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Pela-saco quis dar um 
rolê na moto da PM e  
acabou indo pro xilindró

Caso aconteceu na Praia de Pedra de Gua-
ratiba. Homem aproveitou que os agentes es-
tavam fazendo policiamento a pé para tentar 
dar partida na moto. Vídeo viralizou nas redes 
sociais.

PÁG.7

Disque Denúncia lança  
campanha para coibir ação 
de bando contra empresas 

PÁG.7

Concessionária leva mais 
água para São João de Meriti

PÁG.3

O Hora H estreia a partir de hoje a coluna #TBT. Todas as 
quintas-feiras, o espaço vai relembrar junto ao leitor os

 principais fatos que foram manchetes na imprensa fluminense, 
do Brasil e do mundo. O povo tem o direito de saber:

Entre os presos pela Lava Jato na manhã do dia 8 de novembro de 2018 estão 
o deputado estadual do PDT, Luiz Martins, um dos aliados do prefeito iguaçuano 
Rogério Lisboa, e seu filho e vereador da capital, Daniel Martins (PDT), ex-secre-
tário de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu. Na casa do filhote de corrupto, a Polícia 
Federal encontrou dinheiro em espécie (real, dólar e euro), além de relógios de 
várias marcas.

PÁG.3

PÁG.3

Prefeito reajusta 
o próprio salário 
para R$ 28 mil e 
deixa população 
cheia de revolta

COMO ASSIM?!

Polícia procura bandido 
que matou aposentado  
e esquartejou o corpo 

PÁG.7

PM caça bando que tentou 
invandir presídio na Baixada

Traficante Popó (foto) era um dos criminosos que seria resgatado da Cadeia Pública João Carlos da Silva, 
em Japeri. Durante ação de buscas, policiais militares do 24º BPM (Queimados) foram atacados e reagiram. 
Um bandido foi baleado. Arma, munições e drogas foram apreendidos. 

PLANO FRUSTRADO 

Polícia ocupa 
comunidades 
do Rio 

Ação marca o início do Projeto Ci-
dade Integrada criado pelo governo 
do estado do Rio. Agentes das polí-
cias Civil e Militar realizam operação 
na Zona Norte do Rio.

PÁG.7

Prefeitura do Rio de 
Janeiro vacina crianças em 
situação de vulnerabilidade

PÁG.6

QUE OUSADIA É ESSA? Taxista bate de carro, é 
atingido por ônibus na Av. 
Amaro Cavalcante e morre 

PÁG.7

Belford Roxo ganhará 13 mil 
metros quadrados de obras 

PÁG.3

Governo estuda a abertura 
de 60 leitos no Hospital 
Estadual de Nova Iguaçu 

PÁG.6

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Leonel Brizola em documentário 

As eleições municipais só acontecem em 2024, mas já tem gente pensando longe e armando estratégias tendo 
como gancho o pleito do ano que vem quando são escolhidos parlamentares do Legislativo estadual e para o 
Congresso Nacional, governadores e presidente da República. O candidato a vereador que concorreu nas elei-
ções de 2020 e não chegou a contabilizar 100 votos, por exemplo, faz planos para oferecer apoio a um candidato 
em 2022 para, assim, garantir, votação suficiente que o leve a ocupar uma cadeira numa Câmara da Baixada. 

Já pensando longe

O SOMBRA ENVIE SUA 
DENÚNCIA OU ELOGIO!

horahmunicipios@gmail.com

Quem conhece o moço diz que ele está fazendo um le-
vantamento de quem tem mais popularidade e chance para 
conseguir votos. Aliás, ele já começou sua campanha para 
oferecer apoio que, diga-se de passagem, que é vestir a 
campanha da camisa em troca da promessa de se tornar 
vereador. É uma aposta difícil uma vez que políticos ve-
teranos e escaldados estão passando ao largo de acordos 
que não podem cumprir e não querem queimar o filme. Ao 
menos, estes estão acenando para o bom senso. 

Dizem que a lista é extensa
Um político da Baixada Fluminense pode dar 

adeus à sua campanha para deputado estadual 
no próximo ano, caso os adversários decidam 
jogar m*** no ventilador sobre um episódio en-
volvendo seu nome que pode virar caso de po-
lícia. O Sombra não vai entrar em detalhes para 
a carapuça não cair como uma luva. Entretanto, 
a história é cabeluda e promete movimentar o 
xadrez político da região. É esperar pra ver. 

A conta vai chegar 

REPRODUÇÃO

A Associação Cultu-
ral Leonel Brizola 
apresentou as ações 

comemorativas ao cente-
nário de nascimento do 
ex-governador do Rio de 
Janeiro, Leonel de Moura 
Brizola, que no dia 22 de 
janeiro completaria 100 
anos. O prefeito Eduardo 
Paes participou do lança-
mento do Centenário Leo-
nel Brizola, que aconteceu 
ontem no Palácio da Cida-
de, em Botafogo, Zona Sul 
do Rio. 

Entre as ações está o do-
cumentário sobre o políti-
co, de autoria do cineasta e 
historiador Sílvio Tendler, 

em uma coprodução com 
a RioFilme. “Se sou pre-
feito do Rio, se me inspirei 
a gostar de política como 
instrumento de transfor-
mação, foi por inspiração 
do Leonel Brizola. Muito 
jovem fui tocado pelo mo-
vimento das Diretas Já e a 
figura do Brizola na elei-
ção de 1982, a primeira que 
acompanhei, quando tinha 
12 anos. Provocado por um 
professor de História, que 
pediu para fazermos uma 
redação sobre a eleição, es-
crevi sobre uma corrida de 
cavalos e o Brizola ganha-
va a disputa. E ele ainda 
não tinha sido eleito”, disse 

o prefeito do Rio.

 Escola política 
Eduardo Paes, que con-

viveu com Brizola quando 
entrou para a política, res-
saltou o quanto pôde apren-
der com o ex-governador 

do Rio. Nesta convivência, 
o prefeito destacou três as-
pectos do político: sua op-
ção por ajudar os pobres 

e os mais necessitados; a 
educação como sua grande 
bandeira; e sua luta inces-
sante pela democracia.

Ex-governador do Rio completaria 100 anos no dia 22 de janeiro e terá sua vida contada em um filme 

Leonel Brizola Neto e o prefeito Eduardo Paes no lançamento do documentário 

A Prefeitura do Rio, por 
meio da RioFilme inves-
tirá R$ 1,2 milhão na co-
produção do longa. “Fico 
muito feliz de ter sido con-
vidado e ter tido a confian-
ça da família Brizola para 

fazer esse documentário. 
Prometo me empenhar ao 
máximo para contar, com 
toda a grandeza, a história 
de Leonel Brizola”, disse, 
por meio de vídeo, o cine-
asta Sílvio Tendler.

Além do documentário, 
as comemorações pelo 
centenário de Leonel Bri-
zola contarão com uma 
série de ações planejadas 
pela Associação Cultural 
Leonel Brizola, presidida 

por Leonel Brizola Neto. 
“Devemos homenagear 
todos os dias os nossos 
mestres. Hoje, nesta ma-
nhã, estamos reunidos 
para homenagear e cele-
brar esse herói da pátria 

brasileira. Estou com uma 
emoção contraditória. Por 
um lado, de estarmos aqui 
recuperando a memória do 
Brizola para que não caia 
no esquecimento. E, por 
outro, a profunda tristeza 

da sua ausência. Eu tenho 
saudade do meu avô, mas 
tenho mais saudade ainda 
do político e da prática po-
lítica de Leonel Brizola”, 
afirmou Leonel Brizola 
Neto.

RIOFILME INVESTIRÁ R$ 1,2 MILHÃO NA COPRODUÇÃO 

Ator de ‘Hannibal’ morre após acidente de esqui
O ator francês Gaspard 

Ulliel morreu tragicamen-
te, aos 37 anos, após so-
frer um acidente de esqui, 
na última terça-feira. Ele 
sofreu uma colisão nas 
encostas da região de Sa-
bóia, no leste da França, 
bateu a cabeça e foi trans-
portado de helicóptero 
para um hospital em Gre-
noble, mas não resistiu.

Com 50 filmes e séries 

no currículo, o ator ficou 
conhecido por interpretar 
o jovem Hannibal Lecter 
em “Hannibal, a origem 
do mal” e o estilista Yves 
Saint Laurent na cinebio-
grafia “Saint Laurent”.

Ulliel venceu o prêmio 
César, “Oscar” do cinema 
francês, por duas vezes: 
em 2017, pelo filme “É 
Apenas o Fim do Mundo”, 
na categoria de melhor 

ator; e em 2005, pelo fil-
me “Eterno Amor”, como 
melhor ator revelação.

Atualmente, estava na 
série da Marvel “Cavalei-
ro da lua”, que teve seu 
trailer divulgado nesta 
terça (18). Ele interpre-
ta o personagem Anton 
Mogart / Midnight Man 
ao lado de Oscar Isaac e 
Ethan Hawke. A série tem 
previsão de estrear ainda 

este ano.
Sua primeira aparição 

nas telinhas foi aos 12 
anos, no filme para TV 
“Une femme en blanc”. 
Depois disso, trabalhou 
em diversas séries e fil-
mes para televisão entre 
os anos 1997 e 2000. O 
ator também ficou conhe-
cido como garoto-propa-
ganda do perfume Bleu de 
Chanel.

DIVULGAÇÃO

Ulliel participou de 50 filmes e séries e ficou 
conhecido por interpretar o jovem Hannibal Lecter 

O carnavalesco Wany 
Araújo morreu no Rio de 
Janeiro, na última terça-
-feira (18) em decorrência 
da Covid-19. A informa-
ção foi confirmada pela 
assessoria do Município 
de Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, 
onde o carnavalesco esta-
va hospitalizado.

Ele estava internado no 
Hospital Estadual Adão 
Pereira Nunes, o Hos-
pital de Saracuruna, em 
Caxias. O carnavalesco 
morreu às 9h30 desta ter-
ça.

Wany esteve à frente 
dos carnavais de várias 
escolas de samba e che-
gou a trabalhar como 
assistente de Joãosinho 
Trinta. Com Trinta, o ar-
tista assinou o carnaval 
de 2005 da Unidos de 
Vila Isabel, com o enre-
do “Singrando os mares e 
construindo o futuro”.

Wany também pas-
sou pela União da Ilha, 
Grande Rio e outras es-
colas cariocas e também 
paulistas, onde, em 2007, 
trabalhou com a escola 
Gaviões da Fiel.

Carnavalesco Wany 
Araújo morre de 
Covid-19 no Rio
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ABASTECIMENTO REGULARIZADO 

REPRODUÇÃO 

Mais água para São João de Meriti 

A Águas do Rio ini-
ciou mais uma obra 
na cidade de São 

João de Meriti. A conces-
sionária está implantando 
1,6 mil metros de rede, o 
que beneficiará mais de 13 
mil pessoas com regulari-
dade e qualidade da água 
distribuída. 

A movimentação das 
equipes tem sido acompa-
nhada de perto por Romil-
do Pinto, morador de São 
Mateus, região onde a in-
tervenção acontece. “Com 
esta obra, o abastecimento 

de água vai melhorar mui-
to. Além de morador, sou 
comerciante. Acredito que 
toda nossa região será be-
neficiada”, disse Romildo.

As ações no município 
não param por aí. A con-
cessionária também realiza 
a reativação do reservatório 
de Vilar dos Teles. “Assu-
mimos o compromisso de 
levar água tratada para os 
moradores de nossas áreas 
de atuação. Por isso, es-
tamos com equipes traba-
lhando em todas as cidades, 
para melhorar o serviço de 
abastecimento de água e 
oferecer vida digna à po-
pulação”, avalia Marcello 
Dall’Ovo, diretor-executi-

vo da Águas do Rio. 

Serviço de
 atendimento

A Águas do Rio está 
pronta para atender as so-
licitações de ligações de 
água. A loja de atendimento 
ao cliente fica na rua San-
to Antônio, 231 – Centro. 
A unidade funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 9h 
às 16h. Também é possível 
solicitar sem sair de casa, a 
concessionária disponibi-
liza canais de atendimento 
on-line. Basta enviar uma 
mensagem pelo WhatsA-
pp para o 0800 195 0 195, 
que também está disponível 
para ligações.

Município recebe 1,6 mil metros de nova rede de abastecimento

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Implantação de rede irá beneficiar mais de 13 mil pessoas

Bairro de Belford Roxo ganhará 
13 mil metros quadrados de obras

Em Belford Roxo as 
obras não param. Em de-
zembro de 2021, o prefeito 
Wagner Carneiro dos San-
tos, o Waguinho, fez o lan-
çamento das obras no bair-
ro Malhapão. Esta semana, 
uma equipe foi acompa-

nhar a obra na localidade, 
que foi contemplada com 
a instalação de uma ga-
leria para canalização de 
300 metros do canal, além 
de receber mais de 13 mil 
metros quadrados de obras, 
divididos em nove ruas.

A obra no bairro Malha 
Pão conta com drenagem, 
pavimentação e esgota-
mento na rua Álbano e 
mais oito vias. O morador 
Alexsandro de Oliveira, 
24, conta que o bairro so-
fria com problemas de sa-

neamento e, graças à obra, 
os moradores terão uma 
qualidade de vida melhor. 
“No Malhapão sempre so-
fremos com problemas de 
enchentes. Com essa obra a 
melhoria é garantida”, afir-
mou.

Alexandro de Oliveira contou que o bairro 
sofria com problemas de saneamento básico

MATHEUS BREDA/PMBR

O bairro também ganhará
 uma galeria de 300 metros 

Prefeito de Rio Bonito aumenta o próprio 
salário para de R$ 18 mil para R$ 28 mil

O prefeito do município de 
Rio Bonito, na Região Me-
tropolitana do RJ, Leandro 
Pereira Neto (Republicanos), 
conhecido como Leonardo 
Peixe, sancionou uma lei que 
aumenta o próprio salário de 
R$ 18 mil para R$ 28 mil.

Apesar dos diversos pro-
blemas enfrentados por mo-
radores em diferentes bair-
ros da cidade, no começo 
do mês, o prefeito editou 
o decreto que aumenta em 
55% o próprio salário. Nas 
ruas do município muita 

gente reclama do aumento 
em meio aos problemas na 
cidade. “A saúde está pre-
cária, isso sem contar no 

saneamento básico, muitas 
ruas não tem nem asfalto 
direito”, disse a costureira 
Valéria Telles, de 54 anos.

Contesta versão 
O chefe do Executivo 

chegou a gravar um vídeo 
contestando a própria ver-
são sancionada por ele no 
Diário Oficial. Para ele, não 
se trata de um aumento, mas 
sim recompõe perdas sala-
riais de servidores públicos 
desde 2012. “Não é um au-
mento é uma recomposição 
salariam. Aumento eu teria 
que mandar para a Câmara 
porque só pode ter aumento 
de prefeito e vice através de 
Câmara.

Leandro Pereira Neto sancionou 
lei que reajusta salário do prefeito 

REPRODUÇÃO

PL caracteriza como insalubre a 
profissão de operador de pedágio

O Projeto de Lei 2769/21 
caracteriza como insalubre 
a atividade de operador 
de pedágio, garantindo ao 
profissional o recebimento 
de adicional no grau má-
ximo. A proposta altera 
a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). 
O autor, deputado Júlio 
Delgado (PSB-MG), des-
taca que os operadores de 

pedágio costumam perma-
necer oito horas diárias nas 
cabines de cobrança, su-
jeitando-se à exposição de 
poluentes expelidos pelos 
veículos que transitam pela 
praça de pedágio, em espe-
cial, o dióxido de carbono. 
“Essa é a realidade desses 
profissionais, submetidos 
a condições extremamen-
te insalubres, sujeitos a 

inúmeras doenças respira-
tórias e outras derivadas”, 
destacou.

Tramitação
A proposta tramita em 

caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões 
de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; e 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

DIVULGAÇÃO

Profissional da área deve receber adicional no grau máximo

Entre os dez deputados 
alvos das investigações 
do Ministério Público 
Federal (MPF) e que tive-
ram mandados de prisões 
decretados pela Justiça e 
cumpridos na Operação 
Furna da Onça, no dia 8 
de novembro de 2018, 
está Luiz Martins (PDT). 

Segundo nota divulga-
da pelo MPF, o Tribunal 
Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2) concor-
dou com a argumentação 
de que as prisões e as bus-
cas e apreensões se fize-
ram necessárias “para in-
terromper condutas como 
a ocultação da origem 
ilícita dos valores pagos 
aos deputados estaduais”. 
Ainda segundo o texto, 
“outra justificativa dos 
mandados judiciais foi o 
alto poder e a capilaridade 
dos esquemas criminosos 
sob investigação, que en-
volvem a cúpula da Alerj 
com ramificações em vá-
rios órgãos estaduais”.

“As investigações con-
tam uma história: a de 
como o ex-governador 
neutralizou, com propina 
e outras vantagens ilí-
citas, o controle que os 

deputados estaduais de-
veriam exercer sobre o 
Executivo, e, com isso, 
a organização criminosa 
se espalhou por vários 
órgãos e entidades do 
estado, provocando o su-
cateamento dos serviços 
prestados à população”, 
afirma o texto.

As investigações, que 
incluem relatos de cola-
boradores corroborados 
por provas independen-
tes colhidas pelo MPF e 
pela PF, apontaram que o 
“mensalinho” e os “prê-
mios” eram pagos a depu-
tados como contrapartida 
por votos em favor de 
projetos de lei de interes-
se da organização e por 
atuações contra o avanço 
de comissões parlamen-
tares de inquérito (CPIs), 
entre outros serviços.

Lista de presos 
tem deputado da 

Baixada Fluminense
REPRODUÇÃO 

Luiz Martins é um dos 
presos da ‘Furna da Onça’
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Acusado de violência doméstica e 
o uso tornozeleira eletrônica 

Uma proposta que 
tramita na Câmara dos 
Deputados, e que pode-
rá ser aprovada em bre-
ve, autoriza o monitora-
mento por tornozeleira 
eletrônica de acusados 
de violência domésti-
ca. A proposta altera 
a Lei Maria da Penha.  
O Projeto de Lei 
2748/21 autoriza o juiz 
a determinar medidas 
protetivas de urgên-
cia após a constatação 
de violência domésti-
ca, com o objetivo de 
resguardar as vítimas: 
afastamento do lar, 
proibição de contato, 
suspensão de visitas, 
acompanhamento psi-
cossocial, entre outras. 

O PL inclui o moni-
toramento por torno-
zeleira eletrônica entre 
o rol dessas medidas.  
Autor da proposta, o de-
putado Aluísio Mendes 
(PSC-MA) avalia que o 
monitoramento eletrô-

nico facilita o trabalho 
do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, e da 
polícia, a fim de propor-
cionar maior segurança 
às mulheres e assegurar 
que o agressor não vai 
se aproximar da vítima. 
“O monitoramento de 
potenciais agressores 
de mulheres pelo uso 
de dispositivos eletrô-
nicos tem sido, cada vez 
mais, adotado. Embora 
seja uma medida, como 
dito antes, sem previsão 
na Lei Maria da Penha, 
conta com o respaldo do 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e de um 
sem número de magis-
trados”, argumentou.

Tramitação
A proposta tramita 

em caráter conclusivo e 
será analisada pelas co-
missões de Defesa dos 
Direitos da Mulher; e de 
Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) indicou alta de 1,8% na atividade econômica em novem-

bro de 2021, em comparação ao mês anterior.

O Brasil registrou 137.103 novos casos e 351 mortes por Co-
vid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim do Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde. O país soma 23.211.894 contá-

gios e 621.517 mortes na pandemia.

Estão abertas até 15 
de fevereiro a sinscri-
ções para o processo 
seletivo do Laboratório 
de Inovação para Me-
diação Sociopolítica da 
Secretaria Especial da 
Juventude Carioca, com 
bolsa permanência de 
R$ 450 por seis meses. 

O Lab.JUV-Rio tem 
como objetivo romper 
com a exclusão social a 
partir de metodologias 
e estratégias eficazes de 
mediação sociopolítica 
para que jovens de 15 a 
29 anos possam pensar 
questões globais a partir 
de suas realidades. 

PROCESSO SELETIVO 

QUESTÕES GLOBAIS 

Ancorado no progra-
ma Geração Transfor-
madora, a partir dos 17 
Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável, 
essa ação terá a parceria 
do Centro Integrado de 
Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Sus-
tentável (Cieds).

Publicada no Diário Oficial da União 
de ontem portaria do Ministério da In-
fraestrutura que institui grupo de traba-
lho que irá estudar e avaliar os impactos 
do modelo de concessão a ser adotado 
no Aeroporto Santos Dumont, no Rio.

PARCERIA COM O CIEDS 

CONCESSÃO DE AEROPORTO 

EDITORIAL

O general Hamilton Mourão (PRTB), 
vice-presidente da República, se reuniu 
ontem, a porta fechadas no Rio, com 
presidente estadual do PRTB, Antônio 
Carlos dos Santos. A pauta seria sobre 
possíveis alianças para as eleições. 

A PORTAS FECHADAS 

O prêmio Travellers’ 
Choice Awards 2022, que 
reúne os lugares melho-
res avaliados na platafor-
ma Trip Advisor, colocou 
o Rio de Janeiro entre 
os melhores destinos do 

ano. No ranking princi-
pal, de melhores destinos 
do mundo, apenas duas 
cidades da América do 
Sul estão entre as 25 pri-
meiras. São elas, Cusco, 
no Peru (20º lugar) e a 

Cidade Maravilhosa, no 
24º lugar. Vale citar que 
na mesma lista estão: 
Dubai (em 1º), seguido 
por Londres, Cancún, 
Bali (Indonésia), e Creta 
(Grécia).

Rio aparece em ranking de 
melhores destinos do mundo

REPRODUÇÃO 

MICROMOBILIDADE NA ZONA PORTUÁRIA 

Rio de Janeiro recebe 1º leilão 
de créditos de carbono do mundo 

A capital do RJ vai 
receber o primeiro 
leilão mundial de 

créditos de carbono volta-
dos para a micromobilida-
de urbana, com o uso de 
bicicletas compartilhadas, 
por exemplo. A iniciativa 
de receber o evento inte-
gra o plano da prefeitura 
de transformar o município 
em um hub de investimen-
tos de sustentabilidade, in-
clusive, com a instalação 
de uma bolsa de valores de 
ativos verdes, na Zona Por-

tuária do Rio.
O leilão será focado em 

uma ideia que já funciona 
na cidade há alguns anos, 
mas não gerou créditos até 
o momento: o TemBici, 
plataforma de uso de bici-
cletas compartilhadas, pa-
trocinada, espalhadas por 
diversos pontos da cidade, 
que evitam o uso de veícu-
los movidos a combustí-
veis fósseis.

De acordo com o secre-
tário municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Inovação e Simplificação, 
Chicão Bulhões, a inicia-
tiva será realizada ainda 
no primeiro semestre de 

2022, pela AirCarbon Ex-
change.

“Nós anunciamos o nos-
so projeto de transformar 
o Rio em um hub de sus-
tentabilidade e de investi-
mentos verdes. A AirCar-
bon procurou uma pessoa 
no BNDES, e o órgão re-
comendou que me procu-
rassem. Eles ficaram inte-
ressados, gostaram muito 
do nosso projeto e deci-
diram ficar aqui no Rio. 
Inicialmente, pensavam 
em ir para São Paulo. Vão 
operar aqui no mercado 
voluntário de negociação 
de créditos de carbono”, 
afirma Bulhões.

Operações em Abu Dhabi
Recém-instalada na ci-

dade, a empresa é subsi-
diária de uma das maiores 
bolsas de comercialização 
de créditos de carbono do 
mundo, sediada em Cin-
gapura e com operações 
em Abu Dhabi. O volume 
de créditos negociados e a 
expectativa de valores ar-

recadados ainda não estão 
definidos.

Bulhões já destacou que 
a intenção não é recuperar 
a antiga Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro, que foi 
a maior da América Latina 
até os anos 80 e fechou em 
2002, ou concorrer com a 
B3, Bolsa de São Paulo. 
Além de créditos de carbo-

no, a meta é negociar ati-
vos de energia e inovação.

O projeto carioca con-
templa ainda a criação de 
um fórum climático perió-
dico, para discutir avanços 
no setor e possibilitar o in-
tercâmbio de experiências 
de todo o mundo, além de 
um centro de educação fi-
nanceira.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

REPRODUÇÃO PORTAL O PETRÓLEO

Realização do evento é mais um passo da Capital 
Fluminense em direção a implementação de uma 

bolsa de valores de ativos verdes, na Zona Portuária

FLORIANÓPOLIS - Um helicóp-
tero caiu na praia de Canasvieiras, um 
dos principais destinos turísticos de 
Florianópolis, no fim da tarde de on-
tem. As três pessoas que estavam na 
aeronave sofreram ferimentos leves, 
segundo informações da Guarda Muni-
cipal, que atende a ocorrência. Apesar 
da queda ter ocorrido próximo à faixa 
de areia, nenhum banhista foi atingido.

As vítimas, segundo o1º tenente do 
Corpo de Bombeiros Militar Roberto 
Rosa Machado, tiveram ferimentos 
leves e foram transportadas para as 
unidades de pronto atendimento pró-

ximas.
Ainda, segundo o tenente, as primei-

ras informações são de que “o piloto 
conseguiu pousar o helicóptero em re-
lativa segurança”.

Helicóptero cai em praia de Canasvieiras Ministro da Saúde libera R$ 100 milhões 
para municípios atingidos pelas chuvas

BAHIA - O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, assinou na tar-
de de ontem uma portaria de apoio 
financeiro de mais de R$ 104,6 mi-
lhões para ações na área da Saúde 
para os 155 municípios baianos 
que estão em situação de emergên-
cia ou estado de calamidade públi-
ca devido às das fortes enchentes 
no final do ano passado.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o cálculo do repasse aos 
municípios foi feito com base nos 
dado de dezembro do ano passa-

do, enviados ao Sistema de Infor-
mação de Atenção Básica (Siab). 
Conforme o órgão, os prefeitos 
dos 155 municípios precisam estar 
atentos, pois a transferência excep-
cional será deduzida das parcelas a 
serem transferidas no último qua-
drimestre do exercício finsanceiro 
de 2022. Além do apoio financeiro, 
desde o início das enchentes, 182 
novos profissionais vinculados ao 
Projeto Mais Médicos para o Bra-
sil (PMMB) iniciaram atividades 
no estado.

BR
AS

IL DIVULGAÇÃO

Aeronave sobrevoava praia de Canasvieiras, 
Norte da Ilha de SC, quando caiu no mar
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DIVULGAÇÃO

IZABELLE RODRIGUES 

izabellejornalista@outlook.com

A novela é nova, mas 
o roteiro lembra o 
de dois anos atrás, 

com o mesmo personagem. 
Flamengo e Goiás têm po-
sições contrárias sobre o 
pagamento do percentual 
a que cada um tem direito, 
e a negociação pela venda 
de Michael ao Al Hilal de-
pende deste impasse para 
seguir adiante. Os cariocas 
querem o valor integral dos 
8,25 milhões de dólares 
(R$ 46 milhões), enquanto 
os goianos não abrem mão 
de seus 5% da quantia.

O imbróglio remete os 
envolvidos às tratativas da 
compra de Michael em ja-
neiro de 2020, quando o 
Goiás tampouco abriu mão 

de parte dos direitos econô-
micos do jogador e acabou 
comprando 5% que perten-
ciam ao Goianésia. É esta 
fatia que virou problema na 

negociação com os saudi-
tas.

A proposta de compra do 
Al Hilal é de 8,25 milhões 
de dólares por 100% dos 

direitos do atacante, com 
pagamento à vista. Neste 
cenário, o Flamengo ficaria 
com 80%, que daria 6,6 mi-
lhões de dólares (R$ 36,7 

mi), montante rechaçado 
pelo clube, que contrapôs 
com a exigência de receber 
o valor cheio.

Os 20% restantes são di-
vididos em 15% de posse 
do próprio Michael e 5% 
do Goiás. Com as conver-
sas avançadas pelo acerto 
com o Al Hilal para dispu-
tar o Mundial de Clubes, 
Michael não se opôs a abrir 
mão de seu valor, prevendo 
uma tratativa à parte com o 
clube. Ficou, porém, a pen-
dência da fatia dos goianos.

O clube esmeraldino exi-
ge a parte que lhe cabe na 
negociação (cerca de R$ 
2.3 milhões), travando as-
sim as conversas.

O curioso na história é 
que o Goiás ainda não qui-
tou a compra dos 5% de 
Michael em 2020 e o Goia-
nésia entrou com ação de 

cobrança na Câmara Nacio-
nal de Resolução de Dispu-
tas (CNRD), tendo ganho 
de causa. O próprio Goiás 
admite a dívida de R$ 886 
mil e promete pagá-la num 
futuro breve para evitar o 
impedimento de registro de 
novos jogadores.

Diante do cenário, o Fla-
mengo aguarda novos mo-
vimentos do Al Hilal, mas 
bate o pé: não abre mão 
de receber um valor cheio 
a partir de R$ 46 milhões 
para avançar no negócio. 
Os sauditas buscam uma 
solução com o Goiás e as 
negociações continuam.

Por mais que as par-
tes tenham otimismo nos 
avanços - principalmente 
os sauditas -, há pontas a 
serem desamarradas para 
que Michael se despeça do 
Flamengo.

Flamengo exige valor cheio mas Goiás bate o pé por percentual de 5%

Michael foi um dos grandes destaques do Flamengo em 2021

Al Hilal busca solução para 
ter jogador Michael em 2022

Willian Bigode é regularizado e 
poderá fazer estreia pelo Fluminense 
Willian Bigode é o pri-

meiro dos reforços contra-
tados pelo Fluminense a 
ficar à disposição de Abel 
Braga. O atacante, de 35 
anos, teve seu contrato 
publicado no Boletim In-
formativo Diário (BID) da 
CBF nesta quarta-feira e 
com isso está liberado para 

jogar contra o Bangu no 
dia 27, quinta que vem, na 
primeira rodada do Cam-
peonato Carioca.

A partida ainda está sem 
local na tabela da Ferj, mas 
será no estádio Luso-Bra-
sileiro, na Ilha do Gover-
nador, às 21h (de Brasília). 
Fluminense e Flamengo 

fecharam um acordo com a 
Portuguesa-RJ, dona do es-
tádio, para fazerem melho-
rias e utilizarem o espaço 
enquanto o Maracanã está 
fechado para reforma no 
gramado. Willian já vem 
sendo testado por Abel no 
time titular do Fluminen-
se e inclusive formou du-

pla de ataque com Fred no 
jogo-treino contra o Porto 
Real no último sábado, no 
CT Carlos Castilho, ven-
cido pelo tricolor por 3 a 
0, com gols de Yago, Fred 
e Calegari. A expectativa 
é que os outros reforços 
também sejam regulariza-
dos a tempo para a estreia.

DIVULGAÇÃO

Atacante fica à disposição de Abel Braga 

Fábio já está no Rio de 
Janeiro para se tornar o oi-
tavo reforço do Fluminen-
se para 2022. O goleiro de 
41 anos, que estava livre 
no mercado após deixar o 
Cruzeiro, onde estava desde 
2005 e virou ídolo, desem-
barcou no Aeroporto Santos 
Dumont.

E já chegou com muitos 
pedidos de fotos de torcedo-
res e cercado pela imprensa. 
Em suas primeiras palavras 
como tricolor, explicou que 
foi um acerto muito rápido e 
que ainda não tinha conver-
sado com o América-MG.

“Eu ainda ia conversar 
com o América-MG. Minha 
vida sempre foi direciona-
da por Deus, e Deus abriu 
essa porta aí ontem à noite 
de uma forma tão natural. 
Só vim direcionado que era 
aqui o lugar onde eu pode-
ria ajudar o Fluminense e 
os meus companheiros a 
fazer uma grande tempora-
da em 2022. Agradecer por 
essa grande oportunidade, 
de vestir a camisa tricolor, 
espero que corra tudo bem 
nos exames para poder aju-

dar. Se precisar, vou estar 
sempre à disposição. Gra-
ças a Deus, a saúde está 
100%”, disse.

Do aeroporto, Fábio foi 
direto para uma clínica 
na Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, onde vai passar por 
exames médicos. Se apro-
vado, ele assinará contrato 
por uma temporada com o 
Fluminense. A negociação 
está sendo intermediada por 
Francis Melo, mesmo em-
presário que cuida da car-
reira do atacante Fred, ex-
-companheiro do goleiro no 
Cruzeiro. Ele também irá 
reencontrar o técnico Abel 
Braga, com quem trabalhou 
na Raposa em 2019. Fábio 
tem longa experiência de 
Libertadores, disputando 
oito edições do torneio pelo 
Cruzeiro, chegando à final 
da competição em 2009. O 
goleiro também tem cur-
rículo vitorioso, com dois 
Brasileiros (2013 e 2014), 
três Copas do Brasil (2000, 
2017 e 2018), além de sete 
Campeonatos Mineiros 
(2006, 2008, 2009, 2011, 
2014, 2018 e 2019).

Goleiro Fábio chega para 
assinar contrato com o Flu

Nenê projeta subir com o Vasco para Série A
No ano passado, tão logo 

a possibilidade de acesso 
deixou de existir, Nenê não 
segurou as lágrimas em um 
desabafo na saída de campo e 
garantiu que ficaria no Vasco 
até que o clube subisse para 
a Série A. O meia agora vol-
tou a falar sobre planos, mas 
num contexto completamen-
te diferente: sorrindo, prestes 
a começar uma nova tempo-
rada e confiante no que está 
por vir. Ele disse que quer su-
bir com o clube, renovar por 
mais um ano (“quem sabe, 
dois”), voltar a ter um “time 

competitivo” para só então 
pensar em parar.

“Pelo menos mais dois 
aninhos ainda (de carreira), 
essa é a ideia. Claro que tem 

esse ano, eu também não gos-
to de ficar atropelando nada, 
não sei o que vai acontecer”, 
contou o meia, para comple-
tar. Isso significa que Nenê 

pretende jogar bola pelo me-
nos até o fim do ano que vem, 
quando terá 42 anos de idade. 
Ele diz que sua maior inspi-
ração nesse sentido é o amigo 
Zé Roberto, que se aposentou 
com 43 no Palmeiras.

O Vasco até o momento 
já anunciou 11 contratações 
- o centroavante Getúlio, do 
Avaí, pode ser a 12ª. Nenê 
se mostrou animado com o 
elenco que está sendo mon-
tado para a temporada. Na 
sua opinião, “com jogadores 
mais técnicos” em compara-
ção com o ano passado.

Vasco conta com a ajuda do atacante

DIVULGAÇÃO

Botafogo anuncia venda de produtos em oito países
Citado por John Textor 

como um dos objetivos da 
nova fase do Botafogo, o 
processo de internacionali-
zação deu seu primeiro passo 
na terça-feira (19). Em suas 
redes sociais, o clube anun-
ciou que venderá produtos 
em oito países.

O serviço já está disponí-
vel para Austrália, Canadá, 
China, Grã Bretanha, Hong 
Kong, Japão, Nova Zelândia 
e Estados Unidos. Segundo o 

Botafogo, o processo de com-
pra será igual ao que já acon-
tece na loja online do clube: o 
torcedor indica seu endereço 
e recebe as opções de frete. O 
prazo de entrega será de qua-
tro a seis dias úteis, de acordo 
com o destino da encomen-
da. O frete, embora rápido, 
tem um preço salgado na 
maioria dos países. O preço 
mais alto na consulta de ge 
foi R$ 89,90 para vendas na 
Austrália, China, Hong Kong 

e Japão. O destino mais ba-
rato é o Canadá: R$ 69,690. 
Para a Grã-Bretanha, o frete 
custa R$ 79,90.

“O papel da loja é funda-
mental no processo de forta-
lecimento da marca e este é o 
primeiro passo na busca pela 
internacionalização, que será 
intensificada nos próximos 
meses. Esperamos ver nossos 
produtos oficiais espalhados 
pelo mundo”, afirmou o dire-
tor de negócios Lênin Franco 

em comunicado oficial do 
Botafogo.

A iniciativa acontece em 
parceria com a loja FutFa-
natics, que surgiu em 2012 
em Presidente Prudente, São 
Paulo, e é especializada em 
camisas de futebol e artigos 
esportivos. A loja virtual e re-
úne uniformes completos de 
clubes brasileiros, internacio-
nais e seleções. As compras 
já podem ser feitas pelo site 
oficial da loja do clube.
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Rio vacina crianças em 
situação de vulnerabilidade

Soranz destacou que todos os esforços estão sendo feitos para vacinar as crianças
DIVULGAÇÃO

IZABELLE RODRIGUES 

izabellejornalista@outlook.com

Com o início da va-
cinação contra a 
Covid-19 de crian-

ças entre 5 e 11 anos no 
município do Rio, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS-Rio), em parceria 
com a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social 
(SMAS), começou também 
a imunização de crianças 
em situação de vulnerabili-
dade social. Dez pequenos 
assistidos no URS Bia Be-
dran/Espaço Cazuza, em 
Laranjeiras, no URS Lu-
cinha Araújo, na Tijuca, e 
no URS Ziraldo, no Méier, 
foram vacinados também 

na segunda-feira (17), 
marcando a nova etapa da 
campanha. A criançada 
ainda foi presenteada com 
livros de pintura ou leitura, 
conforme a idade de cada 
uma. A secretária munici-
pal de Assistência Social, 
Laura Carneiro, reforçou 
a importância de vacinar 
crianças residentes de abri-
gos, assim como de todos 
os carioquinhas que vivem 
na cidade. Como o núme-
ro de crianças abrigadas 
se altera constantemente, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde disponibilizou equi-
pes de referência para cada 
instituição, para que novos 
abrigados sejam vacinados 
assim que chegarem.

“A vacinação nas crian-

ças dos abrigos é funda-
mental, porque vivem em 
grupos. Contando os abri-
gos públicos e convenia-
dos, são mais de 500 crian-
ças na cidade do Rio. A 
vacina é muito importante 
para todas as crianças, é a 
forma de prevenção e tam-
bém, para o caso de uma 
nova variante, o efeito da 
doença ser muito menor”, 
disse Laura Carneiro

O secretário Daniel So-
ranz destacou que todos os 
esforços estão sendo feitos 
para vacinar as crianças da 
cidade.

“O momento de prote-
ger as crianças era espera-
do por todos nós e os pro-
fissionais foram treinados 
para atender a esse novo 

público. Principalmen-
te nesse momento de alta 
disseminação da ômicron, 
é fundamental que possa-

mos imunizar o maior nú-
mero de pessoas possível”, 
explicou. Os detalhes da 
vacinação das crianças, in-

cluindo a lista dos pontos 
de vacinação, podem ser 
acessados em https://coro-
navirus.rio/vacina.

Criança recebe dose contra a Covid-19

Secretaria da Juventude abre 75 vagas para 
laboratório voltado ao engajamento de jovens
A Secretaria Especial 

da Juventude Carioca (JU-
VRio) abriu as inscrições 
para o processo seletivo do 
Laboratório de Inovação 
para Mediação Sociopolítica 
(Lab.JUV-RIO). Os interes-
sados têm até o dia 15 de fe-
vereiro para se inscrever no 
curso, que conta com 75 va-
gas e bolsa permanência de 
R$ 450 por seis meses.

Ancorado no programa 
Geração Transformado-
ra, lançado em agosto de 
2021, o Lab.JUV-Rio tem 
como objetivo romper com 
a exclusão social a partir de 
metodologias e estratégias 
eficazes de mediação socio-
política para que os jovens 
cariocas de 15 a 29 anos 
possam pensar questões glo-
bais e locais a partir de suas 
realidades. A partir dos 17 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), 
essa ação será executada 
em parceria com o Centro 
Integrado de Estudos e Pro-
gramas de Desenvolvimento 
Sustentável (Cieds).

A primeira edição vai de 
março a agosto de 2022, 
com o tema “A cidade que 

queremos”. Serão 25 encon-
tros, sempre aos sábados, 
no período da manhã, com 
o debate da Agenda 2030, 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), trazendo a 
experiência da juventude e 
de seus territórios da cidade 
para, de maneira inclusiva, 
construir um futuro saudá-
vel, sustentável e menos 
desigual, a partir da propo-
sição de implementação de 
políticas públicas. A meta é 
que 600 jovens participem 
do Lab.JUV-RIO até 2024.

Os encontros serão reali-
zados de forma híbrida, isto 
é, no formato presencial e 
on-line, e as vagas contem-
plarão os seguintes bairros 
e regiões: Centro (4), Zona 

Sul (4), Tijuca (4), Ramos 
(5), Méier (5), Madureira 
(5), Inhaúma (5), Penha (5), 
Pavuna (5), Ilha do Gover-
nador (4), Jacarepaguá (5), 
Barra da Tijuca (4), Ban-
gu (5), Campo Grande (5), 
Santa Cruz (5), Guaratiba 
(5). As entrevistas ocorrerão 
entre os dias 21 e 25 de fe-
vereiro e os resultados serão 
divulgados no dia 2 de mar-
ço.

Para selecionar os jovens 
que participarão dessa ex-
periência, serão analisados 
o grau de comprometimento 
demonstrado nas respostas 
ao formulário de inscrição e 
nas entrevistas, respeitando 
o público-alvo de morado-
res da cidade do Rio de Ja-

neiro. Das vagas, 20% são 
reservadas a negros e índios 
e 5% para pessoas com de-
ficiência (PCD), conforme 
o disposto nas leis munici-
pais 5.695/2014, 645/1984, 
2.111/1994, 4.950/2008, 
6.132/2017 e no decreto 
municipal 5.890/1986. Os 
jovens aprovados nas fases 
de inscrição e entrevista que 
forem menores de 18 anos 
deverão apresentar autori-
zação do responsável para 
ter a matrícula efetivada no 
projeto.

A bolsa-auxílio ofereci-
da aos jovens no valor de 
R$ 450 terá como objetivo 
custear a permanência dos 
alunos no projeto. Para ga-
rantir a vaga, será dever dos 
jovens ter o mínimo de 75% 
de frequência e entregar to-
das as atividades propostas.

As inscrições para a pri-
meira turma do Lab.JUV-
-RIO podem ser realizadas 
por meio deste site. Confira 
o edital completo do Lab.
JUV-RIO. As turmas se-
guintes do projeto e demais 
informações serão comuni-
cadas pelas redes oficiais da 
JUVRio (@juvrio).

Interessados têm até 15 de fevereiro para se inscrever

DIVULGAÇÃO Nesta quinta-feira (20), 
Dia de São Sebastião, ha-
verá alterações no trânsito 
do Centro do Rio, do Aterro 
do Flamengo e de Botafogo 
para a carreata e corrida em 
homenagem ao padroeiro 
da cidade. Para viabilizar a 
montagem das estruturas do 
evento será necessária a in-
terdição da Avenida Infante 
Dom Henrique a partir do 
primeiro  minuto do dia 20, 
no trecho correspondente à 
área de lazer implantada aos 

domingos e feriados.
A Avenida das Nações 

Unidas, no trecho da Ense-
ada de Botafogo, será inter-
ditada às 5h da manhã, em 
ambos os sentidos. 

O trecho da Enseada de 
Botafogo deverá ser libera-
do entre 10h e 11h. O trecho 
correspondente à área de la-
zer do Aterro do Flamengo 
permanecerá fechado até as 
18h, quando se encerra o 
horário de funcionamento 
da área de lazer.

Rio terá interdições no 
trânsito para corrida 

Um levantamento da Fe-
comércio mostrou que mais 
da metade dos empresários 
do estado do Rio de Janeiro 
teve funcionários afastados 
com Covid-19 na última se-
mana.

O levantamento mostra 
que 58,7% dos empresários 
dos setores de comércio, 
bens e serviços e turismo 
tiveram algum tipo de des-
falque entre os trabalha-
dores por causa do avanço 
da variante ômicron, um 

aumento de 20 pontos per-
centuais em relação ao últi-
mo levantamento da própria 
federação.

O estudo mostra que 60% 
dos empresários tiveram al-
gum tipo de prejuízo por 
causa da variante. Apesar 
dos dados, a federação des-
carta qualquer possibilidade 
de paralisação desses seto-
res porque na maior parte 
das empresas o número de 
funcionários afastados é de 
no máximo 3.

Rio: empresários tiveram 
funcionários com covid

Fiocruz envia pedido de registro de novo teste de Covid à Anvisa
A Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) finalizou o 
desenvolvimento de dois 
novos testes moleculares 
para o diagnóstico da Co-
vid. Um dos testes, que 
diferencia os vírus Influen-
za A, B (gripe) e do Sars-
-CoV-2 (Covid), teve pedi-
do de registro submetido na 
terça-feira (18) à Agência 
Nacional de Vigilância em 
Saúde (Anvisa). O teste 
“Kit Molecular Inf A/Inf 
B/SC2”, do tipo RT-PCR, 
possibilita o diagnóstico 

de qualquer uma das do-
enças em um único teste e 
foi desenvolvido pelo La-
boratório de Vírus Respi-
ratórios e Sarampo do Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) e do Instituto de 
Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz).

“A disponibilização des-
tes kits no Sistema Único 
de Saúde [SUS] permiti-
rá de modo econômico e 
com alto processamento a 
identificação viral oportuna 

destes agentes, com o mé-
todo que é o padrão ouro 
para o diagnóstico das do-
enças causadas por vírus 
respiratórios no mundo”, 
explica Fernando Motta, 
virologista e pesquisador 
do Laboratório de Vírus 
Respiratórios e do Sarampo 
do IOC/Fiocruz.

O outro teste, o kit mo-
lecular “Quadriplex SC2/
VOC”, permite a detecção 
e triagem das variantes 
(alfa, beta, gama, delta e 
ômicron) da Covid, tam-

bém com a tecnologia de 
PCR em Tempo Real (RT-
-PCR). O uso do teste é in-
dicado para o diagnóstico 
e triagem viral a partir da 
identificação de cepas po-
tencialmente importantes 
para a saúde pública e vi-
gilância epidemiológica do 
país, designadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) como VOCs (sigla 
em inglês para ‘variantes 
de preocupação’).

O resultado indica a pre-
sença ou não dessas varian-

tes. Para a identificação, no 
entanto, ainda é necessário 
o sequenciamento genético 
da amostra. O teste Quadri-
plex deverá ser submetido 
para registro junto à Anvisa 
até a próxima semana.

A Fiocruz já produziu e 
forneceu cerca de 20 mi-
lhões de testes RT-PCR 
(moleculares) e 45 milhões 
de testes rápidos de antíge-
no para os laboratórios pú-
blicos de todo o país.

DIVULGAÇÃO

Exame permite diagnóstico de gripe e covid
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Operação no RJ começa 
a reocupar comunidades

POLÍTICA DE SEGURANÇA 

A retomada do ter-
ritório da comu-
nidade do Jacare-

zinho, na Zona Norte do 
Rio, começou no fim da 
madrugada de ontem. A 
Secretaria de Estado de 
Polícia Militar (SEPM) 
informou que os policiais 
também estão atuando em 
comunidades próximas, 
como a de Manguinhos, 
Bandeira II e Conjunto 
Morar  Carioca. A ocupa-

ção marca o início do Pro-
jeto Cidade Integrada que 
o governo do estado do 
Rio vai desenvolver em 
comunidadesfluminenses.

As ações da corporação 
na região têm a partici-
pação de equipes dos ba-
talhões da Zona Norte do 
Rio, do Comando de Ope-
rações Especiais(COE) e 
da Coordenadoria de Po-
lícia Pacificadora (CPP). 
A Secretaria de Estado 
de Polícia Civil (Sepol) 
também atua na ocupação 
para cumprir 42 mandados 

de prisão e 14 de busca e 
apreensão de adolescentes. 

O governador do Estado 
do Rio de Janeiro, Cláu-
dio Castro, informou em 
seu perfil no Twitter que 
vai apresentar, no sábado 
(22), as medidas que vão 
integrar o projeto Cidade 
Integrada em duas comu-
nidades do Rio. 

A mais letal 
De acordo com a Sepol, 

a ação conta com 1.200 
policiais,sendo 400 civis e 
800 militares. No dia 6 de 

maio de 2021, a Operação 
Exceptis, realizada pela 
Polícia Civil do Rio do 

Janeiro no Jacarezinho,
resultou na morte de 28 

pessoas, entre elas, o po-

licial civil André Farias. 
A ação foi considerada a 
mais letal feita no Rio.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Ação marca o início do Projeto Cidade Integrada criado pelo governo do estado do Rio
REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

As ações na região têm a participação da Polícia 
Civil e de equipes dos batalhões da Zona Norte do Rio 

Traficante é baleado pela PM 
Um traficante acabou 

ferido após atacar poli-
ciais militares do 24º BPM 
(Queimados) na comuni-
dade do Beira do Rio, em 
Japeri, na Baixada Flumi-
nense, na manhã da última 
terça-feira. Os militares 
estavam no local em busca 
de criminosos que tenta-
ram invadir a Cadeia Pú-
blica João Carlos da Silva, 
quando foram atacados.  
Com o ferido, uma arma de 
fogo, um radiotransmissor e 
farto material entorpecente 
foram apreendidos.

Segundo a corporação, os 
bandidos tentaram invadir o 
presídio para resgatar um 
comparsa. A direção do pre-
sídio João Carlos da Silva, 

informou que transferiu na 
última segunda-feira (17), 
24 presos após uma tentati-
va de fuga que ocorreu no 
domingo (16). 

Os internos foram leva-
dos para a Penitenciária Al-

fredo Tranjan e três para 
a penitenciária de segu-
rança máxima Laércio da 
Costa Pelegrino (Bangu 1). 

O traficante Thiago de 
Oliveira Pereira, o Popó, 
está entre os internos que 

tentaram fugir. Thiago está 
preso por associação no trá-
fico de drogas. Ele também 
esteve envolvido na invasão 
a Favela da Rocinha, Zona 
Sul Rio, em 2017.

Os agentes apreenderam arma com o ferido

DIVULGAÇÃO

Traficante Popó está entre os 
internos que tentaram fugir

Polícia procura bandido que matou  
aposentado e esquartejou o corpo

A Polícia Civil divulgou 
ontem um cartaz para aju-
dar a Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) e a 54ª DP (Belford 
Roxo) a obter informações 
que levem à localização e 
prisão de Darlan 

Nascimento Duarte Silva, 
de 23 anos. Ele seria um dos 
responsáveis por sequestrar, 
roubar, matar, esquartejar e 
atear fogo no corpo do apo-
sentado Álvaro Luis Luna, de 
57 anos. O crime que ocorreu 
no final de dezembro do ano 
passado chocou a população, 
gerando revolta. 

Fabiano da Hora, Luan 

Nascimento Duarte e Darlan 
entraram na casa do aposen-
tado e, além de roubar os 
bens, o sequestraram levan-
do em seu próprio carro, que 
posteriormente foi abando-
nado. O corpo foi esquarteja-
do, carbonizado e encontrado 
próximo ao local. Embora os 
familiares tenham reconheci-
do os restos mortais, a inves-
tigação aguarda o resultado 
do exame de DNA.

Após a identificação dos 
três autores, a justiça solici-
tou suas prisões, decretadas 
no dia 29 de dezembro de 
2021. O trio é investigado 
também na 54ª DP por diver-

sos roubos na região. 
O Disque De-

núncia recebe in-
formações sobre a 
localização Darlan 
do Nascimento nos 
seguintes canais de 
atendimento: Zap 
do Portal dos Procu-
rados: (21) 98849-
6099/(21) 2253 1177 
ou 0300-253-1177

APP “Disque De-
núncia RJ”/Face-
book/(inbox): https://
www.facebook.com/procu-
radosrj/,

https://twitter.com/PPro-
curados(mensagens). Site 

Portal dos Procurados – em 
Denuncie – (procurados.org.
br/contato). Em todas as pla-
taformas digitais, o anonima-
to é garantido.

Darlan Nascimento Duarte Silva

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

O Disque Denúncia ini-
ciou uma campanha nas 
suas redes sociais para esti-
mular a população a

denunciar anonimamen-
te a ação de traficantes e de 
milicianos que impedem, 
usando ameaças ou violên-
cia, a atuação de empresas 
regularizadas para distribui-
ção de sinal de internet em 
diversas regiões do estado 
do Rio de Janeiro. O obje-
tivo é ajudar a polícia com 
informações que possam 
levar à prisão dos grupos 
criminosos que tentam mo-
nopolizar o serviço de inter-
net clandestina ofertado por 
eles.

As ameaças, a sabotagem 
e o impedimento do funcio-
namento das empresas vêm 
ocorrendo com frequência 
desde o ano passado. Po-

rém, neste mês de janeiro, 
houve uma intensificação 
e um agravante com uma 
operadora que atua na Re-
gião Oceânica de Niterói, 
que foi alvo de ameaças e 
de um ataque criminoso no 
local onde funcionava o seu 
estoque regional. Sete car-
ros e equipamentosforam 
incendiados, gerando um 
prejuízo de mais de R$ 350 
mil.

“É importante que a po-
pulação denuncie e ajude a 
polícia a enfrentar o crime 
organizado para proteger as 
atividades das empresas, o 
bom ambiente de negócios 
e os direitos dos consumi-
dores ao serviço de qualida-
de”, afirmou Pedro Borges. 
Os canais para denúncia 
são: (21) 2253-1177//App 
“Disque Denúncia RJ”.

Disque Denúncia lança 
campanha para coibir 

ação de bandidos contra 
empresas de internet 

DIVULGAÇÃO 

Ações de criminosos têm levado prejuízo 
às empresas e risco aosfuncionários e clientes

Taxista bate de carro, é 
atropelado por ônibus e morre 
Um taxista morreu de-

pois de ser atropelado na 
manhã de ontem, na Ave-
nida Amaro Cavalcante, no 
Encantado, bairro da Zona 
Norte do Rio, embaixo da 
Linha Amarela. Caso acon-
teceu na manhã desta quar-
ta-feira. Testemunhas con-
taram que a vítima bateu 
o veículo em um posto de 
gasolina e ao sair do carro, 

foi atropelado por um cole-
tivo.

O Corpo de Bombeiros 
informou que o quartel do 
Campinho foi acionado por 
volta de 6h, mas a vítima 
já foi encontrada sem vida. 
O homem, que não teve a 
identidade divulgada, era 
branco e aparentava ter 
cerca de 60 anos, segundo 
a corporação.

Homem sobe em moto da PM, finge 
dar partida e roda em Barra de Guaratiba

Um caso de ousadia 
aconteceu na Praia da Bar-
ra de Guaratiba, na última 
terça-feira. Um homem foi 
detido após subir em uma 

motocicleta da Polícia Mi-
litar. Vídeos que circulam 
nas redes sociais mostram 
que o homem, que apa-
renta não estar preocupa-

do com a movimentação 
dos pedestres, aproveita o 
momento em que a equipe 
destacada no local fazia o 
policiamento a pé para su-

bir no veículo. 
A Polícia Militar não 

divulgou o nome do preso 
que foi levado para a dele-
gacia da região. 
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O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
assinou na quarta-

-feira (19) uma portaria de 
apoio financeiro de mais 
de R$ 104,6 milhões para 
ações na área da Saúde para 
os 155 municípios baianos 
que estão em situação de 

emergência ou estado de 
calamidade pública devido 
às das fortes enchentes no 
final do ano passado.

“Agora mais um reforço 
de R$ 100 milhões para o 

fortalecimento da atenção 
primária, porque passada a 
emergência da chuva, das 
enchentes, nós precisamos 
cuidar das pessoas que es-
tão ali”, disse o ministro.

O ministro não detalhou 
quando o apoio será envia-
do para as cidades e como 
será o processo de divisão 
da quantia por município.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o cálculo do 
repasse aos municípios foi 
feito com base nos dados 
de dezembro do ano pas-
sado, enviados ao Sistema 
de Informação de Atenção 
Básica (Siab).

Conforme o órgão, os 
prefeitos dos 155 municí-
pios precisam estar atentos, 
pois a transferência excep-
cional será deduzida das 
parcelas a serem transferi-

das no último quadrimestre 
do exercício financeiro de 
2022.

As prefeituras poderão 
manifestar interesse pelos 
percentuais de dedução 
mensal mediante formali-
zação, por meio de ofício, 
que deverá ser encaminha-
do para o e-mail: aps@sau-
de.gov.br, após término da 
situação de emergência ou 
estado de calamidade pú-
blica decorrente de desas-
tres.

Além do apoio finan-
ceiro, desde o início das 
enchentes, 182 novos pro-
fissionais vinculados ao 
Projeto Mais Médicos para 
o Brasil (PMMB) iniciaram 
atividades no estado.

Outra medida tomada foi 
a publicação da nota técni-
ca que permitiu o remane-

jamento dos profissionais 
bolsistas de outros municí-
pios baianos.

Segundo o último bole-
tim divulgado pela Supe-
rintendência de Proteção 
e Defesa Civil (Sudec), no 
domingo (16), 92.462 pes-
soas ficaram desabrigadas 
ou desalojadas. O boletim 
também registrou a 27ª 
morte causada pela chu-
va. A vítima é um homem 
de 72 anos, que se afogou 
no assentamento São Fran-
cisco, na margem do Rio 
Grande, zona rural do mu-
nicípio de Barra, no oeste 
do estado.

Ao todo, 965.643 pes-
soas foram afetadas pelas 
chuvas e 523 ficaram feri-
das. Quase 200 cidades es-
tão sob decreto de situação 
de emergência.

CALAMIDADE

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

Queiroga assina portaria com R$ 
104 mi em ajuda a cidades da BA

Apoio será ofertado a municípios em situação de emergência ou calamidade pública

DIVULGAÇÃO

Mais de 92 mil pessoas estão desabrigadas

Ministério avalia concessão do 
Aeroporto Santos Dumont no Rio

Publicada no Diário Ofi-
cial da União de ontem 
(19) portaria do Ministério 
da Infraestrutura que insti-
tui grupo de trabalho que 
terá, como finalidade, es-
tudar e avaliar os impactos 
do modelo de concessão a 
ser adotado no Aeroporto 
Santos Dumont, no Rio de 
Janeiro.

A avaliação será feita no 
âmbito da sétima rodada 
de concessões aeroportuá-
rias, que abrange o Aero-
porto Internacional do Ga-
leão, localizado no mesmo 
estado.

De acordo com a porta-
ria nº 62, o grupo de tra-
balho iniciará os trabalhos 
hoje, devendo finalizá-los 

em 18 de fevereiro, com 
a apresentação de relató-
rio final contendo as re-
comendações “de caráter 
consultivo”. O grupo será 
composto por cinco repre-
sentantes indicados pelo 
ministério e cinco indica-
dos pelo governo do Rio 
de Janeiro.

A coordenação dos tra-

balhos ficará a cargo da 
Secretaria Nacional de 
Aviação Civil. As reuni-
ões ocorrerão preferencial-
mente de maneira virtual, 
mas, se houver necessida-
de, poderão ser convoca-
das reuniões presenciais.

Se necessário, o grupo 
poderá solicitar apoio téc-
nico de representantes da 

academia, de instituições 
privadas, de órgãos e enti-
dades da administração pú-
blica (federal ou estadual), 
bem como de especialistas 
em aviação civil ou infra-

estrutura aeroportuária. 
Poderá também solicitar 
apoio da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) 
para melhor desenvolver 
os trabalhos.

DIVULGAÇÃO

Portaria foi publicada no Diário Oficial

Positividade para Covid-19 
no Brasil está em 57,9%

Mais da metade dos tes-
tes para Covid-19 no Brasil 
deram positivo para o coro-
navírus, segundo um levan-
tamento publicado na quar-
ta-feira (19) pelo Instituto 
Todos pela Saúde (ITpS).

O estudo revelou que 
57,9% dos exames diagnós-
ticos realizados nos labo-
ratórios nacionais apontam 

a presença do Sars-Cov-2 
– com variante ômicron pre-
dominando em 98,9% das 
amostras analisadas. Entre 
os dias 9 e 15 de janeiro, 
os pesquisadores analisa-
ram mais de mais de 4,5 mil 
amostras coletadas pelos la-
boratórios privados DB Mo-
lecular, Dasa e CDL. Segun-
do o instituto, a positividade 

– como é chamada a taxa de 
resultados positivos em rela-
ção aos testes feitos – saltou 
de 39,5%, na primeira se-
mana do ano, para 57,9% da 
semana passada. Em dezem-
bro de 2021, pouco menos 
de 5% dos testes realizados 
nos laboratórios particulares 
brasileiros deram positivo 
para o coronavírus.

A expectativa 
dos especialistas 
é que o estado do 
Rio atinja o pico 
de transmissão 
de Covid em uma 
semana, antes de 
outros estados do 
país. Isso porque 
a onda de casos 
de coronavírus co-
meçou na primeira 
semana do ano na 
capital, logo de-
pois do réveillon.

Epidemiologis-
tas analisaram as 
curvas de conta-
minação em países como 
a África do Sul e o Reino 
Unido, onde houve cres-
cimento e queda rápida de 
casos de ômicron.

Eles apontam que no 
Brasil o pico de casos deve 
ocorrer em três semanas, e 
nos próximos dias na capi-
tal.

“A tendência é que essa 
onda da ômicron, por ser 
uma onda tão explosiva e 
com um número tão gran-
de de casos, é que ela dure 
em torno de 5 ou 6 sema-
nas. Então, aqui no Rio de 
Janeiro a gente espera que 
realmente já esteja muito 

próximo desse pico”, disse 
o presidente da Sociedade 
Brasileira de Infectologia, 
Alberto Chebabo.

“Essa semana ou a pró-
xima a gente já comece a 
notar uma estabilização e 
até uma queda dos casos”, 
completou.

Também já é possível 
afirmar que haverá menos 
casos graves que nas outras 
ondas, reflexo, segundo 
Chebabo, da vacinação.

“O impacto sobre a rede 
hospital, principalmente 
sobre o número de mortes, 
vai ser bem menor do que 
nas anteriores, muito por 
causa da vacinação da po-

pulação. A gente vê hoje 
uma internação de pacien-
tes na maior parte das ve-
zes necessitando apenas de 
poucos dias e internações 
em enfermarias, poucos 
casos precisando de tera-
pia intensiva, e quando isso 
acontece é principalmente 
daqueles que não se vaci-
naram ou com uma vacina-
ção incompleta”.

O estado já registrou 
107 mil casos de Covid 
este ano, mas o número 
de contaminados com a 
variante ômicron pode ser 
bem maior porque muitas 
pessoas não tiveram acesso 
aos testes.

Estado registrou 107 mil casos 

DIVULGAÇÃO

Pico da contaminação da ômicron 
no Rio será na semana que vem

AGU argumenta no Supremo que é 
constitucional aumento no valor

A Advocacia-Geral da 
União defendeu na quarta-
-feira (19) no Supremo Tri-
bunal Federal que é consti-
tucional o aumento no valor 
do fundo eleitoral que vai fi-
nanciar as campanhas deste 
ano. A AGU, representando 
o governo, se manifestou em 
uma ação do partido Novo, 
que contesta o valor de R$ 
4,9 bilhões para o fundo, 
aprovado pelo Congresso. O 
Novo alega que tem que ser 
mantido o valor de R$ 2,1 bi-
lhões, inicialmente proposto 
pelo governo ao Congresso. 
O valor de R$ 4,9 foi aprova-
do na Lei Orçamentária Anu-

al (LOA, também chamada 
de Orçamento), em dezem-
bro. Só que a quantia de R$ 
5,7 bilhões, vetada por Bol-
sonaro e depois reabilitada 
pelo Congresso, foi aprovada 
na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), aprovada 
antes da LOA. O Ministério 
da Economia foi avisado pela 
Câmara que o fundo deve ser 
de R$ 5,7 bilhões, porque a 
LDO determina as bases da 
LOA. Bolsonaro tem até o 
fim desta semana para apro-
var o Orçamento. Segundo 
a AGU disse para o STF, a 
definição do aumento seguiu 
todas as previsões legais, 

sendo que houve, assim, uma 
“adequada pertinência entre 
a diretriz conferida para a lei 
orçamentária em ano eleito-
ral e a finalidade de compor o 
fundo público específico ins-
tituído para o financiamento 
das campanhas eleitorais”.

A AGU afirmou que “não 
se apresenta razoável partir 
da premissa de que a desti-
nação de recursos para cam-
panhas eleitorais, definida 
por critérios legais, estaria 
a depender de um sarrafo 
quantitativo para sabermos 
se atende ou não ao princí-
pio constitucional da mora-
lidade”.
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TURISMO NO SUL FLUMINENSE 

Muito procurada 
por sua natureza 
exuberante e lo-

calizada em uma Área de 
Proteção Ambiental (APA), 
a Serrinha do Alambari é 
uma região com rios, cacho-
eiras e belos exemplares da 
fauna e flora brasileira. Com 
o objetivo de preservar este 
rico patrimônio, a Prefeitu-
ra de Resende, através da 
secretaria de Indústria, Co-
mércio e Turismo, realiza 
no próximo sábado, dia 22, 
a partir das 9h, mais uma 
edição da Operação Verão.

A população será orien-

tada sobre o respeito à or-
dem pública e atitudes que 
devem ser adotadas pelos 
turistas e moradores para 
coibir situações como a de-
gradação ao meio ambien-
te e a poluição sonora. Os 
agentes farão a distribuição 
de panfletos educativos no 
trevo de acesso à Serrinha, 
alcançando turistas que se-
guem em direção ao Poço 
Bonito. Em 2021, a cam-
panha abordou 2.172 visi-
tantes e 705 veículos, sendo 
todos da região sudeste, a 
maioria oriunda da área me-
tropolitana do Rio, São Pau-
lo e Minas Gerais.

Conscientização 
“Nossa intenção é mudar 

comportamentos e isso só é 
possível quando é realizado 
um trabalho de conscien-
tização das pessoas. Ano 
passado a campanha foi um 
sucesso e mostrou, sobretu-
do, que tanto os moradores 
quanto os comerciantes da 
Serrinha estão envolvidos 
nesta causa nobre que é a 
preservação ambiental. A 
ideia é realizar esta ação em 
todos os finais de semana no 
período do verão, mas para 
isso dependemos das con-
dições climáticas. Em caso 
de chuva, a ação será sem-
pre transferida para o fim de 
semana posterior”, reforça 
Tiago Diniz, secretário de 
Indústria, Comércio e Turis-
mo.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

APA de Resende terá Operação Verão 
Ação de conscientização é promovida pela Prefeitura, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo

DIVULGAÇÃO 

Mais de 2 mil turistas foram abordados em 2021 durante a operação 

Lobo-guará é achado morto 
em rodovia de Volta Redonda
Um lobo-guará foi en-

contrado morto na manhã 
de ontem em Volta Redon-
da (RJ). Segundo a prefei-
tura, ele foi atropelado por 
uma carreta na Rodovia do 
Contorno. O corpo do ani-
mal foi recolhido por uma 

equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
(SMI) e “terá a destinação 
correta”, informou o go-
verno municipal.

“Ele tem aparecido mui-
to aqui na nossa região. É 
um animal que tem uma 

maior concentração no 
Cerrado, mas ele habita 
áreas descampadas, áreas 
abertas. Um animal que 
percorre uma distância 
muito boa, anda bastante”, 
explicou o biólogo de Vol-
ta Redonda, Jadiel Teixei-

ra.
Ainda segundo Jadiel, o 

lobo-guará é uma animal 
considerado em situação 
vulnerável, ou seja, en-
frenta um risco alto de ex-
tinção em um futuro bem 
próximo.

Quatis inicia castração de cães e gatos 
A Prefeitura de Quatis, 

através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, vai levar 
o programa de castração 
ao distrito de Falcão. A 
ação acontece entre hoje 
(18), 19 e 20 de janeiro, no 
horário das 9 até às 11, na 
Unidade de Saúde do dis-
trito. 

De acordo com a equipe 
da Divisão de Vigilância 
Sanitária e Ambiental, foi 
realizado um agendamento 
para que fosse informado a 
data da castração, as orien-
tações pré-operatórias e o 

horário de recolhimento 
dos animais. Para realizar 
o agendamento, é necessá-
rio ter em mãos documen-
tos como RG, CPF e com-
provante de residência.

O município é um dos 
contemplados com o 
RJPET, projeto de castra-
ção desenvolvido pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Agricul-
tura. A prefeitura ressaltou 
que todos os distritos vão 
receber o serviço de cas-
tração, sendo cada um em 
datas diferenciadas.

DIVULGAÇÃO/PMQ

Cartaz da campanha de vacinação 
divulgado pela prefeitura 

DIVULGAÇÃO /PMPR

A prefeitura de Porto 
Real informa que na próxi-
ma quarta, 19, será iniciada 
a campanha de vacinação da 
1ª Dose contra a Covid em 
crianças de 5 a 11 anos. A 
princípio, a imunização será 
voltada para crianças com 
comorbidades, e segundo a 
Secretaria de Saúde (SMS), 
é necessário apresentar um 
laudo emitido pelo médico 
da Unidade de Saúde da Fa-
mília (USF) de referência.

A SMS ainda explica que 

a campanha acontece das 
8h30 às 17h, em todas as 
USFs do município. “Esse 
é um momento muito es-
perado e os profissionais 
de Saúde estão preparados 
para atender a população. 
É importante ressaltar que 
no momento da vacinação 
os responsáveis devem estar 
presentes, e ainda, o cartão 
de vacinação e do SUS de-
vem estar em mãos”, ex-
plica o prefeito Alexandre 
Serfiotis.

Porto Real começa 
vacinação de 

crianças na quarta 

Prefeitura de Itatiaia abre 
cadastro para processo seletivo 

A Prefeitura de Itatiaia 
abre nesta semana inscri-
ções para um processo sele-
tivo do programa “Forma-
ção: construindo um futuro 
promissor”, que oferece 
capacitação profissional 
gratuita aos moradores. O 
cadastro foi aberto ontem 
(17) e pode ser feito até 
hoje (18).

Para isso, os interessa-
dos devem fazer a inscrição 
pessoalmente na sede do 
Sine de Itatiaia, que fica na 
Secretaria de Trabalho, Em-
prego e Geração de Renda, 
na Avenida dos Expedicio-
nários, nº 575, no Centro. O 
horário de atendimento é de 
9h às 11h e das 13h às 16h.

Para se inscrever, é ne-
cessário ser morador de Ita-

tiaia e ter 16 anos ou mais 
no ato da inscrição. Se o 
candidato for menor de ida-
de, precisa estar matricula-
do em alguma instituição 
de Ensino. Caso seja maior, 
tem que ter no mínimo o 

Ensino Fundamental com-
pleto.

Também é preciso estar 
vacinado contra a Covid-19 
e não estar participando de 
nenhum curso do projeto 
Formação. Os candidatos 

podem tirar dúvidas ligando 
para o telefone (24) 3352-
6703. O edital do processo 
seletivo pode ser conferido 
de forma online (https://
dr ive .google .com/f i le /
d/1swma6LSAoKzBnaW-
1FNWltdiMW-v3_U9K/
view?fbclid=IwAR3B3w5BBO-
jEtgpn17MwHIYAgW07i-
5tX3AfWEm_kSW-qv -
C2WEByN_DPRAec).

Segundo a Secretaria 
Municipal de Trabalho, 
Emprego e Geração de 
Renda, a primeira etapa terá 
120 vagas disponíveis para 
seis cursos (sendo 20 para 
cada): barbeiro; depilação; 
mecânica básica de bicicle-
tas; montador de móveis; 
informática básica; e NR 35 
- Trabalho em Altura.

Inscrições para os cursos gratuitos 
podem ser feitas na segunda e na terça-feira 

DIVULGAÇÃO

Angra atinge média de 
3 mil vacinações por dia

Subiu de 800 para 3 mil 
a média diária de vacinação 
contra a covid-19 em Angra 
dos Reis. Essa meta foi al-
cançada depois da publica-
ção do Decreto Municipal 
nº 12.448, publicado no dia 
12 de janeiro, que determi-
na a exigência do compro-
vante vacinal para a entrada 
em locais como repartições 
públicas, supermercados, 
shoppings, bancos e casas 
lotéricas. Essa foi a medida 
estabelecida pelo prefeito 
Fernando Jordão e sua equi-
pe técnica para incentivar a 
vacinação e conter o avanço 
da covid-19, reduzindo o 

número de internações e das 
formas mais graves da doen-
ça entre os moradores. Para 
se ter uma ideia, só último 
sábado (15), 2.500 pessoas 
foram vacinadas contra a 
covid-19, número alcançado 
pela Secretaria de Saúde no 
começo da campanha vaci-
nal, no ano passado. As pri-
meiras e segundas doses e a 
de reforço foram disponibili-
zadas no CEM Centro, CEM 
Japuíba, CEM Jacuecanga, 
CEM Parque Mambucaba, 
ESF Bracuí e no Shopping 
Piratas. A segunda dose da 
Janssen no CEM do Centro 
e Parque Mambucaba.
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Ingredientes

Batata recheada 
com frango

4 unidades de batata 
grandes 1 colher (sopa) 
de manteiga 1 dente de 
alho picado 200 gramas 
de peito de frango bem 
picado 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a casca) ra-
lada 1 copo de requeijão 
cremoso 1 colher (sopa) 
de suco de limão 2 co-
lheres (sopa) de manje-
ricão picado • sal a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas, faça 
um corte no sentido do 
comprimento e fure a 
casca em vários pontos.
Coloque-as num refra-
tário e leve ao micro-on-
das em potência máxi-
ma por 10 minutos, até 
ficarem macias.
Em outro refratário, 
aqueça a manteiga no 
micro-ondas por 30 se-
gundos.
Junte o alho e o frango 
e leve ao forno por 6 mi-
nutos.
Misture na metade do 
tempo.
Tempere com sal e a 
casca de limão ralada.
Misture o requeijão com 
o suco de limão até en-
grossar.
Junte ao frango e adicio-
ne o manjericão picado.
Misture e recheie as ba-
tatas.

Ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa de 
frango sem pele 2 xíca-
ras (chá) de farinha de 
rosca 2 colheres (sopa) 
de ervas secas (salsi-
nha, cebolinha, oréga-
no, manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-do-rei-
no amassada grossei-
ramente 3 unidades de 
gema de ovo • sal gros-
so a gosto

Misture a farinha de ros-
ca com as ervas secas, 
a pimenta e o sal gros-
so.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e envol-
va-as com a mistura de 
farinha.
Pressione com as mãos 
para grudar e formar 
uma crosta.
Asse em forno médio 
(170 ºC a 190 ºC), pre-
aquecido, por aproxima-
damente 30 minutos ou 
até dourar.
Dica: Para ficar mais 
picante, junte pimenta-
-calabresa em flocos na 
farinha de rosca.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

19 DE JANEIRO DE 2022 PUBLICADO EM 20/01/2022

DECRETO N° 5342, DE 19 DE JANEIRO DE 2022
“Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da 
Secretaria Municipal de Saúde.”

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

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado dos ser-
vidores com as matrículas abaixo relacionadas, oriundas dos Processos Seletivos 
Simplificados especificados abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei 
Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

PSS MATRÍCULA A CONTAR DE

Nº 004/2021 – SEMUS 25/088727 19/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/092126 01/01/2022

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

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº: 0105/SEMAD/2022 DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, NATALIA FERREIRA CORTES QUINTELA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços, Símbolo DAS-9, da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

PORTARIA Nº: 0106/SEMAD/2022 DE 19 DE JANEIRO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, DEIVISON DA SILVA MACHADO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços, Símbolo DAS-9, da Secretaria Municipal de 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ DE PEIXE ASSADO

500 g de filé de peixe (tilá-
pia, saint peter ou outro) / 4 
batatas grande descascada 
em rodelas de 0,5 centíme-
tro de espessura / 2 tomates 
picadinhos / 1/2 pimentão(-
se ele for grande)
1 cebola média picada em 
cubos / 1 colher (sopa) 
cheia de alcaparras / chei-
ro-verde a gosto / coentro a 
gosto (opcional) / 1/2 colher 
(sopa) de sal / 1 dente de 
alho (pequeno) bem espre-
mido / azeite a gosto

Tempere o filé de peixe com 
sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco de 
sal e junte o cheiro verde e 
coentro
Reseve
Unte um refratário com azei-
te, e forre com as batatas 
cruas
Cubra as batatas com o 
peixe e por cima distribua a 
mistura do tomate
Regue com bastante azeite 
e leve ao forno por mais ou 
menos 30 a 40 minutos
Quando secar o líquido que 
acumula no fundo da forma 
quando está assando e ficar 
dourado está pronto
Sirva com arroz intergal ou 
branco, é uma delícia!

4 postas de cação ou garou-
pa (700 gramas) / suco de 1 
limão / 1 cebola grande cor-
tada em rodelas / 1 pimen-
tão vermelho cortado em 
rodelas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 toma-
tes maduros cortados em 
rodelas / 2 colheres (sopa) 
de coentro picado / 200 ml 
de leite de coco / 1 colher 
(sopa) de azeite de dendê 
/ 2 tabletes de caldo de ca-
marão

Ingredientes

Modo de preparo

Lave bem o peixe, regue 
com o suco de limão e dei-
xe descansar por cerca de 
1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a cebola, 
os pimentões, os tomates 
e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de cal-
do de camarão, misture-os 
ao leite de coco e regue o 
peixe
Leve ao fogo baixo, com a 
panela parcialmente tam-
pada, por 20 minutos
Mexa algumas vezes até 
que esteja cozido
Junte o azeite de dendê e 
adicione sal
Retire do fogo e sirva

MOQUECA DE PEIXE

Meio Ambiente.

PORTARIA Nº: 0107/SEMAD/2022 DE 19 DE JANEI-
RO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RAYANE TRAMES CUNHA, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, Símbolo DAS-8, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº: 0108/SEMAD/2022 DE 19 DE JANEI-
RO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CUSTÓDIO SILVA, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, Símbolo DAS-8, da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula 60/70971

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL

Despacho do Processo nº 45/0013/2021 = HOMOLO-
GO como FRACASSADA a presente LICITAÇÃO na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEA-
TENDIMENTO, COM ATENDIMENTO RECEPTIVO 
E ATIVO, HUMANO E ELETRÔNICO ABRANGENDO 
TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS À SUA IM-
PLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO E CONEXÃO 
DE DADOS LIGADOS COM A PMBR, VISANDO ATEN-
DER A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., confor-
me Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudi-
cação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente 
de Licitação as fls. 245/246 e 527/529 e ainda, parece-
res da Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 
157/162 e da Controladoria Geral do Município às fls. 
532.            
     Belford Roxo, 18 de janeiro de 2022.

ANDRÉ ROCHA MACHADO
Secretário Municipal de Comunicação Social

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

PORTARIA Nº 005 -SEMOCAP/2022 DE 18 DE JANEI-
RO DE 2022
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/0223/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servi-
dores Agrinaldo Gaia Riggard– matrícula 11/20.909, Vi-
nicius Resende Mamede- matrícula 60/82.986    e Luan 
Pinto Torres- matrícula 60/82.892 sob a presidência do 
primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes do 
processo administrativo 52/0223/2021 neste município 
de Belford Roxo,  produzindo seus efeitos a contar de  
17 de janeiro de 2022.
 
PORTARIA Nº 006 -SEMOCAP/2022 DE 18 DE JANEI-
RO DE 2022
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/0241/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores Lucas Botelho da Silva Chrysostomo – matrí-
cula 60/82.899, Cleber de Oliveira Pimentel matrícula 
60/82.897 e Luan Pinto Torres- matrícula 60/82.892 sob 
a presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços 
constantes do processo administrativo 52/0241/2021 
neste município de Belford Roxo,  produzindo seus efei-
tos a contar de  24 de janeiro de 2022.
 
PORTARIA Nº 007 -SEMOCAP/2022 DE 19 DE JANEI-
RO DE 2022
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/0247/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores Jonathan de Sá Vianna- matrícula 60/82.893, 
Vinicius Resende Mamede- matrícula 60/82.986 e Luan 
Pinto Torres- matrícula 60/82.892 sob a presidência do 
primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes do 
processo administrativo 52/0247/2021 neste município 
de Belford Roxo,  produzindo seus efeitos a contar de  
25 de janeiro de 2022.
 

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0039/2021
TERMO ADITIVO: 001
CONTRATO: 066/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI.
DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM DIVERSAS RUAS SITUADAS NO BAIR-
RO AREIA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORRO-
GADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 
066/SEMOCAP/2021 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS 
A CONTAR DE 11/01/2022.
DATA DA ASSINATURA: 11 de JANEIRO de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 52/00057/2021
CONTRATO N°: 059/SEMOCAP/2021
TERMO ADITIVO Nº: 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AYLA EIRELI.
OBJETO:  OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE BASE 
E SUB-BASE DE PAVIMENTOS , ASFALTAMENTO, 
CONFECÇÃO DE CALÇADAS, REBAIXAMENTO E 
LEVANTAMENTO DE TAMPÕES E GRELHAS, ALI-
NHAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, SEN-
DO OS SERVIÇOIS NA ESTRADA CAPIM MELADO, 
RUA LEONEL VELOSO, ESTRADA CASTRO ALVES E 
TRECHO AYRTON SENNA, NO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: FICA PRORROGA-
DO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 059/
SEMOCAP/2021 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 14 de JANEIRO de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0269/2021
TERMO ADITIVO: 002
CONTRATO: 009/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CMG REFORMA, COMERCIO, SER-
VIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI.
DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DAS GRAÇAS, 
RUA ALTAIR Nº 13, NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORROGA-
DO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 009/
SEMOCAP/2021 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) 
DIAS A CONTAR DE 14/01/2022.
DATA DA ASSINATURA: 13 de JANREIRO de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0130/2021
TERMO ADITIVO: 001
CONTRATO: 068/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI.
DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN-
TAÇÃO DA AVENIDA ADAMASTOR E DIVERSAS 
RUAS DO BAIRRO XAVANTES,, NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORRO-
GADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 
068/SEMOCAP/2021 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS 
A CONTAR DE 10/01/2022.
DATA DA ASSINATURA: 07 de JANEIRO de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA

PORTARIA N° 001/SMCT/2022

DESIGNAR, a contar desta data os servidores abaixo 
relacionados, para atestarem e fiscalizarem a execução 
dos serviços de solução de comunicação de dados para 
interligação da sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BELFORD ROXO a todas as Secretarias Municipais e 

todos os demais órgãos, conforme Legislação em vi-
gor e o contido nos autos do processo administrativo n° 
24/00019/2019 e Pregão Presencial n°01/2020, sendo 
o primeiro em substituição a RALFE ASSAD RODRI-
GUES, matrícula 60/71.925 e o último em substituição 
a ALEXANDRE VENÂNCIO CARNEIRO, matrícula 
60/82.632.

TIAGO FELIPE DE ARAÚJO SOUZA,  matrícula 
60/82.632; 
JEFERSON GOMES DUTRA, matrícula 60/70.718;
JOSÉ VALTINEZ GOMES DE MORAIS, matrícula 
60/72.152;
LINEQUER CHAGAS FERREIRA, matrícula 60/69.134;
GUILHERME DE OLIVEIRA KREMER, matrícula 
60/72.919;
VICTORIA LOYSE GONÇALVES OLIVEIRA, matrícula 
60/82.611. 

ARAMIS RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário Municipal Especial de Tecnologia

Matrícula nº 82/85.940                     

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N.º001/CMAS-BR /22

“Dispõe sobre a aprovação da Programação de número 
432200420210001, para ações de custeio assistenciais 
de caráter de emergência, realizadas para mitigar os 
efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID 
– 19.

 
CONSIDERANDO a apresentação do documento pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher de Belford Roxo – SEMASCM ao Conse-
lho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo – 
CMAS/BR;

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Belford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, 
deliberativo e fiscalizador das ações de assistência 
social, no uso das competências e atribuições que lhes 
são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.068, de 27 de 
outubro de 2005 e pelo Regimento Interno, em Reunião 
Extraordinária realizada no dia 19 de janeiro de 2022.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Programação de número 
432200420210001, para ações de custeio assistenciais 
de caráter de emergência, realizadas para mitigar os 
efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID 
– 19, conforme apresentado pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Cidadania e da Mulher de Belford 
Roxo (SEMASCM); 
Art. 2º - A cópia da referida Proposta ficará arquivado 
na Sede do CMAS para vistas dos Conselheiros e de-
mais interessados;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
de publicação, quando são revogadas as disposições 
em contrário.                                         

 Belford Roxo, 19 de janeiro de 2022.

ROSANGELA DA SILVA BARBOSA PEDRA 
Presidente do CMAS BR

COMUNICADO

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Belford Roxo, no uso de suas atribuições, 
CONVOCA os Senhores (as) Conselheiros Titulares e 
Suplentes para a Reunião Extraordinária no dia 20 de 
Janeiro de 2022, às 10:00 horas, no 4º andar, na sala 
de reunião da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, Cidadania e da Mulher, situado Av. Retiro da Im-
prensa, 1423/1455, Piam, Belford Roxo.

Apresentação da Ordem do Dia:

1) Boas Vindas;
2) Apresentação e Aprovação do Demonstrativo Sin-
tético Anual da Execução Físico-Financeiro do SUAS 
ANO: 2020;
3)  Assuntos Eventuais. 

 Belford Roxo, 19 de janeiro de 2022.

ROSANGELA DA SILVA BARBOSA PEDRA 
Presidente do CMAS BR
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Ângelo Gregorio 145 - Ao lado da pizzaria Juliana rua da lotérica

96469-5420

Vários aperitivos, Chopp Carioca 
Beer e todos os tipos de cervejas

SÁBADO E DOMINGO 
Pagode com o melhor dos grupos 

SEXTAS 
Todos os Ritmos 

 QUINTA 
 Sertanejo 
 
 QUARTA 
 Karaokê

Sem Messi, Argentina divulga 
convocados para próximos jogos

Camisa 10 é poupado após passar duas semanas em recuperação de Covid-19

A Argentina não terá 
Lionel Messi para 
os jogos contra 

Chile e Colômbia, pelas 
próximas duas rodadas 
das eliminatórias sul-a-
mericanas para a Copa do 
Mundo. Como esperado, o 
camisa 10 não está na lista 
de convocados do técnico 
Lionel Scaloni, divulgada 
nesta quarta-feira.

Messi não joga desde o 
último dia 22 de dezem-
bro. No início de 2022, 
ele contraiu Covid-19 e 
atrasou o seu retorno a 
Paris. O craque testou 
negativo para a doença 
no dia 5, quando voltou à 
França, mas sua recupera-
ção demorou mais que o 
esperado. Ele retomou os 
treinamentos junto com o 
restante do grupo do Paris 
Saint-Germain apenas esta 
semana.

A intenção do PSG é 
deixá-lo em melhores con-
dições para o jogo contra 
o Real Madrid, no dia 15 
de fevereiro, pelas oitavas 
de final da Liga dos Cam-
peões. Como a Argenti-
na está classificada para 
a Copa do Mundo, a co-
missão técnica da seleção 
aceitou liberá-lo dos pró-
ximos compromissos.

Apenas dois jogadores 
que atuam na América do 
Sul foram convocados, 

ambos do River Plate: o 
goleiro Franco Armani e 
o atacante Julián Álvarez, 
eleito melhor jogador do 
continente em 2021.

A Argentina enfrenta o 
Chile no próximo dia 27, 
em Calama, no norte chi-
leno, e depois recebe a Co-
lômbia no dia 1º de feve-
reiro, no Monumental de 
Núñez. As duas partidas 
serão sem público devido 
a punições aos chilenos e 
argentinos.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

DIVULGAÇÃO

Jogos têm transmissão do SporTV
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SEGUNDO CADERNO

BOLO DE FRUTAS

4 filés de frango (1 peito)
2 colheres de sopa de 
azeite
½ colher de sopa de cur-
ry em pó
2 dentes de alho
Caldo de 2 limões
¼ xícara de água
Sal a gosto
Vinagre para lavar o 
frango (opcional)

Ingredientes

Modo de preparo

Lave os filés de frango 
com um pouco de vina-
gre e água.
Depois, com um pano 
limpo, seque bem os fi-
lés.
Tempere cada filé com 
sal a gosto.
Amasse os dentes de 
alho.
Numa vasilha, misture o 
caldo dos limões, uma 
colher de sopa de azei-
te, o curry em pó e deixe 
marinar em temperatura 
ambiente por no mínimo 
15 minutos.
Leve ao fogo médio 
numa frigideira antia-
derente, quando estiver 
quente coloque uma co-
lher de sopa de azeite, 
espalhe na frigideira e 
doure dois filés por vez 
por 4 minutos cada lado. 
Retire com uma pinça 
e separe em um prato, 
cubra com papel alumí-
nio.
Repita o processo com 
os outros dois filés.
Baixe o fogo e regue a 
frigideira com água e 
com uma colher de pau, 
raspe a panela por dois 
minutos, acrescente 
uma pitadinha de sal e 
passe pela peneira.
Regue o molho em cima 
do frango e sirva com 
uma deliciosa salada 
bem colorida com os le-
gumes de sua preferên-
cia.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO 
CONTRATO Nº 146/2019
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real.
02 - CONTRATADO: Rest Ambiental Eireli.
03 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1922/2019.
04 - OBJETO: Prorrogação e reajuste ao contrato em 
pauta.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 148.551,13 (cento e quarenta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta e um reais e treze centavos).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 08 de dezembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 706/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO o resultado da presente licitação, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL n° 024/2021 que objetiva o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE (SMS), no processo administrativo 
706/2021, às empresas NSB DISTRIBUIDORA E SER-
VIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 26.657.071/0001-55, Valor 
de R$ 360.342,08 (trezentos e sessenta mil, trezentos 
e quarenta e dois reais e oito centavos); MICROLLA-
GOS MICROSCOPIA CIENTÍFICA EIRELI, CNPJ: 
05.897.431/0001-16, Valor de R$ 46.410,36 (quaren-
ta e seis mil, quatrocentos e dez reais e trinta e seis 
centavos); NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS EIRELI, CNPJ: 32.350.180/0001-
28, Valor de R$ 802.886,05 (oitocentos e dois mil, oi-
tocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos); VG 
MED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS LTDA, CNPJ: 08.087.373/0001-53, Valor de R$ 
87.457,49 (oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquen-
ta e sete reais e quarenta e nove centavos); BRANCO 
E CRUZ SERVIÇOS E COMÉRCIOS EIRELI, CNPJ: 
08.336.009/0001-80, Valor de R$ 78.211,25 (setenta e 
oito mil, duzentos e onze reais e vinte e cinco centavos); 
MED SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR, 
CNPJ: 07.943.870/0001-43, Valor de R$ 438.197,87 
(quatrocentos e trinta e oito mil, cento e noventa e sete 
reais e oitenta e sete centavos).

Porto Real, 13 de Dezembro de 2021.
Renato Antonio Ibrahim 

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
041/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Nsb Distribuidora e Serviços Ei-
reli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
material de consumo hospitalar para atender as neces-
sidades do Hospital Municipal.
04 - VALOR: R$ 360.342,08 (trezentos e sessenta mil, 
trezentos e quarenta e dois reais e oito centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
042/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Microllagos Microscopia Científica 
Eireli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
material de consumo hospitalar para atender as neces-
sidades do Hospital Municipal.
04 - VALOR: R$ 46.410,36 (quarenta e seis mil, quatro-
centos e dez reais e trinta e seis centavos).

05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
043/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Nova Linea Comércio de Produtos 
Farmacêuticos Eireli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
material de consumo hospitalar para atender as neces-
sidades do Hospital Municipal.
04 - VALOR: R$ 802.886,05 (oitocentos e dois mil, oito-
centos e oitenta e seis reais e cinco centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
044/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Vg Med Comércio e Distribuidora 
de Produtos Ltda.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
material de consumo hospitalar para atender as neces-
sidades do Hospital Municipal.
04 - VALOR: R$ 87.457,49 (oitenta e sete mil, quatro-
centos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove cen-
tavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
045/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Branco e Cruz Serviços e Comér-
cios Eireli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
material de consumo hospitalar para atender as neces-
sidades do Hospital Municipal.
04 - VALOR: R$ 78.211,25 (setenta e oito mil, duzentos 
e onze reais e vinte e cinco centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
046/2021
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Med Sur Comércio de Material 
Hospitalar.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
material de consumo hospitalar para atender as neces-
sidades do Hospital Municipal.
04 - VALOR: R$ 438.197,87 (quatrocentos e trinta e oito 
mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e sete cen-
tavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 706/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2021.

Renato Antonio Ibrahim 
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6482/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO o resultado da presente licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL n° 073/2021 que objetiva 
a REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 1(UM) CAMINHÃO 
PIPA, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ORDEM PÚBLICA no processo adminis-
trativo 6482/2021, à empresa JAIDSON MOREIRA SIL-
VA LTDA, CNPJ: 39.421.287/0001-69, no valor de R$ 
229.997,04 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e 
noventa e sete reais e quatro centavos).

Porto Real, 11 de janeiro de 2022.
Jorge Luís Porto de Souza

Secretário Municipal de Ordem Pública

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
001/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Ordem 
Pública. 
02 - FORNECEDOR: Jaidson Moreira Silva Ltda.
03 - OBJETO: Registro de preço para contratação de 
empresa para locação de 1(um) caminhão pipa, incluso 
motorista e combustível.
04 - VALOR: R$ 229.997,04 (duzentos e vinte e nove 
mil, novecentos e noventa e sete reais e quatro centa-
vos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6482/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2022.

Jorge Luís Porto de Souza
Secretário Municipal de Ordem Pública

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6010/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acor-
do com o Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei 
n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO o resultado da presente 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 
102/2021 que objetiva a AQUISIÇÃO DE GASES ME-
DICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA E ATENDIMENTSO DOMICILIARES, proces-
so administrativo 6010/2021, na condição de FRACAS-
SADA. Ficando desde já autorizado novo procedimento 
licitatório.

Porto Real, 14 de janeiro de 2022.
Renato Antonio Ibrahim

Secretário Municipal de Saúde

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

Município de Porto Real, pessoa jurídica de direito pú-
blico, inscrito no CNPJ sob o n° 01.612.355/0001/02, 
com endereço Rua Hilário Ettore, 442 - Centro Porto 
Real RJ, por seu Prefeito Municipal, vem, por meio do 
EDITAL  PÚBLICO, NOTIFICAR  as empresas SAN-
LURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o n° 07.384.230/0001-40 e T.D.M. 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS inscrita 
no CNPJ sob o n° 05.494.293/0001-24, por meio de 
seus representantes legais, para que realizem a IME-
DIATA DESOCUPAÇÃO dos respectivos imóveis (des-
critos nos termos de Concessão) que lhe foram conce-
didos, no prazo impreterível de 20 (vinte) dias, diante 
do descumprimento das cláusulas estipuladas no Termo 
de Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel para 
Fins Industriais, em especial daquelas descritas no pa-
rágrafo único da cláusula terceira e incisos da cláusula 
quinta.
Diante do flagrante descumprimento das cláusulas 
pactuadas, fica rescindido unilateralmente o Termo de 
Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel para Fins 
Industriais, reintegrando-se, de pleno direito, o Conce-
dente na posse do imóvel, independentemente de avi-
so, notificação judicial ou extrajudicial ou interpelação, 
podendo ainda promover a remoção compulsória de 
quaisquer bens que porventura se encontrem nos imó-
veis, nos termos das cláusulas sétima e nona do Termo.

Porto Real, 19 de janeiro de 2022.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito Municipal
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Ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina em pó 
incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata de 
leite condensado vazia para 
medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo 
para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma de 
30cm de diâmetro untada e 
enfarinhada.
Leve ao forno médio, prea-
quecido, por 30 minutos, ou 
até que enfiando um palito, 
ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na água e 
dissolva em banho maria.
Bata no liquidificador com os 
ingredientes restantes, me-
nos o coco.
Forre a fôrma em que assou 
o bolo com papel alumínio, 
alisando bem, e despeje me-
tade do líquido na Fõrma for-
rada.
Coloque o bolo sobre o líqui-
do.
Cubra com papel alumínio e 
leve à geladeira por 2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe o 
coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou me-
nos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada em 
pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados 
em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas 
em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a gos-
to

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito fi-
nas e lave bem.
Deixe no escorredor por al-
guns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela 
e frite ligeiramente a cebola 
e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho pica-
do.
Tempere com sal e pimenta 
do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo e 
tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais ou 
menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompa-
nhando carnes em geral.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS



QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022 HORA 15

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 ket-
chup (ou catchup) 1 pi-
tada de pimenta-do-rei-
no 1 unidade de tomate 
sem pele picado 1 xí-
cara (chá) de cogumelo 
variado | variados escor-
ridos 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.
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Ingredientes

Modo de preparo

SORVETE AMERICANO

6 colheres (sopa) de acho-
colatado/6 colheres (sopa) 
de leite/4 ovos/1 lata de lei-
te condensado/1 e 1/2 litro 
de leite/8 colheres (sopa) de 
açúcar
1 lata de creme de leite sem 
soro.

Misture bem o achocolatado 
juntamente com as 6 colhe-
res de leite/Coloque em uma 
forma de buraco e leve ao 
congelador.
1º CREME:

Em uma panela coloca as ge-
mas, o leite condensado e o 
leite.
Leve tudo ao fogo para en-
grossar.
Deixe esfriar e bate no liqui-
dificador.
2º CREME:

Numa vasilha bata as claras 
em neve e o açúcar até obter 
consistência de suspiro.
Misture o creme de leite e 
mexa devagar para não per-
der o suspiro.
Misture os dois cremes e co-
loque na forma.
Leve novamente ao congela-
dor por volta de 6 horas.

2 cebolas em fatias grossas/2 
pimentões verdes/3 verme-
lhos e cinco amarelos/5 toma-
tes sem sementes/4 dentes 
de alho/2 colheres de sopa 
rasa de páprica picante/2 kg 
de posta branca cortadas em 
cubos e cozidas em agua e 
temperos básicos/1 kg de lin-
guiça fininha cortada em três 
partes cada gomo/4 batatas 
grandes pré fritas em palitos 
grandes/Folhas de louro, sal 
e pimenta a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Cozinhe a cebola o alho os 
tomates a páprica e os pi-
mentões em aproximada-
mente 1/2 litro de água e sal 
até amolecer os pimentões.
Bata tudo no liquidificador, 
volte a panela acrescente a 
carne já cozida e ferva em 
fogo baixo.
Leve a linguiça ao fogo em 
uma panela com meia xíca-
ra de água e deixe ferver até 
secar água e a linguiça, fritar 
em sua própria gordura.
Incorpore a carne que está 
no fogo.
Acrescente as folhas de louro 
o sal e a pimenta e as batatas 
pré fritas.
Deixe ferver bem, sirva com 
arroz branco e farofa.

CARNE DE CHEIRO

DANONINHO CASEIRO

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite/200 
g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó, sabor 
morango.

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata to-
dos os ingrediente até obter 
uma consistência cremosa.
Dispense a mistura em um re-
cipiente e leve à geladeira até 
que esteja firme.
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Ingredientes

Modo de preparo

LAGARTO À 
PORTUGUESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gordura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem pica-
das ou fatiadas bem fininha/1 
maço cheiro verde bem pica-
do/1 cálice de vinho branco/5 
tomates picados sem pele/
Salsinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 tabletes 
de caldo de carne
100 g de azeitonas picadas/
Orégano/Se preferir, colocar 
pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 copos 
e meio de água.

Limpe bem a carne, é impor-
tante não deixar nenhuma 
gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma panela 
de pressão.
Coloque a carne quando es-
tiver bem quente, e doure 
virando sempre, até quan-
do todos os lados estiverem 
dourados.
Coloque 1/2 copo de vinagre 
diluído em 1/2 copo de água, 
mais 2 copos de água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que sobrou 
da panela, todos os ingre-
dientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o mo-
lho em camadas alternadas.
Deixando na geladeira de um 
dia para o outro fica um sabor 
especial.
Sirva em lanches, como ape-
ritivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO 
FORNO FACÍLIMO

500 g de filé de salmão/Azei-
tonas fatiadas sem caroço/
Orégano/3 colheres de sopa 
de Molho de soja (shoyu)/Sal 
a gosto/Azeite a gosto/Limão/
Papel alumínio/1/2 cebola fa-
tiada.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com suco 
de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatiada, 
deixando no fogo até que 
fique transparente.
Reserve.
Cubra uma assadeira 
com papel alumínio de 
maneira que a sobra dê 
para forrar todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque o 
peixe já temperado com 
sal, regue com azeite e 
shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco de 
orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira que 
o líquido não derrame 
quando começar a es-
quentar.
Leve ao forno médio para 
assar por cerca de 30 mi-
nutos.
Sirva com legumes e sa-
lada verde.
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Ingredientes

Modo de preparo

STOLEN

Etapa 1
Cerca de 300g de fa-
rinha de trigo
125 ml de leite ligei-
ramente morno
30g de fermento bio-
lógico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa) 
de sal
120g de manteiga
Casca ralada de li-
mão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento em 
pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) de 
rum
100g de chocolate 
meio-amargo picado
100g de frutas crista-
lizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moí-
das
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

Etapa 1
Misture bem os in-
gredientes, forman-
do uma massa pe-
quena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa etapa 
na massa fermenta-
da e misture delica-
damente, até ficar 
homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de tri-
go e o fermento em 
pó à mistura da eta-
pa 2 e misture bem, 
até a massa ficar 
bem homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a massa 
crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamente, 
no papel de assar, 
por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em forno 
baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quente, 
pinte com manteiga 
e polvilhe açúcar.
Repita até que aca-
bem a manteiga e o 
açúcar, de forma que 
o Stollen fique com 
uma casca branca.
Sirva em seguida.
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Ingredientes

Modo de preparo

VIRADO DE 
LEGUMES

2 colheres (sopa) de óleo1 
cebola média picada1/2 pi-
mentão vermelho picado1 
xícara (chá) de ervilha fresca 
ou congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho amarela 
flocada• sal a gosto• pimen-
ta-do-reino a gosto• salsa 
(ou salsinha) picada a gos-
to• cebolinha-verde picada 
a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente a 
cebola.
Junte o pimentão e refogue 
por 3 minutos, mexendo 
sem parar.
Adicione a ervilha e tempere 
com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e a 
cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, misturan-
do bem.
Sirva quente, acompanhan-
do carne assada ou espeti-
nhos de carne ou frango.

QUICHE DE 
LEGUMES

PÃO DE QUEIJO 
NA CANECA

2 xícaras (chá) de Água fer-
vente 1 tablete de caldo de 
legumes 2 xícaras (chá) de 
proteína de soja texturiza-
da1 ovo4 colheres (sopa) de 
cheiro-verde picado1 xícara 
(chá) de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de leite

. 6 colheres (sopa) de óleo

. 12 colheres (sopa) de pol-
vilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de quei-
jo parmesão ralado
. uma pitada de sal

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque a água fervente e o 
caldo em uma tigela e junte 
a soja. Deixe de molho por 
2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e jun-
te os ingredientes restantes 
até formar uma massa.
Forre com ela uma forma de 
fundo falso com 25 cm unta-
da. Reserve.

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o 
ovo, o leite e o óleo e mis-
ture bem. Adicione o polvi-
lho e o fermento e misture 
novamente. Por fim, acres-
cente o queijo ralado e o sal 
e mexa apenas o suficiente 
para incorporar o queijo. 
Divida a mistura em quatro 
canecas, enchendo apenas 
metade de cada uma para 
a massa não transbordar 
quando estiver assando. 
Leve uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida e 
coma na hora!
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Ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes de 
patinho/12 fatias de presun-
to cru tipo Parma/12 tiras de 
cenoura/1 tablete de caldo 
decarne/1/2 copo de vinho 
branco seco/2 colheres (sopa) 
de azeite de oliva/3 colheres 
(sopa) de concentrado de to-
mate/tomilho, salsinha picada/
sal e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes bati-
dos.
Estender uma fatia de 
presunto em cada um,co-
locar uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo com 
um palito.
Refogar os bifes no azeite 
até dourar.
Acrescentar o concen-
trado de tomate,o caldo 
de carne dissolvido num 
copo de água fervente,o 
vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne ficar 
macia.
Salpicar salsinha picada e 
servir sobre a polenta.

Modo de preparo

LOMBO À MODA 
CHINESA

óleo para friturapimenta-do-
-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres (sopa) 
de molho de tomate/1 ½ 
colher (sopa) de amido de 
milho (maisena)xícara de 
água/ xícara de vinagre/3 
colheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xícara 
de farinha de trigo/2 ovos/1 
cebola grande/2 fatias de 
abacaxi/500 g de lombo de 
porco/2 pimentões verdes/

Cortar o lombo em fatias de 1 
cm(Cortar as fatias em quadra-
dos de 3x3 cm aproximadamen-
te)
Temperar com pimenta-do-reino 
e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos de 
3 cm,fazer o mesmo com a ce-
bola e as fatias de abacaxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de óleo 
em uma panela pequena.
Bateligeiramenteos ovos,passar 
os cubos de lombo pelos ovos e 
depois pela farinha de trigo.
Retirar o excesso e dourar aos 
poucos no óleo quente,escorrer 
em papel absorvente e reservar.
Emumapanela pequena,colocar 
o açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o açúcar 
dissolva,acrescentar o molho de 
tomates. Misture a água fria ao 
amido de milho e acrescente à 
mistura de açúcar e vinagre,fer-
va por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou panela 
grande,coloque 4 colheres(so-
pa)do mesmo óleo em que fritou 
os pedaços de lombo. Aqueça e 
acrescente os cubos da cebola 
e do pimentão,refogue rapida-
mente em fogo alto,cerca de 3 
a 4 minutos.
Coloque os cubos de abacaxi 
e os pedaços de lombo,misture 
bem e regue com o molho agri-
doce. Cozinhe em fogo baixo 
por 3 minutos, se o molho es-
tiver muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

Ingredientes

POLENTA COM BIFE 
ENROLADO
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