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Gigante da Colina 
volta ao G-4 da Série 
B após 45 rodadas

PÁG.5

PM cerca quadrilhas 
de roubo de veículos 
e de cargas no Rio

PÁG.7

Com o apoio de um blindado da Polícia Militar 
e diversas viaturas, agentes do 4ºBPM (São Cris-
tóvão) realizam uma operação de repressão aos 
criminosos na Zona Portuária.

OPERAÇÃO

Corpo de juíza é 
achado em carro 

SUSPEITA DE SUICÍDIO 

PÁG.7

REGINALDO PIM
ENTA / AGÊNCIA O DIA

Empresários ameaçados 
de morte pela milícia na 
Baixada esperam por justiça

PÁG.7

PÁG.3

“Meu bebê, meu príncipe”, 
diz mãe de perito ao 
abraçar caixão do filho 

MORTO DE FORMA COVARDE

Familiares do policial civil Renato Couto Mendonça, de 41 anos, 
se despediram dele na manhã de ontem (17), no Cemitério Jardim 
da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.  A mãe do agente 
passou mal assim que o corpo do filho chegou ao cemitério. 

PÁG.7

De Charles Darwin a 
príncipe Dom Pedro

O presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado (Alerj), deputado André Ceciliano 
(PT), visitou a Fazenda Campos Novos, na 
Região dos Lagos. No patrimônio histórico 
será instalado um novo campus da Universi-
dade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). 
A restauração será custeada com a doação 
de R$ 30 milhões feita pela Casa. 

Ui, que frio!
SOLIDARIEDADE 

Prefeitura do Rio decidiu ante-
cipar a Campanha do Agasalho, 
para dar assistência à popula-
ção em situação de rua. A che-
gada de uma intensa frente fria 
acendeu o sinal de alerta.

PÁG.6

Foragido roda com mais de  
R$ 50 mil em ônibus em Piraí

PÁG.7

Ação do Sebrae Rio
vai tirar dúvidas sobre 
a declaração do IR

PÁG.6

Hemorio realiza 
nova campanha de 
coleta sanguínea

PÁG.6

Cláudio Castro lidera 
disputa ao governo 
do Rio; Freixo é o 2º 

PÁG.3

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PÁG.3
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A Série Músicos da 
OSB, que a Or-
questra Sinfônica 

Brasileira levará ao palco 
do Teatro de Câmara, na 
Cidade das Artes, dias 21 e 
22 de maio, promete. Ubi-
ratã Rodrigues, violinista 
da OSB, atuará como re-
gente nas apresentações e a 
nova musa do Rio, a spalla 
Priscila Rato será a solista. 
O concerto do sábado (21) 
é noturno (19h), enquan-
to o do dia 22 (domingo) 
integra os Concertos para 
a Juventude – récita ma-
tutina, de caráter didático, 
com ingressos a R$10.

A obra de Shostakovich 
que abre este espetáculo 
é, na verdade, uma trans-
crição orquestral feita por 
Rudolf Barshai – amigo e 
discípulo do compositor – 
para o Quarteto de Cordas 
No. 4, escrito em 1949. 
Shostakovich idealizou o 
quarteto como um ato de 
protesto contra o antisse-
mitismo na União Sovi-
ética, e a peça apresenta 
uma forte inflexão judaica, 
sobretudo no movimen-
to final. Neste ambicioso 
arranjo realizado por Bar-
shai, a tensão dramática 
do Quarteto em Ré maior 
ganha novas proporções, 
principalmente por con-
ta das brilhantes escolhas 
instrumentais.

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com
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Os indícios de baixa popularidade de uma parlamentar são cada vez mais evidentes na Baixada Fluminense. 
Após ser criticada por não destinar recursos para o município pelo qual foi eleita, a nobre parece ter acordado 
do coma da ingratidão e resolveu anunciar a liberação de dinheiro para o berço do seu reduto eleitoral.

Magra popularidade 

O SOMBRA ENVIE SUA 
DENÚNCIA OU ELOGIO!

horahmunicipios@gmail.com

Os opositores de plantão não perderam tempo e tra-
taram logo de apontar a metralhadora para a atitude 
da moça, que ascendeu como um meteoro na política. 
Para eles, a decisão de destinar os tais recursos é uma 
forma de tentar recuperar o filme queimado por segui-
das decepções com o eleitorado e cheira a estratégia 
eleitoral, algo que ela conhece bem, segundo eles. 

Metralhadora política
Em contagem regressiva para ganhar as ruas em busca 

de votos para as eleições de 2 de outubro, a nobre parla-
mentar quer evitar ser achincalhada pelo eleitorado e exe-
crada nas redes sociais, como ocorreu há pouco tempo. 
Resta saber se a população vai perdoar as vaciladas da 
deputada ou dar o troco, afinal vale aquele velho ditado: 
quem bate esquece, quem apanha, não’. 

Achincalhada nas redes

M
ARINA ANDRADE/DIVULGAÇÃO

Récita integra os Concertos para a Juventude, de caráter didático, com ingressos a preços populares

A guitarra vermelha de 
Noel Gallagher, destruída 
por seu irmão Liam na noi-
te da separação da banda 
Oasis em 2009, foi leiloada 
ontem (17) em Paris. O ins-
trumento foi comprado por 
385,5 mil euros, incluindo 
despesas, cerca de R$ 2 mi-
lhões.

Em 28 de agosto de 2009, 
houve “uma grande bagun-
ça nos camarins” do festival 
parisiense Rock en Seine, 
lembrou recentemente em 
conversa com a AFP Jona-
than Berg, co-fundador da 
galeria Artpéges, onde acon-

teceu o leilão do icônico ins-
trumento, da marca Gibson.

“A guitarra de Noel aca-
bou quebrada e então hou-
ve a separação do grupo”, 
acrescentou Berg.

Guitarra que separou 
grupo Oasis é leiloada

Nova musa do Rio, a spalla Priscila Rato será a solista

OSB se 
apresenta 
na Cidade 
das Artes 

De todos os ensaios 
de Mozart no gênero, o 
Concerto para Violino e 
Orquestra No.3, em Sol 
Maior, K.216 – segunda 
obra deste programa – é 
certamente um dos mais 

conhecidos. Nele, a leve-
za orquestral e a graciosi-
dade no manejo da escrita 
se complementam em um 
todo de puro frescor.

Embora reminiscente 
dos concerti-grossi bar-

rocos, a última peça do 
programa, o Divertimento 
para Orquestra de Cordas 
de Béla Bartók, é uma 
obra original, de texturas 
neoclássicas. Escrita no 
ano de 1939, em 15 dias 

de extrema concentração e 
produtividade, a composi-
ção foi encomendada pelo 
maestro suíço Paul Sacher, 
famoso patrono musical 
responsável por comissio-
nar as Metamorphosen de 

Strauss e o Concerto em 
Ré, de Stravinsky.

Criados em 1943, os 
Concertos para Juventu-
de têm como fundamento 
promover uma aproxima-
ção entre o público e a 

música de concerto. Para 
isso, a série é composta 
por apresentações didáti-
cas que, em 2022, contam 
com a atriz Suzana Nasci-
mento como mestre de ce-
rimônia. 

CONCERTO PARA VIOLINO E ORQUESTRA 

Câmara do Rio terá 
mostra sobre Japão
O Consulado-Geral do 

Japão no Rio de Janeiro re-
aliza a exposição Japão na 
Câmara, levando peças de 
seu acervo para apreciação 
de quem passar pela Câ-
mara Municipal do Rio, no 
Centro. A mostra acontece 
de 2 a 21 de junho, das 9h 
às 18h, no Saguão José do 
Patrocínio Bonecas ilustra-
tivas do tradicional teatro 
Kabuki, delicadas peças em 
madeira representando os 
festivais de cada mês, peças 
em origami (dobradura de 
papel) e cerâmica compõem 
a exposição, e são uma óti-

ma oportunidade para co-
nhecer o Japão sem sair de 
terras cariocas. Também 
estão disponíveis gratuita-
mente revistas, folhetos e 
material informativo sobre o 
Japão. O navio Kasato Maru 
atracou em 18 de junho de 
1908 no porto de Santos, em 
São Paulo. Assim, em junho 
celebra-se o mês da imigra-
ção japonesa no Brasil. Para 
marcar esta data, a Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro 
recebe uma iluminação es-
pecial em tons de vermelho, 
em referência à bandeira do 
Japão.  

DIVULGAÇÃO

Instrumento foi 
quebrado em 2009 

durante festival parisiense 
Rock en Seine

REUTERS/BENOIT TESSIE

Cartaz de divulgação da exposição com delicadas peças em madeira
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A meta da Corte é ter 
“mais de 100 obser-
vadores internacio-

nais” para acompanhar as 
eleições no Brasil em 2 de 
outubro deste ano. A afir-
mação foi feita ontem pelo 
presidente do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), 
ministro Edson Fachin, du-
rante palestra com o tema 
“Democracia e eleições na 
América Latina e os desa-
fios das autoridades eleito-
rais”, realizada na sede da 
Corte. Um dos convidados 
do evento foi o diretor para 
a América Latina e Caribe 
do Instituto Internacional 
para Democracia e Assis-
tência Eleitoral, DanielZo-
vatto.

Ao citar ineditismo, o 
ministro disse que está con-
vidando todos os principais 
organismos e centros inter-
nacionais especializados 
para atuar como observa-

dores do pleito. Atuarão 
como observadores, as 
seguintes entidades: OEA 
(Organização dos Estados 
Americanos); Parlamento 
do Mercosul; Rede Eleito-
ral da CPLP (Comunidade 
dos Países de Língua Portu-
guesa); Uniore (União Inte-
ramericana de Organismos 
Eleitorais); Carter Center; 
IFES (Fundação Interna-
cional para Sistemas Elei-
torais); e Rede Mundial de 
Justiça Eleitoral.

O ministro disse que um 
acordo com o Instituto In-
ternacional para Democra-
cia e Assistência Eleitoral 
vai garantir a formação de 
uma rede de observadores 
internacionais, com a vinda 
ao Brasil de “diversas auto-
ridades europeias e de ou-
tros continentes que tenham 
interesse e condições” em 
acompanhar as eleições.

As declarações de Fachin 
foram feitas durante pales-
tra com o tema “Democra-
cia e eleições na América 
Latina e os desafios das 

autoridades eleitorais”, re-
alizada na sede do TSE. A 
Corte recebeu o diretor para 
a América Latina e Caribe 
do Instituto Internacional 
para Democracia e Assis-
tência Eleitoral, Daniel

Zovatto.
“A tranquilidade eleito-

ral, a total transparência, a 
eficiência da Justiça Elei-
toral, em um país das di-
mensões e da relevância do 
Brasil, é também a tranqui-
lidade que pode se projetar 
para toda a região”, decla-
rou o ministro. 

União Europeia 
é vetada 

O TSE declinou do con-
vite inédito feito para que 
a União Europeia enviasse 
observadores para as elei-
ções presidenciais de outu-
bro no Brasil, depois que o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) se opôs ao 
pedido.

Na ocasião, a Corte res-
salvou que “nos próximos 
meses, se for verificada a 

necessidade e o interesse 
de ambos os lados, pode-

rá haver uma participação 
mais reduzida e de caráter 

técnico de membros da UE 
no período eleitoral”.

ELEIÇÕES 2022

REPRODUÇÃO/OPODER360

Eleições no Brasil terão mais de
100 observadores internacionais
ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

Fachin: “A tranquilidade eleitoral no Brasil “pode se projetar para toda região”

Principais organismos internacionais foram convidados pelo TSE para atuar no pleito de 2 de outubro 

No evento, Fachin des-
tacou que o retorno do 
voto impresso não inte-
ressa a “ninguém” e que a 
adoção da urna eletrônica 
permitiu a superação de 
“inquietudes”.

O presidente do TSE, 
declarou que ataques a 

instituições e autoridades 
eleitorais pelo mundo ser-
vem de alerta para a “pos-
sibilidade de regressão” 
no Brasil, que já estaria 
“infiltrada” no país. “É 
um alerta para a possibi-
lidade de regressão a que 
estamos sujeitos e que 

infelizmente pode se in-
filtrar em nosso ambiente 
nacional, o que, a rigor, 
infelizmente já ocorreu.” 
Ele citou a invasão ao Ca-
pitólio, nos Estados Uni-
dos, em janeiro de 2021, 
e ataques a instituições 
eleitorais no México.

VOTO IMPRESSO NÃO INTERESSA A “NINGUÉM”

Pesquisa: Castro fica 
isolado na liderança

O  governador e candida-
to à reeleição Claudio Castro 
(PL) está isolado na lideran-
ça nas eleições para gover-
nador do Rio. Pela primeira 
vez, a Pesquisa Quaest mos-
tra que ele tem 25% e 26% 
nos dois cenários usados, 
enquanto o seu maior adver-
sário, Marcelo Freixo (PSB) 
está com 18% e 19%, com 
a margem de erro é de 2.8 

p.p.. O grau de confiança é 
de 95%. No 2º e 3º pelotão 
vem o ex-prefeito de Ni-
terói, Rodrigo Neves (PDT), 
com robustos 8%, seguidos 
por André Ceciliano (PT) e 
Paulo Ganime (Novo), am-
bos com 2%. E finalmente, 
Felipe Santa Cruz (PSD), 
com apenas 1%. Já no 2º 
turno, Claudio Castro ven-
ceria qualquer um de seus 

adversários. A proporção 
dos que dizem que irão votar 
em branco, anular ou deixar 
de votar chega a 33%. Os 
indecisos representam 10%. 
oram entrevistadas 1.200 
pessoas face a face entre 
os dias 12 e 15 de maio. A 
pesquisa foi registrada na 
Justiça Eleitoral sob os nú-
meros BR-01548/2022 e RJ-
09916/2022.

Claudio Castro (PL) segue na frente do seu opositor, Marcelo Freixo (PSB)

REPRODUÇÃO 
O reitor da UFF, pro-

fessor Antônio Cláudio da 
Nóbrega, foi um dos ven-
cedores do prêmio Brasil 
Mais Inclusão da Câmara 
dos Deputados, edição de 
2022. O reitor foi selecio-
nado para concorrer ao prê-
mio através de indicação 
do deputado federal Chico 
D’Angelo (PDT-RJ).

O prêmio, criado em 
2015, é uma homenagem 
anual a empresas, entes fe-
derados (União, Estados 
e Municípios), entidades 
(ONGs, OSCIPs) ou per-
sonalidades que tenham 
realizado ações em prol da 
inclusão de pessoas com 
deficiência ou sejam, elas 
próprias, exemplos de vida 
e superação.

Além de reitor da UFF, 
Antônio Cláudio é gra-

duado em Medicina, 
tem mestrado em bio-
física, doutorado em 
ciências com estágio 
sanduíche na Univer-
sidade do Texas. É 
especialista em medi-
cina do exercício e do 
esporte em cardiolo-
gia.

Levou 11 tiros em 
assalto 

O reitor, em 1999, so-
freu um assalto e levou 11 
tiros. Um deles, atingiu a 
medula do professor dei-
xando-o tetraplégico, o 
que não o impediu de con-
tinuar lecionando, nem de 
fazer exercício físico

A solenidade de premia-
ção acontecerá na semana 
em que se comemora o Dia 
Nacional da Luta da Pes-

soa com Deficiência (21 
de setembro) ou na sema-
na em que se comemora o 
Dia Internacional das Pes-
soas com Deficiência (3 
de dezembro), instituído 
pela Organização das Na-
ções Unidas. Na ocasião, 
é concedido um diploma 
de menção honrosa a cada 
agraciado no Salão Nobre 
da Câmara dos Deputados, 
em Brasília.

O professor Antônio Cláudio 
da Nóbrega é um dos vencedores 

do ‘Brasil Mais Inclusão’

DIVULGAÇÃO

Reitor da UFF vence prêmio 
da Câmara dos Deputados

Novo campus da Uenf terá recursos da Alerj
O presidente da Assem-

bleia Legislativa do Esta-
do (Alerj), deputado An-
dré Ceciliano (PT), visitou 
na última segunda-feira 
(16) a Fazenda Campos 
Novos, localizada em 
Cabo Frio, na Região dos 
Lagos, onde será insta-
lado um novo campus da 
Universidade Estadual do 
Norte Fluminense (Uenf). 
A restauração será custea-
da com a doação de R$ 30 
milhões feita pela Casa à 
instituição, aprovada por 
meio da Lei 9.515/21.

“Por aqui, passaram 

nomes como Charles Da-
rwin e Dom Pedro. Esse é 
um patrimônio que agora 
será recuperado para ser 
não apenas um ponto tu-
rístico, mas também um 
importante centro de co-
nhecimento científico que 
vai beneficiar toda a so-
ciedade”, comentou Ceci-
liano, ao lado do prefeito 
de Cabo Frio, José Boni-
fácio. 

A Fazenda Campos No-
vos foi fundada em 1648 
e construída sobre um 
sambaqui, conta com uma 
casa, senzala, oficinas, 

capela e cemitério anexo, 
que constituem importan-
tes e raros exemplares de 
arquitetura rural jesuítica, 
caracterizando a socieda-
de da época. 

Já o prefeito José Bo-
nifácio destacou a impor-
tância da parceria com a 
Alerj para preservar a his-
tória da região e promover 
o desenvolvimento local. 
“Estive com o presidente 
André Ceciliano quando 
da visita dele a Cabo Frio 
para o lançamento do Fun-
do Soberano. Na ocasião, 
falamos a respeito da res-

tauração da fazenda e ele 
comentou sobre a possibi-
lidade desse repasse, des-
de que para instalação de 
um polo universitário. E 
menos de um mês depois, 
a doação já tinha sido fei-
ta”, agradeceu Bonifácio.

Projetos 
para população

Segundo o reitor da 
Uenf, Raul Palacio, o 
novo campus abrigará 
cursos de extensão volta-
dos à população de Cabo 
Frio e região, incluindo 
projetos de agricultura fa-

miliar e empreendedoris-
mo. O local também vai 

ter um centro de memória 
da política afro-brasileira.

DIVULGAÇÃO

André Ceciliano com o prefeito de Cabo Frio,
 José Bonifácio, na Fazenda Campos Novos
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Tensão entre Defesa 
e TSE só aumentam 

A cúpula do Ministério 
da Defesa se irritou com 
declarações feitas pelo 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
na última segunda-feira 
(16) durante entrevista ao 
programa Roda Viva, da 
TV Cultura. O congres-
sista disse não haver pos-
sibilidade de os militares 
apoiarem eventual golpe e 
afirmou ter tido encontros 
com as Forças Armadas, 
nos quais não haveriam 
criticado o processo elei-
toral.

Segundo o site O Po-
der360, os militares se sur-
preenderam com a menção 
de Pacheco, avaliou que o 
senador busca protagonis-
mo e negou internamente 
qualquer reunião para dis-
cutir o processo eleitoral. 
Pacheco declarou na en-
trevista que as Forças Ar-
madas não apoiariam uma 
tentativa de golpe de Esta-
do. Ele negou que tenham 
“papel de moderação” 

como a leitura que alguns 
bolsonaristas fazem do ar-
tigo 142 da Constituição.

“Tive alguns encontros 
com Exército, Marinha, 
Ministério da Defesa. To-
dos muito bemtratado, 
com uma relação cordial e 
institucional, diálogo ma-
duro e de ordem política. 
Não houve, em nenhuma 
hora, crítica veemente (ao 
processo eleitoral)”, disse 
Pacheco.

O ministro da Defesa, 
Paulo Sérgio Nogueira, e 
o presidente do Senado se 
encontraram publicamen-
te na Cerimônia do Dia do 
Exército, em 19 de abril, 
quando os dois se cum-
primentaram, mas não 
conversaram mais profun-
damente. Irritou ainda a 
cúpula da Defesa a falta de 
apoio às sugestões feitas 
pelo Exército em março 
deste ano sobre o sistema 
eleitoral. As recomenda-
ções não foram acolhidas 
pelo TSE.

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um 
projeto de lei que abate do Imposto de Renda da Pessoa Física os 
gastos com medicamentos de alto custo e para uso contínuo. A pro-

posta foi aprovada por 11 votos a favor e dois contrários. 

Usuários relataram na manhã de ontem (17) instabilidade no What-
sApp Web, versão para computadores do aplicativo de mensagem. O 
site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade, chegou a mostrar 

mais de 400 reclamações para a plataforma às 10h.

Cresce o movimento 
para a transferência de en-
cargos da conta de luz para 
o Tesouro. Segundo estudo 
do Instituto Escolhas, em 
parceria com pesquisado-
res da EnerStudies, a me-
dida teria forte impacto na 
redução da tarifa de energia 
elétrica em todo o Brasil.

TARIFA DE LUZ 

O estudo identificou 
três medidas que tem po-
dem levar a uma redução 
de 13,5% na tarifa. A mais 
expressiva é a retirada de 
13 encargos com nenhu-
ma relação com o setor, ou 
que representem incenti-
vos à geração de energias 
ultrapassadas.

Em dezembro, as plataformas do MS sa-
íram do ar depois de um ataque hacker. Ao 
tentar acessá-los, uma mensagem assinada 
pelo Lapsus$ Group informava que “os da-
dos internos dos sistemas foram copiados e 
excluídos” e orientava contato para resgate.

13 ENCARGOS

NÃO FOI O PRIMEIRO 

EDITORIAL

O Ministério da Saúde anunciou que 
precisou suspender o acesso às platafor-
mas Conecte SUS, e-SUS Notifica e SI-
-PNI até às 16h de ontem (17), depois que 
uma tentativa de ataque hacker foi identi-
ficada. 

ATAQUE HACKER 

De autoria do presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa do RJ (Alerj), 
deputado André Ceciliano 
(PT), a Lei 9.685/22 insti-
tuiu uma série de medidas 
para agilizar a consulta. 
A norma foi sancionada 

pelo governador Cláu-
dio Castro e publicada no 
Diário Oficial ontem 17). 
De acordo com a nova 
lei, os aparelhos deverão 
estar disponíveis no local 
em que os produtos ficam 
expostos, a uma distância 

máxima de 15 metros de 
cada item. Além disso, 
cartazes deverão informar 
a localização dos leitores. 
Caso algum dos equipa-
mentos esteja quebrado, o 
consumidor tem o direito 
de solicitar a reposição.

Colocar leitores de preço em locais de 
fácil acesso, virou lei no estado do RJ 

REPRODUÇÃO 

O governador do Rio, 
Cláudio Castro (PL), li-
dera a disputa ao governo 
no 1º turno com 25% das 
intenções de voto. É o que 
aponta a pesquisa Genial/
Quaest realizada de 12 a 15 
de maio de 2022. Marcelo 
Freixo (PSB) aparece em 
segundo, com 18%.

NA LIDERANÇA 

Butantan estuda isolamento na pandemia
como hipótese para hepatite misteriosa

A comunidade cientí-
fica tem sido desa-
fiada com a hepati-

te severa e aguda que tem 
afetado crianças de 1 mês 
a 16 anos em todo mundo, 
com oito casos suspeitos 
em Minas Gerais. O Insti-
tuto Butantan traçou quatro 
possíveis causas para a do-
ença misteriosa. Isolamen-
to prolongado em função 
das medidas de prevenção 
à Covid-19 é uma das hipó-
teses, mas nada foi efetiva-
mente confirmado. 

Segundo documento do 
Ministério da Saúde volta-
do para orientar profissio-
nais de saúde em todo país, 
o isolamento na pandemia 

poderia ter alterado a imu-
nidade das crianças, uma 
vez que “o confinamento 
foi uma mudança dramá-
tica e enorme no compor-
tamento da sociedade, as 
crianças não tiveram ex-
posição habitual a esses 
vírus durante a pandemia 
da covid-19” e, por isso, 
“podem estar apresentando 
respostas imunes graves e 
considerando os resultados 
laboratoriais neste inverno 
vimos aumento em toda 
a gama de vírus incluindo 
adenovírus”, explica.

Concentrado 
no fígado 

A outra hipótese levan-
tada pelo Butantan é a de 
que a doença estaria de fato 
relacionada ao adenovírus. 
O Ministério da Saúde cita 

o virologista da Uni-
versidade de Bristol, 
David Matthews, que 
explica que o vírus, 
normalmente associado 
a doenças sem grandes 
complicações, pode ter 
mudado ou algo acon-
tecido com os pacien-
tes. Por essa razão, a 
resposta dos organis-
mos ao vírus teria se 
concentrado no fígado 
e não no trato respira-
tório como é o comum. 

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

Documento aponta quatro possíveis hipóteses para surgimento da doença que afeta crianças de até 16 anos

MAIS UMA AMEAÇA 

DIVULGAÇÃO

GERAL

A hepatite severa e aguda tem afetado crianças de 1 mês a 16 anos em todo mundo
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Avião foi derrubado por alguém na cabine que deu o comando 

Parte da asa do Boeing 737-800 da 
Eastern China Airlines é vista em área de busca 

AP

Nos Estados Unidos, 
inclusive, o Centro de 
Prevenção e Controle de 
Doenças (CDC) mudou o 
status da doença de aler-
ta para demanda de ação 
imediata dos médicos e a 

principal orientação por 
lá é que haja testagem de 
adenovírus para identifi-
car qualquer relação da 
hepatite misteriosa com 
o vírus. Ainda segundo o 
ministério, cerca de 10% 

das crianças afetadas pela 
doença necessitaram de 
transplantes de fígado.

Outra possível explica-
ção para o surgimento da 
hepatite misteriosa é a de 
a doença ser uma possível 

sequela pós-covid, mas 
o próprio Ministério da 
Saúde pondera que “não 
existem evidências, nem 
informações de uma nova 
variante que pode ser a 
causa específica”. 

STATUS DE DEMANDA DE AÇÃO IMEDIATA DOS MÉDICOS

CHINA - Dados de voo 
indicam que alguém no co-
ckpit derrubou intencional-
mente o jato da China Eas-
tern, em  Guangxi Zhuang, 
no sul da China, em 21 de 
março de 2022. O Boeing 
737-800 estava viajando em 
alta altitude quando de re-
pente caiu em uma posição 
quase vertical, chocando-se 
contra uma montanha com 
velocidade extrema. Dados 
de uma caixa preta recupera-
da no acidente sugerem que 

entradas nos controles em-
purraram o avião para o mer-
gulho fatal, de acordo com 
autoridades familiarizadas 
com a avaliação preliminar 
de autoridades dos EUA so-
bre o que levou ao acidente.

Segundo informações do 
“Wall Street Journal”, a in-
vestigação mudou o foco 
para os pilotos e pode de-
morar um pouco para con-
cluir quais foram as causas 
e fatores que contribuíram 
para o acidente, mas a China 

Eastern começou a devolver 
os 737-800 aos céus depois 
de deixar em terra toda a sua 
frota por cerca de um mês 
após o acidente.

O relatório preliminar da 
investigação chinesa sobre 
a queda, divulgado em abril, 
aponta que os pilotos deixa-
ram de responder aos con-
troladores de voo logo após 
a primeira perda de altitude. 
O documento também não 
apontou falhas no Boeing 
737-800.
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NA MEMÓRIA

Em 2011, Fluminense também teve que 
lutar contra a matemática na Argentina

DIVULGAÇÃO

Gum em confusão com Escudero em jogo entre Fluminense e Argentino Jrs em 2011 

ESPORTES

Com uma matemáti-
ca complicada para 
conseguir a vaga 

nas oitavas de final da Sul-
-Americana, o Fluminense 
pode recorrer a um passado 
não tão distante para seguir 
motivado e sonhando com 
a classificação na competi-
ção da Conmebol.

Se desta vez o time pre-
cisa vencer o Unión pela 
quinta rodada do Grupo 
H para seguir vivo na dis-
puta e secar o Junior Bar-
ranquilla contra o Oriente 
Petrolero, em 2011, o Flu 
tinha que superar o Argen-
tinos Juniors, fazer saldo e 
ainda torcer por derrota do 
Nacional do Uruguai dian-
te do América do México 

na Libertadores.
Por não ter ido bem na 

fase de grupos, o Flumi-
nense não dependia so-
mente de si para se classifi-
car. Era necessário vencer 

o Argentinos Jrs. e torcer 
por derrota do Nacional do 
Uruguai diante do Amé-
rica do México. Em caso 
de empate no confronto 
em Montevidéu, o que se 

confirmou, o Flu precisaria 
de triunfo por dois gols de 
diferença.

Segundo os matemáticos 
na época, a equipe coman-
dada por Enderson Morei-

ra tinha 8% de chances de 
avançar. O jogo era válido 
pela última rodada da cha-
ve. Naquele ano deu certo.

Campeões nacionais da 
época, Fluminense e Ar-
gentinos Juniors se enfren-
taram no Diego Armando 
Maradona, em Buenos Ai-
res. Em busca da classifi-
cação, o Fluminense abriu 
o placar aos 17 minutos, 
com Júlio César.

Na sequência, a equi-
pe argentina empatou em 
cobrança de pênalti. Mas, 
ainda no primeiro tempo, 
Fred marcou em cobrança 
de falta.

No começo do segundo 
tempo, o Argentinos Ju-
niors igualou o marcador 
novamente. Logo depois, 
Rafael Moura recolocou 
os tricolores em vantagem: 
3 a 2. Mas ainda faltava 

um gol. E ele saiu aos 43 
minutos. Edinho invadiu 
a área e sofreu um pênal-
ti. Fred bateu e garantiu a 
vaga para o Fluminense. 
Após o apito final, os jo-
gadores do Argentinos Ju-
niors iniciaram uma briga.

Desta vez, pela Sul-A-
mericana, o Fluminense 
precisará novamente con-
trariar as probabilidades 
para se classificar. Com 
7 pontos, mesmo número 
que o Junior Barranquilla, 
faltando duas rodadas para 
o fim, o Flu vê ainda o 
Unión com oito pontos no 
Grupo H.

Para seguir vivo e so-
nhando, precisa vencer em 
Santa Fé e torcer por um 
tropeço da equipe colom-
biana diante do Oriente 
Petrolero, que ainda não 
pontuou em quatro jogos.

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

Botafogo anuncia venda de 
uniformes a partir de junho
O Botafogo anunciou 

que fará novos uniformes 
para a temporada, de con-
fecção própria, que come-
çarão a ser vendidos a par-
tir de junho. As peças em 
desenvolvimento serão co-
mercializadas com a marca 
“Glorioso”.

Os uniformes atuais fo-
ram feitos provisoriamente 
e pensados para período 
curto. Tanto que o clube 
não anunciou e nem colo-
cou os modelos à venda. 
O planejamento era fe-
char com um fornecedor 

de material esportivo para 
o início do Campeonato 
Brasileiro, o que não acon-
teceu. O clube informou 
que negociará com calma 
com possíveis parceiros e 
só exibirá a nova marca em 

2023.
Com o prazo estendido, 

a diretoria também infor-
mou que reabrirá as lojas 
físicas a partir do segundo 
semestre. As unidades es-
tão fechadas há quase um 

ano após litígio do clube 
com o antigo parceiro. A 
ideia inicial era esperar o 
novo patrocinador. Mas, 
com a nova estratégia, o 
Bota vai tirar do papel uma 
iniciativa própria.

Clube lançará novas peças de confecção própria

DIVULGAÇÃO

Ainda que o Botafogo de 
Luís Castro esteja em bus-
ca da consolidação de um 
trabalho que iniciou há me-
nos de dois meses, alguns 
pontos positivos e negati-
vos da equipe podem ser 
observados até aqui. Uma 
fragilidade é o fato de so-
frer a maioria dos gols no 
primeiro tempo. Por outro 
lado, um dos pontos fortes 
é o poder de reação nos úl-
timos 45 minutos dos jo-
gos.

Nas seis primeiras ro-
dadas do Brasileirão, Luís 
Castro viu sua equipe so-
frer sete gols ao todo. Cin-
co deles ocorreram na eta-
pa inicial. Depois do papo 
no vestiário e de algumas 
modificações, o treinador 
fez o Botafogo reagir, mar-
cando 11 vezes no segundo 
tempo. Enquanto que, no 
primeiro, só quatro. Destes 
14 gols, sete tiveram par-
ticipação (assistência ou 
finalização) de jogadores 
que entraram no jogo após 
substituição do técnico.

Contra o Corinthians, 
Luís Castro viu o Botafogo 
estrear no Brasileirão den-
tro de um dos camarotes do 
Nilton Santos, pois ainda 
não tinha condições legais 

para estar à beira do gra-
mado. No primeiro tempo, 
os paulistas não tomaram 
conhecimento dos donos 
da casa e resolveram a par-
tida, marcando logo três 
vezes. O gol de honra ca-
rioca saiu dos pés de Diego 
Gonçalves, que entrou na 
etapa complementar.

Um exemplo melhor 
para o português foi a par-
tida contra o Ceará, na sua 
estreia na área técnica. Fora 
de casa, o time começou 
ganhando, com Victor Sá, 
mas sofreu o empate aos 
43 minutos do jogo. No in-
tervalo, o discurso do trei-
nador fez efeito, e os dois 
gols da vitória saíram dos 
pés de Erison no segundo 
tempo - um deles foi de pê-
nalti sofrido por Romildo, 
que ingressou no decorrer 
do confronto.

Diante do Juventude, no 
Nilton Santos, o dedo de 
Luís Castro novamente foi 
providencial: ele tirou do 
banco Diego Gonçalves 
aos 22 do segundo tempo, 
poucos instantes depois de 
os gaúchos terem aberto o 
placar. Aos 38, o atacante 
marcou o gol que evitou 
a derrota do Botafogo em 
casa.

Maioria dos gols do Fogão
 só sai no segundo tempo 

O Vasco está de volta ao 
G-4 da Série B após 45 ro-
dadas. E o retorno ao gru-
po dos que se classificam à 
elite, mesmo sem entrar em 
campo, foi com emoção. O 
Ituano tirou dois pontos do 
Grêmio com empate con-
quistado aos 47 minutos 
do segundo tempo nesta 
segunda-feira e estacionou 
os gaúchos na sexta colo-
cação.

Se vencesse em Itu, o Tri-
color pularia para 14 pontos 
e deixaria o Vasco em quin-
to lugar. Não conseguiu, e 

o time de Zé Ricardo, que 
dormiu no G-4 com a im-
portante vitória por 1 a 0 
sobre o Bahia, lá ficará após 
o término da sétima rodada.

O Vasco não entrava no 
G-4 da Série B desde a úl-
tima rodada da edição de 
2016, quando ascendeu à 
elite do futebol brasileiro 
com a terceira colocação.

Quarto colocado com 13 
pontos, o Vasco enfrenta o 
Guarani em Manaus na pró-
xima quinta-feira (19), pela 
oitava rodada da Série B, às 
21h30 (de Brasília). 

Vasco volta ao G-4 da 
Série B após 45 rodadas

Fabrício Bruno 
opera o pé e 

desfalca o Fla 
por dois meses

O Flamengo divulgou que 
o zagueiro Fabrício Bruno 
fez uma cirurgia para retira-
da de fragmentos ósseos do 
pé esquerdo. O tempo pre-
visto para retorno aos gra-
mados é de dois meses.

Gerente de Saúde e Alto 
Rendimento do Flamengo, 
Dr. Márcio Tannure disse 
que o tratamento feito antes 
surtiu bom efeito, mas que a 
cirurgia era o último estágio 

para sua recuperação.
“O Fabrício permanece-

rá em casa durante a sema-
na e retorna ao clube para 
os trabalhos de fisioterapia 
na próxima segunda-feira . 
O prazo para que volte aos 
jogos do Flamengo está es-
timado em torno de dois me-
ses, o que mantém o previs-
to antes mesmo da cirurgia. 
O tratamento evoluiu como 
todos os exames mostraram 

e entramos agora no último 
estágio do problema grave 

que ele sofreu”, disse Már-
cio Tannure.

Zagueiro vai iniciar a fisioterapia na próxima segunda

DIVULGAÇÃO

Com poucas 
chances de 

classificação na 
Libertadores 

daquele ano, Flu 
venceu o Argentinos 

Juniors, desta 
vez, precisa 

vencer o Unión

Sem Fred e Felipe Melo, Fluminense embarca 
para enfrentar o Unión na Argentina

Com o meia Paulo Henri-
que Ganso, mas sem Felipe 
Melo e Fred entre os joga-
dores, o Fluminense embar-
cou para a Argentina, onde 
enfrentará o Unión Santa 
Fe, no Estádio 15 de Abril, 
pela quinta rodada do Grupo 
H da Sul-Americana na pró-

xima quinta-feira (19). No-
vidade entre os jogadores, 
Ganso sofreu uma lesão no 
músculo posterior da coxa 
direita no primeiro tempo 
da partida contra o Palmei-
ras, válida pela quinta ro-
dada do Brasileirão, e não 
atua desde então. Ainda no 

aeroporto, o meia afirmou 
estar totalmente recuperado 
e disse que o Fluminense só 
depende das próprias forças 
para se classificar.

“Não é fácil, mas estamos 
preparados para fazermos 
um grande jogo e se Deus 
quiser buscar a vitória, que 

é o resultado que precisa-
mos. Estou zerado, mais que 
100%. O Fluminense de-
pende dele. Isso que temos 
que fazer. Temos que ir para 
a Argentina, vencer o jogo e 
depois vamos para a última 
rodada dependendo de nós”, 
disse o meia.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

GERAL

Chegada de frente fria no Rio 
antecipa campanha do agasalho

Campanha está sendo lançada cerca de um 
mês antes do registrado em anos anteriores

A temperatura está em 
queda na cidade do 
Rio, com previsão 

de os termômetros mar-
carem até 13 graus nesta 
quarta-feira (18), segundo o 
Alerta Rio, sistema de mo-
nitoramento da Prefeitura.

Para ampliar o aten-
dimento à população em 
situação de rua neste perí-
odo de frio mais intenso, 

a Secretaria Municipal de 
Assistência Social iniciou 
a Campanha do Agasalho. 
Além disso, três pontos 
vão funcionar 24 horas 
por dia para acolher e en-
caminhar essas pessoas a 
abrigos municipais. Fica-
rão abertos os Centros de 
Referência Especializados 
(Creas) Maria Lina de Cas-
tro Lima, no Flamengo, e 
Zilda Arns Neumann, em 
Campo Grande, e o Cen-
tro Pop Bárbara Calazans, 
na região central. Nessas 
unidades serão oferecidos 

alimento, água, roupas, cal-
çados e cobertores. A cam-
panha está sendo lançada 
cerca de um mês antes do 
registrado em anos anterio-
res. Todas as unidades da 
secretaria estão mobiliza-
das para a ação. Nesse pe-
ríodo são necessárias tam-
bém doações de material de 
higiene pessoal e limpeza. 
A secretaria está fechan-
do novas parcerias com a 
sociedade civil para poder 
ampliar a capacidade de 
abrigamento. Atualmente 
são 2.600 vagas nas redes 

pública e conveniada. O 
número varia diariamente, 

de acordo com a demanda 
que vem das ruas. A pre-

visão é que sejam criadas 
mais 166 vagas.

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

DIVULGAÇÃO

Três pontos vão funcionar 24 horas por dia

Ação gratuita tira dúvidas sobre declaração do Imposto de Renda
Uma ação gratuita vai 

tirar dúvidas sobre a decla-
ração do Imposto de Ren-
da. A iniciativa, organiza-
da pelo Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio e 
pelo Sebrae Rio, vai ocor-
rer em estações do metrô 
e também no calçadão de 
Campo Grande, na Zona 
Oeste.

Durante a campanha, 
profissionais de contabi-
lidade vão distribuir fo-
lhetos e orientar o públi-
co sobre o assunto. Além 
disso, os clientes do metrô 

que são empreendedores 
ou querem abrir a própria 
empresa vão poder buscar 
orientações com analistas 
do Sebrae Rio sobre em-
preendedorismo.

De acordo com o presi-
dente do Conselho Regio-
nal de Contabilidade do 
Rio, Samir Nehme, o obje-
tivo é auxiliar quem ainda 
possui dúvidas sobre os 
procedimentos.

O atendimento presen-
cial é gratuito e acontece 
das 10h às 17h. A campa-
nha tem início hoje (18) 

na estação Carioca. Já na 
quinta (19) é a vez da Si-
queira Campos. A última 
é a estação Nossa Senhora 
da Paz, na sexta (20).

No mesmo dia, a ação 
“Facilita Imposto de Ren-
da” também vai ocorrer 
no calçadão de Campo 
Grande. No dia 24, os con-
tribuintes terão a última 
oportunidade de receber 
orientações no Buraco do 
Lume, no Centro do Rio.

O prazo de entrega da 
declaração do IRPF se en-
cerra no dia 31 de maio.

DIVULGAÇÃO

Campanha tem início hoje

Hemorio faz nova campanha de 
arrecadação de sangue na Praça XV

A inauguração de um cen-
tro cultural se junta a uma 
campanha de solidariedade. 
A Procuradoria Geral do 
Estado promove, junto ao 
Hemorio, uma ação de cole-
ta de sangue no antigo Con-
vento do Carmo, na Praça 
XV, no Centro do Rio. 

A doação acontece hoje 
(18) e marca também a en-
trega do Centro Cultural da 
PGE, que foi restaurado. O 
antigo convento foi constru-
ído em 1619 e foi a casa da 
rainha de Portugal Maria I 
entre 1808 e 1816.

São seis cadeiras para 
atender cerca de 120 pesso-
as entre às 10h e 16h. Para 
doar, é preciso ter entre 16 e 
69 anos, pesar no mínimo 50 
quilos, estar bem de saúde e 
levar um documento oficial 
com foto. Não é necessário 
estar em jejum, mas os do-
adores devem evitar alimen-

tos gordurosos nas quatro 
horas que antecedem a cole-
ta e não ingerir bebidas alco-
ólicas 12 horas antes. 

Os voluntários também 
não podem ter tido hepatite 
após os 10 anos, nem estar 
expostos a doenças trans-
missíveis pelo sangue. Mu-
lheres grávidas ou amamen-

tando e usuários de drogas 
não podem doar. Já quem 
teve Covid-19 só pode parti-
cipar da ação 10 dias depois 
do desaparecimento dos sin-
tomas, e quem tomou a va-
cina contra a doença, pode 
doar após sete dias da apli-
cação ou dois dias depois, 
no caso da Coronavac.

Ação é uma parceria com a Procuradoria Geral do Estado

DIVULGAÇÃO

A construção de uma 
proposta de estratégia de 
governo digital para o Rio 
de Janeiro foi o tema do 
evento que aconteceu on-
tem (17), no Arquivo Geral 
da Cidade, com transmis-
são ao vivo nas platafor-
mas digitais da Prefeitura.

O objetivo do encontro, 
que reuniu mais de 80 par-
ticipantes, foi apresentar e 
discutir a Estratégia de Im-
plantação do Governo Digi-
tal e da Política de Transfor-
mação Digital na cidade.

“Este tipo de discussão 
é fundamental para que 
possamos ouvir as visões e 
trocar experiências e pon-
tos de vista com os agentes 
comprometidos com esta 
nova estratégia digital: é 
fundamental que o pensa-
mento sobre o digital se 
aprofunde para construir-
mos esta estratégia e colo-

cá-la em prática nos pró-
ximos meses. A Secretaria 
de Governo e Integridade 
Pública já obteve muitos 
avanços com a digitaliza-
ção de processos, através 
do Processo.Rio, e quere-
mos avançar ainda mais”, 
afirmou Tony Chalita, se-
cretário de Governo e Inte-
gridade Pública.

Organizado pela Subse-
cretaria de Transparência 
e Governo Digital (SUB-
TGD), ligada à Secretaria 
Municipal de Governo e 
Integridade Pública (Se-
govi), o encontro “Estra-
tégia de Governo Digital, 
a transformação digital 
carioca”, foi estruturado 
em seis principais temas, 
considerados fundamentais 
para a construção da nova 
estratégia: governança, 
transformação digital dos 
serviços, melhoria dos ser-

viços públicos, ambiente 
tecnológico e institucional, 
gestão de pessoas e segu-
rança cibernética.

“A construção de uma es-
tratégia de governo digital 
é a forma que os governos 
têm usado para lidar com 
os novos contornos dados 
à tecnologia da informação, 
em uma era onde as possi-
bilidades de melhorias dos 
serviços e aumento da efi-
ciência da máquina pública 
estão potencializados pelos 
avanços computacionais 
mais diversos: desde toda 
a tecnologia móvel e seu 
acesso instantâneo, aplicati-
vos, portais, até o emprego 
de inteligência artificial nos 
canais de comunicação com 
as pessoas”, disse Bruno 
Bondarovsky, subsecretário 
de Transparência e Governo 
Digital, responsável pela 
promoção do evento.

Prefeitura do Rio discute estratégia de 
governo digital com transmissão ao vivo

Secretaria de Trabalho e Renda divulga 688 oportunidades de emprego
A Prefeitura do Rio, por 

meio da Secretaria de Tra-
balho e Renda, divulgou as 
oportunidades de emprego 
disponíveis nesta semana. 
São 688 postos abertos 
para todos os níveis de es-
colaridade. Do total, 575 
vagas são destinadas aos 
trabalhadores com defici-

ência (PCD’s). A faixa sa-
larial é de R$ 1,3 mil a R 
$5 mil.

Há chances para as fun-
ções de Técnico de Manu-
tenção de Máquinas (20 
vagas), Motorista de Ca-
minhão (20 vagas) e Me-
cânico de Motor Diesel 
(20 vagas). Os candidatos 

devem ter disponibilidade 
para trabalhar no Recreio 
dos Bandeirantes e experi-
ência comprovada. O nível 
de escolaridade exigido é 
o fundamental incompleto.

Para os profissionais 
PCD’s ainda estão dispo-
níveis diversos postos para 
uma rede de supermer-

cados nas filiais Recreio, 
Barra da Tijuca, Zona Sul 
e Olaria. As vagas são para 
Auxiliar de Serviços Ge-
rais, Auxiliar de Cozinha, 
Repositor e Operador de 
Caixa.

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
e-mail vagas.smte@gmail.

com ou comparecer a um 
dos Centros Municipais de 
Emprego, que ficam na Ti-
juca (Rua Camaragibe 25), 
em Jacarepaguá (Avenida 
Geremário Dantas 1.400, 
sala 102) e na Ilha do Go-
vernador (Estrada do Den-
dê 2.080).

Para as oportunidades 

destinadas aos trabalhado-
res com deficiência é pre-
ciso enviar o currículo para 
o e-mail: vagaspcd.smte@
gmail.com ou comparecer 
no posto de trabalho com 
atendimento para esses 
profissionais, no CIAD 
Mestre Candeia (Avenida 
Presidente Vargas 1.997).
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Corpo de perito morto por militares 
da MB é enterrado na Zona Oeste

CRIME COVARDE 

FÁBIO ROSSI / AGÊNCIA O GLOBO

O corpo do perito pa-
piloscopista da Po-
lícia Civil Renato 

Couto, de 41 anos, foi ve-
lado e sepultado na manhã 
de ontem (17), no Cemitério 
Jardim da Saudade, em Su-
lacap, na Zona Oeste do Rio. 
Ele foi agredido, seques-
trado e morto por militares 
da Marinha, na última sex-
ta-feira (13). Os envolvidos 
no crime jogaram o agente 
ainda vivo no Rio Guandu, 
em Japeri, na Baixada Flu-
minense, onde o cadáver foi 
encontrado durante buscas 
na manhã de segunda-feira 
(16). 

Cerca de 19 viaturas da 
Polícia Civil e da Coordena-
doria de Recursos Especiais 
(Core), com sirene ligadas, 
foram ao cemitério para a 
última despedida. 

Bandeira da polícia 
e com pétalas de rosas
Com uma bandeira da 

polícia e com pétalas de 
rosas jogadas sobre o cai-
xão, o agente foi sepultado 
às 11h14. A mãe e a mulher 
do policial chegaram a pas-
sar mal. Ao lado do caixão, 
a mãe de Renato dizia: “eu 
te amo meu bebê. Eu te amo 
meu príncipe”.

Ao acompanhar o veló-
rio, o papiloscopista Márcio 
Carvalho, diretor do Insti-
tuto de Identificação Félix 
Pacheco (IIFP) afirmou que 
o colega era “era um poli-
cial dedicado, sempre par-
ticipativo” e que se tivesse 

contado o que aconteceu, 
“certamente isso teria sido 
evitado”.

“Foi uma demonstração 
de banalidade. Foi uma coi-
sa que nos chocou. Estamos 
todos consternados, porque 
é uma perda muito grande. 
Ele era um policial dedica-
do, sempre participativo. 
Está doendo muito na gen-
te, porque ele era uma pes-
soa alegre e feliz. Ficamos 
muito chocados. Não era 
do temperamento dele isso. 
Certamente, se ele tivesse 
nos dito, essa fatalidade se-

ria evitada”, destacou o di-
retor do instituto.

Renato fez registros do 
material furtado e suspeita-
va que estivesse indo para 
o ferro-velho. Uma investi-
gação chegou a ser aberta, 
a cargo da 18ª DP (Praça da 
Bandeira).

“Quem tiver qualquer par-
ticipação, será responsabili-
zado. Mas, por ora, só qua-
tro pessoas estão no caso. 
Hoje estamos lá com a Seop 
para acabar com aquele fer-
ro-velho. Queremos estabe-
lecer e elucidar esse crime 

que destruiu a família do 
Renato”, disse o delegado 
Antenor Lopes.

Ferro-velho 
fechado

Uma equipe da Polícia Ci-
vil esteve na última segun-
da-feira (16) no ferro-velho, 

que fica na Praça da Bandei-
ra, na Zona Norte do Rio, e 
interditou o local. Na ma-
nhã de ontem (17), agentes 
da Secretaria municipal de 
Ordem Pública (Seop) e da 
Comlurb fizeram a remoção 
dos materiais após a prefei-
tura fechar o galpão.

Ao lado da filha e irmã de Renato, a mãe e irmã do policial civil
 passou mal durante o velório no Cemitério Jardim da Saudade 

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

Prefeitura fecha ferro-velho. A Justiça converteu a prisão em flagrante dos assassinos em preventiva 

A Justiça do Rio con-
verteu em preventiva a 
prisão em flagrante do 
empresário Lourival Fer-
reira de Lima, do seu fi-
lho, o militar da Marinha 
Bruno Santos de Lima, 
de Manoel Vitor Silva 
Soares e de Daris Fidelis 
Motta. Os três últimos 
são integrantes da Mari-
nha. A decisão foi tomada 
durante audiência de cus-
tódia, a qual os suspeitos 
foram submetidos, nesta 
segunda-feira. O bando 
foi preso na madrugada 
do último domingo (15).

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
MANTÉM PRISÃO 

O 3º sargento Manoel 
Vitor Silva Soares, que 
trabalha no Setor de 
Manutenção da oficina 
do 1º Distrito Nava, 

detalha aos policiais 
como o corpo foi

 jogado da ponte 

REPRODUÇÃO 

Empresários ameaçados pela milícia  
esperam por justiça em Queimados

Mais de sete meses após 
denúncia publicada pelo 
Hora H que relatava ame-
aças feitas por milicianos 
contra três empresários em 
Queimados, na Baixada 
Fluminense, o caso ainda 
permanece sem resposta. 
Enquanto isso, os crimino-
sos seguem desfrutando da 
impunidade. 

De acordo com Carlos 
Eduardo, Carlos Henrique 
e Carlos Alberto Castelano, 
que são irmãos e adminis-
tram pontos comerciais na 
região, os bandidos exigim 
pagamento de taxa em troca 
de falsa segurança. À época, 
eles relataram que o medo é 
constante e, em menos de 
três meses, chegaram a so-
frer duas ameaças. 

Em uma das ocasiões, em 
outubro de 2021, três ho-
mens armados, que seriam 
milicianos, usando boné e 
máscara, abordaram as ví-
timas para fazer mais uma 
cobrança. Como houve re-
cusa, o bando deixou um 

recado em alto e bom som: 
“Se não pagarem, vão mor-
rer”. O caso foi registrado 
na 58ª DP (Posse), em Nova 
Iguaçu, e as investigações 
não ainda não avançaram. 
“Nos sentimos acuados por-
que, mesmo a polícia es-

tando ciente da ação desses 
bandidos, não adotou ne-
nhuma medida para assegu-
rar nossa integridade física. 
E e meus irmãos trabalha-
mos com medo. Queimados 
está entregue a ação des-
ses criminosos, enquanto o 
cidadão de bem não pode 
pode trabalhar em paz. Es-
pero, sinceramente, que a 
polícia avance nas investi-
gações para que tenhamos 
tranquilidade. Ainda confio 
na Justiça”, desabafou o 
empresário Carlos Alberto. 

Quem puder  denunciar 
a atuação de milicianos e 
de integrantes do tráfico 
de drogas pode ligar para o 
Disque Denúncia através do 
telefone 2253-1177. O ano-
nimato é garantido.

 Os irmãos Carlos Eduardo, Carlos Henrique e Carlos 
Alberto Castelano administram pontos comerciais na região

REPRODUÇÃO 

Agentes da do 4ºBPM 
(São Cristóvão) realizam 
uma operação de repres-
são a quadrilhas de roubo 
de veículos e carga, além 
da retirada de barricadas 
colocadas em vias públi-
cas na comunidade Parque 
Alegria, no bairro do Caju, 
Zona Portuária do Rio. A 
Secretaria Municipal de 
Educação informou que 
oito unidades escolares fo-
ram fechadas para garantir 

a segurança das crianças e 
funcionários. 

Além das escolas, a Clíni-
ca da Família Fernando An-
tônio Braga Lopes acionou 
o protocolo de acesso mais 
seguro e, para segurança de 
usuários e profissionais, in-
terrompeu o funcionamento 
nesta terça-feira.

Até o fechamento desta 
reportagem, a Polícia Mili-
tar não havia divulgado so-
bre a prisão de suspeitos. 

PM faz operação contra 
quadrilha de roubo de 

veículos e de cargas no Rio
REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Um blindado da PM e diversas viaturas 
atuaram na repressão aos criminosos 

Um foragido da Justiça 
foi preso com mais de R$ 
50 mil dentro de um ônibus 
na noite da última segunda-
-feira (16) em Piraí, no Sul 
Fluminense. A ação aconte-
ceu na Rua 15 de novembro, 
no Centro. A Polícia Militar 
informou que o dinheiro 
estava dentro de uma bol-
sa. Além da quantia, foram  

encontrados um celular, 
um cordão e uma pulseira 
de ouro.  Ainda segundo a 
corporação, o suspeito não 
soube informar a origem do 
dinheiro e disse que tinha 
passagem pela polícia por 
tráfico de drogas. Ele foi 
levado para a delegacia de 
Piraí e está à disposição da 
Justiça.

Foragido roda com mais de 
R$ 50 mil em ônibus em Piraí

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

Dinheiro estava dentro de uma bolsa 

PLANTÃO
REPRODUÇÃO / ARQUIVO PESSOAL

O corpo da juíza Mônica Figueiredo de 
Oliveira tinha marca de tiro 

Juíza é achada morta 
dentro de carro 

PARÁ - A juíza Mônica 
Maria Andrade Figueiredo 
de Oliveira foi encontrada 
morta dentro de um veículo 
no estacionamento de um 
prédio em Belém, no Pará, 
ontem (17). O corpo apre-
sentava um ferimento por 
arma de fogo.A magistra-
da trabalhava na cidade de 
Martins, no Rio Grande do 
Norte, e estava com frequ-
ência em Belém, segundo 
os familiares. Ela era casada 
com um juiz do Pará e natu-
ral de Barra de Santana, na 
Paraíba. 

A Polícia Civil disse que 
o caso é investigado pela 
Divisão de Homicídios e 
que “está adotando todas 
as medidas cabíveis para 
a elucidação do ocorrido”. 
Mônica teria sido encontra-
da morta pelo companheiro, 
o juiz João Augusto Figuei-
redo de Oliveira Júnior. Ao 
se deparar com a situação, 
ele teria levado o carro e o 
corpo para a delegacia. O 
Tribunal de Justiça do Pará 
(TJPA) disse que ainda não 
vai se manifestar sobre o 
caso.
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SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO

Governo inicia pagamento do Auxílio 
Brasil a 18,1 milhões de famílias

Valor médio recebido pelos beneficiários é de R$ 409,51 em maio de 2022 e supera R$ 7,3 bilhões

O Governo Federal 
inicia o pagamento 
do Auxílio Brasil a 

18,1 milhões de famílias. Os 
primeiros a receber são os 
beneficiários com o final 1 
no Número de Identificação 
Social (NIS), de acordo com 
o calendário do programa. 
Os repasses seguem até 31 
de maio. O investimento do 
Ministério da Cidadania é de 
R$ 7,3 bilhões neste mês. A 
região com maior número de 
beneficiários é a Nordeste, 
com 8,5 milhões de famí-
lias contempladas pelo be-

nefício voltado para pessoas 
em situação de pobreza e de 
extrema pobreza. A Região 
Sudeste aparece na sequên-
cia, com 5,2 milhões de fa-
mílias beneficiadas, seguida 
pela Norte (2,1 milhões), Sul 
(1,2 milhão) e Centro-Oeste 
(937 mil). Cada família rece-
be pelo menos R$ 400. O tí-
quete médio é de R$ 409,51. 
Além do benefício básico, há 
rendas complementares de 
acordo com os perfis das fa-
mílias, como a Bolsa Esporte 
Escolar, a Bolsa de Iniciação 
Científica e a Inclusão Pro-
dutiva Rural. As famílias in-
cluídas no programa federal 
permanente de transferência 
de renda também podem re-

ceber descontos na conta de 
luz (Tarifa Social de Energia 
Elétrica) e o Auxílio Gás, 
pago a cada dois meses. Em 
abril, 5,39 milhões de fa-
mílias receberam o Auxílio 
Gás.

“O nosso foco é sempre 
no cidadão, aquele que mais 
precisa, nesse momento de 
recuperação social por que o 
país passa. O Auxílio Brasil 
é essencial, até porque quem 
tem fome não pode esperar o 
dia de amanhã, mas sempre 
com foco em criar chances 
de autonomia às famílias”, 
afirma o ministro da Cida-
dania, Ronaldo Bento. Na 
divisão por Unidades Fede-
rativas, a Bahia é o estado 

com o maior número de be-
neficiários em maio de 2022. 
São 2,25 milhões de famí-
lias. Na sequência aparecem 
São Paulo (2,19 milhões), 
Pernambuco (1,44 milhão), 
Minas Gerais (1,43 milhão), 
Rio de Janeiro (1,34 milhão) 

e Ceará (1,31 milhão). Maior 
programa de transferência de 
renda da história do país, o 
Auxílio Brasil é voltado para 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade econômica e so-
cial. Para serem habilitadas, 
as famílias devem atender os 

critérios de elegibilidade, ter 
os dados atualizados no Ca-
dastro Único nos últimos 24 
meses e não podem ter infor-
mações divergentes entre as 
declaradas no cadastro e as 
de outras bases do Governo 
Federal.

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

DIVULGAÇÃO

Objetivo é dar aos beneficiários segurança financeira

GERAL

Doação de leite humano só atende 
metade da demanda no Brasil

Com o total de 225 ban-
cos de leite e 217 pontos de 
coleta espalhados por todo 
o país, o Brasil é referência 
internacional em doação de 
leite humano, utilizado prin-
cipalmente para alimentar 
bebês prematuros e de baixo 
peso internados em leitos 
neonatais.

Apesar da complexa rede 
instalada, os volumes do-
ados só atendem cerca de 
55% de toda a demanda, 
ou seja, pouco mais da me-
tade da necessidade real. 
Para ampliar os estoques, o 
Ministério da Saúde lançou 
mais uma edição da Campa-
nha Nacional de Doação de 
Leite Humano.  De janeiro 
a dezembro de 2021, foram 
distribuídos 168 mil litros 
de leite para 237 mil recém-
-nascidos, um aumento de 

7% em relação ao ano an-
terior. No entanto, cerca de 
340 mil bebês prematuros 
ou de baixo peso nascem 
todos os anos no país, o que 
corresponde a 12% do total 
de nascidos vivos. Por isso, 

os estoques dependem de 
mais doação. 

Este ano, a meta da cam-
panha é ampliar em 5% a 
oferta de leite materno a re-
cém-nascidos internados nas 
unidades neonatais do país. 

O tema deste ano é “Doe 
Leite materno e receba a 
gratidão de uma vida”.

A partir de quinta-feira 
(19), quando se celebra o 
Dia Nacional de Doação de 
Leite Humano, a campanha 
iniciará a veiculação de pro-
pagandas nos meios de co-
municação para sensibilizar 
possíveis doadoras. Dados 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e do Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) mostram 
que cerca de 6 milhões de vi-
das são salvas por ano com a 
ampliação das taxas de ama-
mentação até o sexto mês de 
vida. Toda mulher que ama-
menta é uma possível doa-
dora de leite materno, basta 
estar saudável e não tomar 
nenhum medicamento que 
interfira na amamentação. 

O estado do Rio está em 
bandeira amarela de risco 
baixo para covid-19. É o que 
mostra a 81ª edição do Mapa 
de Risco da Covid-19, divul-
gado todas as sextas-feiras 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde.

A análise divulgada in-
dica que as regiões da Baía 
da Ilha Grande, Centro Sul 
e Noroeste fluminense se 
encontram com bandeira 
verde, de risco muito baixo 
para a doença. Já as regiões 
da Baixada Litorânea, Me-
tropolitana I, Metropolitana 
II, Médio Paraíba, Serrana 
e Norte permaneceram com 
bandeira amarela, de risco 
baixo para a covid-19.

A secretaria informou que 
esta é uma das últimas edi-
ções do mapa de risco, já que 
a ferramenta de acompanha-
mento do cenário epidemio-
lógico da doença está sendo 

reelaborada para se adequar 
à atual fase da pandemia.

O secretário de Estado de 
Saúde, Alexandre Chieppe 
disse que no momento em 
que os números de casos, 
óbitos e de exames de PCR 
realizados estão baixos, 
qualquer variação, por me-
nor que seja, provoca um im-
pacto nos indicadores usados 
na equação do mapa de risco 
que não reflete a realidade.

“Se o número de óbitos 
em determinado município 
sobe de 1 para 2, gera um au-
mento de 100% no indicador 
e uma grande pontuação na 
fórmula que gera o bandei-
ramento. O mesmo acontece 
com a taxa de positivida-
de de exames RT-PCR. Por 
isso, a área técnica está re-
formulando a ferramenta de 
acompanhamento do cenário 
da covid-19 no estado”, ex-
plicou o secretário.

Estado do Rio está em  
bandeira amarela de 
risco baixo para covid DIVULGAÇÃO

Ministério lançou campanha para ampliar estoques públicos

DIVULGAÇÃO

Ferramenta de acompanhamento 
está sendo reelaborada

A Prefeitura do Rio de 
Janeiro disponibilizou a 
segunda dose de reforço 
contra a Covid-19 aos ido-
sos com 60 anos de idade. 
A vacinação contra o coro-
navírus também segue em 
repescagem para todas as 
crianças dos cinco aos 11 
anos de idade. Os peque-
nos com deficiência e/ou 
comorbidades podem an-
tecipar a segunda dose da 
Pfizer pediátrica para o in-
tervalo mínimo de 21 dias. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) também con-
tinua a aplicação da dose 
adicional nos residentes 

da cidade com 18 anos de 
idade ou mais que tomaram 
a segunda dose. Também 
estão elegíveis para receber 
a 3ª dose da vacina todos 
os cidadãos da cidade com 
alto grau de imunossupres-
são a partir dos 12 anos de 
idade. A 1ª e a segunda dose 
dos imunizantes também 
são destinadas aos jovens 
com 12 anos ou mais. Para 
completar o esquema vaci-
nal, é preciso dar o interva-
lo de cada um dos fabrican-
tes, sendo 12 semanas para 
AstraZeneca, 28 dias para 
CoronaVac e 21 dias para 
Pfizer/BioNTech.

RIO SEGUE APLICANDO 2ª 
DOSE DE REFORÇO EM IDOSOS 

Sala da Mulher Cidadã comemora 
um ano com feirão de empregos
A sala do projeto Mulher 

Cidadã, no Centro Esportivo 
Miécimo da Silva, celebra 
o primeiro ano de funciona-
mento. O evento, das 9h às 
12h, é gratuito e terá várias 
atividades como serviços 
gratuitos de beleza e estética.

Cerca de 300 pessoas de-
vem participar da comemo-
ração e poderão fazer cadas-
tros para empregos, além de 
participar de oficinas de tran-
ças, turbantes, e de defesa 
pessoal. A celebração conta 

com o apoio das Secretarias 
Municipais de Esportes, Tra-
balho e Renda, Saúde, e As-
sistência Social.

Em 2021, mais de 500 
mulheres passaram pelas 
diferentes oficinas de orga-
nização financeira, biscuit, 
empreendedorismo e fo-
tografia de celular. As ins-
crições para participar são 
gratuitas e podem ser reali-
zadas a qualquer momento 
na página do projeto Mulher 
Cidadã.

Centro Esportivo Miécimo da Silva abre 
vagas para atividades noturnas

O Centro Esportivo Mi-
écimo da Silva, em Campo 
Grande, está com vagas 
para oito atividades físicas 
gratuitas no horário no-
turno: funcional, dança de 
salão, hidroginástica, jiu-
-jitsu, step, alongamento, 
boxe e vôlei. As aulas no-

turnas são uma alternativa 
para atender o público que, 
por diversos motivos, não 
pode praticar atividades no 
período diurno.  São cerca 
de 500 vagas no equipa-
mento da Prefeitura do Rio 
somente para aulas à noite.

Para dúvidas e matrícu-

las é só procurar a secre-
taria do local, de terça a 
sábado, das 8h às 17h. Os 
documentos necessários 
para a inscrição dos maio-
res de 18 anos são cópias 
da identidade, do CPF e do 
comprovante de residência.

Já os menores de idade 

devem apresentar cópias 
da carteira de identidade ou 
certidão de nascimento, da 
identidade do responsável, 
comprovante de residência 
e declaração escolar. O Mi-
écimo da Silva fica na Rua 
Olinda Elis, 470 – Campo 
Grande.

Participação LGBT+ na política
Na data escolhida para 

ser um dia de luta contra a 
homofobia, organizações 
LGBT+ chamam atenção 
para a necessidade de maior 
representatividade dessa po-
pulação nos espaços de po-
der, especialmente diante do 
cenário das eleições deste 
ano, quando serão renovados 
os parlamentos e os execu-
tivos estaduais e federal. A 
avaliação é que, apesar de as 
candidaturas terem ganhado 
força no último pleito, em 
2020 elas ainda enfrentam 

obstáculos, deixando de fora 
dos espaços de decisão um 
segmento representativo da 
sociedade brasileira. A data 
de 17 de maio de 1990 foi 
quando a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) retirou 
a homossexualidade da lista 
internacional de doenças, 
segundo a Classificação Es-
tatística Internacional de 
Doenças e Problemas Rela-
cionados com a Saúde. Com 
isso, essa data tornou-se o 
Dia Internacional de Comba-
te à Homofobia.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

 
• 3 colheres (sopa) de 
açúcar• 1 colher (sopa) 
de manteiga• 2 gemas• 
1 copo americano de 
nata• 1 colher (café) 
de sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Raspas 
de limão (ou de laranja 
ou canela em pó)

Modo de preparo

Em uma tigela, bata o 
açúcar e a manteiga 
até obter um creme.
Junte as gemas baten-
do.
Acrescente a nata e o 
sal e mexa até obter 
uma mistura homogê-
nea.
Adicione o amido aos 
poucos, amassando 
bem, até que a massa 
desgrude das mãos.
Junte raspas de limão 
(ou o sabor de sua pre-
ferência) e misture.
Abra a massa e enrole 
formando anéis ou use 
cortadores de formatos 
diversos e pressione de 
leve com um garfo.
Em uma assadeira, 
leve ao forno preaque-
cido a 180°C por 15 
minutos ou até que os 
biscoitos comecem a 
dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em recipien-
tes bem fechados para 
manter a textura.

Modo de preparo

• 1 abacaxi cortado em 
rodelas (ou picado)• 1 
pau de canela• 5 cra-
vos-da-índia• 3 xícaras 
de açúcar

Retire o miolo do aba-
caxi.
Se for servir em rode-
las, utilize um cortador 
de massa para dar me-
lhor acabamento (use 
as aparas no preparo de 
suco ou geleia).
Em uma panela, aque-
ça 1 litro de água com 
a canela, os cravos e o 
açúcar por cerca de cin-
co minutos, mexendo 
sempre.
Junte o abacaxi e cozi-
nhe até a calda ferver.
Deixe amornar e trans-
fira para potes de vidro 
esterilizados (com cui-
dado, ferva-os por dez 
minutos, retire com uma 
pinça e coloque sobre 
papel absorvente ou 
pano de prato).
Espere esfriar completa-
mente, feche bem e con-
serve na geladeira.

Ingredientes

BISCOITINHOS 
DE NATA

ABACAXI EM CALDA

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2022
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Hefestos Construções Ltda.
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para construção da escola de ensino infantil, no bairro 
Village na Rua Vitória.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Fe-
deral n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 1.993.769,65 (um milhão, novecentos 
e noventa e três mil, setecentos e sessenta e nove reais 
e sessenta e cinco centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7596/2021.
07 - PRAZO: 8 (oito) meses a partir da ordem de início 
da execução.
08 - DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.

Antônio Sebastião da Silva 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO 
CONTRATO Nº 022/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real.
02 - CONTRATADO: Haddad Rent a Car Locadora Ei-
reli.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em 
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 205/2017.
06 - VALOR: R$ 349.935,24 (trezentos e quarenta e 
nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e qua-
tro centavos).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 27 de abril de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 06 AO 
CONTRATO Nº 083/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real.
02 - CONTRATADO: Andrissull Transportes Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em 
pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II, §2º, da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 431/2018 
apenso 2153/2022.
06 - PRAZO: 1 (um) mês. 
07 - VALOR: R$ 111.427,95 (cento e onze mil, quatro-
centos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).
08 - DATA DA ASSINATURA: 11 de abril de 2022.

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Câmara Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 42 DE 17 DE MAIO DE 2022.
EXONERAR, a contar de 01/05/2022, ALEXANDRE 
ALVES DE MELO JUNIOR do Cargo em Comissão de 
ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura 
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA Nº 43 DE 17 DE MAIO DE 2022.
NOMEAR, a contar de 01/05/2022, ROSENIR MENDES 
DA SILVA no Cargo em Comissão de ASSESSOR DE 
SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da 
Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme disposto 
na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA Nº 44 DE 17 DE MAIO DE 2022.
EXONERAR, a contar de 17/05/2022, LINDEMBERG 
DE SANT’ANNA JÚNIOR do Cargo em Comissão de 
DIRETOR FINANCEIRO, Símbolo D1, na Estrutura 
Administrativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA Nº 45 DE 17 DE MAIO DE 2022.
NOMEAR, a contar de 17/05/2022, LINDEMBERG 
DE SANT’ANNA JÚNIOR no Cargo em Comissão de 
TESOUREIRO, Símbolo D1, na Estrutura Administrativa 
da Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme disposto 
na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA Nº 46 DE 17 DE MAIO DE 2022.
EXONERAR, a contar de 17/05/2022, MARCIO 
JOÃO DOS SANTOS do Cargo em Comissão de 
CONTROLADOR GERAL, Símbolo CG, na Estrutura 
Administrativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA Nº 47 DE 17 DE MAIO DE 2022.
NOMEAR, a contar de 17/05/2022, MARCIO JOÃO 
DOS SANTOS no Cargo em Comissão de DIRETOR 
FINANCEIRO, Símbolo D1, na Estrutura Administrativa 
da Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme disposto 
na Lei n° 1615/2020.
PORTARIA Nº 48 DE 17 DE MAIO DE 2022.
NOMEAR, a contar de 17/05/2022, RHOLMER DE 
ABREU LOUZADA no Cargo em Comissão de 
CONTROLADOR GERAL, Símbolo CG, na Estrutura 
Administrativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, 
conforme disposto na Lei n° 1615/2020..

Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 17 de maio de 2022.

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA) 

Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

17 DE MAIO DE 2022 PUBLICADO EM 18/05/2022

DECRETO N° 5.458, DE 17 DE MAIO 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 atri-
buições legais,

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado dos servidores 
com as matrículas abaixo relacionadas, oriundas dos Processos Seletivos Simplificados es-
pecificados 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 001/2021 – SEMUS 25/79.327 02/05/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/80.378 02/05/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/83.555 02/05/2022

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

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

Publicado  por Omissão

DECRETO Nº 5.376, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

Abre o Orçamento Fiscal em favor do Fundo Municipal de Saúde - FMS, Crédito Suple-
mentar na importância de R$ 20.686.456,97 (Vinte milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), com recursos do Superá-
vit Financeiro do Exercício 2021.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com funda-
mento no inciso I do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em 
vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 1.624 de 14 de janeiro de 2022;

Considerando a Lei Complementar n.101 de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providencias; 

Considerando o Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021 
no valor R$ 20.686.456,97 (Vinte milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cin-
quenta e seis reais e noventa e sete centavos), apurado pela Subsecretaria de Contabilidade 
da Secretaria Municipal de Fazenda;        

Considerando a necessidade de viabilizar o cumprimento de obrigações assumidas pelo 
município;      

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), Crédito Suplementar na impor-
tância de R$ 20.686.456,97 (Vinte milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e 
cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).), para ingresso de recursos nas dota-
ções orçamentárias constantes do Anexo I deste decreto.

Art. 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior será compensado pelo Superávit Financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2021, conforme demonstrativo do Anexo II 
deste Decreto e com base no inciso I do § 1º do artigo 43º da Lei Federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964;
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AÇAÍ

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

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

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

PICADINHO DE AVESTRUZ

400g de filé de aves-
truz picado/ 1 cenou-
ra média cortada em 
fatias finas/ 1 batata 
média cortada em fa-
tias finas/ 10 vagens 
cortadas em fatias fi-
nas/ 1 cebola peque-
na cortada em fatias 
finas/ 2 colheres de 
sopa de alho poró 
cortado em fatias fi-
nas/ 1 colher de sopa 
rasa de manteiga com 
sal/ 1 colher de sopa 
de azeite/ 2 colheres 
de sopa de sumo de 
limão
1/3 xícara de aceto 
balsâmico de fram-
boesa/ 1/2 xícara de 
água/ Sal e páprica 
picante a gosto

Em uma panela co-
loque a manteiga e o 
azeite, leve ao fogo 
alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, frite 
um pouco
Despeje os legumes 
fatiados e mexa para 
doura-los um pouco
Coloque a água, ace-
to balsâmico, páprica, 
limão e o sal
Cozinhe em fogo bai-
xo até secar toda a 
água
Sirva bem quente

JACARÉ À MODA RIO 
NEGRO

2 kg de rabo de jacaré/ 
2 copos de vinagre/ 4 
limões do tipo rosa/ 2 
cebolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de fa-
rinha de trigo/ Sal a 
gosto/ 1/2 litro de óleo

Ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fresca 
do jacaré em tiras
Coloque em uma va-
silha refratária com vi-
nagre e 2 limões
Reserve por aproxi-
madamente 12 horas 
para aliviar o cheiro 
da carne
Tempere com sal, ce-
bola e alho batidos no 
liquidificador, misture 
os ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha de 
trigo para “empamo-
na-los”
Leve ao fogo o óleo e 
frite as tiras empamo-
nadas de jacaré
Por fim acrescente 1 
limão e sirva

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

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO

SEMSUS FMS 08.01.10.302.39.1.008 4.4.90.51.00 1632 11.780.969,44

SEMSUS FMS 08.01.10.302.39.1.010 3.3.90.39.00 2602 1.020.616,02

SEMSUS FMS 08.01.10.302.39.1.010 3.3.90.39.00 2604 510.973,20

SEMSUS FMS 08.01.10.302.39.1.010 3.3.90.92.00 2602 1.106.000,00

SEMSUS FMS 08.01.10.305.39.1.011 3.3.90.39.00 2602 3.543.311,51

SEMSUS FMS 08.01.10.305.39.1.011 3.3.90.92.00 2604 300.000,00

SEMSUS FMS 08.01.10.301.38.1.057 3.3.90.39.00 2602 2.424.586,80

Anexo II
Em R$

Ativo Finan-
ceiro Dispo-

nível 2021 (A)

Passivo Fi-
nanceiro 2021 

(B)

Superávit Fi-
nanceiro 2021 

(C) = (A-B)

Valor de Suple-
mentações em 
Decretos Ante-

riores (D)

Valor de Suple-
mentações deste 

Decreto (E)

Saldo 
(F)=(C-
-D-E)

48.578.597,74 27.892.140,77 20.686.456,97 0,00 20.686.456,97 0,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

Republicado por ter saído com incorreções

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 1158/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei 
Orgânica Municipal, ROSIANE DOS SANTOS ROCHA, do cargo em comissão de Assessor 
de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 1159/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei 
Orgânica Municipal, INGRID DE OLIVEIRA CARDOSO, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 1160/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Exonerar a pedido, a contar de 09 de maio de 2022, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAMON DE OLIVEIRA TORRES, do cargo em co-
missão de Subprocurador, Símbolo SS, na Procuradoria Geral do Município.
PORTARIA N.º 1161/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LUIZ CARLOS ARAUJO DE SOUZA FILHO, do cargo em comissão de 
Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 1162/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei 
Orgânica Municipal, ALEXANDRE MELLO SILVA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 1163/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Assessor 
de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Defesa Civil.
VANESSA MARTINS DE CARVALHO
WESLEY SILVA VICENTE
CAMILA FERREIRA DOS SANTOS
PORTARIA N.º 1164/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Defesa Civil.
MARIA HELENA RIBEIRO ABREU
CLEYDSON DA SILVA MANOELE
LUCAS AMARO TAVARES DE ARAÚJO
PORTARIA N.º 1165/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, RUAN SOARES DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor Especial 
de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 1166/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, TATIANE SOARES NASCIMENTO LIMA, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 1167/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, DIEGO AZEVEDO SANTARONI, do cargo em comissão de Assessor 
Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da 
Mulher.
PORTARIA N.º 1168/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CLAUDETE DE SANTANA SANTOS, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.
PORTARIA N.º 1169/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comissão de Assessor 
Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cida-
dania e da Mulher.
DAYANNE PEREIRA FARIAS
DANIEL GUIMARÃES RODRIGUES DA SILVA
PORTARIA N.º 1170/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher.
ALEXANDRE ANDRADE PEIXOTO
ELIZABETH SANTANA DOS SANTOS
PORTARIA N.º 1171/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARCELO PEREIRA DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor 
de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da 
Mulher.
PORTARIA N.º 1172/SEMAD/2022 DE 17 DE MAIO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, TIAGO CARDOSO PINTO, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher.

ERRATA:
Na PORTARIA Nº 956 /SEMAD/2021 DE 26 DE MARÇO DE 2021, publicada no Jornal 
Hora H em 27/03/2021.
Onde se lê: DAYANE PEREIRA FARIAS
Leia-se: DAYANNE PEREIRA FARIAS

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Portaria Nº. 011/SEMOB/2022.

Ementa: Dispõe sobre o período de Vistoria Dos Veículos de Transporte de Aluguel (TAXI) 
do Município de Belford Roxo, Conforme previsão Legal estabelecida no Decreto nº. 2887 
de 10 de Julho de 2010.  

O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Belford Roxo, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam definidos os prazos de Vistoria dos Veículos do Transporte Individual de Pas-
sageiros (TAXI) do Município de Belford Roxo, para exercício de 2022, na forma abaixo:

PLACAS FINAIS PERIODO DE VISTORIA LOCAL

0 E 1 01 DE JUNHO DE 2022 SEMOB

2 E 3 02 DE JUNHO DE 2022 SEMOB

4 E 5 03 DE JUNHO DE 2022 SEMOB

6 E 7 06 DE JUNHO DE 2022 SEMOB

8 E 9 07 DE JUNHO DE 2022 SEMOB

Belford Roxo, 17 de Maio de 2022.

Marcelo Machado
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana

Matrícula nº 60/82741

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER

ERRATA:
PORTARIA Nº 001/SEMASCM/2022, DE 17 DE JANEIRO DE 2022
Onde se lê:  DESIGNAR OS SERVIDORES DOUGLAS ALAN RODRIGUES SILVEIRA – 
MATRÍCULA Nº 60/81.807 E JEFERSON GOMES DUTRA – MATRÍCULA Nº 60/81.582, 
RESPECTIVAMENTE, PARA EXERCEREM A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA-
TUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/SEMASCM/2021, PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 46/0030/2020,
Leia-se: DESIGNAR OS SERVIDORES DOUGLAS ALAN RODRIGUES SILVEIRA – MA-
TRÍCULA Nº 60/81.807 E JEFERSON GOMES DUTRA – MATRÍCULA Nº 60/81.582, RES-
PECTIVAMENTE, PARA EXERCEREM A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/SEMASCM/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
45/0030/2020.

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e da Mulher

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 45/0004/2021
CONTRATO N°: 007/SEMASCM/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA ROZENO ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MA-
TERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER.
VALOR: R$ 174.733,00 (CENTO E SETETNTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA 
E TRÊS REAIS).
PRAZO: 15 (QUINZE) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.08.244.34.2068
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
FONTE: 1600 (FNAS)
NOTA DE EMPENHO: 59
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2022.

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e da Mulher

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 45/0004/2021
CONTRATO N°: 006/SEMASCM/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MA-
TERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER.
VALOR: R$ 16.740,00 (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS).
PRAZO: 15 (QUINZE) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.08.34.2068
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 1660(FNAS).
NOTA DE EMPENHO: 60.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2022.

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e da Mulher

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 08/0047/2022
TERMO N°: 08 047/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: FORTE GASES COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: FORNENCIMENTO DE GASES MEDICINAIS VÁCUO CLÍNICO, PARA ATEN-
DIMENTO DOMICILIARES AOS MANDADOS JUDICIAIS E MANUTENÇÃO CORRETIVO 
E PREVENTIVA DAS CENTRAIS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS 
E EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA INCLUINDO A CESSÃO DE COMODATO PARA 
ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2020, 
DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ RJ.
VALOR: R$ 312.679,42 (TREZENTOS E DOZE MIL, SEISCENTOS E SETETNA E NOVE 
REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
Prazo: 20 (vinte) dias.
NOTA DE EMPENHO: 33
PROGRAMA DE TRABALHO:1.10.302.39.2050
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.92.24
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 28/01/2022.

CHIRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DE 29/01/2022

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 08/0048/2022
TERMO N°: 08 048/2022
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Ingredientes

FRANGO COM GENGIBRE, 
SALSÃO E MAÇÃ

1 colher (sopa) de creme 
vegetal doriana light/1/2 
cebola picada/2 colhe-
res (chá) de gengibre 
ralado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em cubos 
médios/1/2 xícara (chá) 
de vinho branco seco/1/2 
xícara (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de salsão pi-
cado/1 maçã verde gran-
de, com casca picada/1 
xícara (chá) de maionese 
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela média, 
derreta o creme vegetal 
doriana light e refogue a 
cebola e o gengibre por 1 
minuto.
Acrescente o frango e re-
fogue até dourar.
Junte o vinho branco e a 
água.
Cozinhe em fogo médio 
por 10 minutos ou até fi-
car macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 minu-
tos, mexendo de vez em 
quando.
Adicione a maionese hell-
mann’s light e misture.
Sirva em seguida.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO XADREZ

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 cebo-
las médias cortadas em 
cubos/2 dentes de alho 
esmagados/500 g de 
filé de frango sem pele 
e cortado em cubos/sal 
a gosto/1 pimentão ver-
de cortado em cubos/1 
pimentão vermelho cor-
tado em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado em 
cubos/1 xícara (chá) de 
cogumelos em conserva 
cortados ao meio/1/4 xí-
cara de molho shoyu/1 
colher (sopa) de maise-
na/1/2 xícara (chá) de 
água/2 colheres (sopa) 
de amendoim torrado.

Em uma frigideira ou pane-
la grande, misture a metade 
do azeite de oliva, a cebola, 
o alho e deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, coloque 
o sal, o restante do azeite e 
frite os pimentões e os co-
gumelos por 5 minutos.
Retire e despeje em outro 
prato.
Ainda na mesma panela, 
coloque o frango e frite até 
dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na fri-
gideira, misture bem com 
uma colher de pau e refo-
gue por mais 2 minutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena e 
a água.
Mexa bem e junte a mistura 
de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar um 
molho espesso.
Coloque em uma travessa, 
polvilhe com amendoim e 
sirva quente.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: FORTE GASES COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: FORNENCIMENTO DE GASES MEDICINAIS VÁCUO CLÍNICO, PARA ATEN-
DIMENTO DOMICILIARES AOS MANDADOS JUDICIAIS E MANUTENÇÃO CORRETIVO 
E PREVENTIVA DAS CENTRAIS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS 
E EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA INCLUINDO A CESSÃO DE COMODATO PARA 
ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, 
DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ RJ.
VALOR: R$ 313.436,02 (TREZENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS 
REAIS E DOIS CENTAVOS).
Prazo: 20 (vinte) dias.
NOTA DE EMPENHO: 32
PROGRAMA DE TRABALHO:1.10.302.39.2050
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.92.24
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 28/01/2022.

CHIRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DE 29/01/2022

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 25/0029/2021
TERMO N°:025/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PÚBLICO S, DA CONS-
TRUÇÃO CIVIL, VERDES, VOLUMOSOS E COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ RJ NO PERIODO DE 
17/09/2020 A 28/02/2021.
VALOR: R$ 303.145,04 (TREZENTOS E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS 
E QUATRO CENTAVOS).
Prazo: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.302.028.2010
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.92.00
FONTE DE RECEITA: 92
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 19/11/2021.

CHISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM URBANA

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 54.0051/2022
TERMO N° 19/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JJ PRODUÇÕES ARTÍTICAS E LOCAÇÕES LTDA.
OBJETO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE “LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS”, 
NO PERÍODO DE 24/02/2022 A 25/03/2022 E 26/03/2022 A 24/04/2022..
VALOR: R$ 151.499,92 CENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA 
E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
PRAZO: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.04.122.1.2027
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00
NOTA DE EMPENHO: 457
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 16/05/2022

LUIZ LEONARDO BRITO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO
PROCESSO: 53/0006/2022
TERMO N°: 09/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PORTLAN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIREL-
LI.
OBJETO: PRESTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO PAR-
QUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ RJ NO PERÍODO 
DE 04/11/2021 À 03/12/2021.
VALOR: R$ 494.635,82 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E 
TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).
Prazo: 20 (vinte) dias.
PROGAMA DE TRABALHO: 1.15.452.13.1023
ELEMENTO DE DESPESA: 3.390.92.00 E 33.90.39.51
NOTA DE EMPENHO: 252
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 25 /02/2022.

PAULO SERGIO CORRÊA LUNA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DE 26/02/2022

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0220/2020
TERMO ADITIVO: 002
CONTRATO: 005/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI.
DO OBJETO: OBRA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO/RJ, 
SITUADA NA AVENIDA JOAQUIM DA COSTA LIMA, S/Nº, SÃO BERNADO, NO MUNICÍPIO 
DE BELFORD ROXO/RJ.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: FICA RETIFICADA A PLANILHA OR-
ÇAMENTÁRIA TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS NO VALOR DE R$ 185.841,66 
(CENTO E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSEN-
TA E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 4,63%, E ITENS NOVOS NO VALOR DE 
R$ 344.210,36 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E 
TRINTA E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 8,58%, TOTALIZANDO O VALOR DE 
R$ 530.052.02 (QUINHENTOS E TRINTA MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTA-
VOS) CORRESPONDENTE A 13,22% DE ACRESCIMO. EM VIRTUDE DOS ACRÉSCIMOS 
O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 4.539.795,81 (QUATRO MILHÕES, 
QUINHENTOS E TRITA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OI-
TENTA E UM CENTAVOS).
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITEN-
TA) DIAS
PROGRAMA DE TRABALHO: 73.1.10.17.15.451.10
NATUREZA DE DESPESA 4.4.90.51.00
FONTE: 1501
NOTA DE RESERVA: 108

DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/0224/2021
CONTRATO N°: 17/SEMOCAP/2021
TERMO ADITIVO Nº: 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: HEFESTOS CONSTURÇÕES LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA SITUADA NA RUA 
BORIS, S/N, PARQUE SUÉCIA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: PELO PRESENTE INSTRUMENTO FICA PRORROGA-
DO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 017/SEMOCAP/2022, POR MAIS 90 (NO-
VENTA) DIAS.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: FICA RETIFICADA A PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS NO IMPORTE DE R$ 
27.699,90 (VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVO REAIS E NOVENTA 
CENTAVOS), CORRESPONDENTE EM TORNO DE 8,36%, E ACRÉSCIMOS DE ITENS 
NOVOS NO IMPORTE DE R$ 35.654,34 (TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CIN-
QUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CORESPONDENTE A EM 
TORNO DE 10,76%. O VALOR TOTAL ACRESCIDO FICA NO IMPORTE DE R$ 63.354,24 
(SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E 
QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE EM TORNO DE 19,12%, E REDUÇÃO DE 
ITENS NO IMPORTE DE R$ 13.025,04 (TREZE MIL, VINTE REAIS E QUATRO CENTA-
VOS), CORRESPONDENTE EM TORNO DE 3,93%. EM RAZÃO DOS ACRÉSCIMOS E 
DECRÉSCIMOS O VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 
381.622,529 (TREZENTOS E OITENTA EM MIL, SEICENTOS E VINTE E DOIS REAIS E 
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
PROGAMA DE TRABALHO: 73.1.1013.15.451.10
NATUREZA DA DESPESA: 4.490.51.00
FONTE: 2501
NOTA DE RESERVA: 111/2022
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 05 de maio de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0471/2021
CONTRATO N°: 49/SEMOCAP/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA DO ABRIGO PARA 
CRIANÇAS DE 0 A 17 ANOS, NA RUA FELIPE ANTÔNIO LOPES PINTO, BAIRRO FARRU-
LA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 125.756,55 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E 
SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
PRAZO: 03 (TRÊS) MESES.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.08.244.34.2068
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00
NOTA DE EMPENHO: 57
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 29 de abril de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

Despacho do Processo nº 52/0441/2022 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na mo-
dalidade TOMADA DE PREÇOS Nº014/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE REFORMA DA PASSARELA AS MARGENS DO RIO BOTAS ALTURA DA RUA TAJURI 
E RUA TAPEROÁ, S/N NO BAIRRO HELIÓPOLIS, BELFORD ROXO/RJ., Adjudicando 
seu objeto a empresa BR Carioca Construção Ltda-ME., valor de R$ 101.203,80 (cento 
e um mil duzentos e três reais e oitenta centavos) conforme Ata de julgamento/mapa 
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de 
Licitação as fls. 901/905 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município 
em fls. 253/260 e da Controladoria Geral do Município às fls. 909/915.
                           

Belford Roxo, 05 de maio de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

Despacho do Processo nº 52/00249/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na mo-
dalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM ESGOTO E CONFECÇÃO DE CALÇADAS EM 
DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO., adjudicando seu objeto a empresa: FAB MIX CONCRETOS LTDA, no valor de 
R$ 8.689.571,34 (oito milhões seiscentos e oitenta e nove mil quinhentos e setenta e 
um reais e trinta e quatro centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e 
Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as 
fls. 1205/1208 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. 
255/262 e 264/265 e da Controladoria Geral do Município às fls. 1212/1218.
Belford Roxo, 17 de maio de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 45/0004/2021
CONTRATO N°: 005/SECOM/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA ROZENO ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MA-
TERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DE MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
VALOR: R$ 591.950,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL E NOVENTOS E CINQUEN-
TA REAIS).
PRAZO: 15 (QUINZE) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.24.131.3.1054
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
FONTE: 1500- ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS.
NOTA DE EMPENHO: 411
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2022.

ANDRÉ ROCHA MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
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PROMOÇÕES

COMPARE DE PREÇOS

ENVIE RECEITA DIGITAL

www.welldelivery.com.br

COMPRE MEDICAMENTOS COM
SEGURANÇA E AGILIDADE

VÁRIAS FARMÁCIAS EM UM ÚNICO APLICATIVO


