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Juninho
do Pneu é
exonerado
pelo governo

Reprodução

Trama diabólica

Não deu conta do recado

Júri condena filhos
de Flordelis a mais
de 40 anos por morte
do pastor Anderson
A ex-deputada, sete filhos e uma neta dela, um
ex-PM e a mulher dele também são réus no Tribunal do Júri de Niterói pelo crime.

Saída de deputado federal do cargo de secretário estadual de Transportes estava em banho-maria desde a crise das
interrupções dos trens da Supervia.
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Rafael Barreto/ PMBR

Trabalha sem parar

Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

‘Quarto da Disney’

Lobo em pele de cordeiro
A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima
(Dcav) prendeu o engenheiro químico Frank de
Souza Hoffmann, de 63 anos, investigado por estuprar um adolescente. Ele usava brinquedos com
personagens do mundo infantil para atrair a vítima.

Belford Roxo tem obra pra todo lado!
Prefeito Waguinho visita os bairros Bom Pastor, Vila Pauline e Cooperativa
e anuncia melhorias como saneamento, drenagem, esgotamento sanitário e
pavimentação. Ao lado de secretários e vereadores, ele visitou Shangrilá, que
recebe obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).
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Alerj debate Fundo Soberano
na Região do Médio Paraíba e
aponta potencial econômico

Em agenda no Médio Paraíba, deputado André Ceciliano apresenta estudo que revela o potencial de crescimento industrial da região.
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Baixa no tráfico

Influenza:
Prefeitura
faz alerta
para vacina
contra a gripe

DHBF deixa boca de
fumo do Castelar
sem ‘Melancia’

Acusado de torturar morador em Belford Roxo, traficante foi preso por agentes da
Delegacia de Homicídios da
Baixada.
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Flamengo
chega ao
pág.7
Uruguai
Programa de Navegação de Pacientes para final da
em São João de Meriti apresenta dados Libertadores
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Divulgação

Fornecimento
de água na
Baixada será
interrompido
Interrupção por causa da manutenção
anual na Estação de
Tratamento de Água
(ETA) do Guandu, deve
durar 12h, a partir das
8h de hoje.
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Gilberto Gil e Gorillaz
estão entre atrações da
1ª edição do ‘MITA

Divulgação

Festival de música acontece em São Paulo e Rio de Janeiro em maio de 2022

G

ilberto Gil, Marina Sena e Gorillaz
estao entre as 16
atrações nacionais e internacionais da primeira
edição do “MITA - Music
Is The Answer”, festival
de música que acontece

em São Paulo e Rio de Janeiro, em maio de 2022.
Serão dois finais de semana de shows divididos em
dois palcos.
Em São Paulo, o evento
será nos dias 14 e 15 de
maio, na Spark Arena. Já

Teatro Riachuelo recebe
show inédito de Zabelê
Abreu com participação
de Pepeu Gomes

Divulgação

Zabelê homenageia a grandes nomes da MPB

expediente

Amanhã, o Teatro Riachuelo celebra seus cinco
anos de programação com
show do álbum inédito
da cantora Zabelê Abreu.
O ”Auê’ Session’s” conta
com participação especial
de Pepeu Gomes e músicas que são clássicas da
MPB como ‘’Masculino
e Feminino’’, ‘’Deusa do
Amor’’ e ‘’Toda Donzela’’. A artista, inclui em
sua programação uma homenagem para seus pais
Baby do Brasil e Pepeu
Gomes, incluindo em seu
repertório, projetos autorais e regravações que fizeram sucesso na voz de
Carlinhos Brown. O show
promete resgatar os aspectos culturais, mas com
beats e tendências da atualidade.

“Esse show vai ser
bastante intimista e será
como um aquecimento
para a turnê que virá em
2022. Estou muito feliz
que contarei com a participação do meu pai e mais
outro convidado surpresa.
Vai ser demais!”, afirmaZabelê Abeu.
O projeto, é o ponto de
partida para o lançamento do segundo álbum solo
da cantora, ‘’Auê’’, onde
busca prestigiar ícones
que construíram relevantes obras para a Música
Popular Brasileira. Os ingressos poderão ser adquiridos de forma presencial,
no próprio teatro, ou comprados antecipadamente
através do site (https://
bileto.sympla.com.br/
event/69830/d/114261).

no Rio, o festival acontece no Jockey Clube nos
dias 21 e 22 de maio.
“O line-up mescla atrações internacionais e nacionais, trazendo para o
mesmo evento nomes já
consagrados do cenário

musical, músicos com
forte história no país e,
também, novos nomes
que começam a despontar
e conquistar o público”,
informa o festival.
A pré-venda dos ingressos para o MITA tem iní-

Gilberto Gil recebu título de Doutor Honoris
Causa em universidade de artes euroamericana

cio em 24 de novembro, a
partir das 10h, para clientes AME. A partir do dia
01 de dezembro, às 10h,

será liberada a venda para
o público em geral através
do site e pontos oficiais de
venda da Eventim.

Rita Benneditto apresenta
novo show no Rival
Rita Benneditto apresenta novo show com
sambas
representantes
de diferentes regiões do
país. Depois do sucesso do “Tecnomacumba”,
projeto que comemora 18
anos em turnê pelo Brasil
e exterior, a artista maranhense volta dia 3 de dezembro ao Teatro Rival
Refit, agora, pela primeira vez com seu ‘Samba de
Benneditto’ no tradicional palco da Cinelândia.
Nesse projeto, a cantora e compositora de timbres diversos, mostra seu
olhar sobre o samba e as
muitas formas com que
ele é executado no Brasil
afora. Um dos principais
nomes da MPB, Rita reúne 26 composições, entre
clássicos e autorais numa

Divulgação

Rita mostra seu olhar sobre o samba e as muitas formas com que ele é executado no Brasil

grande viagem pela história da cultura afro-brasileira valorizando sambas
de várias épocas e estilos.
O novo show é para

Rita uma inspiração contínua do bem-sucedido
“Tecnomacumba”, o divisor de águas na carreira. O roteiro segue pon-

O SOMBRA

tuando com o seu olhar
naquilo que fundamenta
a raiz do samba, mas não
abandona a influência na
modernidade.

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Excesso de exposição
Diz um velho ditado que ‘mais vale um pássaro na mão do que dois voando’, que na tradução literal quer
dizer que ‘é melhor você ficar e contar com o que está garantido e que é seu, do que ficar querendo o que está
fora do seu alcance e arriscar perder tudo. Um calouro da política na Baixada Fluminense anda metendo os pés
pelas mãos. Mal ingressou em um partido e já quer tudo ao mesmo tempo agora.

Eleições às portas

Ainda não amadureceu
O moço, que ainda está longe de saber o que é
amadurecimento político, porque falta-lhe experiência e caminhada, tem tentado aparecer na mídia
sem ao menos mostrar a que veio. Uma fonte próxima ao calouro revelou que ele anda desesperado
porque quer ver seu nome a qualquer custo estampado nos jornais, mesmo que seja como papagaio
de pirata. Algué precisa falar ao ouvido dele que
não é assim que se ganha popularidade positiva.

E com as eleições de 2022 quase batendo às portas, a obcessão do rapaz está a todo vapor. Diz a fonte que ele tem
como estratégia colar em um político de grande experiência e bom de voto para conseguir ao menos um cargo em
alguma prefeitura da Baixada Fluminense. É sonhar alto
de mais para quem ainda está longe de sentar na janela da
política. Com tanta ambição à vista, o que pode acontecer
é que a expectativa vai se transformar em frustração. Manter os pés no chão é a recomendação.
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Potencialidades econômicas

Alerj debate Fundo Soberano
na Região do Médio Paraíba

Divulgação/Alerj

Deputado André Ceciliano (PT)
apresentou levantamento realizado
pela Assessoria Fiscal da Casa
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m agenda no Médio
Paraíba, deputado
André
Ceciliano
apresenta estudo que revela
o potencial de crescimento
industrial da região. Em
visita à Região do Médio
Paraíba para divulgar o
Fundo Soberano, na quinta e sexta-feira da semana
passada, o presidente da
Assembleia
Legislativa
do Rio de Janeiro (Alerj),
deputado André Ceciliano
(PT), apresentou levantamento realizado pela Assessoria Fiscal da Casa que
revela as potencialidades
da economia local.
O fundo é uma aplicação
constituída de recursos excedentes dos repasses que
o Estado do Rio de Janeiro
recebe pela exploração de

petróleo e gás e foi estabelecido pela Emenda Constitucional 86/21 promulgada
pelo Parlamento fluminense.
A região do Médio Paraíba é a mais industrializada do estado, quando
considerada a oferta de
vagas de empregos proporcionalmente à população local, e foi a que menos empregos perdeu na
crise. Entre 2014 e 2019,
esse índice foi de 2,1%
contra a média de 13%
do estado e 4,1% do Brasil. Os dados compilados
pelo diretor-presidente da
Assessoria Fiscal, economista Mauro Osorio, mostram que, pelos números
oficiais do Ministério do
Trabalho e da Previdência, a região ainda está
muito longe de ser um
ABC paulista (clique para
acessar o estudo).

Mão de obra na
produção
automotores
Enquanto, no Rio, o total de empregos diretos na
produção de automóveis,
caminhões e ônibus - praticamente toda concentrada no Médio Paraíba - era
de 17.752, em 2019; nos
estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa
Catarina era de, respectivamente, 235.772, 48.405,
42.881 e 22.455.“Já fomos,
até 1985, o segundo estado
brasileiro em número de
empregos industriais. Hoje,
estamos em sexto lugar.
Temos que retomar o protagonismo perdido porque
a crise mostra que o setor
industrial, mesmo na crise,
tem muito mais fôlego para
segurar empregos do que o
setor de serviços, e é um setor indutor de desenvolvimento”, afirmou Ceciliano.

André Ceciliano defende que Rio precisa voltar a ter uma indúsdria forte

Problema crônico de baixa receita
O deputado lembra
ainda que o Rio sofre um
problema crônico de baixa receita e é urgente que
o estado diversifique sua
base produtiva, hoje muito dependente dos royalties do petróleo, uma renda sazonal e sujeita aos
humores do câmbio e da
variação do preço do barril.
“Somos o segundo PIB
do país, por causa da extração do petróleo, mas o
18º em arrecadação per

capita, já que ICMS de
petróleo e derivados é tributado nos estados consumidores e não nos produtores”, diz.O Rio é o
maior produtor de petróleo do Brasil, respondendo por mais de 85% de
toda a produção nacional.

o futuro”, é planejar o
estado para além do petróleo, uma riqueza que
um dia vai acabar. Hoje,
países de todo o mundo
estão revendo suas metas
de emissão de carbono
na atmosfera.“A partir
de um planejamento de
médio e longo prazos, o
Entenda o Fundo
fundo ajudará o estado a
investir em áreas que seSoberano
De acordo com Ceci- jam estruturantes e induliano, o papel do Fundo toras do desenvolvimento
Soberano, que ele cha- das regiões”, afirmou o
ma de “passaporte para deputado.

Prefeito visita bairros e anuncia PL que vai anular cobrança de
obras em diversas regiões
sacolas plásticas no comércio
ganha urgência no Legislativo
Rafael Barreto/PMBR

O prefeito de Belford Roxo, Wagner
dos Santos Carneiro,
o Waguinho, passou a última terça-feira percorrendo
e lançando obras
pela cidade. Bairros
como Bom Pastor,
Vila Pauline e Cooperativa vão ganhar
obras de infraestruDurante a visita aos bairros, Waguinho foi recebido com alegria por
tura que englobam
moradores que ficaram contentes com o anúncio de obras
saneamento, drenado Waguinho (federal) e tar que outros municípios
gem, esgotamento
sanitário e pavimentação. Márcio Canella (estadual) façam despejo de lixo.
Ao lado de secretários e vamos entregar para a poTrabalhando
vereadores, Waguinho co- pulação. E ainda, ano que
sem parar
meçou o dia por Shangri- vem, iremos dar um banho
Já em Vila Pauline, Walá, que está recebendo as de iluminação em led na
obras de saneamento bá- região, além de obras de guinho visitou a rua Censico, água potável, esgota- saneamento e asfalto que tral e Avenida do Canal,
mento sanitário, colocação já estão no projeto”, ga- além de também passar
de meio-fio, construção de rantiu Waguinho sobre o pela José Maria e Beatriz
para anunciar mais obras.
calçadas e asfalto do Pro- Novo Eldorado.
Ainda deu tempo de passar
grama de Aceleração do
Ruas licitadas
pelos bairros Recanto FeCrescimento (PAC 2).
À tarde, o prefeito co- liz, que vai ganhar uma esO prefeito passou pelas
ruas Existente, Sardônia, meçou pelo Bom Pastor cola, creche, posto de saúArlete Afonso, Topázio, onde seguiu pela rua Ma- de e praça, além das oito
Irene Morais Cardoso e ria Tedim. “Está sendo fei- ruas da região receberem
muitas outras para verifi- to o saneamento da rua que drenagem, pavimentação
car o andamento das obras logo em seguida vai rece- e esgotamento sanitário.
(parceria da Prefeitura ber asfalto e iluminação de “Licitamos muitas acadecom o Governo Federal) e led. Muitas ruas estão sen- mias que esse ano comeconversar com moradores do beneficiadas. No Jar- çam a chegar para as prae comerciantes. Depois, dim Anápolis, muitas ruas ças da região”, informou
chegando no Novo Eldo- já estão licitadas. Estamos Waguinho.
Waguinho visitou ainrado, o prefeito visitou o construindo também uma
complexo que está sen- nova UPA da região. O da a obra de uma unidade
do construído com praça, prédio antigo será demoli- de saúde no bairro Santa
do e no local será constru- Marta, esquina da Estrada
posto de saúde e creche.
“A obra já está nos ajus- ída uma praça”, anunciou do Conde e Avenida Joates finais para que possa- o prefeito, que em seguida quim da Costa Lima, e no
mos inaugurar. Com muito deu uma parada na entra- Parque Floresta para anuntrabalho e dedicação da da da cidade pela Avenida ciar mais obras. Por fim,
minha equipe de governo Automóvel Clube. O local Waguinho finalizou o dia
e dos deputados Daniela será revitalizado para evi- no bairro Cooperativa.

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) determinou a urgência do projeto
de lei que pretende anular
a cobrança de sacolas plásticas nos supermercados
do Estado. A medida foi
apresentada pelo deputado Filippe Poubel (PSL) e
recebeu apoio de outros 24

parlamentares, que assinaram para que a tramitação
seja acelerada e a votação
realizada em plenário.
O projeto de lei
5065/2021 tem como objetivo anular artigo da lei
8473/19, que veda a distribuição gratuita de sacolas
plásticas nos mercados e
Reprodução

Medida anula artigo da lei 8473/19,
que veda a distribuição gratuita de sacolas

estabelecimentos alimentícios com mais de dez funcionários.
Segundo Filippe Poubel,
a lei 8473/19 tinha de fato
o objetivo de promover a
redução do consumo de
sacolas plásticas, mas não
houve por parte dos supermercados a preocupação
em incentivar o uso de
ecobags. Além disso, justifica o deputado, a qualidade das sacolas cobradas
pelas redes de supermercados não atende a finalidade, pois são feitas de
material pouco resistente,
fazendo com que haja um
consumo maior destas sacolas, indo na contramão
da ideia de proteção ao
meio ambiente.

Obras de assentamento de rede realizam
o sonho da água nas torneiras em Caxias
Com menos de um mês
de operação, a Águas do
Rio já vem fazendo diversas intervenções nas
cidades em que atua.
Em Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, não
é diferente. A concessionária está implantando
mais de cinco mil metros
de rede, com o intuito de
ampliar o acesso à água
tratada aos caxienses. As
obras acontecem de forma simultânea em dois

bairros da cidade.
Um desses bairros é o
Itatiaia. Por lá, serão colocados mais de 2,6 mil
metros de tubulação, beneficiando mais de 1.650
pessoas. Antônio Felix,
aposentado e morador da
Rua Itaciba, conta sobre
suas expectativas. “Aqui
eu só tenho água por
caminhão-pipa. São 15
anos sem abastecimento direto. Eu espero que
caia água todo dia, aí vai

ficar bonito”, disse. Já no
bairro São Bento, serão
cerca de 2,5 mil metros
de rede, beneficiando
aproximadamente 2.280
pessoas. “Eu moro aqui
há 24 anos, sempre foi
promessa e nada acontecia. Agora está virando
realidade”, afirmou Rosângela Alves, dona de
casa, que não vê a hora
de ter água com regularidade saindo de sua torneira.
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A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira um projeto de lei que aumenta a pena dos crimes de calúnia, difamação e
injúria cometidos em contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher.

Dados do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense apontam que 45,7% das operações policiais em favelas do Rio descumpriram a determinação do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Passou a caneta
O governador Cláudio Castro assinou na
última terça-feira a exoneração de Juninho do
Pneu do cargo de secretário estadual de Transportes. Para a vaga,
o chefe do Executivo
nomeopu André Luiz
Nahass.

Comandou a SuperVia
Para quem não lembra, o novo mandatário da pasta trabalhou
na Supervia, tem perfil
técnico, mas também
é uma indicação partidária. Pneu volta para
o Congresso, onde é
deputado federal pelo
DEM-RJ.

Saída articulada
A exoneração de
Juninho vinha sendo
trabalhada em banho-maria desde a crise
das interrupções na
Supervia. Ele ocupou o
cargo para abrir espaço
no Congresso a outros
políticos que integram
o grupo de Castro.
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Editorial

Auxílio Brasil: Câmara
não vai impor resistência

Relatório final da CPI dos
Royalties é aprovado
Em discussão única, o
relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Royalties
(Projeto de Resolução
793/21) foi aprovado na
última terça-feira pela Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O documento

prevê recomendações a
14 instituições, entre elas
a Secretaria de Estado de
Fazenda (Sefaz), a Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo (ANP). A
medida será promulgada
pelo presidente da Casa,
deputado André Ceciliano
(PT), e publicada no Diá-

Idade para nomeação
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara
dos Deputados aprovou a proposta que
aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para a nomeação de juízes e ministros.

rio Oficial do Legislativo
nos próximos dias. “A
CPI destampou uma caixa
de pandora e o Estado do
Rio de Janeiro pode recuperar até 2030 mais de 25
bilhões de reais”, disse o
deputado Luiz Paulo (Cidadania), que preside a
comissão.

Cortes superiores
A medida é válida para o Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal
de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal de Contas da União.

Educação

PNP em Meriti apresenta dados

Em sua 1ª etapa, Programa de Navegação de Pacientes reuniu as mulheres da Vila Rosali

O presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL),
declarou que não vê resistência na Casa em
transformar o Auxílio
Brasil em benefício social permanente. A PEC
dos Precatórios, já aprovada na Câmara e que
está em tramitação no
Senado, abre espaço fiscal para o pagamento
desse benefício de forma
provisória, e os senadores avaliam torná-lo permanente. Dessa forma, o
texto teria que retornar à
Câmara.
Segundo ele, uma outra alteração proposta pelos senadores é criar uma
comissão de avaliação de
pagamento de precatórios no Congresso e que
também poderá ser aprovada facilmente pelos
deputados. Em entrevista
à Globonews na última
terça-feira, ele declarou:

“Na realidade, estamos
em conversas permanentes com o relator
da PEC no Senado, o
senador Fernando Bezerra. Há conversas
normais sobre aprimoramento no texto”,
destacou o presidente.
Lira também reafirmou
que não vê espaço para
dar aumento salarial aos
servidores públicos, caso
a PEC dos Precatórios
seja aprovada. Segundo
ele, se o governo quiser
dar aumento ao funcionalismo, deverá cortar
despesas discricionárias.
“Se o governo quiser
dar aumento, vai ter que
cortar seu orçamento
discricionário. Na PEC
dos Precatórios, não foi
apresentada à Câmara
nenhuma possibilidade
de ter compensação ou
abertura para pagamento de funcionário público”, explicou Lira.
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Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de São
João de Meriti, por
meio da Secretaria
de Saúde, encerrou na última segunda-feira, a primeira etapa do Programa
de Navegação de Pacientes - PNP com as mulheres
da Vila Rosali. O encontro
foi conduzido pela médica
mastologista Dra. Sandra
Gioia, juntamente com os
colaboradores da unidade
para alinhar informações
sobre o balanço do programa em seus primeiros quatro meses.
Estiveram presentes além
da médica, a psicóloga e
eleita primeira navegadora
do PNP, Liliani Baptista, a
diretora do Programa de Estratégia de Saúde da Família, Thayana Braz, a assistente social e navegadora de
pacientes do Rio Imagem,
Lucia Brigagão e também
os agentes comunitários da
Vila Rosali.
Cláudia Marins, 43 anos,
é agente comunitária de
Saúde da Unidade de Vila
Rosali e uma das principais

O encontro foi conduzido pela médica mastologista Dra.
Sandra Gioia, apoiada pelo colaboradores da unidade

comunicadoras do programa na região, segundo os
próprios moradores. Ela
se orgulha de pertencer ao
grupo que iniciou o processo da navegação do
município e entende a importância do seu trabalho
para a população: “Eu tive
pacientes que não sabiam,
sequer, por onde começar a
buscar atendimento para o
diagnóstico positivo ou negativo do câncer. Só atendo
cerca de 200 mulheres por
dia, pelo PNP. Olha quanta
gente ficando bem informada e se cuidando?”, declarou Cláudia.
Mais de 3 atendimentos
Até o momento, mais de
3.500 mulheres já foram

atendidas pelo PNP e a expectativa é aumentar esse
número, uma vez que é necessário a luta não só contra
a doença, mas contra a resistência de procurar atendimento quando o assunto é
câncer e medo.
“A visão profissional e
humana muda depois que
a gente lida com o problema do outro. O Programa
de Navegação de Pacientes
me permitiu conhecer nossas qualidades e reconhecer
os pontos a melhorar dentro
desse trajeto, que ainda tem
muito o que se desenvolver”, disse, otimista, a psicóloga Liliani Baptista.
Saúde e educação
Coordenadora do pro-

grama, Dra. Sandra Gioia
enfatiza que trazer o PNP
para a atenção primária é
super importante. É levar
saúde e educação para as
nossas mulheres, mas, além
disso, é frisar que é preciso
dar continuidade às ações
para que todas possam ser
contempladas. Todo o fluxo
da navegação tem um prazo
para acontecer e, aos poucos, vai se ganhando mais
credibilidade e visibilidade
para os serviços que já estão à disposição das meritienses.
O trabalho não para por
aqui e o foco é alcançar
todo o município para que
a prevenção e o tratamento
sejam os grandes aliadas
das nossas mulheres.

MUNDO

Ônibus pega fogo e 45 pessoas morrem; entre as vítimas estão 12 crianças
BULGÁRIA - Ao menos 45
pessoas, incluindo 12 crianças,
morreram na última terça-feira em
um acidente com um ônibus na
Bulgária, no pior acidente rodoviário da história do país dos bálcãs.
O veículo levava turistas da Macedônia do Norte, que voltavam de
uma viagem à Turquia, e colidiu
com uma barreira de proteção lateral da rodovia. Ainda não se sabe

se o ônibus pegou fogo antes ou
depois da batida.
“O motorista morreu na hora,
então ninguém conseguiu abrir as
portas para permitir que os passageiros escapassem das chamas”,
disse o chefe de polícia local, afirmando que as vítimas foram carbonizadas. Sete pessoas conseguiram escapar pulando pelas janelas,
e foram levadas a um hospital de

emergências da capital Sófia. Elas
sofreram queimaduras e um teve
uma perna quebrada, mas estão
estáveis, segundo a equipe do hospital Pirogov.
“Os sobreviventes estão traumatizados, perderam parentes, os
filhos”, disse Maya Arguirova, diretora do centro de tratamento de
queimaduras que recebeu os feridos.

Os perigos do Sedentarismo
Cientistas da Universidade Harvard e de outros centros de pesquisa
fizeram um estudo sobre
as consequências do sedentarismo e concluíram
que a falta de atividade
física serve de estopim
para o aparecimento de
tumores, males cardiovasculares, diabete e,
claro, obesidade. O trabalho foi publicado no
prestigiado
periódico
médico The Lancet.
De acordo com os pesquisadores, a inatividade
foi responsável por 5,3
milhões de mortes no ano
de 2008. Por outro lado,
muitos estudos mostram
que fazer exercícios contribui para a longevidade
e afasta uma porção de
encrencas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), são consideradas sedentárias as pessoas que não realizam,
pelo menos, 150 minutos
de atividades físicas moderados por semana ou
75 minutos de atividades

físicas intensas. Essa é a
recomendação para pessoas com idade entre 18
e 64 anos, para crianças,
adolescentes e idosos as
recomendações são outras.
É importante ressaltar
que atividade física não
remete, obrigatoriamente, a exercícios, mas a
qualquer atividade que
demande energia para
ser realizada. No entanto, nem toda atividade física conta para que você
não seja considerado sedentário.
Então, se você é do
time que ainda não se
rendeu a nenhuma prática esportiva ou jamais
frequentou a academia,
que tal começar a pensar
no assunto? Aliás, uma
dica de especialistas é
se dedicar ao que mais
o agrade. Pode ser desde uma tranquila caminhada pelas ruas do seu
bairro até um passeio de
bicicleta. Por tanto meus
caros amigos... Atividade física já !

Acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais:
www.instagram.com/drrenatopalhares/www.facebook.com/DrRenatoPPalhares

Dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela
Universidade Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em
Cirurgia com título de especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4)
e pós-graduação em Cirurgia Plástica.
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LIBERTADORES

Flamengo chega ao Uruguai
para final da Libertadores
Renato Gaúcho comandou o treinamento no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol
divulgação
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O

Flamengo já está
no palco da final
da
Libertadores.
A delegação desembarcou
em Montevidéu ontem (24)
para a decisão de sábado
(27), contra o Palmeiras, às
17h (de Brasília), no Centenário. Na parte da tarde,
Renato Gaúcho comandou
o treinamento no estádio
Campeón del Siglo, que
pertence ao Peñarol.
Cerca de 20 torcedores fizeram festa no local. Vindo
de vários estados do Brasil,
eles cantavam músicas de
apoio aos jogadores e pro-

David Luiz em desembarque no Uruguai

FURANDO
A REDE
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Garotada faz bonito pelo Carioca Cup
Está rolando um dos
mais movimentados eventos esportivos das escolinhas de futebol do Rio de
Janeiro, o Carioca Cup.
Competição que terá a
cobertura exclusiva do
Furando a Rede, teve seus
primeiros jogos transmitidos ao vivo, com a dupla
Olaria e São Cristóvão se
enfrentando em cinco categorias: Sub-15, Sub-13,
Sub-11, Sub-9 e Sub-7. O
Olaria foi vencedor em 4
categorias e houve um empate. No sub-15, a equipe
da Bariri venceu por 5 a
3, com gols de Caio (três
vezes), Gabriel e Jean.
Matheus (três vezes), descontou para o time Cadete. No sub-13, o empate
em 1 a 1. Robinho, para o
Olaria e Luiz Felipe para o
São Cri-cri, marcaram os

anderson luiz

gols. Na categoria sub-11,
o Olaria venceu por 6 a 1.
No sub-9, placar apertado
na vitória do Olaria por 2
a 1. Fechando o encontro,

o Olaria venceu no sub-7
por 3 a 0.
O Olaria volta a campo
pelo Carioca Cup no próximo dia 4 de dezembro,

quando vai enfrentar o
Flamengo. Já o São Cristóvão recebe o America.
Fluminense e Botafogo
fecham a rodada.

Super Copa da Baixada 9h, Bernardino x Morro é o
A bola vai rolar no
próximo fim de semana
Morro; às 11h, Inter Carioca
chega a sexta rodada
pela sexta rodada da Sux Atlético do VT; e fechando
per Copa da Baixada. Os
a rodada, às 13h, Spartanos x
po do Eden, e a rodada marjogos são realizados no cam- ca os seguintes confrontos: às Fla Ferreira, se enfrentam.
Sábado tem decisão pela
Copa do Rei
E tem mais decisão que vai agitar a Baixada Fluminense. Mais um grande encontro entre
equipes que fazem a diferença no cenário esportivo amador. No próximo sábado, G-Lin Futebol Clube e Esquadrilha da Fumaça decidem
a Copa do Rei. O jogo será realizado no estádio
Joel Pereira, no Miguel Couto, às 13h.

Arbitragem se prerara
para rodada
O Departamento de Arbitragem comandou mais
uma etapa de treinamentos com os árbitros e assistentes do quadro do Rio de Janeiro. Foram ministradas aulas práticas em três polos: Estádio Luso-Brasileiro, Alzirão e Vila Olímpica de São João de
Meriti. Na semana passada foi encerrado o ciclo de
aulas virtuais sobre os Conceitos da Fifa.

Fla-Flu decidem
O Flamengo vai disputar
eliminou o Botafogo na outra
a final do Campeonato Casemifinal. Ressaltando a boa
no feminino
rioca Feminino após golear
participação e a montagem de
o Vasco por 4 a 1, na manhã
bons times que agitaram essa
Na decisão, as Rubro-Negras
do último domingo, na Gávea. vão enfrentar o Fluminense, que edição do estadual.

vocavam o Palmeiras.
Por privacidade, como
aconteceu em Lima, o clube abriu mão de trabalhar
no estádio Centenário e
fará apenas um “passeio”
para reconhecimento do
gramado, sexta-feira (26),
com os jogadores de tênis.
Na véspera da partida estão
previstas também entrevistas coletivas de Renato
Gaúcho e do capitão Everton Ribeiro.
O Flamengo chega para
final da Libertadores com
todo o elenco à disposição.
Com a presença de Arrascaeta e Pedro no 2 a 2 com
o Grêmio, Bruno Henrique
é o único dos principais

jogadores que não entrou
em campo na passagem
por Porto Alegre, mas não
preocupa. O camisa 27 foi
poupado para aliviar as dores causadas por uma tendinite no joelho, mas estará
em campo no dia 27.
Desta maneira, a tendência é que o Flamengo busque seu terceiro título de
Libertadores com Diego
Alves, Isla, Rodrigo Caio,
David Luiz e Filipe Luís;
Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique
e Gabriel. Será a 12ª final
disputada no estádio Centenário, onde o Rubro-Negro
foi campeão em 1981.

Diretoria do Bota quer
negociar a administração
do Engenhão com WTorre
Ao mesmo tempo em
que conversa com a Prefeitura do Rio para renovar a concessão do Nilton
Santos, o Botafogo negocia
com a WTorre para assumir
a administração do estádio.
A empresa é parceira do
Palmeiras no Allianz Parque e do Santos na construção da nova Vila Belmiro.
Atualmente o Botafogo
tem direito de comandar o
estádio até 2031. A intenção do clube é aumentar
o contrato por pelo menos
mais dez anos. Uma parceria com a WTorre ou outra
empresa esbarra no tempo
de concessão. A negociação está caminhando, mas
o Bota tem uma dívida com
a prefeitura e inclui nas
tratativas a forma de pagamento.

Em 2020, o Nilton Santos deu prejuízo de R$ 7
milhões. Em entrevista, o
vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assumpção,
reafirmou o interesse do
clube em manter o estádio
e comentou planos para
fazê-lo mais rentável a partir da parceria com alguma
empresa. Entre os projetos
está trazer shows para o
local, coisa que a WTorre,
por exemplo, faz no Allianz
Parque. Esse ano, o CEO
Jorge Braga havia dito que
o estádio daria prejuízo diário de R$ 20 mil. A ideia
é que a WTorre, empresa
de capital internacional,
seja responsável pela administração do Nilton Santos, com o Botafogo tendo
participação nos lucros de
toda a operação.

Apesar de vexame na
bola, Vasco reduz gastos
no futebol em 2021
O Vasco está a dias de
confirmar o pior ano de sua
história em termos esportivos. Não subiu na Série B
e corre o risco de terminar
abaixo do G-10. Caiu na
primeira fase do Carioca e
não foi longe na Copa do
Brasil. Mas a organização
do departamento de futebol, com redução de custos
e contratos menos lesivos
aos cofres do clube, foi um
ponto positivo apontado
por Jorge Salgado e seus
pares.Segu ndo estimativa
do comando do futebol, o
Vasco teve um gasto total
de R$ 8.457.125, incluindo
CLT, encargos, imagem e
produtividade.
Com os 13 contratados,
o clube gastou mensalmen-

divulgação

Jorge Salgado em
coletiva da Diretoria
Administrativa do Vasco

te R$ 850 mil em 2021. Tal
quantia é inferior ao que
quatro dos atletas que já
estavam no clube desde a
gestão de Alexandre Campello. Dos remanescentes,
o quarteto soma cerca de
R$ 1 milhão. Os demais
somados ganham cerca de
R$ 600 mil.
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Falta d’água

Fornecimento de água na Baixada
Fluminense será interrompido
Interrupção acontecerá por manutenção e deve durar 12h, a partir das 8h de hoje (25)
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

O

fornecimento de
água no Rio e em
várias cidades da
Região Metropolitana vai
ser interrompido por 12
horas nesta quinta-feira
(25), por causa da manutenção anual na Estação
de Tratamento de Água
(ETA) do Guandu. Segundo a Cedae, deve faltar
água em 85% dos bairros
do Rio e em 70% das cidades da Baixada Fluminense.

O serviço de manutenção preventiva do sistema
está previsto para ocorrer
das 8h às 20h.O serviço
vai mobilizar 400 profissionais entre engenheiros,
eletricistas, mecânicos e
agentes de saneamento,
que farão limpeza, verificação e reparos em tubulações, válvulas e registros.
Além da ETA serão verificados dois subsistemas
de água tratada: Marapicu
e Lameirão. O fornecimento de água será suspenso temporariamente
nos seguintes municípios:
Rio de Janeiro; Duque de

divulgação
Caxias; São João de Meriti; Nova Iguaçu; Mesquita;
Nilópolis e Belford Roxo.
O reabastecimento será
retomado logo após o término da manutenção. No
entanto, o fornecimento
pode levar até 72 horas
para ser normalizado. A
Cedae pede para que a
população reserve água e
a utilize para serviços essenciais que não exijam
grande consumo.
Durante a manutenção,
a Cedae organizou um esFornecimento de água será interrompido por 12 horas
quema especial para atender com carros-pipa hospi- Bombeiros, escolas e de- Clientes da Cedae podem caminhão-pipa pelo teletais, unidades do Corpo de mais serviços essenciais. pedir o abastecimento por fone 0800-282-1195.

Prefeitura firma parceria com app para
melhorar experiência no transporte público
A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria de Transportes (SMTR), firmou
parceria com o aplicativo
Quicko – primeiro app de
mobilidade urbana 100%
brasileiro – para oferecer
mais informações sobre a
operação dos ônibus na cidade, mudanças no sistema
e alertas sobre situações vividas por usuários nos coletivos. O app é gratuito e está
disponível para os sistemas
IOS e Android.
Pelo aplicativo será possível coletar relatos e produzir informações sobre o
comportamento diário dos
passageiros do transporte
público na cidade do Rio. Os
usuários poderão indicar no
app se o serviço daquela determinada linha está sendo
prestado de forma correta; se
o ônibus está atrasado; se há
lotação; se o veículo está mal
preservado; e até mesmo se

Divulgação

Aplicativo vai ajudar a Prefeitura a
melhorar o serviço de transporte

as informações sobre a linha
estão desatualizadas. Esses
dados irão gerar insumos
para apoiar a formulação e
implementação de políticas
públicas de mobilidade que
visem a melhoria dos deslocamentos na cidade.
A iniciativa também traz
benefícios para o usuário,
que, por meio de notificações do aplicativo da Quicko, poderá ser informado
pela secretaria sobre eventuais mudanças no sistema,
além de receber alertas so-

bre a situação do transporte
público da cidade.
Para a secretária de
Transportes do Rio, Maína
Celidonio, com a retomada
das atividades presenciais e
o aumento progressivo do
número de passageiros, é
importante que se amplie o
acesso a informações.
“A interação entre o poder público e os usuários
de transporte coletivo será
fundamental para a melhoria dos serviços”, destacou
a secretária. Segundo a es-

pecialista de mobilidade da
Quicko, Luísa Peixoto, promover a mobilidade urbana
de qualidade e para as pessoas deve ser a tônica para
tornar as cidades mais ágeis
e inteligentes.
“Tornar as cidades mais
fáceis para as pessoas é chave para mudar o comportamento da população e essa
parceria com a Secretaria
Municipal de Transportes
do Rio é um importante passo para a promoção de um
transporte mais qualificado e
sustentável no município”,
disse Luísa.
Primeiro app de mobilidade urbana do Brasil, a Quicko, que já está disponível
em oito regiões metropolitanas, informa em tempo real
a previsão de chegada das linhas de ônibus, assim como
sugestões de rotas mais rápidas e baratas para os usuários do transporte público.

Prefeitura abre inscrições para creches do Rio
As inscrições de novos
alunos para as creches da
Prefeitura do Rio começaram ontem (24). As matrículas são para quem deseja
transferência de unidade
ou para quem pretende ingressar na rede municipal
de ensino. Os alunos que
já estudam em escolas municipais e irão permanecer
na mesma unidade em 2022
terão renovação automática
da sua matrícula.
Os interessados devem

fazer a inscrição somente
pela internet, na página da
Prefeitura do Rio. Caso o
interessado não tenha acesso à internet, pode procurar
a escola municipal mais
próxima para receber ajuda
no processo.
As matrículas para a rede
municipal de ensino em
Belford Roxo também iniciaram na quarta-feira (24).
Entretanto, as inscrições
serão realizadas de maneira
presencial.

Divulgação

Calendário está disponível no site da Prefeitura

Estado está pronto para receber turistas de volta
Com o avanço da vacinação e a queda significativa dos casos de Covid-19,
a alegria de viajar está de
volta. Nesse momento de
aproveitar os dias de descanso fora de casa, o estado do
Rio de Janeiro é o destino
certo, com uma combinação inigualável de cenários

deslumbrantes e cultura rica
e diversa, além de oferecer
uma aula de História em
cada canto e uma culinária
tão variada quanto deliciosa.
O turismo pós-pandemia requer uma série de cuidados
e protocolos. Usar máscara em locais fechados ou
locais abertos com muitas

pessoas aglomeradas, lavar
sempre as mãos e usar álcool gel são regras de ouro
que não impedem momentos de diversão, aconchego
e relaxamento. Para garantir
a retomada com segurança
para turistas e trabalhadores,
a Secretaria de Turismo e o
Governo do Estado do Rio

de Janeiro criaram o portal
Turismo Consciente RJ, que
estimula estabelecimentos a
cumprirem todas as medidas
para reabertura das atrações
turísticas, dos hotéis e restaurantes. Os que seguem
corretamente as normas recebem um selo de qualidade
do atendimento.

JUVRio abre inscrições
para curso de formação de
jovens empreendedores
Estão abertas as inscrições para o curso Inova
JUV, novo programa de
capacitação em empreendedorismo da Secretaria
Especial da Juventude Carioca (JUVRio). Durante
uma semana na Vila Olímpica Artur Távola, em Vila
Isabel, na Zona Norte do
Rio, jovens em situação de
vulnerabilidade social irão
aprender como desenvolver seus próprios negócios,
além de entender como gerar renda, trazendo melhores condições de vida para
si e sua família. Com aulas
sobre marketing, finanças,
fluxo de caixa, custos e faturamento, divulgação e networking, o aluno terá à disposição conhecimento e um
plano de negócios pronto
e apto a empreender. Além
da formação, os jovens receberão uma logomarca exclusiva para o seu negócio e
terão acesso a três meses de
mentoria gratuita, na qual
consultores especializados
auxiliarão os formados sobre suas dúvidas e possíveis dificuldades da jornada
empreendedora. Para o secretário da Juventude, Salvino Oliveira, o Inova JUV
consolidará a autonomia financeira e o fortalecimento
da autoestima dos futuros
jovens empreendedores cariocas.
“O mundo atual tem exi-

gido cada vez mais de todos
nós o desenvolvimento de
capacidades diversas, como
a criatividade e a reinvenção. Promover nos jovens
a veia empreendedora é investir em novas ideias que
só precisam de incentivo e
canalização para prosperar.
O Inova JUV quer conduzi-los por esses caminhos
para o futuro”, destacou.
Com 20 horas de carga
horária, o curso Inova JUV
é baseado na metodologia
By Necessity, criada pela
Besouro Agência de Fomento Social, que usa a vivência de cada jovem para
a criação de um negócio
com baixo ou nenhum custo. Ao final das onze etapas
do método, os jovens estarão prontos para tirarem seu
negócio do papel, que são:
Meu sonho, Meu Perfil,
Criatividade, Meu Negócio, Minha Marca, Minha
Pesquisa, Minhas Vendas,
Meu RH, Minhas Finanças,
Minhas Análises e Plano de
Ação. As inscrições para as
30 vagas disponíveis serão
recebidas pela internet até
serem preenchidas em sua
totalidade. O curso será realizado entre os dias 29 de
novembro e 3 de dezembro, das 13h às 17h. A Vila
Olímpica Artur da Távola
fica na Rua Visconde de
Santa Isabel, s/n, em Vila
Isabel.

Influenza: Alerta para
vacina contra a gripe

A Secretaria Municipal
de Saúde informa que quem
ainda não tomou a vacina
contra a gripe esse ano deve
procurar uma unidade mais
próxima de sua casa (clínicas da família ou centros
municipais de saúde), de
segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, para se imunizar.
Não há necessidade de
intervalo entre as doses da
Covid-19 e da gripe. A aplicação da vacina é destinada

a pessoas a partir de seis meses de idade, especialmente
os grupos prioritários: idosos, crianças, trabalhadores
da Saúde, gestantes e puérperas.
Vale ressaltar que a pessoa que estiver com sintomas de gripe ou Covid-19
não deve tomar a vacina.
Os locais de vacinação
podem ser consultados em
prefeitura.rio/ondeseratendido.
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Caso Flordelis

Dois filhos de Flordelis são condenados
a uma pena total de 40 anos e oito meses
Ex-deputada federal e mais 10 pessoas também vão júri popular pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo
Reprodução/WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Flordelis durante o sepultamento do pastor Anderson do Carmo,
com filho, acusado de atirar, atrás dela (de óculos)

redação
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D

ois dos filhos da
ex-deputada federal Flordelis dos
Santos Souza foram condenados ontem pelo Tribunal do Júri de Niterói,
na Região Metropolitana
do Rio. Eles foram acusados pelo assassinato do
pastor Anderson do Carmo, crime ocorrido em junho de 2019.

Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico e acusado de atirar no padrasto,
foi sentenciado a 33 anos
e dois meses de prisão
por homicídio triplamente
qualificado, porte ilegal de
arma, uso de documento
ilegal e associação criminosa armada. Lucas Cézar
dos Santos Souza, filho
adotivo e apontado por
comprar a arma do crime,
foi condenado a sete anos
e meio por homicídio tri-

Julgamento de Flávio dos Santos Rodrigues (D) e Lucas Cezar dos Santos de Souza

plamente qualificado. Sua
pena foi reduzida por ter
colaborado com as investigações. Ambos não têm
advogados e foram representados pela Defensoria
Pública. O órgão disse
que vai recorrer apenas da
pena imposta a Flávio.

nal do Júri de Niterói pelo
crime. O pastor Anderson
do Carmo foi executado
com mais de 30 tiros
Para o Ministério Público do Rio de Janeiro,
Flordelis tramou contra
o marido por disputas, na
família, por dinheiro e influência. A Justiça ainda
Os outros acusados
não marcou a data do julA ex-deputada Flordelis, gamento de Flordelis. A
sete filhos e uma neta dela, previsão é que só ocorra
um ex-PM e a mulher dele em 2022.
também são réus no TribuDenunciada como a

mandante da execução, a
ex-deputada e missionária
responde por homicídio
triplamente
qualificado
(motivo torpe, emprego
de meio cruel e de recurso
que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de
homicídio, uso de documento falso e associação
criminosa armada.

que Flordelis botou veneno na comida de Anderson
do Carmo e mandou comprar a arma do crime.
Flordelis está presa desde o dia 13 de agosto. Ela
teve a prisão preventiva
decretada pela juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª
Vara Criminal de Niterói,
48 horas após a ex-parlamentar ter tido o mandato
Veneno na comida
de deputada federal cassaDe acordo com a Polícia do no plenário da Câmara
Civil e o MP, há indícios dos Deputados.

Engenheiro roda por estuprar Suspeito de matar empresária
criança em ‘quarto da Disney’ é preso com mais três em Irajá

A Delegacia da Criança
e do Adolescente Vítima
(Dcav) prendeu ontem o
engenheiro químico Frank
de Souza Hoffmann, de 63
anos, investigado por estuprar um adolescente. Os
abusos aconteciam dentro
de um cômodo, conhecido
como ‘quarto da Disney’,
numa casa no bairro São
Francisco, em Niterói, na
Região Metropolitana do
Rio. O criminoso é servidor público lotado há mais
de 40 anos na Casa da Mo-

eda do Brasil. No imóvel,
foram apreendidos vários
materiais, como brinquedos, jogos, computadores e
roupas, que serão analisados e periciados.
A Polícia Civil acredita
que ele usava brinquedos
com personagens do mundo infantil e jogos eletrônicos para atrair a vítima
para o local onde ocorriam
os estupros. A Dcav vai
investigar se o engenheiro
abusou de outras crianças.
As investigações aponta-

Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

O engenheiro químico Frank Souza
Hoffmann após receber voz de prisão

Polícia Militar entrega
fuzis da operação no
Complexo do Salgueiro
A Polícia Militar entregou ontem na Delegacia
de Homicídios de Niterói,
São Gonçalo e Itaboraí
(DHNSGI) as armas (um
total de oito fuzis) que foram usadas na ação que
terminou com nove mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.
A operação do último
domingo aconteceu um
dia depois da morte do
sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de
38 anos. Além dos cor-

pos retirados de um mangue, na região conhecida
como Palmeira, a morte
de Igor da Costa Coutinho também foi relacionada ao confronto na última terça-feira.
Segundo a PM, Igor
teria sido ferido durante
os confrontos, e chegou
a ser socorrido, mas não
resistiu aos ferimentos.
Ele foi apontado pela PM
como um dos homens
que atiraram contra o sargento.

ram que o engenheiro abusou do menino de 13 anos,
que foi estuprado até os 14.
Aos agentes, ele confessou
a relação, alegou ser apaixonado pelo menor e disse
que o ato era consensual.
O acusado ainda revelou
que manteve relações com
o adolescente durante viagens ao exterior.
O delegado Adriano
França, titular da especializada, informou que o homem não tinha parentesco
com a vítima e as viagens
aconteciam com a autorização da mãe do menor
que confiava no homem.
O engenheiro foi indiciado por estupro de vulnerável. O mandado de
prisão foi expedido pela 1ª
Vara Criminal de Niterói.
Ele foi encaminhado para
o sistema prisional e ficará
a disposição da Justiça do
Rio.

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar prendeu na manhã de
ontem um dos suspeitos de
ter participado do assalto
que resultou na morte da
empresária Selma Avelino,
no último dia 18, na Zona
Norte do Rio. Segundo investigações, Antônio Daniel Carvalho Nascimento,
o Nego, de 20 anos, integra
uma quadrilha de assaltantes do Complexo da Penha
e do Morro do Cajueiro.
Além dele, outros quatro
bandidos também foram
presos.
Os cinco estavam em
um carro roubado e se preparavam para iniciar uma
série de assaltos. O bando
foi interceptado após cruzamento de dados e monitoramento da Delegacia de
Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Inte-

Reprodução

Os policiais apreenderam armas e
carregadores durante a ação

ligência da Coordenadoria
de Polícia Pacificadora.
Houve perseguição e
troca de tiros e três criminosos acabaram baleados.
Todos foram levados para
o Hospital Estadual Getúlio
Vargas (HEGV) na Penha.
Os estados de saúde deles
não foram divulgados. Dois
bandidos tentaram fugir e
invadiram algumas residên-

cias, mas acabaram detidos.
Além de Nego, foram
presos João Vitor Borges
Ignácio, o I-30, 19, Jeferson
Guimarães Soares, o Chupeta, 29, Cleiton Martins
Euclides, Cleitinho, 27, e
Igor Lizardo de Carvalho, o
Chorão, 25. Na ação, foram
apreendidas seis pistolas,
carregadores e radiostransmissores.

DHBF prende um dos suspeitos de torturar vítima
em favela de Belford Roxo após sumiço de crianças
Ruanigor Andrade de
Sales, conhecido como
‘Melancia’ foi capturado
por agentes da Delegacia
de Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF), na
tarde da última terça-feira.
Ele e outros comparsas foram indiciados pela tortura
de um morador da comunidade Castelar, em Belford
Roxo, em janeiro deste ano.
A vítima foi torturada
por socos, chutes, coronhadas de pistolas e fuzis pelos
traficantes após ser apontada como responsável pelo
desaparecimento das três
crianças do município da
Baixada Fluminense. Ele

também foi queimado com
o cano de descarga de uma
motocicleta e teve um pedaço da orelha arrancado
pela mordida do traficante
conhecido como “Richão”,
preso em agosto desse ano
pela polícia.
Após torturarem e amarrem a vítima, o bando determinou que usuários de
drogas levassem a vítima
até a delegacia. As investigações descartaram a participação da vítima no desaparecimento das crianças.
Participação de
‘Piranha’
A sessão de tortura foi

executada pelos traficantes
da comunidade Castelar e
teve a participação direta do
criminoso conhecido como
“Piranha” que, da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, mantinha contato em
tempo real com outros dois
bandidos conhecidos como
“Estala” e “VT” por vídeochamada, dando as ordens
que deveriam ser seguidas.
VT foi preso no começo do
mês.
Os meninos Lucas Matheus da Silva, de 8 anos,
Alexandre da Silva, de 10,
e Fernando Henrique Ribeiro Soares, de 11, estão
desaparecidos desde 27 de

Reprodução

Ruanigor e outros
comparsas foram
indiciados pelo crime

dezembro de 2020. Eles foram vistos pela última vez
próximo à favela onde viviam, no Castelar, também
em Belford Roxo, há mais
de seis meses.
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projeto de lei

Presidente sanciona PL que destina
R$ 3 bilhões a produtores rurais
Crédito suplementar de R$ 3,7 bi vai beneficiar ministérios e cerca de 14 mil produtores rurais
izabelle rodrigues

O

horahmunicipios@gmail.com

presidente
Jair
Bolsonaro sancionou o projeto de
lei que abre crédito suplementar de R$ 3,7 bilhões
em favor de 12 ministérios, visando, em especial,
o desenvolvimento de
ações de fomento e apoio
a produtores rurais.
De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência
da República, o crédito
suplementar – previsto

Divulgação

no Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) nº
35 sancionado pelo presidente – “reforça dotações
orçamentárias, possibilitando, dentre outras medidas, o desenvolvimento de
ações de fomento e apoio
aos pequenos e médios
produtores rurais; a subvenção ao prêmio do seguro rural, beneficiando
cerca de 14 mil produtores
rurais”.
Possibilitará também a
execução e a conclusão de
mais de 1,6 mil unidades

Crédito está previsto no Projeto
de Lei do Congresso Nacional

Relator da PEC dos Precatórios
apresenta parecer à CCJ
O relator da Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) dos Precatórios na
Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado, o líder do governo na
Casa, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), apresentou seu parecer à proposta no colegiado. Com
a leitura do relatório feita, o presidente da CCJ,
senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP), concedeu vista coletiva ao texto. Os
precatórios são dívidas da
União reconhecidas pela
justiça.
A expectativa do governo é que o texto seja debatido e votado na próxima
terça-feira (30) ou quarta-feira (1). A etapa seguinte
é a votação em dois turnos
pelos 81 senadores no ple-

divulgação

Proposta torna o Auxílio Brasil um beneficio permanente

nário da Casa. Se aprovada com alterações, a PEC
precisa voltar à análise dos
deputados.
Para o senador Omar
Aziz (PSD-AM), não há
tempo hábil para votar a
PEC na comissão na próxima terça-feira, como quer
o governo. “Concordamos
com algumas questões

da PEC, mas não concordamos com outras. Não
adianta querer açodar as
coisas porque o governo
quer. Nós queremos ajudar
quem precisa. Houve tempo suficiente para ajudar
essas pessoas. Se chegamos onde chegamos, não é
responsabilidade do Senado Federal”, afirmou.

Ministro pede apoio de servidores
públicos à reforma administrativa
O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu
o apoio dos servidores
públicos à proposta de reforma administrativa encaminhada pelo governo
ao Congresso Nacional em
setembro de 2020. Segundo o ministro, se aprovada,
a proposta não vai atingir
“nenhum direito do funcionalismo público federal”.
Guedes fez o pedido
ao participar do 1º Seminário da Corregedoria do
Ministério da Economia.
“Propusemos uma reforma administrativa que não
iria atingir nenhum direito
do funcionalismo público
atual. Apenas íamos criar
um filtro para valorizar o
funcionalismo”, disse o
ministro.
Entre as mudanças contidas na proposta, Guedes
destacou o fato de o servidor não obter estabilidade ao passar no concurso
público. Para conseguir
a estabilidade, a pessoa
aprovada em concurso terá

divulgação

escolares aprovadas no
âmbito do Plano de Ações
Articuladas (PAR); e a realização do curso de formação para provimento de
1,5 mil vagas no cargo de
Policial Rodoviário Federal (PRF).
“O crédito será financiado a partir do cancelamento de dotações orçamentárias, não gerando
custo adicional aos cofres
públicos”, informa a Secretaria-Geral ao acrescentar que, por se tratar de
simples remanejamento de

dotações, o cumprimento
do Teto de Gastos e a obtenção de resultado primário não serão afetados.
Além do Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o crédito
suplementar reforça os orçamentos dos ministérios
da Economia, Educação,
Justiça e Segurança Pública, Minas e Energia,
Relações Exteriores, Saúde, Infraestrutura, Defesa,
Desenvolvimento Regional e do Turismo e Ministério da Cidadania.

Fortalecimento Falta de saneamento provocou 0,9%
das mortes no país em uma década
de órgãos
ambientais

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
defendeu o fortalecimento
de órgãos federais de fiscalização ambiental, como o
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio).
“Não resta a mínima dúvida de que precisamos,
recuperar a capacidade operacional das agências ambientais”, disse ele ao participar de audiência pública
na Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Mourão, que preside o Conselho Nacional
da Amazônia Legal, órgão
colegiado responsável por
coordenar e acompanhar a
implementação das ações
públicas federais de proteção e desenvolvimento da
região, foi convidado para
tratar do desmatamento ilegal e a participação das Forças Armadas nas operações
de combate aos ilícitos ambientais na Amazônia Legal
- região que compreende
nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão,
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Atlas de saneamento analisou período de 2008 a 2019

As doenças relacionadas
ao Saneamento Ambiental
Inadequado (DRSAI) causaram cerca de 0,9% dos
óbitos ocorridos no Brasil
entre 2008 e 2019. Entre
as mortes ocorridas apenas
por doenças infecciosas e
parasitárias no Brasil, as
DRSAI representam 21,7%
dos óbitos no período.
As regiões Centro-Oeste
(42,9%) e Nordeste (27,1%)
são as que registraram os
maiores percentuais. Os dados estão incluídos na terceira edição do Atlas de Saneamento: Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário, lançada hoje (24) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o órgão, os
números “dimensionam os
impactos de um saneamento
ambiental desigual e ainda
não universalizado no país”.
De 2008 a 2019, foram
notificados
no
Brasil
11.881.430 casos de DRSAI, com 4.877.618 internações no Sistema Único
de Saúde (SUS). As princi-

pais causas de morte, foram
Doença de Chagas, diarreia
e disenteria, que corresponderam a quase 81,5%
dos óbitos no período.
A terceira causa de óbitos
nas regiões Sudeste e Centro-Oeste foram por dengue,
zika e chikungunya. Já na
região Norte, as leishmanioses foram as principais causas. No Nordeste a principal
causa foi a esquistossomose e no Sul, a leptospirose.
Para a geógrafa do IBGE,
Daiane Ciriáco a explicação está na falta de
tratamento de esgoto.
O Atlas faz uma análise territorial dos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico 2017 (PNSB), além
de outras fontes do IBGE
e de outras instituições. Segundo o IBGE, isso permite estabelecer “uma visão
articulada das diferenças
regionais existentes naquele ano no que se refere à
distribuição, abrangência e
qualidade desses serviços de
saneamento presentes nos
municípios brasileiros”.

Pré-sal produzirá 8,2 bilhões de barris de petróleo

Possibilidade de apoio é zero

de “ser avaliada na sua integridade, na prestação de
serviço, assiduidade, capacidade de trabalhar em
equipe”. explicou o ministro. “Só então ele vai
merecer a estabilidade de
emprego que os quadros
atuais já têm.”
Portanto, acrescentou
Paulo Guedes, “peço apoio
do nosso funcionalismo [à
proposta de reforma administrativa], porque o que
estamos falando é de mo-

dernização do serviço público, digitalização, maior
produtividade e meritocracia”. Dirigindo-se aos corregedores que participaram
do seminário, Guedes fez
elogios à “contribuição
que o funcionalismo deu
ao interromper, por um
ano e meio, os reajustes de
salários” durante a pandemia. “Mantivemos o Brasil
girando, trabalhando, boa
parte, em home office”,
afirmou.

De 2022 até 2031, a produção de petróleo na camada
pré-sal brasileira deve atingir a marca de 8,2 bilhões
de barris de óleo equivalente (boe) acumulados, sendo
que 1,5 bilhão são da União,
pelo regime de partilha. A
comercialização desse óleo
vai gerar US$ 116 bilhões
no período, além de US$ 92
bilhões em royalties e US$
77 bilhões em impostos. Ou
seja, o total de receitas para
os cofres da União gerados
pela exploração do Pré-sal
será de US$ 285 bilhões até
2031. Os dados foram apresentados pelo diretor-presidente da Empresa Brasileira
de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. (Pré-

-sal Petróleo S.A – PPSA),
Eduardo Gerk, no 4º Fórum Técnico Pré-sal Petróleo. A PPSA atua na gestão
dos contratos de partilha de
produção, gestão da comercialização de petróleo e gás
natural e a representação da
União nos acordos de individualização da produção.
Gerk destaca que, com
o passar do tempo, aumenta o conhecimento sobre os
campos em fase exploratória e também em produção,
tornando as projeções mais
apuradas. Com isso, do ano
passado para cá, a estimativa
de produção de óleo para a
União aumentou em 500 milhões de boe.
“Na década de 2021 a

2030, a estimativa era de 1
bilhão de barris. Quando
passamos de 2022 a 2031,
ou seja, adiamos um ano
nesse período de tempo, essa
produção estimada passou
para 1,5 bilhão de barris, devido à pujança desses projetos e o aumento da produção
concreta”. O estudo leva em
conta os contratos já em vigor e também os campos de
Atapu e de Sépia, que serão
licitados no dia 17 de dezembro na Segunda Rodada
de Volumes Excedentes da
Cessão Onerosa. A estimativa é que a produção diária
nesses contratos seja de 3,5
milhões de barris em 2031,
com cerca de 1 milhão para
a União.
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Quatis realiza feira de adoção
Divulgação/PMQ

“Adote um Melhor Amigo” vai
incentivar busca por um lar de
animais recolhidos nas ruas
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura Municipal de Quatis,
por meio da Vigilância Sanitária e Ambiental, realizará amanhã
(26), a 1ª Feira de Adoção na Praça Dr. Teixeira
Brandão, no Centro. O
projeto “Adote um Melhor Amigo” vai aderir
à adoção de cães e gatos
que foram recolhidos nas
ruas pela equipe da Vi-

gilância Sanitária e Ambiental junto ao Cirac. O
evento faz parte da programação “Ação Quatis”
para a celebração dos 30
anos da cidade, que se
iniciará a partir das 9 horas e 30 minutos e seguirá
até às 13 horas.
Vamos adotar um amiguinho? Para realizar a
adoção, o munícipe precisa levar documentos
como RG, CPF, comprovante de residência e assinar o termo de adoção

no local. Caso não tenha
condições de adotar um
animalzinho, divulgue a
ação para alguém conhecido. Pode ser um amigo,
vizinho, ou alguém da
sua família. Vamos apoiar
o projeto e dar um novo
lar para os bichinhos!
Para mais informações,
basta se dirigir ao prédio
da Vigilância Sanitária
e Ambiental, localizado
na Rua Olavo de Castro
Lobo nº 40, no bairro
Bondarovsky.

Arquivo Pessoal

Itatiaia divulga relação dos
aprovados em processo seletivo
A Prefeitura divulgou relação dos inscritos para Projeto Capacitar Hotena última segunda-feira a o processo seletivo do laria e Serviços. A lista
Divulgação/PMI
completa pode ser conferida no site da Prefeitura.
O curso é realizado pela
Fundação CSN no Hotel-Escola Bela Vista e conta com a parceria entre da
Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração
de Renda.
As provas acontecerão
na Casa do Trabalhador,
na Vila Odete, no dia 24
Provas acontecerão nos dias 24,25 e 26 de Novembro
de novembro, na Escola

Municipal Fernando Octávio Xavier, em Penedo,
no dia 25 de novembro ou
na sede da Administração
Regional de Maromba/
Maringá, em Maringá, no
dia 26 de novembro, às 14
horas. Ao todo são oferecidas cinco vagas.
O objetivo do projeto é
oferecer habilitação completa em diversas áreas
de hotelaria e serviços,
incluindo recepção, cozinha, eventos, garçom, bar
e atendimento ao cliente.

Barra do Piraí vai distribuir tablets a alunos
A Secretaria de Educação deve distribuir cerca
de oito mil tablets para os
alunos da rede municipal
de ensino, conforme relatou em rede social o prefeito de Barra do Piraí, Mario
Esteves. Além disso, segundo o chefe do Executivo, começarão a ser substituídos os antigos quadros
por lousas digitais, bem
como os professores receberão um notebook cada
um, até o fim de 2022.
Segundo Mario Esteves, a decisão foi tomada
após agentes da Secretaria de Educação tomarem
por base estudos sobre as
novas tecnologias, que,

conforme disse, “não pode
mais ser encarada como
inimiga da educação”. O
prefeito relembrou que,
desde o início do seu primeiro mandato, a Educação é uma das áreas em que
mais tem investido. “Pela
primeira vez na história,
reconstruímos 23 escolas,
convocamos mais de 250
profissionais, reconhecemos o direto à insalubridade para os professores de
Educação Física e, o mais
importante, implementamos o primeiro Plano de
Cargos e Salários para o
funcionalismo”, relata Esteves.
Durante a postagem,

Divulgação/PMBP

Lousas digitais nas escolas: um
ambiente preparado para o futuro

Mario Esteves também
anunciou que as escolas
receberão novos quadros
digitais, substituindo os
antigos. “Além disso, os
professores receberão um
notebook cada um, até o

fim de 2022. Com as lousas digitais, os tablets para
os alunos e os notebooks
para os professores, criaremos um ambiente escolar
preparado para o futuro”,
arremata.

Natal Luz e Arte em Angra dos Reis
Divulgação/PMAR

A magia do Natal já está
presente nas ruas de Angra
dos Reis e será intensificada a partir da próxima
semana quando começa a
programação do Natal Luz
e Arte 2021, preparada
pela prefeitura. A abertura
aconteceu ontem (23), às
18h, com a inauguração da
aguardada Vila Noel, na
Vila Noel e Mercado de Natal serão os destaques
Praça General Osório, no
Centro, seguida da apresentação da Angra HarA vila encantada onde mãe Noel e seus ajudantes
mony Orquestra.
vivem o Papai Noel, Ma- ficará aberta à visitação

até 6 de janeiro, durante todo o dia, mas o Bom
Velhinho estará a postos
para receber os visitantes
das 18h às 22h. De sexta
a domingo talentosos artistas locais vão se apresentar, incluindo os alunos
do projeto Musicalizando.
Nos outros dias haverá
som mecânico com músicas natalinas. Nos dias 25
de dezembro e 1º de janeiro a Casa do Papai Noel
não funcionará.

Volta Redonda
avança no “Cidade
Empreendedora”

Divulgação/PMVR

Representantes do Sebrae em reunião
com secretários municipais

A Prefeitura de Volta Redonda segue avançando no
programa “Cidade Empreendedora”, que visa modernizar e desburocratizar
as ações do Poder Público.
Ontem (24), técnicos do Sebrae no Sul Fluminense se
reuniram com secretários
municipais e integrantes
das pastas para realizar o
mapeamento dos serviços
para poder otimizá-los; desde o planejamento da demanda, a licitação, gestão
dos contratos e o processo
de compra, por exemplo.
O encontro aconteceu no
auditório do Palácio 17 de
Julho, sede da prefeitura.
O “Cidade Empreendedora” tem como foco a recuperação econômica na
pós-crise provocada pela
Covid-19. A assinatura do
contrato aconteceu no gabinete do prefeito no último
dia 12 e contou com a participação de todos os secretários municipais e de repre-

sentantes do Sebrae.
No plano, além de uma
identificação do ambiente
econômico, existem ações
voltadas para agilizar os
procedimentos da administração municipal, também
há iniciativas que visam
incentivar a valorização do
comércio local e abertura/
regularização de empresas
e o empreendedorismo, por
exemplo. O projeto será
elaborado em conjunto com
a Secretaria Municipal de
Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag).
Volta Redonda já conta com um convênio com
o Governo do Estado que,
através da AgeRio, beneficia pequenos e microempresários com a oferta de
crédito. O município também vai ganhar uma agência de Desenvolvimento
Econômico Regional até o
fim do ano, para atender os
empreendedores.

Barra Mansa realiza fórum
de políticas públicas
A prefeitura de Barra
Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou
na manhã de ontem (23)
o 1º Fórum do Comitê de
Políticas Públicas de Erradicação do Sub-registro de
Nascimento e Ampliação
do Acesso à Documentação Básica (COESUB). O
evento ocorreu no Parque
de Saudade, com a partici-

pação de representantes do
governo e sociedade civil.
Durante o fórum, foram
eleitos os representantes da
sociedade civil que farão
parte do comitê: Marcos
Antônio Dias, Pastoral da
Criança – Setor Barra Mansa; João Batista de Paiva,
Asilo Vila Vicentina – Ano
Bom; e Eliezia Arantes do
Prado, Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
(Apae-BM).
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Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 076/2021

Batata doce frita
Ingredientes
Batata doce/ Sal a
gosto/ Óleo

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

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Com- disposições em contrário.
pras e Contratos torna público que realizará às 09:00 horas, do dia 08 de dezembro
de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de

Alexandre Augustus Serfiotis

Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 076/2021

Prefeito

na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, BOTIJÃO DE 13KG COM COMODATO DOS

AVISO DE LICITAÇÃO

VASILHAMES E RECARGA DE BOTIJÃO DE 45KG para atender a SECRETARIA

Pregão Presencial 087/2021

MUNICIPAL DE SAÚDE e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações ComDIRETOS HUMANOS E HABITAÇÃO conforme especificações contidas no edital pras e Contratos torna público que realizará às 10:00 horas, do dia 08 de dezembro

Modo de preparo
Descasque as batatas, e corte em rodelas finas ou em palitos, como se tratasse
das outras batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas polvilhe com sal fino.
Sirva como acompanhamento de carne
de porco.

e seus anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 4761/2021. de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 087/2021
https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando CONCompras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PARQUE DE TRAMPOLINS DE
papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXI- CAMAS ELÁSTICAS E TENDA para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUMO ADMITIDO: R$ 90.959,67 (noventa mil, novecentos e cinquenta e nove reais e CAÇÃO, CULTURA E TURISMO conforme especificações contidas no edital e seus
sessenta e sete centavos)

anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 7306/2021. O Edital
poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.

Porto Real, 24 de novembro de 2021.

portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e

LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sul-

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

fite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 104.626,67 (cento e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta
e sete centavos)

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4761/2021

Porto Real, 24 de novembro de 2021.

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 43, VI do Esta-

LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

tuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

24/02/2017, HOMOLOGO o resultado da presente licitação, na modalidade PRE-

Bolo de milho
verde

GÃO PRESENCIAL n° 076/2021 que objetiva a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA
GLP, BOTIJÃO DE 13KG COM COMODADO DOS VASILHAMES E RECARGA DE
BOTIJÃO DE 45KG, processo administrativo 4761/2021, na condição de DESERTA.
Ficando desde já autorizado novo procedimento licitatório.

Pregão Presencial 088/2021
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 14:00 horas, do dia 08 de dezembro

Ingredientes
5 espigas de milho
verde (não muito duras)/ 2 copos de leite/ 3 ovos inteiros/ 2
xícaras (chá) de açúcar/ 1 xícara (chá)
de farinha de trigo/
1 1/2 colher (sopa)
de manteiga/ 1 xícara (chá) de queijo
parmesão ralado/ 1
colher (sopa) de fermento em pó

AVISO DE LICITAÇÃO

Porto Real, 24 de novembro de 2021.

de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de

Valeria Aparecida Sá Gonçalves

Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 088/2021

Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação

na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando REGIS-

Renato Antonio Ibrahim

TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O

Secretário Municipal de Saúde

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS para atender a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas no edital e seus anexos
que são parte integrante do Processo Administrativo nº 2888/2021. O Edital poderá

PORTARIA Nº 0580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos

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

os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tama-

ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

nho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$
4.607.702,13 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e dois reais e treze
R E S O L V E: centavos)

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a servidora abaixo relacionada:

Porto Real, 24 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

Modo de preparo

LUCIANA ALMEIDA BATISTA DA SILVA matricula 9244 a partir de



SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

01/11/2021, ocupante do cargo de Docente I - Educação Infantil, do quadro
permanente da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, a vista do

Bata no liquidificador
todos os ingredientes.
Coloque numa assadeira untada e leve
para assar em fogo
médio.
Sirva em seguida.

Processo nº 7458/21..

DECRETO Nº 2666 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

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

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 803.250,00
Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

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

PORTARIA Nº 0581 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

Bolo de puba
amanteigado
Ingredientes

de Dezembro de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES Decreta:
LEGAIS:
R E S O L V E: Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 803.250,00 ( Oitocentos e
Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais ) para atender as programações constantes
Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período do Anexo I deste Decreto;
de 12(doze) meses, a servidora abaixo relacionada, para atender as necessidades
temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e Art. 2º Os recursos de que se trata o Art.43 da Lei 4.320/64 são provenientes da Re-

1/2 xícara (chá) de
manteiga ou margarina/ 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

classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021(SMS), a vista do soluções SES nº 2.498 de 27 de Outubro de 2021, Secretaria de Estado de Saúde e
Processo Administrativo nº 1330/21.

gestor do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, DOERJ, com recurso financeiro já depositado em conta corrente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,

Nomes		

Função		

Gilcea Maria da Silva |Pinho

Dt. Contratação no valor de R$ 803.250,00.

Psicólogo		

23/11/2021
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-

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

Anexo I

Prefeito

Modo de preparo
Bata bem o açúcar
com a manteiga e as
gemas.
Junte os outros ingredientes menos as
claras que são batidas em neve.
Junte as claras delicadamente.
Coloque em assadeira untada e polvilhada e leve para assar
em forno forte.

Ficha

Unidade Executora

Funcional Programática

Despesa

Fonte

0075

13.01.00

10.302.0017-2.020

3.3.90.30.00

1.213.0000

Total

PORTARIA Nº 0582 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

Suplementação
803.250,00
R$ 803.250,00

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

LEGAIS:

R E S O L V E: Descrição da Fonte e Vinculo
Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e a título precário pelo período 1.213.000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do
de 12(doze) meses, a servidora abaixo relacionada, para atender as necessidades Governo Estadual.
temporárias de excepcional interesse público, em virtude de aprovação e
classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021(SMS), a vista do
Processo Administrativo nº 5912/21.
Alexandre Augustus Serfiotis
Nomes		
Cesar Augusto Brandão P. Ribas

Função		

Dt. Contratação

Médico Plantonista Socorrista

26/11/2021

Prefeito

Hora

quinta-feira, 25 de novembro de 2021

atos oficiais
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CREPE DE TAPIOCA
(CREPIOCA)
Ingredientes

1 ovo (é melhor tirar a pele
da gema)/1 colher de polvilho
doce (pode ser substituído
por tapioca ou polvilho azedo)/1 colher de requeijão/1
colher de água/1 pitada sal.

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
PORTARIA Nº3597/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM- CONTRATADA: S.M. SERVIÇOS LTDA.
BRO DE 2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNILUCAS NASCIMENTO DE SOUZA, do cargo em co- CIPAL DE BELFORD ROXO/RJ A TODAS SECRETA-

PROCESSO Nº 04/859/2010

missão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS- RIAS MUNICIPAIS, PROCURADORIA DO MUNICÍPIO,
8, na Secretaria Municipal de Educação.

CONSELHOS MUNICIPAIS E TODOS OS DEMAIS

PORTARIA Nº3591/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM-

ORGÃOS MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE E UNI-

BRO DE 2021

DADES ESCOLARES, CRAS, CREAS, ATRAVÉS DE
PORTARIA Nº3598/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM- REDE MPLS, INCLUÍNDO SERVIÇO DE CONEXÃO À

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes
em um mixer até obter uma
consistência cremosa.
Despeje uma concha da massa numa frigideira levemente
untada com margarina, tampe e deixe dourar.
Recheie a gosto e dobre ao
meio como um crepe.

CONTRATO: 001/SMCT/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

BRO DE 2021

INTERNET E NA MODALIDADE DE LINK EXCLUSIVO

A Secretária Municipal de Administração, no uso de Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- E DEDICADO.
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti- posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: FICA PRORROGAgo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que deu ELIEL FERNANDES, para exercer o cargo em comis- DO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 001/
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, SMCT/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
057/2002.

na Secretaria Municipal de Educação.

DO VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 3.996.000,00
(TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS

R E S O L V E:

MIL REAIS).
PORTARIA Nº3599/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM- FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.

Conceder a servidora ANA MARIA TITONEL ALMEI- BRO DE 2021

DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2021

DA, ocupante do Cargo de Fiscal de Tributos, matrí- Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-

PIRÃO DE FRANGO
Ingredientes
2 peitos de frango/1 cebola/3 dentes de alho/2
tomates/sal/caldo
de
frango/salsinha e cebolinha/farinha de mandioca.

Modo de preparo

Desfie os frangos depois de
cozidos.
Não jogue a água que cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, coloque o frango e faça o molho com os tomates, tempere
com o caldo de frango, sal,
cebolinha e salsinha.
Coloque a água que está separada para ferver.
Em um recipiente coloque a
farinha de mandioca com um
pouco de água.
Acrescente o molho de frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com a
farinha de mandioca que está
separada.

cula nº 10/4506-2, LICENÇA PRÊMIO nos períodos posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do CLAUDIO DE ALMEIDA MOURA, do cargo em comis- Secretário Municipal Especial de Ciência e Tecnologia
Processo nº 4/859/2010.

Ingredientes
1 frango inteiro/1/2 cebola/
pimenta-do-reino (a gosto)/
cebolinha (a gosto)/salsinha
(a gosto)/colorau (a gosto).

Modo de preparo
Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela de
pressão o frango e os ingredientes, menos o colorau e cozinhe
por 20 minutos em fogo alto.
Abra a panela com cuidado (não
esqueça de tirar a pressão), coloque o colorau e uma pitada de
sal.
Cozinhe por mais 20 minutos,
dependendo do seu fogão em
fogo médio.

27/10/2004 a 26/10/2009

01/11/2019 a 30/01/2020

27/10/2009 a 26/10/2014

31/01/2020 a 29/04/2020

27/10/2014 a 26/10/2019

30/04/2020 a 29/07/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de
registro nos assentamentos funcionais.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

BRO DE 2021
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
THIAGO NETO DA COSTA, do cargo em comissão de
Assessor Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Educação.

BRO DE 2021

DO DIA 11/03/2021.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- A Secretaria Municipal de Saúde, CONVOCA os Agenposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, tes Comunitários de Saúde (ACS) para o curso introduALEX SANDRO RIBEIRO DA SILVA, para exercer o tório, a ser realizado no auditório 1, da UNIABEU situacargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, da à rua Itaiara, 301, Centro, de Belford Roxo –RJ, no
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Conserva- dia 25 de novembro de 2021, as 08 horas.
ção.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº3601/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM-

Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disos servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Assessor Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria
Municipal de Educação.
SEVERINO BASTOS DE LIMA
JUAN DE SOUZA BRAVO
ALISSANDRA FLOROCI DO NASCIMENTO CUNHA
CRISTIANE DE FATIMA PIMENTEL SILVA MATOS

PORTARIA Nº3594/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo
em comissão de Assessor Serviço, Símbolo DAS-9, na
Secretaria Municipal de Educação.
MARCIO DUARTE DA COSTA
BRUNO ADILSON AVELINO
JERUSA JUSTINO
CRISTIANE FONTOURA DA COSTA

Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAMARCOS PAULO ALVES DA SILVA OLIVEIRA, do car-

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disos servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8,
na Secretaria Municipal de Conservação.
JOÃO DA SILVA FILHO
PAULO RICARDO RAMOS DA COSTA

PORTARIA Nº3596/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

lo DAS-8, na Secretaria Municipal de Conservação.
SERGIO OLIVEIRA DA SILVA
COSME LUIZ SILVA DE PAULA

PORTARIA N.º 005 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021
O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, no

PORTARIA Nº3602/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM- uso de suas atribuições legais,
BRO DE 2021
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-

RESOLVE:

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
TIAGO ALVES DA ROCHA, para exercer o cargo em Designar, a contar de 25 de outubro de 2021, os servidocomissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na res Marcelo Fernandes Elizardo Cardoso, matrícula n.º
Secretaria Municipal de Conservação.

60/86188 e Fabiano Gomes dos Santos Silva, matrícula
n.º 11/019433, para atuarem na fiscalização referente à

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Aquisição de bancos para implantação em praças, cal-

Secretária Municipal de Administração

çadas e demais localidades onde se fizerem necessá-

Matrícula nº 60/70.971

rios, e aquisição com instalação de abrigos de ônibus
para tender ao município de Belford Roxo, conforme

Captação de Recursos e Convênios.

consta no Processo Administrativo n.º 55/0091/2021 e
contrato n.º 001/SEMOB/2021 entre a SEMOB e a em-

EXTRATO DE CONTRATO

presa MXE Construções Industria e Comércio EIRELI.

PROCESSO: 52/0194/2021

Belford Roxo, 22 de novembro de 2021.

CONTRATO N°: 91/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

MARCELO MACHADO
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana
Matrícula nº 60/82.741

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA
POLICLÍNICA DO BAIRRO HELIÓPOLIS, NO MUNICÍVALOR: R$ 398.398,79 (TREZENTOS E NOVENTA E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVOCAÇÃO

OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E
SETENTA E NOVE CENTAVOS).

CONVOCO os servidores que compõem a

PRAZO: 04 (QUATRO) MESES.

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos

PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.030.1001

procedimentos locação de imóvel para instalação do

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00

Departamento de Dívida Ativa do Município de Belford

NOTA DE EMPENHO: 559/2021.

Roxo, a saber, RAMON DE OLIVEIRA TORRES – Mat.:

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

60/80.287, EDITH REIS VIDAL – Mat.: 60/81.558 e LU-

DATA DE ASSINATURA: 23 DE NOVEMBRO DE 2021. ANE DE OLIVEIRA COSTA – Mat.: 60/81.388 para que
compareçam em reunião, marcada para o dia 25 de
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

novembro de 2021, às 14:00h, na sala de reuniões da

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Procuradoria Geral do Município, com o objetivo de for-

Captação de Recursos e Convênios.

mular Edital de Chamamento de Interessados em alugar imóvel, de acordo com as especificações contidas

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNO-

no Termo de Referência. Dê-se ciência.

LOGIA

os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo
em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbo-

NA

go em comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-

PIO DE BELFORD ROXO/RJ.

BRO DE 2021

Mat. 82/43327

BRO DE 2021

PORTARIA Nº3593/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO

4, na Secretaria Municipal de Conservação.

Ingredientes

Primeiro abra a Coca - Cola
e deixe alguns minutos
aberta para perder o gás e
não espumar muito na hora
de bater
Bater as gemas com o açúcar, misturar a Coca - Cola
até dissolver bem
Depois é só misturar com o
trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio por
aproximadamente 40 minutos

PORTARIA Nº3600/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM-

PORTARIA Nº3592/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM-

BOLO DE
COCA - COLA

Modo de preparo

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO JORNAL HORA H

PERÍODO DA LICENÇA

PORTARIA Nº3595/SEMAD/2021 DE 24 DE NOVEM-

6 ovos/1 latinha de Coca Cola tradicional/2 xícaras de
farinha de trigo/1 colher de
sopa de fermento/2 xícaras
de açúcar

são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8,
na Secretaria Municipal de Conservação.

PERÍODO AQUISITIVO

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

FRANGO DE PANELA DE
PRESSÃO SEM ÁGUA

ARAMIS RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

Belford Roxo, 24 de novembro de 2021.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
RAMON DE OLIVEIRA TORRES
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 24/0014/2019
TERMO: 001

Matrícula: 60/80.287
Presidente
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Hora

ESPORTES

Tite confirma
viagem ao Catar
em dezembro
redação

horahmunicipios@gmail.com

A

CBF confirmou ontem (24) que o técnico Tite viajará ao
Catar, em dezembro. O comandante da seleção brasileira masculina de futebol
assistirá aos quatro jogos
das quartas de final da

Copa das Nações Árabes,
nos dias 10 e 11, e também
conhecerá algumas instalações que serão usadas no
Mundial de 2022.
Além de Tite, estarão
na delegação brasileira o
coordenador da Seleção,
Juninho Paulista, o auxiliar
César Sampaio, o fisiologista Guilherme Ramos,

quinta-feira, 25 de novembro de 2021

o gerente Luis Vagner Vivian, o administrador Hamilton Correia e o chefe de
segurança Aloísio Rocha.
Essa será a primeira vez
que o treinador irá conferir a estrutura da Copa do
Será a primeira vez que o treinador irá conferir a estrutura da Copa do Mundo
Mundo. Porém, representantes da CBF já estiveram auxiliares de Tite viajarão A comitiva contará com os dor físico Fábio Mahseredno Catar outras três vezes. à Europa para observar jo- auxiliares Matheus Bachi e jian e o analista de desemTambém em dezembro, gadores presencialmente. Cléber Xavier, o prepara- penho Thomaz Araújo.

29 de novembro: Fifa define data do sorteio do Mundial de Clubes
A Fifa anunciou a data do
sorteio das chaves do próximo Mundial de Clubes.
O evento será realizado na
próxima segunda-feira, dia
29 de novembro, às 13h (de

Brasília). O torneio ainda
não tem data confirmada,
mas, segundo a entidade,
isso será divulgado antes do
sorteio.
O sorteio acontece, por-

tanto, dois dias depois da
final da Copa Libertadores,
entre Palmeiras e Flamengo,
marcada para este sábado
em Montevidéu, no Uruguai. Só falta a definição do

representante sul-americano
para o Mundial de Clubes.
A edição de 2021 do torneio será realizada nos Emirados Árabes Unidos, no ano
que vem, provavelmente em

meados de fevereiro.
O Mundial de Clubes de
2021 deve ser o último no
atual formato, adotado pela
Fifa em 2005. A entidade
planeja fazer uma reformu-

lação no torneio. A ideia era
fazer já em 2021 um Mundial com 24 participantes,
na China, mas o plano teve
que ser adiado por causa da
pandemia.

