922/0001-01.
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
DE CONTROLE DE ACESSO, PARA REALIZAR O 
CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BELFORD ROXO.
VALOR GLOBAL: R$ 14.519,72 (QUATORZE MIL, 
QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E 
DOIS CENTAVOS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
PROGRAMA TRABALHO: 
01.01.01.031.052.2.001.000
INÍCIO DA VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO
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ingredientes

Modo de preparo

CosTelinha 
assaDa CoM
 ManDioCa

 1 kg de costela suína 1 
cebola picada 2 dentes 
de alho 1 xícara (chá) 
de vinho branco 1 kg 
de mandioca (aipim ou 
macaxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gosto • 
pimenta-do-reino a gos-
to

Tempere as costelinhas 
com a cebola, o alho, o 
vinho, o sal e a pimenta.
Cubra com papel-alumí-
nio e leveà geladeira por 
3 horas, regando de vez 
em quando com a mari-
nada.
Coloque as costelinhas 
em uma assadeira, re-
gue com a marinada, 
cubra com papel-alu-
mínio e asse em forno, 
preaquecido, a 220 ºC 
durante 40 minutos.
Retire o papel alumínio, 
regue as costelinhas 
com o molho que se for-
mou na assadeira e dei-
xe no forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e ai-
pim) na água com sal 
até ficarem macias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

esTrogonofe 
De Carne

500 gramas de alcatra 
cortada em tirinhas 1/4 
xícara (chá) de mantei-
ga 1 unidade de cebola 
picada 1 colher (sobre-
mesa) de mostarda 1 
colher (sopa) de ke-
tchup (ou catchup) 1 
pitada de pimenta-do-
-reino 1 unidade de to-
mate sem pele picado 1 
xícara (chá) de cogume-
lo variado | variados es-
corridos 1 lata de creme 
de leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e re-
fogue a cebola até ficar 
transparente.
Junte a carne e tempere 
com o sal.
Mexa até a carne dourar 
de todos os lados.
Acrescente a mostarda, 
o catchup, a pimenta-
-do-reino e o tomate pi-
cado.
Cozinhe até formar um 
molho espesso.
Se necessário, adicione 
água quente aos pou-
cos.
Quando o molho estiver 
encorpado e a carne 
macia, adicione os co-
gumelos e o creme de 
leite.
Mexa por 1 minuto e re-
tire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de arroz 
e batata palha.

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 01 AO COnTRATO nº 032/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Meta Projetos e Construções Ltda.
03 - OBJETO: Alteração quantitativa ao contrato em pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 65, Lei 8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1645/2021.
06 - VALOR: R$ 16.409,36 (dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e trinta e seis 
centavos).
07 - DATA DA ASSINATURA: 18 de novembro de 2021.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

DECRETO Nº 2643 DE 07 DE SETEMBRO DE 2021. RETIFICAÇÃO

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 ( Hum Milhão 
Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º Os recursos de que se trata o Art.43 da Lei 4.320/64 são provenientes de 
Emenda Parlamentar Individual, nº 37990001 de 2021, destinada ao incremento 
temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saude, incremento 
PAB, com recurso financeiro já depositado em conta corrente do FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE.

Art. 3º Fica criado o Elemento de despesa e Fonte de recurso, conforme a autoriza-
ção constantes do artigo 8º da lei Municipal nº 692 de Dezembro de 2020.

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

Anexo I

Ficha Unidade 
Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplementação

13.01.01 10.301.0016-2.013 3.3.90.30.00 1.220.3110 100.000,00

13.01.01 10.301.0016-2.013 3.3.90.36.00 1.220.3110 170.000,00

13.01.01 10.301.0016-2.013 3.3.90.39.00 1.220.3110 730.000,00

Total R$ 
1.000.000,00

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

 1.220.3110 - Convênios/Contratos Repasse (Saúde) - Transf. Da União decorrente 
De Emendas Parlamentares Individuais

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

DECRETO Nº 2656 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021. RETIFICAÇÃO

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.928,08

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 14.928,08 ( Quatorze Mil, 
Novecentos e Vinte e Oito Reais e Oito Centavos ) para atender as programações 
constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior de-
correrão das anulações de dotações orçamentárias constantes do ANEXO II desde 
Decreto, conforme dispositivo no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964;

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

Anexo I

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplementação

0025 15.01.00 08.243.0022-2.065 3.3.90.36.00 1.001.0000 14.928,08

Total R$ 14.928,08

Anexo II

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplemen-

tação

0048 15.04.00 08.241.0026-2.068 4.4.90.52.00 1.001.0000 10.000,00

0064
15.05.00

08.122.0101-2.060
3.3.90.30.00
1.001.0000

4.928,08

Total R$ 14.928,08

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

 1.001.0000 - Recursos Ordinários

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

DECRETO Nº 2648 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. RETIFICAÇÃO

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.100.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 
de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 2.100.000,00 ( Dois Milhões 
e Cem Mil Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I deste De-
creto;

Art. 2º Os recursos de que se trata o Art.43 da Lei 4.320/64 são provenientes de 
Emenda Parlamentar Individual, nº 40260001; 3940002; 40130005 E 37660006 de 
2021, destinada ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Assistência 
Hospitalar e Ambulatorial, incremento MAC, com recurso financeiro já depositado em 
conta corrente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art. 3º Fica criado o Elemento de despesa e Fonte de recurso, conforme a autoriza-
ção constantes do artigo 8º da lei Municipal nº 692 de Dezembro de 2020.

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

Anexo I

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplementação

13.01.00 10.302.0017-2.017 3.3.90.30.00 1.220.3110 400.000,00

13.01.00 10.302.0017-2.017 3.3.90.36.00 1.220.3110 300.000,00

13.01.00 10.302.0017-2.017 3.3.90.39.00 1.220.3110 1.400.000,00

Total R$ 2.100.000,00

Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

 1.220.3110 - Convênios/Contratos Repasse (Saúde) - Transf. Da União decorrente 
De Emendas Parlamentares Individuais

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 04 AO COnTRATO nº 064/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Jojuvier Locação de Equipamentos Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5645/2017.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 192.527,54 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e sete 
reais e cinquenta e quatro centavos).
07 - PRAZO: 2 (dois) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de outubro de 2021.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 06 AO COnTRATO nº 032/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: APS Serviços de Eletricidade Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5645/2017.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 194.310,13 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e dez reais e 
treze centavos).
07 - PRAZO: 2 (dois) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de outubro de 2021.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 06 AO COnTRATO nº 033/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Tetsul Itatiaia Terraplenagem Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5645/2017.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 233.683,90 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e três 
reais e noventa centavos).
07 - PRAZO: 2 (dois) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de outubro de 2021.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Joelho De porCo na 
CerveJa

1 joelho de porco de 
1kg/ Sal a gosto/ Pi-
menta do reino a gos-
to/ 1 colher (chá0 de 
cominho em grãos/ 
500ml de cerveja/ 2 
batatas com casca/ 1 
colher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon de-
fumado cortado em ti-
ras/ 1 cebola pequena 
cortada em tiras finas

ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes na 
pele do joelho de por-
co.
Escalde a peça em 
água fervente e pol-
vilhe-a com o sal, a 
pimenta e o cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar a 
corar, vire a peça e 
regue com metade da 
cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tempe-
ratura do forno para 
200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e regue 
com mais cerveja, 
caso a carne esteja 
ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em água 
e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, doure o 
bacon e a cebola.
Junte as batatas cozi-
das e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma tra-
vessa e sirva com as 
batatas.

sopa De espinafre

1 ½ cubo de caldo de 
frango sem gordura 
para 2 litros de água/ 
1 maço de espinafre 
(só as folhas)/ 1 co-
lher (sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara (chá) 
de leite desnatado/ 
Noz-moscada ralada 
a gosto/ Sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liquidifi-
cador e leve ao fogo 
por 20 minutos.
Após colocar no pra-
to, regue com um fio 
de azeite extravirgem.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 06 AO COnTRATO nº 034/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Multilimp Saneamento Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5645/2017.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 225.639,97 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e nove 
reais e noventa e sete centavos).
07 - PRAZO: 2 (dois) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de outubro de 2021.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

PROCESSO Nº 2296/2021.

Para: SMFRP.

     AuTORiZO e RATiFiCO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme pARECER 
da Procuradoria Geral do Município as fls. 60 a 62e Controladoria Geral do Município 
as fls. 64 a 70, em favor da Empresa AFKK REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 04.807.639/0001-34, para aquisição de 
refil para purificador de água no valor de R$ 2.912,00 (dois mil, novecentos e doze 
reais). 

Solicito emissão de nota de empenho.

Porto Real, 12 de novembro de 2021.

Luciano de Carvalho Lima
SECRETÁRiO MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

PROCESSO Nº 6555/2021.

Para: SMFRP.

     AuTORiZO e RATiFiCO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme pARE-
CER da Controladoria Geral do Município de fls.49 a 52 e parecer da Procuradoria 
Geral do Município as fls. 55 a 61, em favor da Empresa NARDELLI COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI inscrito no CNPJ sob o n° 19.188.725/0001-83 para AQUISIÇÃO 
DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos reais). 

Solicito emissão de nota de empenho.

Porto Real, 22 de novembro de 2021.

Anderson Martins Florentino
SECRETÁRiO MuniCipAL DE DESEnVOLViMEnTO RuRAL, 

AGRiCuLTuRA, pECuÁRiA E ABASTECiMEnTO

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 3045/2021

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, HOMOLOGO, o resultado da presente 
licitação, na modalidade pREGÃO pRESEnCiAL n° 065/2021 que objetiva o CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO 
DE SiSTEMAS DE FiLTRAÇÃO POR MICROFILTRAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 
DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO CENTRO E FREITA SOARES, atendendo a 
solicitação feita pelaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI-
COS no processo administrativo 3045/2021, à empresaPHD SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 04.401.533/0001-36, no valor de R$ 
648.348,84 (seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).

Porto Real, 10 de Novembro de 2021.
Antônio Sebastião da Silva 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ExTRATO DO COnTRATO nº 052/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Phd Serviços de Construções e Manutenção Ltda.
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação com instalação 
de sistemas de filtração por microfiltração de água tratada das estações de trata-
mento centro e freita soares.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Federal n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 648.348,84 (seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta 
e oito reais e oitenta e quatro centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3045/2021.
07 - PRAZO: 09 (nove) meses a partir da ciência da ordem de serviço.
08 - DATA DA ASSINATURA: 14 de Novembro de 2021.

Antônio Sebastião da Silva 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 02 AO COnTRATO nº 148/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Radiovida Diagnóstico por Imagem Eireli.
03 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4830/2019.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 387.312,48 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e doze reais e 
quarenta e oito centavos).
07 - PRAZO: 6 (seis) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

2º EDiTAL DE CiTAÇÃO, conforme art. 179 da Lei Municipal nº 376, de 14 de 
Dezembro de 2009, na forma abaixo:

O Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, Dr. Leonardo da Silva 
da Costa, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que tramita por esta Comissão o processo Administrativo Disciplinar 
nº 1111/2020, onde o servidor FÁBiO FiALHO FERnAnDES, matrícula 6228, não 
foi encontrado no endereço constante do cadastro pessoal do servidor, razão pela 
qual faz-se a citação do mesmo por Edital, para que apresente defesa escrita dos 
fatos narrados no Processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 
publicação deste Edital, como determina o parágrafo único do art. 179 da Lei nº 
376/2009, por, supostamente, se enquadrar no disposto no art. 155 (abandono de 
cargo) do referido Diploma Legal. Informa, ainda, que o Servidor poderá ter acesso 
aos autos do referido Processo na Procuradoria-Geral do Município, localizada na 
sede da Prefeitura Municipal de Porto Real.

Porto Real, 22 de Novembro de 2021.

DECRETO Nº 2665 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 102.737,73 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com fundamento no 

artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a auto-

rização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 692 de 14 de Dezembro de 2020.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 102.737,73 ( Cento e Dois Mil, Se-

tecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos ) para atender as programações 

constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior decorrerão das 

anulações de dotações orçamentárias constantes do ANEXO II desde Decreto, conforme dis-

positivo no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Anexo I

Ficha Unidade 
Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplementação

07 15.01.00 08.244.0021-2.062 3.3.90.30.00 1.311.0000 1.136,34

17 15.01.00 08.244.0021-2.064 3.3.90.30.00 1.311.0000 451,39

12 15.01.00 08.244.0021-2.063 3.3.90.30.00 1.001.0000 101.150,00

Total R$ 102.737,73 

Anexo II

Ficha Unidade Exe-
cutora

Funcional Progra-
mática Despesa Fonte Suplementação

033 15.01.00 08.244.0023-2.067 3.3.90.30.00 1.311.0000 1.587,73

058 15.01.00 08.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1.001.0000 65.000,00

024 15.01.00 08.243.0022-2.065 3.3.90.30.00 1.001.0000 4.142,08

026
15.01.00

08.243.0022-2.065
3.3.90.39.00
1.001.0000

397,48

027 15.01.00 08.243.0022-2.065 4.4.90.52.00 1.001.0000 9.060,00

003 15.01.00 08.244.0021-1.093 4.4.90.51.00 1.001.0000 5.392,29

015 15.01.00 08.244.0021-2.063 3.3.90.39.00 1.001.0000 16.780,04

038 15.01.00 08.244.0023-2.067 4.4.90.52.00 1.001.0000 378,11

Total R$ 102.737,73

Legenda: 

Descrição da Fonte e Vinculo

 1.001.0000 - Recursos Ordinários

 1.311.0000 - Transferência do Fundo a Fundo FNAS

Alexandre Augustus Serfiotis

Prefeito
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O jogador profissio-
nal Riuler de Oli-
veira Faustino, 23 

anos, morreu ontem (23) 
vítima de infarto. O atle-
ta, que passou Athletico e 
Coritiba, vivia no Japão e 
faleceu no período da tarde 
no país oriental.

Riuler jogava no Sho-
nan Bellmare, da primeira 
divisão do futebol japonês. 
O volante fez 11 jogos e 
deu uma assistência na 
atual temporada.

O jovem jogador iniciou 
nas categorias de base do 
São Paulo e ficou por um 
curto período. Depois, 
Riuler atuou no Coritiba 
entre 2013 e 2015. No últi-

mo ano, ele trocou o Coxa 
pelo rival Athletico .

Os clubes rivais che-
garam a dividir os direi-
tos econômicos para uma 
eventual venda que não 
aconteceu. Riuler teve di-
versas convocações para a 
seleção brasileira de base.

Após quatro anos no 
Furacão, ele ainda passou 
pela formação do Interna-

cional até se profissiona-
lizar no Japão. Além do 
Shonan Bellmare, Riu-
ler também atuou no FC 
Osaka.

A família de Riuler está 
em contato com a embaixa-
da brasileira no Japão para 
providenciar o translado 
do corpo de Hiratsuka, a 
oeste da prefeitura de Ka-
nagawa, para o Brasil.

redação
horahmunicipios@gmail.com

riuler oliveira morre 
vítima de infarto aos 

23 anos no Japão

A CBF anunciou o início 
das vendas dos ingressos 
para o Torneio Internacio-
nal de Futebol Feminino que 
acontecerá em Manaus entre 

os dias 25 de novembro e 1 
de dezembro, com a partici-
pação do Brasil, Índia, Vene-
zuela e Chile.

O valor dos ingressos 

serão R$80 (inteira), R$40 
(meia) e o passaporte para 
as três rodadas, no valor de 
R$100. As entradas serão 
vendidas a partir das 12h 

(Manaus), no site Ingresso 
de Vantagens. Os ingressos 
também podem ser compra-
dos na bilheteria da Arena 
Amadeu Teixeira. O Torneio 

Internacional de Futebol Fe-
minino é o último compro-
misso da Seleção Feminina 
em 2021. A disputa marca 
a aposentadoria da volante 

Formiga com a camisa Ca-
narinha. O Brasil irá enfren-
tar a Índia, na quinta, a Ve-
nezuela, domingo, e o Chile, 
no dia 1 de dezembro.

CBf anuncia venda de ingressos para o Torneio internacional de futebol feminino
Riuler teve passagens pela base da seleção brasileira

esportes
Divulgação


