HORA

1

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

facebookjornalhorah

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE:JOSÉ
JOSÉDE
DELEMOS
LEMOS NOVA IGUAÇU RJ SEXTA - FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022
•PRESIDENTE:

ANO XXXII N º10.504

R$ 1

CONVENCER CONSELHO

Bolsonaro monta plano para
redução de preço do diesel
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ELEIÇÕES 2022

REPRODUÇÃO

CRIMINOSOS DE SC
Quadrilha de estelionatários é
grampeada pela polícia do Rio

REPRODUÇÃO

TSE e Spotify firmam
parceria contra fake news
Fernanda Natalina dos Santos Lima, Angélica de Jesus Albercht, William
Teixeira Chicorsky e Diego Luiz Pereyra Ferreira chegaram a arrecadar mais de
R$ 1 milhão com os golpes aplicados como estelionatos virtuais. Nas redes
sociais, o bando ostentava luxo. Na ação foram apreendidos arma, dinheiro
e joias.

Justiça Eleitoral e a plataforma de streaming de áudio Spotify firmaram acordo para
combater a desinformação nas eleições deste ano. A parceria vai vigorar até o dia 31 de
dezembro de 2022, após o fim do ciclo eleitoral.
PÁG.6

PÁG.7
DIVULGAÇÃO

Vitória pra população de Seropédica

DIVULGAÇÃO

Excelência e modernidade
Rede de lojas de trajes para festas, Lu Rodrigues segue tendências da moda para atender os mais diversos
perfis de clientes na Baixada Fluminense, Região Metropolitana e Centro do Rio
PÁG.2

Universidad
Católica denuncia
própria torcida
por racismo
PÁG.5

STF reconhece
agora licença
de 180 dias para
pais solteiros
PÁG.6

Projeto de implementação do Centro de Oftalmologia no município,
criado pelo vereador Wattyla Cebolinha, foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Seropédica.
PÁG.3

Comprovante
de vacina agora
pode ter acesso
offline no app
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MPRJ pede
anulação da
denúncia contra
Flávio Bolsonaro
PÁG.3
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Excelência e modernidade
Rede de lojas de trajes para festas, Lu Rodrigues segue tendências da moda para atender
os mais diversos perfis de clientes na Baixada, Região Metropolitana e Centro do Rio

DIVULGAÇÃO

OCTACÍLIO BARBOSA/ALERJ

Equipe de profissionais é altamente treinada e trabalha incansavelmente na busca de novas tendências da moda

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

V

isando atender a
necessidade do público no mercado
de trajes para festas, a Lu
Rodrigues foi criada para
apresentar mais opções de
roupas unindo excelência
e modernidade. Idealizada
pelo empresário Marcelo
Rodrigues, a primeira loja
foi inaugurada em 2010 no
Centro de Duque de Caxias,
na Baixada Fluminenese.
Atualmente, a empresa já é
uma rede e conta com unidades em São João de Meriti, Recreio dos Bandeirantes, Nova Iguaçu, Bangu,
São Gonçalo e no Centro
do Rio.
Com uma equipe de profissionais altamente treinados para entender todos os

perfis de clientes, o time da
Lu Rodrigues conta com
uma equipe na área de estilo e trabalha incansavelmente na busca de novas
tendências da moda. Frequentemente a direção realiza pesquisas e isso inclui
viagens internacionais para
participar dos principais
eventos da Europa que lan-

“Bora Rir de Stand Up Comedy”
estreia em shopping da Zona Sul

EXPEDIENTE

Com mais de 500 apresentações, durante quatro temporadas, o festival “Bora Rir de
Stand Up Comedy” está de
casa nova. Os shows acontecem nos dias nos dias 12, 26
e 28 de maio, às 20h30, no
Centro Cultural Américas
Shopping, no Recreio dos
Bandeirantes, na Zona Oeste
do Rio. Os ingressos custam
a partir de R$40 e podem
ser adquiridos na plataforma
Sympla. Grandes nomes da
cena da comédia carioca integram o espetáculo, como
Paulinho Serra, Helio De La
Peña, Cláudio Torres Gonzaga, Smigol, Jeffinho Farias,
Bruna Campelo, Ste Serrat
e Jolanda com J. Depois de
passar por apresentações
em cinemas, restaurantes,
teatros, shoppings e hotéis,
levando à região metropolita-

na do Rio de Janeiro muitas
risadas, revelando talentos e
fortalecendo a cena e a cadeia produtiva do segmento,
o projeto segue no formato
itinerante e já está na terceira
edição.
Gerente de Marketing do
empreendimento, Beth Andrade diz que espera oferecer
toda a estrutura de serviços
para que tudo aconteça conforme o planejado. “A gente
espera oferecer toda a estrutura de serviços, ambiente
climatizado,
confortável,
decorado, para que o público possa ter uma imersão no
stand up comedy, conhecendo a história desse segmento de humor no Brasil e no
mundo e, claro, garantindo
boas risadas e momentos de
descontração em família ou
com amigos”.

çam as maiores referências
em todo mundo.
Sobre Marcelo Rodrigues
Marcelo Rodrigues nasceu em Guapimirim, no Rio
de Janeiro, é casado com
Sabrina Rodrigues, que
também é sua sócia nos negócios. O empresário começou a trabalhar aos oito anos

de idade como vendedor de
picolé. Aos 12 anos, ele foi
adotado por uma família e
se mudou para a capital do
Rio de Janeiro para estudar
e realizar o sonho de ser jogador de futebol. Entre idas
e vindas, finalmente conseguiu um emprego no ramo
de aluguel e venda de trajes
de festas, ingressando no
mercado onde atua há mais
de 30 anos.
“Mesmo com oito anos
de idade eu já acreditava no
que eu vendia. Com isso,
uma das primeiras lições
que eu aprendi foi que eu
tinha que acreditar no meu
produto. O vendedor que
não acredita no que oferece
não chega a lugar nenhum”,
comenta Marcelo.
Lu Rodrigues
no Streaming
Além de promover even-

tos presenciais para noivas,
debutantes e profissionais
do ramo, a Lu Rodrigues
também decidiu investir em
entretenimento com o lançamento do reality show “O
Vestido dos Sonhos”, que já
se encontra no YouTube. O
projeto está no formato de

websérie com 11 episódios,
sempre apresentando uma
noiva diferente e tendo a
loja como cenário principal.
A ideia é mostrar como a Lu
Rodrigues se preocupa com
cada detalhe na hora de oferecer o que há de melhor na
realização de um sonho.

PAPEL SOCIAL
A empresa também se
envolve em questões sociais e, desde 2018, promove um bazar beneficente em parceria com a
Associação Fazer o Bem
Nos Faz Bem, que já amparou muitas famílias carentes no Rio de Janeiro
ao longo dos mais de 20
anos de existência do projeto. Na edição de 2022, o
bazar arrecadou alimen-

O SOMBRA

tos e 20% da verba arrecadada foi revertida para
a instituição.
O empresário tem parte
de sua história contada na
palestra “O Picolé que Virou um Sonho”, que você
pode conferir pelo link
https://youtu.be/3tjrHNrhLCs. Saiba mais sobre
a Lu Rodrigues pelo site
oficial da empresa: www.
lurodrigues.com.br.

ENVIE SUA
DENÚNCIA OU ELOGIO!
horahmunicipios@gmail.com

A fatura chegou!
A esposa de um ex-vereador na Baixada tem dado trabalho para a assessora de um influente político na região. Corre na boca miúda que a patroa a procurou e, desesperada, pediu que a mesma usasse seu nome para
um empréstimo de uma gorda quantia. Negócio fechado, agora a fatura chegou.
Pagar as parcelas do tal empréstimo tem virado dor de cabeça. É que a moça não responde as mensagens e
também as ligações telefônicas. Enquanto isso, a dívida vem aumentando e a dor de cabeça também.

Bateu em retirada
Um velho conhecido da política da Baixada anda brincando com fogo. Depois de
permanecer um longo tempo como aliado
de um dinossauro da política da região, ele
decidiu sair da zona de conforto e atravessar a ponte a procura de apoio para disputar
uma vaga para deputado estadual nas eleições deste ano.

Saída pela tangente
Corre na boca miúda que o motivo da debandada, pela tangente, é bom que se diga, foi uma briga feia
que os dois (agora ex-amigos) tiveram durante um encontro
que reuniu correligionários na mansão de um deles. O prato
principal foi a insatisfação do político com os rumos que o partido tem traçado para seu futuro na agremiação, que não incluía
uma candidatura para os próximos anos em benefício de outro
nome.
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SEROPÉDICA

Novo Centro Oftalmológico

REPRODUÇÃO

Requerimento feito pelo vereador Wattyla
Cebolinha para criação do espaço foi
aprovado pela Câmara de Seropédica
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O

ntem (12), durante
uma sessão legislativa, foi aprovado
por unanimidade na Câmara de Seropédica o requerimento do vereador Wattyla
Felypeck Gabriel Vicente,
conhecido como Wattyla
Cebolinha, do projeto de
implementação do Centro
Municipal de Oftalmologia.
Com a aprovação, as
obras têm início na próxima segunda-feira (16).
O espaço, voltado para o

cuidado com a saúde dos
olhos, vai reunir especialistas em diversas áreas e,
mais do que oferecer as
necessárias consultas, também vai trazer cirurgias
variadas. Os tratamentos

vão incluir cirurgia de catarata, glaucoma e etc.
“Representar a nossa população, é pra isso que eu
fui eleito”, declarou Cebolinha em suas redes sociais.
O prefeito Professor Lu-

Obras terão início na próxima segunda-feira (16)

cas (PSC) designou uma
emenda impositiva para
cada vereador, vale ressaltar que o vereador Wattyla

Cebolinha destinou cerca
de 215 mil para as obras
do centro. O intuito é fazer
com que o projeto tenha

início imediato e que as
obras sejam concluídas o
quanto antes para atender a
população seropedicense.

Ministério Público pede anulação da Anvisa aprova mais três medicamentos
à base de cannabis sativa
denúncia contra Flávio Bolsonaro
O Ministério Público do
Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu a anulação da denúncia
contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposto
esquema de “rachadinhas”
no gabinete dele quando
então deputado estadual. A
solicitação ocorreu devido à
anulação da maior parte das
provas obtidas no processo,
determinada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ),
em novembro de 2021.
As evidências foram consideradas ilegais por causa
de outra decisão do STJ,
confirmada pelo STF, que o
foro privilegiado de Flávio
como deputado estadual seria válido no caso; portanto,
o processo deveria ter corrido no Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJ-RJ), não em
uma vara criminal do TJ-RJ.
Com isso, ficaram anuladas decisões do juiz Flávio
Itabaiana, do TJ-RJ, que
quebravam o sigilo fiscal e

REPRODUÇÃO

Flávio Bolsonaro é investigado pelo
suposto esquema das ‘rachadinhas’

bancário dos envolvidos e
outras provas obtidas a partir
de autorizações do magistrado. Contudo, há documentos
importantes que ainda são
válidos.

sem as provas obtidas na
investigação, mas defendeu
que o inquérito pode ser reiniciado a partir do relatório
do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras
(Coaf) que apontou movimentações atípicas do exDenúncia
-assessor Fabrício Queiroz.
insustentável
O procurador-geral de Agora, caberá ao Órgão EsJustiça do Estado, Luciano pecial determinar os rumos
Mattos, afirmou que a de- do processo, se encerrado de
núncia ficou insustentável vez ou reiniciado.

A Anvisa (Agência Na- Extrato de Cannabis sativa comercializados no Brasil,
cional de Vigilância Sa- Mantecorp Farmasa serão na forma de solução em gonitária) aprovou mais 3 fabricados na Colômbia e tas para uso oral.
REPRODUÇÃO
medicamentos à base de
Cannabis nesta semana,
segundo nota publicada
ontem. Destes, dois têm
concentração de THC (tetrahidrocanabinol) acima
de 0,2% e são os primeiros
com essa taxa a serem autorizados pela agência brasileira.
Os três produtos, extrato
de cannabis sativa greenAmpola medicinal em cima de uma folha de Cannabis;
care, extrato de cannabis
cultivo da planta é proibido no Brasil...
ativa Mantecorp Farmasa e

Governo quer segurar preços do diesel

REPRODUÇÃO

Meriti vai ganhar Casa João Cândido
DIVULGAÇÃO/PMSJM

Petrobras teria que arcar com a defasagem entre
os preços no mercado interno e os internacionais

Autoridades participam do lançamento das obras da Casa João Cândido

São João de Meriti vai
ganhar a Casa de Memória
Marinheiro João Cândido.
O equipamento cultural será
construído no terreno em
frente ao Posto de Saúde
Aníbal Viriato, no Jardim
Meriti. O projeto da Fundação de Artes do Estado do
Rio de Janeiro (Funarj) tem
a participação da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj).
Em sua fala, o prefeito Dr.

João reforçou a importância
de preservar a memória do
marinheiro: “Manhã de uma
conquista importante para a
história cultural da nossa cidade. Junto com o deputado
estadual Valdecy da Saúde,
a secretária de Cultura Roberta Queiroz e o subsecretário de Direitos Humanos
e Igualdade Racial Marcelo
Rosa, demos início aos trabalhos para a construção da
Casa de Memória Marinhei-

ro João Cândido, importante
representante da luta do movimento negro”. Já o deputado estadual Valdecy da Saúde discursou: “Hoje estamos
vivendo um momento ímpar
na história da política. Inaugurar um espaço como esse
é de suma importância para
a história do município e, eu,
como apoiador da cultura,
não poderia deixar de abraçar essa causa juntamente
com o prefeito Dr. João”.

O governo federal quer
segurar os preços do óleo
diesel via Petrobras. Isso
seria feito por meio do
conselho de administração
da estatal, no qual a União
detém 6 das 11 cadeiras. A
tática, segundo publicou
o site O Poder360, é forçar uma discussão sobre a
“função social” da estatal,
alegando que a guerra na
Ucrânia criou um ambiente
de instabilidade e, portanto, a medida seria emergencial.
Dessa forma, a Petrobras
teria que reduzir sua margem de lucro e arcar com
a defasagem entre os preços praticados no mercado
interno e os internacionais,
reajustando os combustíveis com menos frequência.

Na última segunda-feira (9), a estatal reajustou
o óleo diesel vendido em
suas refinarias pela 3ª vez
este ano. O aumento foi
de 8,9%, enquanto a alta
acumulada em 2022 chega

a cerca de 40%. Isso porque a estatal adota o preço
de paridade internacional
(PPI), que equipara os valores praticados no mercado interno aos internacionais.

QUEDA DE PRESIDENTES
Os aumentos já derrubaram dois presidentes da estatal: Roberto
Castello Branco, em
2021; e Joaquim Luna e
Silva, há 1 mês. Na última quarta-feira (11), foi
a vez do ministro Bento Albuquerque (Minas
e Energia), substituído
por Adolfo Sachsida,
que integrava a equipe
do ministro Paulo Gue-

des (Economia).
O site apurou ainda
que há na equipe econômica a ideia de estabilizar os preços no
nível atual, de R$ 4,91
por litro nas refinarias.
Dessa forma, mesmo
que os preços baixem
no mercado internacional, o valor do diesel
não seria reduzido pela
Petrobras
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A população da Baixada Fluminense será beneficiada com investimentos de R$ 34,7 milhões em infraestrutura, segundo anúncio
realizado, na última segunda-feira (9), pelo governado do Estado
do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

BANCADA DA BÍBLIA
A Câmara dos Deputados aprovou ontem em votação simbólica (sem contagem de votos) o projeto
que cria o Dia Nacional
do Cristão. O texto segue
para o Senado e estabelece
que a celebração será anual e acontecerá no primeiro domingo de junho.

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

As operações da Polícia Civil do RJ que resultaram em mortes são
proporcionalmente mais letais que as da Polícia Militar. É o que diz
um estudo da Universidade Federal Fluminense (UFF), que mapeou
incursões que registraram três mortos ou mais, entre 2007 e 2021.

Comissão contra a miséria é prorrogada
DIVULGAÇÃO

SEM DISCUSSÃO
A proposta foi apresentada pelos deputados
Soraya Manato (PTB-ES)
e Eli Borges (PL-TO). O
último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) apontou que 87% dos brasileiros professam a fé no país
cristã no país.

LIMITES PARA OPERAÇÕES
O Senado concluiu a votação do projeto de lei (PL)
5.284/2020, que fixa limites e critérios para as operações de busca e apreensão
em escritórios de advocacia. O projeto reforça o caráter excepcional desse tipo
de operação. O texto seguiu
para sanção presidencial.

A prorrogação por 90
dias da Comissão Especial de Enfrentamento e
à Extrema Pobreza foi
aprovada ontem (12) pela
Assembleia Legislativa do

Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), em discussão única. O colegiado, presidido pela deputada Renata
Souza (PSol), fez o pedido
de protelação através do

MULHERES CIENTISTAS
Promover a valorização de mulheres cientistas, combater a desigualdade de gênero e
estimular jovens mulheres em formação a
investirem na carreira científica são a tônica
de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do RJ.

Requerimento 246/22, de
autoria dos deputados que
compõem a comissão. A
medida vai ser publicada
no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

SEGUNDA DISCUSSÃO
O texto de autoria da Tia Ju (REP) e
aprovado em segunda discussão, cria o Programa Estadual de Incentivo ao Protagonismo das Mulheres na Ciência. O governador
Cláudio Castro tem até 15 dias úteis para
sancioná-lo ou vetá-lo.

EDITORIAL

Anos-luz longe de conflitos
O Exército viu como
positivo o pedido do
ministro Paulo Sérgio
Nogueira (Defesa) para
centralizar demandas da
Comissão de Transparência das Eleições. O
motivo: a medida afasta
o general Heber Garcia
Portella,
representante
das Forças Armadas no
grupo, e, por consequência, a corporação do conflito político.
Segundo o site do Poder360, o alto escalão
da força terrestre julgou
descabida e desrespeitosa
a resposta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às sugestões técnicas
apresentadas pelo general
para as eleições. Teme ter
sua imagem associada
por grupos da sociedade
aos desdobramentos da
história, injustos na avaliação de integrantes do
Exército. Tudo colocado,
o que se busca no Exército é deixar a negociação

política com o Ministério
da Defesa. Integrantes da
Força afirmam que a missão do general Heber —
quem julgam ser competente, técnico e um agente
fora da política — já está
cumprida. A aplicação ou
não das sugestões não é
competência da corporação.
O ministro Edson Fachin, presidente do TSE,
respondeu na última segunda-feira (9) a uma série de recomendações feitas pela Defesa em março
deste ano sobre o sistema
eleitoral. As sugestões
não foram acolhidas.
De acordo com a Corte, contribuições para o
processo eleitoral só poderiam ser feitas até 17
de dezembro de 2021. As
recomendações da Defesa foram enviadas em 22
de março deste ano. Já o
prazo para mudanças nas
regras das eleições terminou em 5 de março.

BAIXADA FLUMINENSE

Águas do Rio amplia recadastramento
Equipes visitarão cerca de 105 mil imóveis de Caxias, São João, Belford Roxo e Magé ao longo de oito meses
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

BRASIL

Águas do Rio deu
início ao recadastramento de seus clientes na Baixada Fluminense.
Os profissionais, que estão
uniformizados e com crachá
de identificação, passam de
porta em porta para coletar
as informações necessárias
e atualizar o cadastro. O
objetivo é ter uma base de
dados confiáveis para que
a empresa possa se comunicar de forma mais rápida
e eficiente com a população. Apenas nas cidades de
Duque de Caxias, São João
de Meriti, Belford Roxo
e Magé, a previsão é que
cerca de 105 mil imóveis
sejam visitados até o mês
de dezembro. Para isso, a
concessionária contratou
180 profissionais que vão
atuar nas nove cidades em
que opera da Baixada Fluminense. Os colaboradores
passaram por capacitação

para fazer atendimentos e
esclarecer dúvidas sobre os
serviços disponíveis pela
Águas do Rio, como adesão
à tarifa social, mudança de
titularidade ou modernização de hidrômetros.
“A empresa teve a preocupação de investir em treinamentos para que a gente
consiga realizar um atendimento de excelência. Tudo
o que aprendi até agora são
informações valiosas para a
formação de um profissional capacitado e educado
para lidar com os clientes”,
avalia a líder de cadastro
com atuação em Magé, Tuani Queiroz, recém-chegada
na companhia.
Comunicação mais efetiva
De acordo com a coordenadora de cadastro da
Águas do Rio, Sandra Sommer, a iniciativa é importante para que a empresa consiga se comunicar de maneira
mais efetiva com o cliente.
“Com um cadastro melhor,
poderemos, por exemplo,

enviar SMS para alertar sobre um reparo emergencial
ou mandar comunicados
por e-mail. Por isso, investimos em pessoas capacitadas para atender bem o público”, comenta.
As visitas acontecerão ao
longo dos próximos nove
meses e serão realizadas
das 8h às 18h, nos dias de
semana. Em casos em que
os moradores não puderem
atender os profissionais neste horário, serão realizadas
marcações aos sábados e
domingos, assim como após
o expediente.

DIVULGAÇÃO

Agente de recadastramento coleta informações para atualizar o cadastro

CRONOGRAMA DAS ÁREAS QUE RECEBERÃO A VISITA
Duque de Caxias: Neste
mês de maio, o recadastramento acontece nos bairros
Pilar, Jardim Primavera,
Vila São Luiz e Centro. Em
junho é a vez dos bairros
Centenário, Olavo Bilac,
Vila Leopoldina, Gramacho
e Imbariê. Em Julho, Parque

Lafayete, Jardim 25 Agosto, Saracuruna, Xerém, São
Bento e Nova Campinas.
Belford Roxo: No mês
de maio, a atuação é no bairro Heliópolis. Em junho,
São Vicente e Centro. No
mês de julho, a equipe do
recadastro estará nos bairros

Piam, Areia Branca e Nova
Piam.
São João de Meriti:
O Centro tem recebido as
equipes neste mês de maio.
Em junho será a vez de Vilar
Dos Teles e Coelho Da Rocha. A ação acontece em julho nos bairros Éden, Jardim

Meriti e Agostinho Porto.
Magé: Nesses primeiros meses, a equipe atua no
Centro da cidade.
Todos os dados coletados
estarão resguardados seguindo as diretrizes da Lei
Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).

Funcionário da Globo é uma das vítimas do acidente com aeronave

BOITUVA (SP) - André
Luiz Warwar, de 53 anos, era
funcionário de tecnologia da
TV Globo, cineasta e paraquedista experiente. Ele e Wilson
José Romão Júnior, de 38 não
resistiram a queda de uma aeronave que levava 16 pessoas para
saltar de paraquedas nesta quarta-feira, em Boituva, interior de
São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que 12 pessoas
foram socorridas para hospitais

da região, mas duas delas não
resistiram aos ferimentos. Na
noite da última quarta-feira, o
Jornal Nacional fez um minuto
de silêncio em homenagem a
Warwar. O acidente aconteceu
no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva. O local
promove cerca de 20 mil saltos
por mês e 120 por dia, segundo
a prefeitura de Boituva.
Após a decolagem, a aeronave passou por uma pane elétrica

e precisou fazer um pouso de
emergência. O avião, segundo
relatos, tocou três vezes o solo
antes de virar. Em entrevista
à TV Globo, um dos sobreviventes contou como o acidente
aconteceu. “Entramos no avião,
procedimento de decolagem
padrão. Aí, a 900 e poucos pés
de altitude (cerca de 275 metros), o alarme de emergência
do avião começou a soar e o
piloto então nos informou que

era uma situação crítica, que
era para todo mundo ficar em
situação de emergência”, disse
o paraquedista Rafael Gonzales
Alves.
Ainda segundo ele, a aeronave perdeu a potência e o piloto
começou a descer planando, depois, procurou um local seguro
para fazer o pouso. No entanto,
o avião teve um problema com
o trem de pouso no momento da
aterrisagem.

“O primeiro toque ao solo
foi um pouco mais forte. Por
causa da desaceleração, a gente
sentiu. O segundo foi mais tranquilo, tanto que a gente comemorou na aeronave: ‘Deu bom,
vai ficar tudo bem’. Só que no
terceiro toque tinha uma estrada vicinal e um talude, um barranco. Então, a roda do trem de
pouso bateu nesse talude e fez
uma alavanca com a aeronave”,
conta Rafael.
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RACISMO

Universidad Católica apresenta queixa
por atos de racismo contra o Flamengo
Um torcedor da Universidad Católica fez gestos de macaco em direção à torcida rubro-negra
IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

A

Universidad Católica publicou nesta
semana um comunicado no qual afirma ter
apresentado duas queixas
criminais na 4ª Vara de Garantia de Santiago contra os
atos de xenofobia e racismo
promovidos por torcedores
do clube nos jogos contra Colo Colo e Flamengo,
pelo Campeonato Chileno e
Copa Libertadores, respectivamente.
No jogo contra o Flamengo, que terminou com vitória do time brasileiro por 3
a 2, um torcedor da Universidad Católica fez gestos de
macaco em direção à torci-

da rubro-negra. Além disso,
um sinalizador foi atirado
na direção do setor destinado aos visitantes, ferindo
uma pessoa. O clube chileno informou que aguarda
também a ajuda das forças
de segurança para a identificação de mais elementos
“para que se aplique a eles
o máximo rigor da lei”.
Ainda no comunicado,
a Universidad Católica informa que a apresentação
das denúncias vai agilizar
o processo de investigação
dos fatos graves e também
as condenações pelos tribunais de justiça. O clube
também agradece aos torcedores que forneceram
informações, fotos e vídeos
para ajudar na identificação
dos indivíduos envolvidos

DIVULGAÇÃO

Clube aguarda ajuda das forças de segurança para a identificação

em ambos os casos.
A nota oficial da Católi-

ca também reforça o apelo
para os torcedores não re-

petirem atos violentos, racistas ou xenófobos, com-

portamentos que não são
tolerados pelo clube.

Flu chega ao Rio e descansa Figueiredo vive melhor fase no Vasco
de olho no Athletico-PR
DIVULGAÇÃO

Vitória, vaga e tranquilidade para buscar a recuperação no Brasileirão. O
Fluminense desembarcou
em clima de tranquilidade
ontem (12) no Santos Dumont após a vitória por 2
a 0 sobre o Vila Nova, no
Serra Dourada, em Goiânia,
que valeu a vaga nas oitavas
de final da Copa do Brasil.
Após madrugar no aeroporto, nenhum jogador tricolor
Cano em desembarque do Fluminense no Santos Dumont
falou com a imprensa e o
grupo foi liberado para des- bado (14), às 21h (de Brasí- cinco pontos em cinco jocansar de olho na partida lia), no Raulino de Oliveira, gos, o Fluminense é o 15ª
contra o Athletico-PR, sá- em Volta Redonda. Com colocado no Brasileirão.

Victor Hugo comemora 1º gol como
profissional do Fla no dia do aniversário
O primeiro gol de uma
nova promessa do Flamengo
foi marcado em Volta Redonda. Aos 42 minutos do
segundo tempo, Victor Hugo
recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou na gaveta
esquerda do goleiro do Altos-PI, para marcar o segundo da vitória por 2 a 0, pela
partida de volta da terceira
fase da Copa do Brasil, que
garantiu o avanço do Fla.
O detalhe é que o primeiro gol marcado pelo jovem
meia saiu justamente no dia
em que completa 18 anos de
idade. O contrato renovado
em novembro de 2021 até
2027 com multa de 100 milhões de euros (R$ 540,47

milhões na cotação desta
quarta) para equipes de fora
do Brasil dão o tom do que
esperar da promessa rubro-negra, que não escondeu
a felicidade em entrevista
após o jogo.
“Feliz demais, é uma
emoção muito grande de fazer meu primeiro gol como
profissional no dia do meu
aniversário. É uma sensação inexplicável. Só tenho
a agradecer a Deus por tudo
que Ele tem feito em minha
vida e comemorar com a família, com certeza, que está
sempre comigo, me apoiando e dando todo o suporte.
Com certeza está entre os
dias mais felizes da minha

vida, feliz demais”, contou.
Apesar do grande valor
que leva consigo, Victor
Hugo evidencia que ainda é
um garoto. Atento às instruções de Paulo Sousa, e com
a confiança do treinador, o
meia reconhece que ainda
tem alguns problemas característicos dos mais novos: o
nervosismo.
“Ele também sempre me
passa confiança, dá apoio
e fico feliz demais por ter
entrado e entrado bem. Às
vezes fico um pouco ansioso, querendo fazer as coisas,
mas aos poucos vai melhorando a ansiedade e tudo
dando certo. Estou feliz demais, é só alegria”, finalizou.

John Textor se reunirá com lideranças
do futebol para debater sobre a Liga

O Botafogo divulgou um
comunicado ontem (12) em
que diz que John Textor irá
se reunir com lideranças do
futebol brasileiro para conversar sobre a constituição
da Liga. De acordo com a

nota oficial, a ideia do acionista majoritário da SAF
alvinegra é conversar com
membros de todos os grupos. O empresário viaja para
São Paulo nesta quinta-feira
e estará no Rio para o jogo

contra o Fortaleza, no Nilton Santos. Ainda segundo o
que foi divulgado pelo clube, Textor deseja mostrar o
que acredita ser o ideal, mas
também escutar as diferentes propostas.

Atacante vive de gols?
Reza a lenda que sim. No
caso específico de Figueiredo, no entanto, a seca
contrasta com o seu melhor
momento no time profissional do Vasco, desde que
estreou, há pouco mais de
um ano, no Carioca do ano
passado. Figueiredo, de
20 anos, sabe fazer gols.
Foi artilheiro da Copinha,
em janeiro, com oito. Pelo
profissional, porém, ainda
não balançou as redes em
46 jogos – 11 como titular.
Estatística ruim para o atacante, mas que mascara seu
momento no time. Além
de ter participado de forma
decisiva de gols na Série
B nas vitórias sobre Ponte
Preta e CSA, ele tem protagonizado lances bonitos
que, por pouco, não viraram gols. No último jogo,
por exemplo, Figueiredo
começou no banco contra
o CSA, entrou no segundo
tempo e, ao lado de Juninho
e Palácios, mudou a cara do
time. E foi um chute forte

DIVULGAÇÃO

Artilheiro da Copinha ainda não
marcou no profissional

de fora da área – uma de
suas características – que
abriu o caminho para vitória
por 1 a 0 em São Januário.
A bola explodiu na trave e
sobrou para Pec marcar. O
lance é mais um dos quase
gols de Figueiredo nesta
temporada. O atacante coleciona bons chutes, principalmente de fora da área, e
até jogadas de efeito. Nesta temporada foram duas
tentativas de bicicleta. A
primeira, contra o Resende,
no Carioca, foi sensacional.
Figueiredo deu uma bicicleta de fora da área, mas o

goleiro defendeu no ângulo.
Contra o Tombense, na Série
B, ele tentou repetir a dose.
O lance foi bonito, mas não
teve a mesma plasticidade e
precisão e saiu pela linha de
fundo. Lances bonitos, aliás,
fazem parte do repertório do
jovem atacante de 20 anos.
Na Copinha, em janeiro, Figueiredo ficou na segunda
colocação do Prêmio Dener,
que celebra os gols mais belos da competição. O golaço
que marcou contra o São
Paulo, de fora da área, ficou
atrás apenas da bicicleta de
Endrick, do Palmeiras.

CBF volta atrás e confirma
Guarani x Vasco em Manaus
A CBF confirmou a alteração no local do jogo
entre Guarani x Vasco,
pela oitava rodada da Série B. A partida que ocorreria no Brinco de Ouro,
em Campinas, passou
para a Arena da Amazônia, em Manaus, no dia
19 de maio, às 21h30 (de
Brasília). A mudança foi
confirmada nesta semana.
As tratativas para a mudança do local do duelo
eram negociadas desde
abril.
Na última segunda a
CBF chegou a vetar a partida no Amazonas, mas
voltou atrás da decisão
após uma reconsideração

feita pelo Guarani, mandante da partida.
Para convencer a CBF,
o Guarani utilizou dois
argumentos. O primeiro é
colocar um jogo do Brasileirão na Região Norte,
que não possui equipes
nas séries A e B, e o segundo é utilizar a Arena
da Amazônia, estádio da
Copa do Mundo. O Vasco se mostrou favorável à
partida na capital amazonense.
Além dos argumentos
apresentados pelo Guarani à CBF, a partida em
Manaus também servirá
para que o clube paulista
faça a troca do gramado

do Brinco de Ouro. Por
isso, precisava de outro
lugar para jogar e não afetar o plantio.
A última vez que o
Vasco esteve em Manaus
foi em 2019. Na ocasião,
empatou em 1 a 1 com o
Corinthians, pela terceira
rodada da Série A daquele
ano.
Informações sobre a
venda de ingressos, como
valores, locais de venda,
serão divulgadas nos próximos dias. Na Série B
do Brasileiro deste ano,
o Guarani é o 16º, com 6
pontos, e o Vasco ocupa a
5ª posição, com 10 pontos.
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ELEIÇÕES 2022

TSE e Spotify firmam acordo para
combater desinformação nas eleições
TSE também se compromete a disponibilizar informações e relatórios sobre o desenvolvimento das eleições
IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

O

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Edson Fachin, informou
ontem (12) que a Justiça
Eleitoral e a plataforma de
streaming de áudio Spotify
firmaram acordo para combater a desinformação nas
eleições deste ano. A parceria vai vigorar até o dia 31
de dezembro de 2022, após
o fim do ciclo eleitoral.
Pelo acordo, o Spotify
vai ajudar na identificação
de páginas com fake news
(notícias falsas) sobre as
eleições na plataforma e
também vai redirecionar
os usuários até a página da
Justiça Eleitoral, onde será
possível obter informações
de fontes oficiais sobre o
pleito.
A parceria vai atuar para
combater os impactos noci-

vos das notícias falsas, que
espalham conteúdos não
verdadeiros, e assim disseminar conteúdos confiáveis
e oficiais sobre as eleições
de 2022, disse Fachin, na
abertura da sessão deliberativa da corte nesta quinta-feira.
O acordo também prevê
que o TSE e os tribunais
regionais eleitorais (TREs)
terão um canal de comunicação exclusivo com a empresa para apontar conteúdos com possíveis notícias
falsas a serem analisadas.
O TSE também se compromete a disponibilizar
informações e relatórios sobre o desenvolvimento das
eleições que sejam importantes para o Spotify. Fachin disse que a produção
e a difusão de informações
falsas e fraudulentas podem
representar risco à sociedade e à democracia, além
de afetar de forma negativa
a capacidade do eleitor de
exercer o voto consciente.

DIVULGAÇÃO

Parceria vai até 31 de dezembro

“A parceria entre a Justiça eleitoral e essa plataforma de streaming é fruto
de uma busca contínua para
coibir a proliferação das
chamadas fake news, que
têm por objetivo macular
a legitimidade do proces-

so eleitoral e a capacidade
das eleitoras e eleitores de
exercer o voto consciente”,
afirmou o ministro. “Este é
mais um passo da Justiça
Eleitoral para promover a
paz e segurança nas eleições”, acrescentou.

Comprovante de vacinação agora pode ser
acessado offline pelo aplicativo ConecteSUS

O Ministério da Saúde
disponibilizou o acesso
ao Certificado Nacional
de Vacinação Covid-19 de
maneira offline. Ou seja,
não é mais necessário estar
conectado à internet para
ter acesso ao documento
que, agora, pode ser salvo
no smartphone do usuário.
A mais nova atualização
do aplicativo Conecte SUS
foi disponibilizada oferecendo essa opção. Assim,

o usuário pode ter acesso
ao comprovante a qualquer
momento. A atualização é
especialmente útil àqueles
que já concluíram o esquema vacinal.
Após a emissão do documento, basta fazer o
download (transferir arquivos de um servidor remoto para um computador
local) e criar um atalho
para acessá-lo. O resultado
é um ícone do documento

DIVULGAÇÃO

Atualização permite salvar documento no smartphone

na tela inicial do Android,
que pode dar acesso ao certificado sempre que necessário. O uso da atualização
no sistema iOS é realizado

por meio da Carteira Apple,
disponível de forma gratuita no próprio smartphone
que utiliza o sistema operacional.

Programa Farmácia Popular ganha novo sistema
O Ministério da Saúde
lançou nesta semana um
novo modelo de auditoria
para o programa Farmácia
Popular do Brasil. O objetivo é aumentar o rigor da fiscalização e, com isso, evitar
fraudes e outras irregularidades na distribuição de medicamentos básicos e essenciais a baixo custo, Segundo
o ministro Marcelo Queiroga, a novidade fará uso de
novas tecnologias, incluindo
inteligência artificial.
“Temos que utilizar o poder do Estado para identifi-

car aqueles que se colocam
na frente da concretude das
políticas públicas’’, afirmou
Queiroga durante a solenidade de assinatura da portaria, em Brasília.
Com a nova prática, o governo também espera reduzir o tempo de bloqueio de
estabelecimentos que estejam impedidos de vender os
medicamentos por envolvimento em fraudes.
“Esperamos que com esse
novo modelo, principalmente os processos de auditorias
que caiam no fator de risco

muito baixo, baixo ou médio, sejam executados num
prazo bem curto e, com isso.
o tempo entre o bloqueio
da farmácia e a auditoria
vai ser reduzido drasticamente”, disse o diretor do
Departamento Nacional de
Auditoria do Sistema Único
de Saúde (Denasus), Cláudio Azevedo. A criação da
nova metodologia é parte da
estratégia do ministério para
aumentar a oferta dos medicamentos a baixo custo à população. O governo pretende cumprir a meta prevista

no Plano Nacional de Saúde,
para ampliação da cobertura
do programa até 2023.
Segundo o Departamento
de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde,
o Brasil tem pelo menos
uma unidade que atende
pelo programa em 75% dos
municípios com menos de
40 mil habitantes. A meta é
levar o Farmácia Popular a
90% dessas localidades. O
país tem 4.701 municípios
com população inferior a 40
mil pessoas. Ao todo, são
5.568 municípios no Brasil.

O ministro também divulgou o lançamento do
perfil do Tribunal Superior
Eleitoral na plataforma. O
podcast Todo Mundo Quer
Saber, disponível gratuitamente no Spotify, reúne
uma série de entrevistas

com o professor de direito
eleitoral digital Diogo Rais.
Na sessão, o TSE analisou apenas um caso referente à cassação do mandato de José de Almeida
Bandeira (PDT), eleito vereador em Tangará da Serra (MT) no pleito de 2020.
Por unanimidade, os ministros confirmaram a perda
do mandato por fraude no
registro de candidatura. O
Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação do mandato do vereador argumentando que,
ao preencher o documento
de registro de candidatura,
Bandeira omitiu que estaria
inelegível por oito anos, de
acordo com a Lei de Inelegibilidade.
Durante a sessão, Fachin
disse que a Corte deve se
debruçar sobre a questão e
discutir a tese de caracterização do ato fraudulento
devido à omissão de informação quanto à causa de
inelegibilidade.

STF reconhece licença
de 180 dias para
servidor federal pai solo
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu estender a
licença-maternidade de
180 dias para pais solteiros servidores públicos
federais. O caso julgado
foi específico e trata de
um homem que é pai solteiro de gêmeos, frutos de
fertilização artificial e de
uma barriga de aluguel
realizada nos Estados
Unidos.
A questão chegou ao
Supremo após o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) recorrer da
decisão da Justiça Federal que estendeu a licença-maternidade prevista
na Lei 8.112/90 LINK 1
ao pai dos gêmeos, que é
servidor do órgão.
Pela lei, os servidores
têm direito à licença-paternidade de 5 dias, mas o
benefício vale para casos
em que o pai e a mãe cuidam dos filhos. Por cuidar
sozinho dos filhos, o servidor solicitou a equipa-

ração com a licença-maternidade.
No julgamento, prevaleceu o voto do relator, ministro Alexandre
de Moraes, proferido na
sessão. Segundo Moraes,
é inconstitucional não estender a licença ao genitor monoparental. Para o
ministro, a Constituição
confere proteção integral
à criança e garante isonomia de direitos entre o
homem e a mulher.
O voto foi seguido
pelos ministros André
Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia,
Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes e o presidente, Luiz Fux.
A decisão da Corte vale
somente para o caso julgado. No entanto, o entendimento definido sobre a questão deverá ser
seguido em todos os processos semelhantes que
tramitam no país.

Rio ganha viveiro de árvores urbanas com capacidade para produzir dez mil mudas ao ano
A cidade do Rio está ganhando seu primeiro viveiro
de árvores urbanas, que fica
numa área de 15 mil metros
quadrados da Fazenda Modelo, em Guaratiba. A ideia é
produzir dez mil mudas por
ano para serem usadas na arborização do município, que
atualmente compra espécies
de São Paulo e Minas Gerais.
Parceria entre a Fundação
Parques e Jardins, a Secreta-

ria Municipal de Meio Ambiente e a empresa Farm, o
viveiro Árvores do Amanhã
foi desenvolvido com base
no Plano Diretor de Arborização Urbana para diminuir
a desigualdade ambiental na
cidade com baixo custo. Foram identificadas áreas, principalmente nas zonas Norte
e Oeste, que devem receber
a maior parte das mudas. O
projeto foi idealizado pelo

corpo técnico da fundação e
um de seus pilares é trabalhar com a circularidade: o
resíduo da poda de árvores
abastecerá a compostagem
do viveiro. O material será
adubo orgânico para fertilizar o solo das novas mudas.
Um diferencial do viveiro será o cultivo de mudas
de alto padrão, grandes, e
que se destacam na paisagem, entre elas pau-bra-

sil, pau-ferro, sibipiruna,
escumilha, paineira, ingá,
mangueira, oiti, jequitibás,
ipês e palmeira-imperial.
Além de preservar o meio
ambiente, o projeto pode
melhorar a saúde da população. Segundo pesquisas,
morar em locais arborizados reduz em 36% o risco
de desenvolver depressão e
doenças cardíacas e do sistema circulatório.

DIVULGAÇÃO

Viveiro fica numa área de 15 mil metros quadrados
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AÇÃO CONTRA O CRIME

Estelionatários virtuais de SC
são grampeados no Rio

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Quarteto foi preso nas zonas Sul e Oeste carioca.
Na ação, polícia apreendeu dinheiro, joias e armas

Fernanda (e) e Angélica eram beneficiadas com dinheiro dos golpes milionários

Em um dos apartamentos, foram encontrados R$4,6 mil,
celulares, uma pistola, kit rajada,carregadores e munições

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Q

uatro criminosos
de Balneário Camboriú, no estado
de Santa Catarina, foram
presos em flagrante, na
última quarta-feira (11),
nos bairros Leblon e Barra da Tijuca, respectivamente zonas Sul e Oeste
do Rio. Angélica de Jesus

Albercht, Diego Luiz Pereyra Ferreira, Fernanda
Natalina dos Santos Lima
e William Teixeira Chicorsky chegaram a arrecadar
mais de R$ 1 milhão com
os golpes aplicados como
estelionatos virtuais.
De acordo com a Polícia Civil, Diego e William
passaram a ser monitorados após denúncia informar
que a dupla estaria tentando vender joias irregular-

William Chicorsky foi preso com Diego Luiz Pereyra Ferreira, no Leblon

mente em lojas do Leblon.
Os agentes conseguiram
abordar o veículo dos criminosos e com eles foram
encontradas peças de ouro.
Os dois chegaram a oferecer R$ 150 mil aos agentes
para não serem presos. Eles
foram levados para a 14ª
DP (Leblon).
Segundo as investigações, o golpe aplicado por
eles consiste na compra de
dados bancários pela deep

web - área da internet que
não pode ser detectada facilmente pelas tradicionais
ferramentas de busca - e
com as informações, geravam links de pagamento
falsos em que o dinheiro
era destinado para contas
de “laranjas” da quadrilha.
Os criminosos receberam
diversas transferências de
R$ 100 mil, R$ 80 mil e R$
30 mil, além de outros valores.

Justiça do RJ manda prender ‘Rei Arthur’
A Justiça do RJ deferiu
um mandado de prisão preventiva contra Arthur César
de Menezes Soares Filho,
conhecido como Rei Arthur,
por corrupção e lavagem de
dinheiro. Determinou ainda
o afastamento do delegado
Ângelo Ribeiro de Almeida
Junior da corporação e da
Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj), onde exercia
cargo de assessoramento
desde 2008.
O Ministério Público do
Rio de Janeiro afirma que
Arthur pagou propina a An-

DIVULGAÇÃO

e fazer 150 horas de serviço
comunitário. A 1ª Vara Especializada da Capital aceitou
a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e determinou a
expedição de ofício à Interpol solicitando a extradição
do Rei Arthur. O empresário
O empresário Arthur Soares é
é acusado pelo MPRJ do paacusado de lavagem de dinheiro
gamento de propina ao delegelo para encobrir inquéritos pelo escândalo da compra de gado em troca de proteção
tributários. Arthur está nos votos da Olimpíada do Rio. em inquéritos tributários da
Estados Unidos, onde na Rei Arthur já está cumprin- Delegacia Fazendária (Delsemana passada foi conde- do a pena de passar seis me- faz), na época comandada
nado pela Justiça americana ses dormindo em um abrigo por Ângelo Ribeiro.

gento da Marinha, Raphael
da Silva Celestino, de 39
anos. O militar foi encontrado morto, na manhã da última quarta-feira (11), com os
pés e mãos amarrados, no
porta-malas do seu veículo,
em em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.
Bastantes abalados, fa-

miliares, amigos e colegas
de farda se despediram de
Raphael no início da tarde
de ontem (12), no Cemitério
Memorial Parque Nycteroy,
que fica no município.
A versão de que o crime é
considerado latrocínio, roubo seguido de morte, ainda não foi confirmada pela

Força-tarefa fecha cerco contra
comércio ilegal em ferros-velhos
Policiais civis realizram
ontem (12) uma força-tarefa
para combater furto e receptação de equipamentos metálicos, como cobre, que são
comercializados de maneira
ilegal por ferros-velhos na
Baixada. A ação é um desdobramento da operação Cami-

nho do Cobre desencadeada
para fiscalizações reiteradas
e regionalizadas, a fim de
evitar a reincidência dos crimes, já que a legislação aplicável aos crimes envolvendo
o furto e receptação de equipamentos de concessionárias
de serviço público permite

que os criminosos presos sejam postos em liberdade em
pouquíssimo tempo e voltem
a praticar os mesmos crimes.
A operação é resultado de
investigações da Delegacia
de Roubos e Furtos (DRF),
com o apoio da Delegacia de
Defesa dos Serviços Delega-

liciais encontraram Angélica e Fernanda, que também
são de Santa Catarina. Os
quatro presos vão responder
por estelionato, associação
criminosa, corrupção ativa e posse de arma de fogo
de uso restrito. Angélica,
Diego, Fernanda e William
foram encaminhados para
o presídio José Frederico
Marques, em Benfica, na
Zona Norte, onde vão ficar
à disposição da Justiça.

DPJM prende
narcomilicianos no Rio

Agentes da Delegacia de
Polícia Judiciária Militar
(DPJM) prenderam ontem
três suspeitos de envolvimento em um grupo de
narcomilicianos que age na
comunidade da Tijuquinha,
Zona Oeste do Rio.
Através do Disque Denúncia, os policiais receberam informações que os
bandidos estariam extorquindo comerciantes da localidade. Após a denúncia,
os agentes foram até a Estrada da Barra da Tijuca e
localizaram e prenderam os
bandidos em flagrante. Com
eles, foram apreendidos três
telefones celulares e R$
1.490 em dinheiro.
Os três presos e material
apreendido foram levados
Delegacia de Homicídios para 16 ª DP (Barra da Tide Niterói e São Gonçalo juca). Os detentos serão
(DHNSG), responsável pelas investigações. Segundo
o delegado titular, Mário
Lamblet, nenhuma hipótese
foi descartada até o momenUm confronto entre poto. Também foi constatado
que a arma da vítima foi le- liciais militares terminou
com dois suspeitos mortos
vada da cena do crime.
e outros dois presos, na
quarta-feira (11), no Morro
do Borel, na Tijuca, bairro
da Zona Norte do Rio. Durante a ocorrência foram
apreendidas, três pistolas,
carregadores,
munições,
dos (DDSD), Delegacia de farto material entorpecente
Proteção ao Meio Ambiente e radiotransmissores.
A corporação informou
(DPMA), delegacias do Departamento-Geral de Polícia que uma guarnição da UniEspecializada (DGPE), De- dade de Polícia Pacificadora
partamento-Geral de Polícia (UPP) Borel realizava polida Baixada (DGPB), Peritos ciamento na região, quando
do ICCE e de informações do foi atacada a tiros.
Um dos suspeitos era coDisque-Denúncia.

Sargento da Marinha achado morto no
porta-malas de carro é enterrado no RJ

“Essa farda era a alegria
dele, desde pequeno ele sonhava com a Marinha. Era
também um filho maravilhoso, tudo que ele podia fazer
pelos seus sonhos ele fazia,
até tirar dele para fazer pelas
pessoas.” O desabafo é de
Fátima Maria da Silva Celestino, mãe do segundo-sar-

Dinheiro na conta
Com o dinheiro nas contas, eles realizam outras
transações bancárias de pequena quantia, para dificultar o rastreamento, além da
compra de artigos de luxo,
carros, motos, Jet Skis e viagens. As investigações descobriram ainda que Diego
e William haviam alugado
dois apartamentos por temporada na Barra da Tijuca.
Em um dos imóveis, os po-

encaminhados para unidade prisional, onde ficarão
à disposição da Justiça, e
responderão pelo crime de
organização criminosa.
O Disque Denúncia recebe informações sobre a
localização de foragidos da
Justiça e grupo de milicianos nos seguintes canais de
atendimento: WhatsApp do
Portal dos Procurados: (21)
98849 – 6099
(21) 2253 – 1177 ou
0300-253-1177/APP “Disque Denúncia RJ”/Facebook:
https://www.
facebook.com/procuradosrj/,https://twitter.com/PProcurados(mensagens). Site
Portal dos Procurados – em
Denuncie – (procurados.
org.br/contato). Em todas as
plataformas digitais, o anonimato é garantido.

Dupla morre em confronto
com a poliçada no Borel

nhecido como “Coquinho”,
integrante do crime organizado local e possuía dez
anotações criminais. O segundo também era membro
do bando e possuía cinco
anotações por crimes diversos.
Outros dois criminosos
também foram presos na
ação. Um deles, apelidado de “Índio”, possuía um
mandado de prisão em aberto. O outro era conhecido
como “Guerreiro”. Ambos
são apontados como integrantes do crime organizado que comanda as ações na
comunidade da Tijuca.
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ENEM 2022

Enem 2022 tem 1 milhão
de inscritos no primeiro dia
Candidatos têm até o dia 21 de maio para fazerem a inscrição no Exame

IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

O

ministro da Educação, Victor Godoy
Veiga,
anunciou
que o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2022
registrou 1 milhão de inscritos em apenas um dia.
Os candidatos têm até o dia
21 de maio para fazerem a
inscrição. Se esse ritmo for
mantido, a previsão é de que
o total supere o do ano passado, quando 3 milhões de
estudantes se inscreveram
para a prova.
Para a inscrição ser efetivada, é preciso pagar a

taxa de R$ 85. O pagamento
pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou por boleto
bancário até o dia 27 deste
mês. Os estudantes que obtiveram o direito à isenção
desse valor (como os alunos
da rede pública) também
devem se inscrever ou não
poderão prestar o Enem.
O interessado em prestar o
Enem 2022 deve acessar a
página do participante.
No momento da inscrição, o candidato escolhe se
quer fazer a prova de língua
estrangeira em inglês ou espanhol. Ele escolhe também
se quer o exame impresso
ou digital e diz se precisa de
algum atendimento especial

(acessibilidade, por exemplo).
O estudante também preenche um questionário socioeconômico, informa se
já concluiu o ensino médio
e outras informações cadastrais.
As provas serão nos dias
13 e 20 de novembro. Pela
primeira vez, o candidato
poderá apresentar a versão
digital de documento de
identificação no dia da prova. Serão aceitos e-título,
Carteira de Habilitação Digital ou RG Digital. O candidato deverá abrir o aplicativo e apresentar ao fiscal.
Capturas de tela não serão
aceitas.

DIVULGAÇÃO

Anúncio foi feito pelo ministro da Educação

Ministério da Saúde quer zerar
Senai e Correios fazem parceria para
casos de malária no país até 2035 projetos de inovação em logística
O Brasil quer zerar os casos de malária até 2035. A
estratégia faz parte do Plano
de Eliminação da Malária
no Brasil, lançado na quarta-feira (11), em Brasília. A
meta é chegar a 2025 com
68 mil casos. Em seguida,
a ideia é registrar números

abaixo dos 14 mil até 2030 e
reduzir o número de óbitos a
zero neste mesmo ano.
Mesmo com os registros
de casos de malária no Brasil em tendência de queda,
os dados ainda preocupam
as autoridades sanitárias.
Segundo dados do ministéDIVULGAÇÃO

Em 2020 Brasil registrou 145.188 casos da doença

rio, em 2020 foram registrados 145 mil casos da doença
em todo o país. Desse total,
mais de 99% estão concentrados na região amazônica.
De acordo com o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, o Plano de enfrentamento terá quatro fases para
a eliminação da doença. O
plano tem ainda metas junto aos profissionais e gestores da saúde e à sociedade.
O ministério pretende ampliar o Projeto Apoiadores
Municipais para Prevenção, Controle e Eliminação
da Malária nos estados do
Acre, Amapá, Amazonas,
Pará, Rondônia, Roraima e
Mato Grosso. Outra ação é o
apoio na construção dos planos estaduais e municipais
de acordo com a realidade
local de cada região, a partir
da contração de consultores
de eliminação.

Senado aprova aumento da idade para
nomeação de ministro do Judiciário

O Senado aprovou nesta semana a Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC 32/21) que eleva de 65
para 70 anos a idade máxima para nomeação em tribunais superiores. Foram 60
votos favoráveis, na votação
em primeiro turno, e 59 no
segundo turno, sem votos
contrários. A proposta segue
para promulgação.
A mudança atinge os indicados ao Supremo Tribunal
Federal (STF), ao Superior

Tribunal de Justiça (STJ),
aos tribunais regionais federais (TRFs), ao Tribunal
Superior do Trabalho (TST),aos tribunais regionais
do Trabalho (TRTs), ao Tribunal de Contas da União
(TCU) e ao Superior Tribunal Militar (STM) – em relação aos indicados civis.
Foi uma votação rápida,
sem discussões ou falas divergentes. O texto da PEC
originalmente não tratava
dos ministros civis do STM,

que hoje podem ser indicados com mais de 35 anos,
sem limite máximo de idade.
Eles foram incluídos na PEC
ainda durante a tramitação
na Câmara. A proposta de
70 anos como idade máxima
para nomeação de magistrados é um ajuste à Emenda
Constitucional 88 que, desde
2015, alterou o limite de idade da aposentadoria compulsória dos ministros do STF,
tribunais superiores e TCU
de 70 para 75 anos.

DIVULGAÇÃO

Estrutura tem mais de 900 pesquisadores

O Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial
(Senai) e os Correios firmaram acordo para o desenvolvimento de projetos
de pesquisa e inovação nos
serviços de logística no país.
Empresas e startups (empresas que estão começando)
que queiram inscrever novas
soluções para o setor devem
acessar a Plataforma de Ino-

vação para a Indústria.
Para a execução desses
projetos, será usada a rede de
26 institutos Senai de Inovação e Tecnologia. Segundo o
Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), desde a criação
da rede, em 2013, mais de
R$ 1,2 bilhão foram mobilizados em 1.332 projetos de
pesquisa, desenvolvimen-

to e inovação. A estrutura
conta com mais de 930 pesquisadores, dos quais cerca
de 52% têm mestrado ou
doutorado. Por serem reconhecidos como instituições
de ciência e tecnologia, os
institutos Senai têm acesso a
fontes de financiamento não
reembolsáveis para projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

STF lança nova plataforma para ampliar
divulgação de dados desde o ano 2000
O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou uma
plataforma para facilitar o
acesso público à base de
dados do tribunal. Com o
Programa Corte Aberta, o
STF reuniu informações em
um único ambiente virtual,
permitindo a combinação
de filtros e o cruzamento de
dados.
Na plataforma, os interessados podem obter infor-

mações sobre o número de
processos em tramitação,
processos prontos para julgamento, ações relacionadas por temas e quantidade
de decisões proferidas. Estão disponíveis informações
a partir do ano 2000.
No lançamento da plataforma, o presidente do STF,
ministro Luiz Fux, disse
que o programa incrementa
a transparência e a gover-

nança dos dados da Corte.
“O Programa Corte
Aberta é um compromisso
perene do STF com a transparência ativa e o diálogo
com o cidadão brasileiro.
Trata-se de um trabalho
longe de ser finalizado, que
seguirá permanente e cujos
resultados serão periodicamente reavaliados e constantemente aprimorados”,
disse.

Começa a vacinação da 4ª dose contra a Covid para pessoas com 60 anos
Pessoas com 60 anos ou
mais podem tomar a quarta
dose (segunda de reforço)
da vacina contra a Covid a
partir desta semana no Rio.
O calendário dessa faixa
etária vai até 21 de maio.
A procura pela quarta

dose está baixa. Na faixa
etária de 80 anos ou mais,
por exemplo, menos da
metade recebeu o segundo
reforço do imunizante.
A Secretaria Municipal
de Saúde informa que há
estoque de todas as vaci-

nas - Pfizer, AstraZeneca,
Janssen e Coronavac - disponível em 236 unidades
de atenção primária e nos
postos extras de vacinação
pela cidade.
Vale lembrar que todas
as pessoas que não estão

com as doses em dia devem
ir ao posto o quanto antes.
A vacina é fundamental para manter o cenário
epidemiológico tranquilo,
como o que o município
está vivendo.
Quem apresentar sinto-

mas como febre, calafrio,
tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato e/ou no
paladar devem procurar os
postos para fazer testes de
Covid-19.
Com a aproximação do

inverno é importante que a
população também procure os postos para se vacinar
contra a gripe.
As duas vacinas podem
ser tomadas juntas, sem
qualquer prejuízo para a
saúde.
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Torta de carne seca
com catupiry
Ingredientes
Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada em
pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de catupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de cebola
picada
3 colheres de sopa de queijo
parmesão
1 colher de sopa de salsinha (a
gosto)
1 gema para pincelar sobre a
massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em
uma tigela grande
Adicione a manteiga e esfregue com as mãos até formar
uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa)
de água fria e misture
Adicione mais água somente se a massa estiver esfarelando muito
Com as mãos, forme rapidamente uma bola de massa (evite trabalhar a massa
com as mãos por muito tempo)
Embrulhe a massa em filme
plástico e deixe na geladeira por 30 minutos antes de
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na
panela de pressão, espere
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com
todos os ingredientes, menos o queijo parmesão, e
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma
medida próxima a 13cm x
13cm x 6,5cm (largura x
comprimento x altura)
Forre a forma com a massa,
cobrindo todos os lados com
meio centímetro de espessura
Coloque o recheio e cubra
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da
massa, caso não sobre muita massa para cobrir pode
se fazer tirinhas finas para
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da
massa
Coloque para assar por 35
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de cheiro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de azeite
Sal a gosto
Modo de preparo

Deixe a carne seca de molho de véspera, troque a
água e cozinhe até ficar
macia
Desfie
Frite-a em uma panela com
azeite
Quando a carne estiver
dourada, coloque a cebola
e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fervente e cozinhe em fogo baixo
até o arroz ficar macio
Salpique o cheiro-verde e
sirva em seguida
Bom apetite

Câmara Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4473 DE 12/05/2022.
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. SR.
VALMIR FREITAS CARNEIRO DA SILVA”.
Autoria: VER. DUDU CANELLA
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes
legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
DECRETO LEGISLATIVO:
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxense ao
ILMO. SR. VALMIR FREITAS CARNEIRO DA SILVA.
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões, 12 de maio de 2022.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4474 DE 12/05/2022.
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. SR.
LUIZ LEONARDO BRITO DA SILVA”.
Autoria: VER. DUDU CANELLA
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes
legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
DECRETO LEGISLATIVO:
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxense ao
ILMO. SR. LUIZ LEONARDO BRITO DA SILVA.
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sala de Sessões, 12 de maio de 2022.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4475 DE 12/05/2022.
“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. SR.
ANDRE LUIZ NAHASS”.
Autoria: VER. IGOR FEIO
Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD
ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes
legais, aprovou e eu promulgo o seguinte;
DECRETO LEGISLATIVO:
Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforroxense ao
ILMO. SR. ANDRE LUIZ NAHASS, Secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro.
Art.2º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões, 12 de maio de 2022.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4476 DE 12/05/2022.
“Concede MEDALHA ENGENHEIRO BELFORT
ao ILMO. SR. ANDRE LUIZ NAHASS.”
Autoria: Ver. IGOR FEIO
		Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, por
seus representantes legais, aprovou e eu promulgo o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedida a MEDALHA ENGENHEIRO BELFORT ao ILMO. SR. ANDRE LUIZ NAHASS, Secretário de
Transporte do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2022.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4472 DE 12 DE MAIO DE 2022.
“Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário de R$
93.000,00 (Noventa e três mil reais), destinados a despesas urgentes e imprevistas.”
Autoria: MESA DIRETORA
		Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado
do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou o seguinte,
DECRETO:
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados nessas
rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos específicos abaixo – Anexo I.
Art. 2º - O presente Decreto Legislativo visa ratificar o Decreto nº 5433, de 20 de abril de 2022,
do Poder Executivo.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

Em R$

ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

SEMUS

FMS

08.01.10.302.39.1.010

3.3.90.39.00

1602

93.000,00

Sala das Sessões, 12 de maio de 2022.
SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE
NELCI PRAÇA

MARKINHO GANDRA

1º VICE-PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

MATHEUS IGUAL A VOCÊ
2º VICE-PRESIDENTE

REGINA DO VALTINHO
2º SECRETÁRIO

FABINHO DE HELIÓPOLIS
3º VICE-PRESIDENTE

HENRIQUE FAROFA
3º SECRETÁRIO

Não jogue lixo nas ruas.
A população agradece!

Arroz carreteiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ATOS OFICIAIS

CARAPEBA
GRELHADA
Ingredientes
1 carapeba limpa e
sem vísceras/ Suco
de 1 limão/ Sal a gosto/ 3colheres (sopa)
de azeite/ 1 folha de
alface para decorar

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 006/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Esx Transporte e Turismo Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em
pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 060/2021.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, II, da Lei 8.666/1993.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - VALOR: R$ 2.154.942,78 (dois milhões, cento e
cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois
reais e setenta e oito centavos)
08 - DATA DA ASSINATURA: 03 de maio 2022.
Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Modo de preparo
Tempere a carapeba
com o suco de limão
e o sal.
Grelhe-a em uma
grelha, untada com
o azeite por 20 minutos.
Na metade do tempo, vire o peixe, para
grelhar por igual.
Arrume a folha de alface em uma travessa e coloque o peixe
sobre ela.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO
CONTRATO Nº 084/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Top Flex Comércio e Serviços Eireli Epp.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em
pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3208/2018.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, II, da Lei 8.666/1993.
06 - PRAZO: 03 (três) meses.
07 - VALOR: R$ 36.501,00 (trinta e seis mil e quinhentos e um reais)
08 - DATA DA ASSINATURA: 07 de abril 2022.
Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ARROZ DE FORNO
Ingredientes
4 xícaras (chá) de
arroz cozido 100
gramas de queijo
mussarela
ralada
100 gramas de açaí
cortado em cubos
pequenos 1 cenoura ralada 2 colheres
(sopa) de salsa (ou
salsinha) picada 2
unidades de ovo 1
xícara (chá) de leite
1/2 copo de requeijão 1 xícara (chá)
de queijo parmesão
ralado • sal a gosto
• pimenta-do-reino a
gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz, a mussarela, o presunto, a
cenoura e a salsa.
Coloque em um refratário untado com
margarina.
No
liquidificador,
bata os ovos, o leite,
o requeijão, o queijo
ralado, o sal e a pimenta.
Despeje sobre o arroz e asse no forno,
preaquecido, a 200
°C durante 30 minutos ou até dourar.

ARROZ DE TACACÁ
Ingredientes
1 xícara (chá) de arroz arbóreo cozido/ 1
xícara (chá) de tucupi/
50g de camarões secos/ 1/4 xícara (chá)
de jambu cozido e picado

Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o arroz e acrescente o tucupi e os
camarões, mexendo
sempre.
Deixe cozinhar até reduzir o volume à metade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu
picado, misture bem e
sirva.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO
CONTRATO Nº 085/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: J Vital Soares Locação de Veículos Ltda.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em
pauta.
04 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3208/2018.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, II, da Lei 8.666/1993.
06 - PRAZO: 03 (três) meses.
07 - VALOR: R$ 56.070,00 (cinquenta e seis mil e setenta reais)
08 - DATA DA ASSINATURA: 07 de abril 2022.
Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 001/2022
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna
público que realizará às 10:00 horas, do dia 26
de maio de 2022 na Sala de Licitações do Centro
Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro
à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ,
licitação nº 001/2022 na modalidade Pregão na forma
eletrônica, tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO
DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS para atender a
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL,
AGRICULTURA,
PECUÁRIA
E
ABASTECIMENTO conforme especificações contidas
no edital e seus anexos que são parte integrante do
Processo Administrativo nº 5633/2021. O Edital poderá
ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: no
portal oficial do município https://www.portoreal.rj.gov.
br e no www.portaldecompraspublicas.com.br . Para
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras
e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma)
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco

e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO 06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
ADMITIDO: R$ 444.282,75 (quatrocentos e quarenta e 07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.
quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e
Maria Madalena Ferreira de Souza
cinco centavos)
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo
Porto Real, 11 de maio de 2022.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
034/2022
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de EducaCOMPRAS E CONTRATOS
ção, Cultura e Turismo.
02 - FORNECEDOR: G A MEDICAL LTDA
HOMOLOGAÇÃO
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de
PROCESSO 3928/2021
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo material de higiene e descartáveis para atender as crecom o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI ches municipais.
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 04 - VALOR: R$ 3.558,66 (três mil, quinhentos e cindo Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO- quenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
LOGO o resultado da presente licitação, na modalida- 05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3928/2021.
de PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2022 que objetiva 06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.
MATERIAL DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA
Maria Madalena Ferreira de Souza
ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, atendendo
a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo
EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, no processo administrativo 3928/2021, às empresas: DAX COMÉRCIO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
E SERVIÇO LTDA, CNPJ: 17.511.935/0001-35, Valor 035/2022
de R$ 80.411,40 (oitenta mil, quatrocentos e onze reais 01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Educae quarenta centavos); DISTRIBUIDORA BRAZLIMP ção, Cultura e Turismo.
LTDA ME, CNPJ: 26.844.478/0001-91, Valor de R$ 02 - FORNECEDOR: S & B DISTRIBUIDORA E IM8.144,74 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais e se- PORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
tenta e quatro centavos); G A MEDICAL LTDA, CNPJ: 03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de
23.121.810/0001-00, Valor de R$ 3.558,66 (três mil, material de higiene e descartáveis para atender as crequinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis ches municipais.
centavos); S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 04 - VALOR: R$ 79.146,00 (setenta e nove mil e cento
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 19.308.719/0001- e quarenta e seis reais).
12, Valor de R$ 79.146,00 (setenta e nove mil e cento 05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3928/2021.
e quarenta e seis reais); HELTER COMÉRCIO E RE- 06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
PRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 37.682.561/0001-28, 07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.
Valor de R$ 15.734,33 (quinze mil, setecentos e trinta e
Maria Madalena Ferreira de Souza
quatro reais e trinta e três centavos); e DUOLIMP COMERCIO LTDA, CNPJ: 11.506.338/0001-36, Valor de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo
R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais).
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
036/2022
Porto Real, 9 de maio de 2022.
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de EducaMaria Madalena Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo ção, Cultura e Turismo.
02 - FORNECEDOR: HELTER COMÉRCIO E REPREEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº SENTAÇÕES LTDA
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de
032/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Educa- material de higiene e descartáveis para atender as creches municipais.
ção, Cultura e Turismo.
02 - FORNECEDOR: DAX COMÉRCIO E SERVIÇO 04 - VALOR: R$ 15.734,33 (quinze mil, setecentos e
trinta e quatro reais e trinta e três centavos).
LTDA
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3928/2021.
material de higiene e descartáveis para atender as cre- 06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.
ches municipais.
04 - VALOR: R$ 80.411,40 (oitenta mil, quatrocentos e
Maria Madalena Ferreira de Souza
onze reais e quarenta centavos).
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3928/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.
037/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de EducaMaria Madalena Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo ção, Cultura e Turismo.
02 - FORNECEDOR: DUOLIMP COMERCIO LTDA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de
material de higiene e descartáveis para atender as cre033/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Educa- ches municipais.
04 - VALOR: R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove
ção, Cultura e Turismo.
02 - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP reais).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3928/2021.
LTDA ME
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
material de higiene e descartáveis para atender as cre- 07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2022.
ches municipais.
Maria Madalena Ferreira de Souza
04 - VALOR: R$ 8.144,74 (oito mil, cento e quarenta e
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo
quatro reais e setenta e quatro centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3928/2021.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Seropédica
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 005/CPL/2022
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PUBLICA
PROCESSO Nº: 2455/2022
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
REALIZAÇÃO: 15/06/2022
HORA: 16:00 hs.
MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA FONTE LIMPA SEROPÉDICA/RJ.
RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital
com as especificações da referida licitação, encontra-se
a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, por meio da
Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada a Rua
Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias – Seropédica
- RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente,
exceto aos sábados, domingos e feriados. O requeri-

ATOS OFICIAIS

mento será feito mediante preenchimento de formulário PRESSORAS).
próprio da CPL. No ato de requerimento do Edital, os
interessados deverão entregar 02 (duas) resmas de pa- RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital
pel A4. Seropédica /RJ
com as especificações da referida licitação, encontra-se
a disposição dos interessados no Portal da TransparênSeropédica – RJ 12 de maio de 2022. cia da Prefeitura Municipal de Seropédica, http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, por meio da
Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada a Rua
ANA PAULA DE OLIVEIRA
Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias – Seropédica
Pregoeiro – CPL
- RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente,
Mat. 18.704
exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário
AVISO DE LICITAÇÃO
próprio da CPL. No ato de requerimento do Edital, os
interessados deverão entregar 02 (duas) resmas de paLICITAÇÃO Nº: 028/CPL/2022
pel A4. Seropédica /RJ
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SRP
PROCESSO Nº: 3144/2021
Seropédica – RJ 12 de maio de 2022.
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANA PAULA DE OLIVEIRA
REALIZAÇÃO: 25/05/2022
Pregoeiro – CPL
HORA: 10:00 hs
Mat. 18.704
MENOR PREÇO GLOBAL
AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUI- LICITAÇÃO Nº: 029/CPL/2022
NAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORAS E IM- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SRP

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

HORA

ATOS OFICIAIS 11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Seropédica
ATOS OFICIAIS

TORTA DE MARACUJÁ
Ingredientes
MASSA
12 colheres (sopa) de farinha/2 a 3 colheres (sopa)
de açucar/1 colher (cha) de
fermento em pó/5 colheres
(sopa) de margarina/2 colheres de creme de leite.
RECHEIO
1 lata de leite condensado/1 lata de creme de leite/200 ml de suco concentrado de maracuja sem as
sementes (3 a 4 maracujas).
COBERTURA
Polpa de um maracujá
com as sementes/1 colher
(sopa) de amido de milho/3
colheres de açúcar.

PROCESSO Nº: 5602/2021
próprio da CPL. No ato de requerimento do Edital, os
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ- interessados deverão entregar 02 (duas) resmas de paDE
pel A4. Seropédica /RJ
REALIZAÇÃO: 25/05/2022
HORA: 14:00 hs
Seropédica – RJ 04 de maio de 2022.
MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL.
RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital
com as especificações da referida licitação, encontra-se
a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, http://transparencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, por meio da
Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada a Rua
Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias – Seropédica
- RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente,
exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital
com as especificações da referida licitação, encontra-se
a disposição dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Seropédica, http://transANA PAULA DE OLIVEIRA
parencia.seropedica.rj.gov.br, ou, ainda, por meio da
Pregoeiro – CPL
Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada a Rua
Mat. 18.704
Maria Lourenço nº 18 – Fazenda Caxias – Seropédica
- RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, diariamente,
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimento será feito mediante preenchimento de formulário
LICITAÇÃO Nº: 074/CPL/2022
próprio da CPL. No ato de requerimento do Edital, os
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
interessados deverão entregar 02 (duas) resmas de paPROCESSO Nº: 5602/2021
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AS- pel A4. Seropédica /RJ
SISTÊNCIA SOCIAL
Seropédica – RJ 12 de maio de 2022.
REALIZAÇÃO: 25/05/2022
HORA: 16:00 hs
ANA PAULA DE OLIVEIRA
Pregoeiro – CPL
MENOR PREÇO POR ITEM
Mat. 18.704

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Modo de preparo
MASSA
Misture tudo e amasse
bem até ficar uma massa homogênea.
Abra a massa e coloque
em uma forma redonda de
fundo removível.
Leve ao forno até ficar
dourada.
RECHEIO
Bata tudo no liquidificador
por alguns minutos e despeje
sobre a massa ja assada.
COBERTURA
Coloque os ingredientes
em uma panela, misture bem
e leve ao fogo mexendo até
as sementes se separarem,
espalhe por cima do recheio
e leve a geladeira.
Fica uma torta muito bonita e gostosa.

CHURROS
Ingredientes
1 e 1/2 xícara de leite/1/2
xícara de água/2 colheres de
margarina ou manteiga/2 xícaras de farinha de trigo/sal
a gosto.

Modo de preparo
Coloque em uma panela o
leite, a água, a manteiga e o
sal.
Quando o leite ferver, coloque a farinha e mexa bem,
até soltar do fundo da panela
(mexa bem rápido).
Coloque a massa em um
saco de confeiteiro, com o
bico pitanga.
Faça tirinhas com a massa
e frite.
Passe na canela com açúcar e sirva.

GELATINA CREMOSA
Ingredientes
3 caixas de gelatina
de morango/2 caixas de
creme de leite/3 colheres
de sopa de açúcar.

Modo de preparo
Prepare as caixinhas de
gelatina todas juntas, mas
com menos água para ficar
mais firme, com a açúcar
Depois coloque as caixinhas de creme de leite junto
com a gelatina e bata por
uns 2 minutos
Leve à geladeira por 4 a
5 horas
A gelatina separa do creme e ficam 2 camadas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
12 DE MAIO DE 2022 PUBLICADO EM 13/05/2022

PORTARIA Nº 1037/SEMAD/2021 DE 12 DE MAIO DE
2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ALINE DO NASCIMENTO VENTURA, do cargo
em comissão de Gestor Escolar, na Escola Municipal
Walter Borghi, símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal
de Educação.
PORTARIA Nº 1038/SEMAD/2021 DE 12 DE MAIO DE
2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal,
EDUARDO FERREIRA DA SILVA, para exercer o cargo
em comissão de Gestor Escolar, na Escola Municipal
Walter Borghi, símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal
de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2022
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público
que através da Comissão Permanente de Licitação,
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, SITUADA NA ESTRADA BELFORD
ROXO, S/Nº - BAIRRO BOM PASTOR - BELFORD
ROXO – RJ.
Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E
HORÁRIO DE ABERTURA: 01 de Junho de 2022 às
10:00 horas. PROCESSO: 52/000044/2022.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel.
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

PORTARIA N.º 1039/SEMAD/2022 DE 12 DE MAIO
DE 2022
Belford Roxo/RJ, 12 de Maio de 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disJERONIMO CORREIA RAMOS
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
- Presidente da CPLMS RANULFO BATISTA MACHADO do cargo em comissão .
De Assessor Especial de Serviços, símbolo DAS-8, da
TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2022
Secretaria Municipal de Defesa Civil.
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público
que através da Comissão Permanente de Licitação,
PORTARIA N.º 1040/SEMAD/2022 DE 12 DE MAIO
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em
DE 2022
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posNomear, a contar desta data, com fundamento do dis- teriores alterações, realizará licitação em atendimenposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, to as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,
PEDRO ROBERTO DE SOUZA NICACIO DOS SAN- Projetos e Captação de Recursos e Convênios da PreTOS, para exercer o cargo em comissão De Assessor feitura Municipal de Belford Roxo que tem como objetiEspecial de Serviços, símbolo DAS-8, da Secretaria vo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Municipal de Defesa Civil.
NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, SITUADA NA AVENIDA
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
ESTRELA BRANCA, S/Nº - BAIRRO SANTA MARIA
Secretária Municipal de Administração
- BELFORD ROXO – RJ.
Matrícula nº 60/70.971
Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HORÁRIO DE ABERTURA: 01 de Junho de 2022 às
15:00 horas. PROCESSO: 52/000016/2022.
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E Maiores informações e retirada do Edital na Sala de
QUITAÇÃO
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel.
PROCESSO DE ORIGEM: 08.000261/2020
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto
TERMO:8.782/2021
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen
CONTRATADA: PERFORMA AMBIENTAL SERVIÇOS drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.
E LOCAÇÕES LTDA.
OBJETO:PRESTOU SERVIÇO DE DESINFECÇÃO
COM PRODUTOS PARA PROFILAXIA DE SUPERFÍBelford Roxo/RJ, 12 de Maio de 2022.
CIE DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO
JERONIMO CORREIA RAMOS
E DE USO ESPECIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NE- Presidente da CPLMS CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 29/11/2021 a 28/12/2021.
VALOR: R$297.736,00 (duzentos e noventa e sete mil
TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2022
e setecentos e trinta e seis reais).
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público
PRAZO: 20 (vinte) dias.
que através da Comissão Permanente de Licitação,
FUNDAMENTO: Lei Federal n°.: 8.666/93 e Lei Federal devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em
n°.: 4.320/64
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteDATA DA ASSINATURA: 27/10/2021.
riores alterações, realizará licitação em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, ProCHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
jetos e Captação de Recursos e Convênios da PrefeiSecretário Municipal de Saúde
tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo
Mat.: 82/43327
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE REFORMA NO PRÉDIO DA SEGURANÇA
Omitido da publicação dos atos oficiais do dia 02 PÚBLICA, SITUADA NA AV. JOAQUIM DA COSTA
de novembro de 2021.
LIMA, Nº2.415 - BAIRRO SANTA AMÉLIA- BELFORD
ROXO – RJ. Podem participar do Processo licitatório
todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitaSECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
do. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 02 de Junho
de 2022 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000118/2022.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel.
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.
Belford Roxo/RJ, 12 de Maio de 2022.
JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS –
TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2022
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público
que através da Comissão Permanente de Licitação,
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS
LOGRADOUROS – BAIRRO PRATA NO MUNICÍPIO
DE BELFORD ROXO – RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente
ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA:
02 de Junho de 2022 às 15:00 horas. PROCESSO:
52/000037/2022.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,
3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel.
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.
Belford Roxo/RJ, 12 de Maio de 2022.
JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS –

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N° 17/SEMED/2022 DE 12 DE MAIO DE
2022.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo,
no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do processo n° 07/0081/2020, contrato n° 08/SEMED/2022 que tem por objeto aquisição de ar condicionado para atender as necessidades da rede municipal
de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo.
• RAFAEL GONÇALVES DE ARAÚJO – MAT
60/81238
• AMILTON MACEDO – MATR.11/18533;
Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação
AVISO IMPORTANTE
A Secretaria de Educação atendendo as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, convida o Senhor Josué Augusto da Silva para
tomar ciência acerca do processo nº 213.914-7/2015 do
TCE-RJ até o dia 18 de maio de 2022, às 16:00 horas,
na sede da Secretaria de Educação, na Av. Benjamim
Pinto Dias, nº 610, Centro, Belford Roxo– RJ, CEP:
26.130-000.

Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação
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