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Doze anos de prisão

Assassinos de diretor do
Hora H são condenados
Imagens de arquivo

Vanderson da Silva - CONDENADO

Braulino Brejeiro Fernandes - CONDENADO

Leonardo Souza Moreira - ABSOLVIDO

Celso Henrique Batista Cordeiro - ABSOLVIDO

O 4º Tribunal do Júri da Capital condenou dois dos quatro acusados de assassinar a tiros José Roberto Ornelas
de Lemos, o Beto, então diretor do diário da Baixada. Vanderson da Silva, o Biico, e Braulino Brejeiro Fernandes
são acusados de homicídio de emboscada. Já Leonardo Souza Moreira, o Léo Moreira, e Celso Henrique Batista
Cordeiro foram absolvidos. O crime, que teve repercussão nacional, aconteceu em 2013.
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Rafael Barreto/PMBR

Obras para cerca
de 10 mil pessoas
em Belford Roxo

Prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, anunciou melhorias em drenagem, esgotamento
sanitário e pavimentação em mais
de 50 ruas, sendo cerca de 10 mil
toneladas de asfalto.
pág.3

Mulher é morta e
estuprada no Rio

Corpo foi encontrado sem
as roupas em um matagal.
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Inscrições para o
Enem começam
nesta terça-feira
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Petrobras aumenta preço do diesel em 8,87%
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Planetário
abre as portas
para eclipse
total da lua

divulgação

Evento será o primeiro eclipse em que o Planetário
funcionará desde o início da pandemia
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

om vocação para
ponto de encontro
da cidade e focado
em divulgação científica, o
Planetário do Rio ou Planeta.RIO, na Gávea, na Zona
Sul, abrirá as suas portas
para a observação do eclipse total da Lua no próximo

domingo (15). O evento
será o primeiro eclipse em
que o Planetário funcionará desde o início da pandemia.
“Este é um dos fenômenos astronômicos que mais
despertam o imaginário
popular e aproxima os jovens da ciência”, afirmou
o presidente da Fundação
Planetário, Gledson Vinícius.

A abertura do espaço do
anfiteatro ocorrerá às 21h,
com a possibilidade de uso
dos telescópios para observar a lua cheia. O Início do
eclipse está previsto para
às 23h27. Durante o ápice
do fenômeno, que promete
ser inesquecível, a lua poderá ficar levemente avermelhada.
A programação é gratuita e sujeita à lotação do

Abertura do espaço do anfiteatro ocorrerá às 21h

espaço. Por se tratar de
um evento mais longo, a
Fundação Planetário recomenda que o público leve
cadeira de praia, canga ou
algum tapetinho para ficar
mais à vontade para acompanhar o eclipse.
“A observação poderá
ser feita a olho nu de qualquer parte da cidade, mas
aqui no Planetário, maior
equipamento desse tipo da

América Latina, o público
contará com a nossa equipe
de astrônomos para explicar, tirar dúvidas e interagir
com todos”, disse Leandro
Guedes, diretor de Astronomia da instituição.
O evento contará também com projeções do
eclipse no local e, para
quem não puder estar presencialmente, o Planetário
prepara uma transmissão

ao vivo via Youtube para
quem tiver interesse em
acompanhar a jornada do
fenômeno.
É importante ressaltar
que a atividade depende
das condições meteorológicas para acontecer. Caso
o tempo esteja nublado ou
chuvoso, a observação ficará comprometida e a realização do encontro será
avaliada pela Fundação.

Secec terá estande com 30 expositores na Rio Artes Manuais
Falta pouco para o início
da 14ª edição da Rio Artes
Manuais. E neste ano, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
do Rio de Janeiro (Sececrj)
terá um espaço próprio, o
Estande RJ de Talentos,
para promover o artesanato
cultural fluminense.
O local vai poder ser visitado durante o evento, entre os dias 11 e 15 de maio,
no Centro de Convenções
Expomag, Cidade Nova –
Centro.
“Através do processo de
seleção realizado na nos-

sa Plataforma Desenvolve
Cultura, chegamos à definição de 30 artesãos escolhidos, de diferentes regiões
do estado, para representar
bem a diversidade da cultura fluminense. Esse é um
espaço da população e para
a população”, ressalta a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa
do Rio de Janeiro, Danielle
Barros.
As 30 vagas oferecidas
são gratuitas e vão atender
pessoas como Rosana de
Souza Viana, 53 anos, artesã e fundadora do Artes

Prédio histórico da estação
Leopoldina terá reforma parcial

expediente

O histórico prédio da Estação Barão de Mauá, conhecido como Estação Leopoldina, na área central do
Rio de Janeiro, vai passar
por uma reforma parcial.
O acordo judicial entre o
Ministério Público Federal
(MPF) e a concessionária
SuperVia, que opera as linhas de trem urbano, foi
assinado na semana passada.
O prédio pertence à
União e ao estado do Rio
de Janeiro e, pelos termos
do contrato de concessão,
a SuperVia é responsável
pela gare, que corresponde à área de embarque da
estação, e pelo pátio com
quatro plataformas de embarque. O acordo prevê a

reforma da gare e das plataformas da estação, inaugurada em 1926.
Segundo o MPF, em
março a Secretaria de Patrimônio da União contratou empresa para elaborar
o projeto básico de reforma
e restauro do prédio principal, que já foi apresentado
ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), já que o prédio
foi tombado em 2008.
A SuperVia informou
que as obras começam
após a aprovação do projeto pelo Iphan e a previsão é
que o trabalho dure 12 meses. O diretor-presidente da
SuperVia, Antonio Carlos
Sanches, destacou a importância histórica do local.

divulgação

Carícas, junto com a filha
Carina de Souza Viana, 23
anos. Elas pretendem promover a representatividade

A convocatória priorizou
profissionais que desenvolvem peças de artesanato
dedicadas à promoção da
cultura fluminense.
A edição deste ano trará
cerca de 50 estandes, que
levarão à feira uma grande
diversidade de produtos,
oferecendo ao público oficinas com técnicas variadas. Utilizando o tema “Conexões”, a feira vai abordar
As 30 vagas oferecidas são gratuitas
várias formas de comerciae enaltecer a beleza negra preenchidas por artesãos lização de artesanato, resatravés da arte e da susten- maiores de 18 anos ou en- saltando as vertentes relatidades representativas (as- cionadas à capacitação e
tabilidade.
Todas as vagas foram sociações ou cooperativas). negócios.

O SOMBRA

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Tá dominado
Um município da Baixada Fluminense está perdido com a invasão de uma quadrilha que planeja raspar os
cofres da prefeitura com esquemas envolvendo muito dinheiro. O suposto chefe, que teria envolvimento com
medalhões da política, acredita até que terá influência nas eleições do próximo ano, quando o prefeito da referida cidade pretende se candidatar a deputado federal.

Odiado e rejeitado
Corre na boca miúda que o fim da carreira política
de um prefeito está cada vez mais perto do fim. Cumprindo seu segundo mandato, de forma intermitente,
o chefe do Executivo conseguiu conquistar a ira da
população numa proporção jamais imaginada nos
meios políticos do município da Baixada. A rejeição
imposta ao político tem sido irrigada por suas medidas arbitrárias e desprezíveis, que já desestabillizaram a situação política da região.

Popularidade em baixa
A popularidade de uma prefeita está em queda livre já
faz tempo, e dificilmente terá reversão. Segundo uma fonte, com a base governista enfraquecida no Legislativo, ele
fica sem apoio até mesmo para conseguir aprovação dos
vereadores. Mas, engana-se quem pensa que são os parlamentares que remam a contramão do governo, porque
existem aqueles que foram ‘convencidos’ (para um bom
entender um pingo é letra) a permanecer ao lado dela. Dá
até pra desconfiar.
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Infraestrutura em Belford Roxo

Waguinho lança obras em três bairros
Prefeito anunciou melhorias em mais de 50 ruas, sendo cerca de 10 mil
toneladas de asfalto, beneficiando aproximadamente de 10 mil pessoas

Rafael Barreto/PMBR

Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho, deputado estadual Marcio Canellla e vice-prefeito
Marcelo Canella lançam obras no Jardim patrícia e acompanharam as explicações do técnico no mapa

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

prefeito de Belford
Roxo, Wagner dos
Santos Carneiro, o
Waguinho, lançou obras de
infraestrutura em três bairros na última sexta-feira (6).
Ao lado da primeira-dama
e deputada federal Daniela
do Waguinho, do deputado
estadual Márcio Canella,
do vice-prefeito Marcelo
Canella, secretários e vereadores, o prefeito anunciou
as melhorias em mais de 50
ruas, sendo cerca de 10 mil
toneladas de asfalto, beneficiando aproximadamente

de 10 mil pessoas.
A comitiva começou pelo
sub-bairro Jardim Patrícia,
que fica no Vale do Ipê, e
irá receber obras de drenagem, esgotamento sanitário
e pavimentação em 13 ruas
e duas travessas, totalizando 3.730 metros. Serão
utilizadas três mil toneladas de asfalto beneficiando
cerca de três mil pessoas.
As ruas são: Rodolfo de
Oliveira, Jorge Abreu, Arão
Steinbruch, Júlia, Bernardo
Vaena, R. EP de Melo, Travessa Melo, Travessa Pires,
Lamartine Júnior, Luciano
Vaena, Clara Vaena, Alberto Steinbruch, Miriam
Steinbruch, Cana e Pinhei-

ro Steinbruch.
Drenagem, esgotamento
sanitário e pavimentação
A próxima parada foi
no Jardim Portugal/Brasil,
no Parque Amorim, para
lançar obras de drenagem,
esgotamento sanitário e
pavimentação em 29 ruas,
totalizando mais de seis mil
toneladas de asfalto, mais
de 3,7 mil metros de drenagem, 15.300 metros de esgoto e beneficiando mais de
7 mil pessoas. As ruas são:
Antônio Moura, Marques
de Herval, Álvaro Braga,
General Craveiro Lopes,
Nove, Dez, Onze, Almirante Tamandaré, General

Carmona, Agostinho Carlos, Santiago, Dona Afra,
Edésio da Cruz Nunes, Rua
“D”, Rua “C”, Rua “B”,
Nossa Senhora do Líbano,
Rua do Carmo, São Judas
Tadeu, Nossa Senhora do
Calvário, Nossa Senhora
de Lourdes, São Francisco
de Assis, Nossa Senhora da
Glória, Rua “V”, Santo Ângelo, Santa Marli, Rua do
Ouvidor, Impala e Dalva de
Oliveira.
Por fim, o prefeito lançou obras no bairro Vila
Joana, Piam, com 1.182
metros de drenagem e 917
toneladas de asfalto, beneficiando mais de mil pessoas.
As ruas são: Erich, Lélis,

Frederico, Muller, Astolfo, Artur, Helmulth, Karl e
Murici.
Obras
nos bairros
Durante os lançamentos
de obras, Waguinho ainda anunciou a entrega da
Companhia Destacada, no
Roseiral, e da Estrada Capim Melado, no Maringá.
Além disso, ainda falou
da construção do calçadão
com blocos de cimento
intertravados na Estrada
Manoel de Sá garantindo a
acessibilidade e iluminação
em led para toda a região
do Lote XV, Vale do Ipê,
Parque Amorim, Vila Joana

e muitos outros.
“Esse é um ato de sensibilidade do governo com
os moradores, pois as obras
vão trazer dignidade às famílias. Já são quatro praças sendo construídas na
região do Lote XV e também o Centro de Imagem
e Centro Odontológico no
Parque Amorim. E na Vila
Joana ainda tem uma grande nova unidade de saúde
que terá várias especialidades médicas para atender a
população da região. Então
pedimos paciência pelos
transtornos gerados pelas
obras, pois as melhorias
estão vindo”, explicou Waguinho.

“Nunca teve nada aqui antes e agora vai melhorar tudo”, diz moradora
A deputada federal
Daniela do Waguinho
destacou sua felicidade
em poder contribuir com
as melhorias na cidade
através de emendas e
participar do avanço que
Belford Roxo vem alcançando desde 2017. “São
resultados positivos e o
povo fica bem. A alegria
das pessoas é a nossa em
poder servir e atuar no

meio político. Estamos
unidos em prol da população, sempre trabalhando”, disse a parlamentar.
O deputado estadual
Márcio Canella explicou
que a união é fundamental para que o município continue crescendo.
“Conversamos com a
população e vimos as demandas. Aí é só ir buscar
soluções. Estou em con-

tato direto com o governador do Estado do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro, que nos ajudou com
a segurança na cidade,
garantindo o direito de ir
e vir da população com
a construção da Companhia Destacada no Roseiral e mais 150 PMs”,
informou Canella.
A vendedora e moradora do Vale do Ipê

Adriana Fontes, 46,
foi só elogios às obras.
“Está maravilhoso. Nunca teve nada aqui antes e
agora vai melhorar tudo.
Principalmente para não
ter enchentes. Estamos
vendo a diferença. Antes
não tínhamos essa atenção que estamos tendo
agora. Até a segurança
melhorou bastante”, destacou.

A vendedora Adriana Fontes
destacou que as obras serão importantes

Belford Roxo implanta Nudec Petrobras aumenta preço do
de Defesa Civil no São José diesel em 8,87% nesta terça
Rafael Barreto/PMBR

O Nudec irá auxiliar a Defesa Civil em qualquer eventualidade no bairro

A Secretaria de Defesa
Civil de Belford Roxo implantou o Núcleo Comunitário de Defesa Civil (Nudec) no Parque São José,
que já está funcionando
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. O espaço
vai trabalhar com busca
e salvamento na região,
auxiliando a Defesa Civil

Municipal e é composto
por membros da sociedade
civil formados por coordenador, subcoordenador e
outros voluntários.
De acordo com o secretário de Defesa Civil,
Alberto Vieira, o Nudec
é a primeira resposta para
qualquer
eventualidade
que possa acontecer na co-

munidade. “Eles que direcionam a intervenção por
parte do município dentro
da região. Cada núcleo tem
sua peculiaridade onde uns
trabalham com enchentes,
outros com prevenção a
gravidez precoce ou também prevenção à dependência química”, explicou
o secretário.

A Petrobras anunciou um
reajuste de 8,87% no preço
do diesel para as distribuidoras a partir de hoje (10).
O preço do litro do combustível no atacado passará de
R$ 4,51 para R$ 4,91, um
aumento de R$ 0,40. Esse é
o primeiro reajuste do combustível em 60 dias. A gasolina e o GLP tiveram seus
preços mantidos.
De acordo com a estatal,
com o reajuste, a mistura
obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel
passará a custar para a distribuidora R$ 4,42 por litro,
em vez dos atuais R$ 4,06,
uma alta de R$ 0,36.
Essa é a parcela da Petrobras no preço cobrado
do consumidor, que ainda
inclui custos e margens de
lucro das distribuidoras e
dos postos de combustível,

Reprodução

O preço do litro do combustível
passará de R$ 4,51 para R$ 4,91

além do ICMS.
A empresa justifica o
aumento informando que
o balanço global de diesel
está sendo impactado, nesse
momento, por uma redução
da oferta frente à demanda.
“Os estoques globais estão
reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos
cinco anos nas principais
regiões supridoras. Esse desequilíbrio resultou na elevação dos preços de diesel
no mundo inteiro, com a va-

lorização deste combustível
muito acima da valorização
do petróleo. A diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo nunca esteve
tão alta”, informa a empresa
na nota divulgada à imprensa.
A Petrobras informa ainda que suas refinarias estão
operando próximo ao nível
máximo e que o refino nacional não tem capacidade
de atender a toda a demanda
do país.
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O Rio passou de nota C para B na Capacidade de Pagamento
Junto ao Tesouro Nacional. Com isso, a prefeitura volta a ter condições mais vantajosas, como prazos melhores e juros menores, para
adquirir empréstimos com a União.

‘Garrinchinha’
A assistente virtual da
Prefeitura de Magé, lançada em março deste ano,
recebeu 42.025 mensagens
no primeiro mês de funcionamento. A ferramento foi
apelidada de Garrinchinha,
em homenagem ao filho
ilustre da cidade, o jogador
Mané Garrincha.

terça-feira, 10 de Maio de 2022

A Petrobras anuncia reajuste de 8,87% no preço do diesel para as
distribuidoras. A empresa informou que o preço do litro do combustível no atacado passa, a partir de hoje (10), de R$ 4,51 para R$ 4,91, um
aumento de R$ 0,40.

Produtores culturais da
Baixada são recebidos na Alerj
Divulgação

LER no píer
O Salão carioca do Livro - LER - voltou ontem
(9) ao Píer Mauá, no Porto
Maravilha. A 4ª edição é
marcada por debates que
reúnem nomes como Valter Hugo Mãe, Zélia Duncan e Luiz Antônio Simas,
com foco na literatura infantojuvenil.

Vagas
Instituições de ensino
superior do RJ estão autorizadas a destinar parte das
vagas ociosas dos cursos de
graduação e pós-graduação
a refugiados. A Lei 9.668
autoriza que elas sejam
preenchidas por processo
de seleção específico, a ser
estabelecido em edital.

Artistas e produtores
culturais da Baixada Fluminense foram recebidos
ontem (9) pela Comissão
de Cultura da Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj).
Na reunião, o presidente

do colegiado, deputado
Eliomar Coelho (PSB)
afirmou que é necessário
estabelecer mais parceria
com os representantes da
região.“O pessoal aqui é
preparado e envolvido na

Sancionada pelo governo
A norma foi sancionada pelo governador
Cláudio Castro. As instituições estão autorizadas a estabelecer um processo simplificado para refugiados que não estiverem com
a documentação exigida para revalidação de
diploma ou reconhecimento de título.

construção do movimento
Baixada Fluminense, para
que a cultura seja concreta
naqueles 13 municípios,
com mais de 4 milhões
de moradores”, afirmou o
parlamentar.

Revalidação de diploma
De autoria dos deputados Dani Monteiro (PSol) e Waldeck Carneiro (PSB), os
candidatos podem ser submetidos à prova
de conhecimentos, conteúdos e habilidades
relativas ao curso completo como forma de
avaliação destinada ao processo.

Editorial

TSE diz que não há sala escura para
apuração de votos nas eleições 2022
As propostas das Forças
Armadas para as eleições
deste ano foram recusadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para
a Corte, houve erros de
cálculo no documento enviado pelos militares para
questionar a segurança das
urnas e afirma que várias
das medidas indicadas
como necessárias para
ampliar a integridade do
pleito já são adotadas.
De acordo com reportagem do Jornal do Brasil, o Ministério da Defesa pediu, por exemplo, a
realização de dois testes
públicos de segurança em
urnas usadas nas eleições
(um teste estadual e outro
federal no dia da votação).
O TSE afirmou ainda que
as urnas usadas na votação
são as mesmas para todos
os candidatos. Assim, segundo os técnicos da Justiça Eleitoral, não existem
fundamentos para emba-

sar a realização de dois
testes de segurança no dia
da votação.
“Ora, tendo em vista
que o funcionamento das
urnas eletrônicas é homogêneo nas UFs (unidades
da federação) e que o teste
de integridade é executado
com a votação em todos os
cargos simultaneamente,
não faria sentido executar dois planos amostrais,
um para nível estadual e
outro para nível federal.
Entendemos que um único
plano amostral é suficiente
para verificar os dois cenários”, responde o TSE.
“Não há, pois, com o
devido respeito, “sala escura” de apuração. Os
votos digitados na urna
eletrônica são votos automaticamente computados
e podem ser contabilizados em qualquer lugar, inclusive, em todos os pontos do Brasil”, emendou a
Corte eleitoral.

Anjos para quatro patas

Encontro reúne protetores em Meriti
Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal da prefeitura
promove café da manhã para grupo que trabalha na causa animal
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

N

MUNDO

a manhã último
sábado (7), a Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal promoveu um café da
manhã para os protetores
de animais do município. A
ação ocorreu na Escola Municipal Graça Grijó, em Vilar dos Teles, e contou com
a participação do secretário
de Ambiente Andre Mazoni, da subsecretária Luana
Reis e do deputado estadual
Valdecy da Saúde.
“Quero agradecer a toda
equipe do Bem-Estar Animal que está fazendo um
trabalho magnífico. Estamos fazendo junto com
o prefeito e o governador
Cláudio Castro um trabalho
diferenciado. Estarei presente em todas as ações que
acontecerem na Subsecreta-

O encontro com os protetores de animais foi realizado na Escola Municipal Graça Grijó

ria de Bem-Estar Animal”,
falou o deputado estadual
Valdecy da Saúde.
“Dr. João foi o único prefeito a acreditar e a investir
na causa animal. Esse café
da manhã está acontecendo para promovermos o
primeiro encontro entre os
protetores de animais nesta
nova gestão. Vamos continuar lutando por todos os

bichinhos do município”, oferece à população.
comentou o secretário de
“Esse café da manhã é
Ambiente André Mazoni.
uma confraternização para
os protetores e para a gente
Vacinação
se conhecer melhor. Esses
e castração
profissionais são fundaVacinação antirrábica em mentais porque ajudam na
casa, castração e recebimen- demanda com castração,
to de denúncias de maus tra- vacinação antirrábica e acotos são alguns dos serviços lhimento. Queria agradecer
que a Subsecretaria de Pro- ao Dr. João e ao Valdecy por
moção e Bem-Estar Animal toda ajuda” afirmou a sub-

A protetora Maria da Penha cuida de mais de 25 gatos em casa

secretária Luana Reis.
“Eu sempre gostei de ajudar os animais, tenho mais
de 25 gatos em casa. Eles
foram achados na rua, levei para casa e cuidei. Não
adianta comprar animais
caros para abandonar na
rua. Eu prefiro tirar da rua
e levar para casa”, disse a
protetora de animais Maria
da Penha.

Como
agendar
Para agendar serviços da
subsecretaria basta mandar
uma mensagem para Zappet
(21) 99596-0865 e informar
sua necessidade. A subsecretaria fica localizada na
Rua Adelino Gonçalves,
4005, Coelho da Rocha e
funciona de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30.

Embaixador russo é atingido por tinta vermelha em protesto

POLÔNIA - O embaixador russo Sergei Andreev foi atingido por
tinta vermelha durante protesto ontem (9) na Polônia. Ele participava
de um ato em celebração ao 77º Dia
da Vitória, que marca a vitória da
Rússia sobre as tropas da Alemanha
Nazista durante a 2ª Guerra Mundial. O embaixador no cemitério de
soldados soviéticos em Varsóvia,
mas manifestantes bloquearam a
passagem de Andreev e lançaram
a tinta vermelha contra seu rosto,

em protesto contra os ataques de
seu país na Ucrânia. Após o episódio, o diplomata deixou o cemitério, acompanhado pela polícia.
Mais cedo, o presidente russo, Vladimir Putin, fez discurso na Praça
Vermelha de Moscou, na Rússia,
para marcar a data, uma das mais
importantes no país. Havia grande
expectativa para o pronunciamento de Putin. Serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino
Unido esperavam que o líder russo

anunciasse uma nova escalada de
ataques na Ucrânia ou até uma declaração forma de guerra ao país.
No entanto, o presidente da Rússia não anunciou nada novo e, em
11 minutos de discurso, quase não
mencionou a invasão à Ucrânia.
Ele comparou a trajetória de suas
tropas no país vizinho à vitória da
Rússia sobre a Alemanha Nazista
durante a 2ª Guerra Mundial. E
alegou que “foi forçado” pela Otan
a atacar o país vizinho.

Maciek Luczniewski/ Associated Press

Embaixador da Rússia em Varsóvia, na Polônia,
deixa ato após ser atingido por tinta
vermelha lançada por manifestantes
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NOVA LIBRA

Clubes das Séries A e B divulgam
nota repudiando termos da Libra
Algumas equipes não aceitam percentuais de divisão de receita para adesão à Liga do Futebol Brasileiro
divulgação

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

s discussões sobre a
criação da Liga do
Futebol Brasileiro
(Libra) têm se intensificado
ao longo dos últimos dias
após oito clubes assinarem
a proposta de criação. Mas
é preciso consenso entre os
40 clubes das duas primeiras divisões do país. E isso
ainda não aconteceu.
Na última semana, houve
uma reunião entre os clubes
que não assinaram a Libra,
e o novo bloco formulou e
publicou uma carta repudiando os termos estabelecidos pela Liga. A principal

Atlético-MG, Botafogo, Inter, Bahia, Grêmio e Vasco não assinam documento

Ceará vai expulsar flamenguista
que estiver na torcida do Vozão
divulgação

Jogo acontece no sábado

Com ingressos para a
torcida do Flamengo praticamente esgotados, o Ceará
fez postagem em redes sociais alertando sobre o jogo
de sábado (14), às 16h30,
na Arena Castelão, pela
sexta rodada da Série A do

Brasileiro.
“O torcedor visitante que
for identificado em setores
destinados para a torcida do
Ceará será retirado do estádio. Pedimos a compreensão de todos”, alerta o Ceará. Os torcedores do Ceará

podem encontrar as entradas nas lojas oficiais do clube e pelo site vozaotickets.
com. Para torcida visitante,
a venda está liberada na bilheteria da Arena Castelão e
pelo site: bilhetecerto.com.
br.

Bota aguardar aval de Textor
para assinar renovação de

O Botafogo está perto de
sacramentar a renovação de
contrato do zagueiro Kanu.
Clube e jogador se entenderam sobre valores para
assinar o vínculo, que acabaria no fim deste ano e será
estendido até dezembro de
2025. A diretoria aguarda o
último aval de John Textor
para oficializar o acordo.
O novo contrato virá
com pagamento de luvas e
aumento para o capitão do
time. O debate salarial não
demorou, já que tanto empresários quanto a diretoria
externaram pretensões parecidas para o atleta. Kanu
receberá o valor que outros
clubes ofereceram em negociações recentes, como
Corinthians, São Paulo e
Metalist, da Ucrânia.

A quantia já atendia ao
atleta, que não barganhou
mais com os dirigentes e
nem foi a interessados para
aumentarem
propostas.
Com o Bota, também foi
definido aumento progressivo do salário a depender
de metas cumpridas. O clube tem 80% dos direitos
econômicos do jogador, que
detém os 20% restantes.
Nas últimas semanas, as
partes discutiram valores e
formas de pagamento das
luvas. Kanu quis um montante em mãos no ato da renovação, enquanto o clube
pretendia diluir a premiação
mês a mês, nos salários.
Entre idas e vindas, uma
última contraproposta nos
últimos dias encaminhou
o acordo. Falta o aceite de

Textor, que não participou
da negociação mas acompanhou os movimentos.
A renovação virou desejo
de todas as partes, inclusive
do empresário americano.
O acionista elogiou o atleta publicamente e recusou
uma proposta do futebol europeu na última janela internacional de transferências.
Kanu se tornou um dos
principais jogadores do
Botafogo em 2020, quando
teve sequência no profissional do clube pela primeira
vez. Foi um dos líderes da
campanha do retorno à Série A, em 2021, e ganhou
a braçadeira de capitão de
ausência de Joel Carli. Cria
da base, o defensor tem 122
jogos e quatro gols com a
camisa alvinegra.

questão está no fato de que
essas equipes não aceitam
os percentuais de divisão
de receitas estipulados para
adesão à proposta criada
pelo Flamengo e por clubes
paulistas.
O Cuiabá e o Fortaleza
foram os primeiros a compartilhar o texto, através
das redes sociais. Na sequência, outros clubes envolvidos seguiram o mesmo
caminho. Alguns clubes da
Série A que haviam publicado uma nota oficial explicando os motivos para
não terem aderido à liga no
início da semana, desta vez
não assinaram o documento, caso de Atlético-MG,
Botafogo e Internacional.

Clubes da Série B como
Bahia, Grêmio, Vasco e os
paulistas tampouco endossaram a nota contra a liga.
A carta foi formulada pelos clubes que participaram
da reunião. No texto em
questão, mencionam o encontro e destacam que este
teve como objetivo discutir
a contraproposta a ser apresentada para a criação da
Liga.
“Entre os assuntos debatidos, o mais relevante
foi a divisão de receitas de
forma que contribua de fato
para o aprimoramento da
competição, tornando menos desiguais as condições
de competitividade atuais”,
diz o texto.

Diniz elogia raça em empate com o Palmeiras
O Fluminense completou três rodadas sem vencer
no Campeonato Brasileiro,
mas segue invicto sob o comando de Fernando Diniz
e de quebra derrubou um
tabu de oito anos no Allianz
Parque: após nove partidas,
pela primeira vez o Tricolor
somou ponto jogando no estádio ao arrancar o empate
por 1 a 1 com o Palmeiras.
Em entrevista coletiva
depois da partida, o técnico
elogiou a atuação do time e
exaltou a raça de seus jogadores.
“Eu tenho menos preocupação com as minhas ideias
do que vocês pensam. Vocês falam muito da parte tática, o que eu quero que eles
entendam o quanto antes e
vai ser sempre o principal
desde o primeiro dia que
cheguei, e se eu ficar aqui
cinco, seis anos, é ter o espírito de competitividade que
eles tiveram. Hoje eles absorveram quase que de maneira imediata, isso faz um
time prevalecer sobre outro,
equilibrar as forças, como

divulgação

Técnico elogiou a atuação do time

no caso foi hoje, e ter mais
chances de ganhar os jogos
e campeonatos. Nesse sentido, acho que foi um resgate
daquele Fluminense que fez
a final contra o Flamengo e
ganhou de maneira brilhante o campeonato estadual”,
disse.
Diniz também tranquilizou a torcida sobre a situação de Ganso, que saiu
ainda no primeiro tempo
com uma problema na coxa
direita e virou dúvida para a
partida contra o Vila Nova-

-GO na próxima quarta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília) no Serra
Dourada, pelo jogo da volta
da terceira fase da Copa do
Brasil. E também com relação a Nathan:
“Nathan foi cansaço. E o
Ganso foi só um desconforto, mas nada grave. Tanto
que ele ficou em campo ainda, bateu o escanteio. Então
alguma coisa aconteceu,
mas nada para a gente ficar
muito preocupado”, completou.

Torcedores do Botafogo zoam
Gabriel Pec
recebe placa Gabigol por reclamação em gol
Botafogo encerrou uma lêmicas do clássico. PC
em homenagem escrita
de oito jogos sem Oliveira, comentarista da
no clássico contra Central do Apito, aponta
aos 100 jogos vitórias
o Flamengo e venceu por 1 divergência sobre o moGabriel Pec, autor do gol
da vitória por 1 a 0 sobre o
CSA, em jogo válido pela
sexta rodada da Série B do
Brasileirão, recebeu uma
placa em homenagem aos
100 jogos com a camisa do
clube. E das mãos da própria mãe. Revelado nas categorias de base do Vasco,
Gabriel Pec foi lançado no
time profissional em 2019
e completou 100 jogos no
empate com o Tombense - a
vitória sobre o CSA foi seu
jogo de número 101, portanto. Levando em consideração o gol de sábado (7), são
12 marcados com a camisa
do clube.

a 0 o jogo em Brasília, pelo
Campeonato
Brasileiro.
Além da vitória, os botafoguenses aproveitaram para
pegar no pé de Gabigol, que
estufou a rede no primeiro
tempo e foi comemorar fazendo gesto de choro.
O lance foi anulado, e os
alvinegros não perdoaram
o jogador, que comentou
um post nas redes sociais
sobre a sua comemoração
dizendo que o gol foi regular. “Chora”, “que pena” e
“Gabi sem gol” foram alguns dos comentários dos
internautas após a publicação.
O lance foi uma das po-

mento em que o vídeo deveria ser parado para avaliação do impedimento.
“Nós (Central do Apito) paramos a transmissão no frame anterior, e
o Saravia dava condição.
O VAR escolheu outro
momento, e dá impressão de que a bola já saía
do pé do Everton Ribeiro.
O VAR tem que considerar o primeiro toque na
bola, o que pode não ter
sido identificado. Por esse
frame, o Gabriel está um
pouco à frente. Por isso é
importante mostrar a linha do VAR sendo feita
na cabine”, detalhou.
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EXAME NACIONAL

Inscrições para o Enem 2022
começam hoje em todo país
Exame será constituído de quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa
Divulgação

Provas

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

s inscrições para o
Exame
Nacional
do Ensino Médio
(Enem) começam nesta
terça-feira (10) e podem ser
realizadas até o dia 21 de
maio. Pela primeira vez, os
interessados em participar
do exame poderão efetuar o
pagamento da taxa de inscrição por meio de PIX e cartão
de crédito.
O resultado dos recursos
para isenção da taxa de inscrição já está disponível na
Página do Participante. O
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
ressalta que a aprovação dos
pedidos não garante a inscrição no exame.
A taxa de inscrição para o
Enem 2022, versões digital
ou impressa, foi mantida no
valor de R$ 85. O período

Provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro

para efetuar o pagamento
se encerra em 27 de maio. A
participação no exame apenas será garantida apenas
após a confirmação do pagamento da taxa.
O pagamento da taxa de
inscrição também poderá ser
feito por meio do tradicional

boleto, que deve ser gerado
na Página do Participante
e pago em qualquer banco,
casa lotérica, aplicativos
bancários ou agência dos
Correios, obedecendo aos
critérios estabelecidos por
esses correspondentes bancários e respeitando os horá-

rios de compensação.
Já os interessados em
fazer o Enem 2022 que obtiveram a isenção da taxa
devem realizar a inscrição
na Página do Participante,
mas não precisam efetuar o
pagamento para confirmar a
participação.

As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de
novembro. A aplicação
dos testes impressos seguirá o horário de Brasília. A abertura dos portões
será às 12h, e o fechamento às 13h. O início
das provas será às 13h30.
No primeiro dia de Enem,
o término das provas será
às 19h. No segundo dia
de testes, às 18h30.
O exame será constituído de quatro provas
objetivas e uma redação
em língua portuguesa.
Cada prova objetiva terá
45 questões de múltipla
escolha.
No primeiro dia do
exame, serão aplicadas
as provas de linguagens,
códigos e redação (língua
Portuguesa,
literatura,
língua estrangeira, artes,
educação física e tecnolo-

gias da informação e comunicação); e de ciências
humanas e suas tecnologias (história, geografia,
filosofia e sociologia).
A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contados a partir da
autorização do chefe de
sala para o início das provas.
No segundo dia do
exame, serão aplicadas
as provas de ciências da
natureza (química, física
e biologia) e matemática e suas tecnologias. A
aplicação terá 5 horas de
duração, contadas a partir
da autorização do chefe
de sala para o início das
provas.
Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep,
até o terceiro dia útil após
o último dia de aplicação.

Comlurb promove operação de limpeza
A Comlurb atuou em uma
grande operação de limpeza
na extensão da Linha Vermelha, partindo da entrada
da Ilha do Fundão, no sentido Dutra, até a rotatória da
Pavuna.
O trabalho seguiu o
padrão de excelência da
Comlurb, com o uso dos
novos equipamentos adquiridos recentemente pela
Companhia para aperfeiçoar a rotina de limpeza.
Entre eles estão os tratores
com braço articulado popularmente conhecidos como
“escorpião”.

Divulgação

Trabalho contou com o uso dos novos equipamentos

“O prefeito Eduardo Paes
nos concedeu um orçamento para novos equipamentos. Estamos mecanizando
muito as operações, o que
nos tem permitido alcançar
com nossos serviços áreas
da cidade que ou não conse-

guíamos antes ou não conseguíamos manter uma frequência adequada. Quanto
mais equipamentos tivermos, maior é a nossa prestação e cobertura de serviços
prestados à cidade”, enfatiza o presidente da Comlurb,

Flávio Lopes.
Foram realizados serviços de roçada, remoção de
resíduos e varrição. A equipe era formada por 74 profissionais, sendo 66 garis. A
operação foi realizada com
o apoio de 54 ceifadeiras,
14 sopradores e 15 viaturas.
Os tratores “escorpião”
envolvidos na operação têm
como grande diferencial o
uso na remoção de vegetação em vias expressas, já
que os braços são capazes
de atravessar as proteções
laterais de pistas como as
da Avenida Brasil.

Procon leva atendimento a Zona Oeste do Rio

O serviço itinerante do
Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal
de Cidadania, tem percorrido
bairros de toda a cidade. Na
quarta-feira (11) e na quinta-feira (12) a equipe estará na
Avenida Marechal Fontenelle, 4.128, em frente ao Multimarket, no bairro de Magalhães Bastos, na Zona Oeste.
O atendimento, nos dois dias,
será realizado das 10h às 16h.
Os consumidores interes-

sados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas
sobre seus direitos devem
levar cópia dos documentos
pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado,
como boletos e notas fiscais.
“O atendimento nos bairros em dois dias amplia ainda mais as oportunidades
de atendimento ao cidadão.
Assim, ele tem mais tempo,
pode separar a documen-

tação e procurar o instituto para buscar a solução de
suas demandas. Elas serão
encaminhadas pela equipe,
garantindo aos consumidores uma solução satisfatória”,
explicou Igor Costa, diretor
executivo do órgão.
Durante o atendimento, as
queixas serão encaminhadas
diretamente às empresas, que
terão um prazo de dez dias
para solucionar as questões.
Representantes da Light

também estarão presentes
no local para atendimento ao
consumidor.
“A equipe estará em mais
uma edição do Procon Carioca nos Bairros para garantir
que muitos problemas do
cidadão sejam resolvidos de
maneira justa e rápida, respeitando as normas do Código de Defesa do Consumidor, como deve ser”, afirmou
Renato Moura, secretário de
Cidadania.

Prefeitura amplia grupos prioritários
para vacina contra a gripe no Estado
Adultos entre 50 e 59
anos dentro dos grupos prioritários agora podem se vacinar contra a gripe do município do Rio de Janeiro. A
lista agora passa a incluir os
trabalhadores de saúde, grávidas e puérperas (mulheres
de até 45 dias após o parto),

pessoas com deficiência
permanente e com doenças
crônicas, residentes e trabalhadores de Instituições de
Longa Permanência dentro
desta faixa etária.
Além disso, a Prefeitura
do Rio também vai fazer
a repescagem para pesso-

as com mais de 60 anos e
crianças de 6 meses a 5 anos
que ainda não receberam o
imunizante.
De acordo com o EpiRio,
o Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio de
Janeiro, a cobertura vacinal
da campanha contra a gripe

é de 24%. Ao todo, mais de
600 mil doses do imunizante contra a Influenza foram
aplicadas, mas o objetivo é
alcançar 90% da cobertura
de todos os grupos prioritários. A falta de adesão à
campanha é um fator que
preocupa os especialistas.

Divulgação

Medida vale para condutor cadastrado
que conceder autorização prévia

Contran beneficiará
motoristas que não cometerem
infração por 12 meses
O Conselho Nacional de
Trânsito publicou, no Diário Oficial da União de
ontem (9), uma deliberação que prevê benefícios a
condutores cadastrados no
Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)
que não tenham cometido
infrações pelo prazo de 12
meses.
Previsto no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB),
o RNPC tem, por finalidade,
cadastrar condutores que
não cometeram infração de
trânsito sujeita à pontuação
durante o período de 1 ano.
A Deliberação nº 257 publicada hoje prevê que, para
ser cadastrado no RNPC, o
condutor deverá conceder
autorização prévia por meio
de aplicativo ou outro meio
eletrônico “regulamentado
pelo órgão máximo executivo de trânsito da União”,
ou seja, pelo Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran).
Após conceder a autorização, o condutor será
cadastrado no RNPC, inde-

pendentemente de comunicação pelo órgão máximo
executivo de trânsito da
União. A autorização prévia “implica consentimento do condutor para que os
demais cidadãos visualizem
seu cadastro no RNPC”,
conforme disposto na deliberação
A consulta ao RNPC,
na qual é informado se o
pesquisado está ou não ali
cadastrado, é garantida a
todos os cidadãos, mediante fornecimento do nome
completo e CPF do condutor.
A deliberação acrescenta que o RNPC “poderá ser
utilizado para a concessão
de benefícios de qualquer
natureza aos condutores
cadastrados”, e que esses
benefícios poderão ser “fiscais ou tarifários”, na forma
da legislação específica de
cada ente da federação.
Por fim, o Contran informa que o RNPC será implementado pelo órgão máximo executivo de trânsito da
União em até 180 dias.

Hora
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Justiça

Júri condena assassinos
de diretor do jornal Hora H
Dois acusados pegaram pena de 12 anos de reclusão por
homicídio de emboscada contra José Roberto Ornelas de Lemos

Reprodução/Divulgação

Vanderson da Silva - CONDENADO

Braulino Brejeiro Fernandes - CONDENADO

Leonardo Souza Moreira - ABSOLVIDO

Celso Henrique Batista Cordeiro - ABSOLVIDO

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

corpo de jurados do
4º Tribunal do Júri
da Capital condenou dois dos quatro acusados de assassinar a tiros o
diretor do jornal Hora H,
José Roberto Ornelas de
Lemos, conhecido como
Beto. A sentença foi proferida durante julgamento
realizado no dia 20 de abril.
O crime aconteceu em 2013

numa padaria do bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense. A sessão foi presidida pelo juiz
Gustavo Gomes Kalil.
Vanderson da Silva, o
Biico, e Braulino Brejeiro
Fernandes foram condenados a 12 anos de reclusão
por homicídio de emboscada com recurso que dificulte ou impossibilite a
defesa da vítima. O regime
seria inicialmente fechado,
mas, como eles já cumpriram mais de seis anos de

pena neste regime, ele será vidos pelo júri.
migrado para o semiaberto.
Impedia expansão
Já Celso Henrique Batista
da milícia
Cordeiro e Leonardo Souza
Segundo a denúncia do
Moreira, conhecido como
Léo Moreira, foram absol- Ministério Público, o crime

segurança mostram a vítima dirigindo uma picape
de cor cinza. Dois homens
em uma moto vermelha se
aproximam do carro e atiram em direção ao motorista.
João Carlos morava per-

José Roberto foi executado com mais de 40 tiros na
noite do dia 11 de junho. Ele
chegou a ser socorrido para
o Hospital Geral de Nova

Iguaçu (HGNI), mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com as investigações, por volta das 20h30,
Beto estava na padaria que

to do local onde ocorreu o
crime e o caso está sendo
investigado pela Delegacia
de Homicídios da Capital.
Um parente da vítima publicou sobre a perda nas
redes sociais. “Sempre trabalhou e lutou pelo melhor

para sua família, homem de
garra e caráter inquestionável. Não existe dor que se
compare a esta”. João Carlos deixa a esposa um filho
de 11 anos. O corpo da vítima foi sepultado no Cemitério de Guaratiba.

Mulher é morta e estuprada em São Gonçalo
Uma mulher foi encontrada morta com sinais de
estupro e estrangulamento
na manhã do último domingo (8), em São Gonçalo, na
Região Metropolitana do
Rio. Testemunhas contaram
à polícia que o corpo foi

encontrado no meio de um
matagal por um morador
da região. Rita de Cássia
Peres, de 47 anos, teve as
roupas arrancadas durante
o crime. O caso ocorreu na
Rua Francisco Lengruber
Portugal, no bairro Santa

para o bairro onde o crime foi
cometido e ameaçava delatar,
em seu jornal, os crimes praticados pela organização criminosa, investigada em outro
processo.

O crime

Vídeo mostra assassinato a tiros

João Carlos da Costa,
de 56 anos, foi assassinado
a tiros na manhã do último sábado (7), na Estrada
da Ilha, altura da Estrada
Brant Hora, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.
Imagens de uma câmera de

teria sido cometido porque a
vítima, diretor administrativo
do diário de grande circulação na Baixada Fluminense
e outras regiões, não permitia
a expansão da milícia local

Isabel.
De acordo com familiares, a vítima sempre utilizava o caminho para voltar
para casa. Os policiais que
atenderam a ocorrência disseram que o corpo tinha
marcas de luta corporal, in-

clusive resquícios de pele e
cabelo debaixo das unhas,
além de sinais de estrangulamento e estupro. Familiares
da vítima estão no Instituto
Médico Legal (IML) de Tribobó, ontem (9), para fazer
o reconhecimento do corpo.

frequentava na Avenida
Fuscão, no Corumbá, quando os criminosos encapuzados chegaram em um carro
que parou em frente ao es-

tabelecimento. O bando fez
vários disparos de dentro do
Gol cinza e fugiu. Na época,
parentes afirmaram ele sofria muitas ameaças.

Traficante que refinava
drogas em casa é preso

Francisco Murilo, de 25
anos, foi preso no último
domingo (9), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, por
agentes da 12ª DP (Copacabana). No local, a equipe
encontrou grande quantidade de cocaína e a droga sintética conhecida com MD.
Além disso, materiais químicos utilizados no refino
dos entorpecentes e embalagens também foram apreendidos. Ele vai responder
por tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo.
O suspeito já estava sendo monitorado pela equipe

da distrital e pela Delegacia
de Repressão a Entorpecentes (DRE). Na madrugada,
ele dirigia um carro na Rua
Raul Pompéia, Copacabana, quando foi abordado
pelos policiais. Dentro do
veículo, foram encontrados
uma pistola, maconha, MD,
uma balança de precisão e
R$ 4 mil.
Em seguida, os policiais
foram até a residência do
criminoso e apreenderam
uma grande quantidade de
MD e cocaína, além dos
materiais usados para o refino e para comercialização.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prato Feito Carioca tem
mais de 7 mil adesões

Divulgação

Expectativa é alcançar agora um total de
13.866 trabalhadores informais inscritos
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura do Rio,
por meio da Secretaria Municipal de
Assistência Social (SMAS),
decidiu prorrogar o prazo
de inscrição para o Cartão
Prato Feito Carioca até 31
de maio, depois de atingir a
marca de 7.387 adesões ao
programa.
A expectativa é alcançar
agora um total de 13.866
trabalhadores
informais
inscritos no CadÚnico (cadastro único dos programas
sociais do governo federal)
com renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$
210,00.
“O cartão integra o programa global Prato Feito
Carioca, o primeiro da his-

tória da cidade voltado para
garantir alimentação com
qualidade para a população
em situação de insegurança
alimentar”, definiu a Secretaria Municipal de Assistência Social, Maria Pucú.
A política pública vai
fortalecer ações coletivas e
dar início à construção da
Rede Carioca de Segurança Alimentar e Nutricional
para enfrentar a volta da
fome trazida pela recessão
econômica e agravada pela
pandemia de Covid-19. A
estimativa é oferecer 21 mil
refeições por dia, um total
de 4,5 milhões em 2022,
também através das Cozinhas Comunitárias Cariocas.
Cada beneficiário do Cartão Prato Feito Carioca tem
direito a uma refeição no
valor de R$ 11,00, de se-

gunda a sexta. Assim, a cada
ano o seu cartão será abastecido com R$ 2.640, podendo comer no próprio restaurante ou levar quentinha
para casa. O cartão não terá
encargos para o usuário. O
custo de cada refeição será
subsidiado pela Prefeitura.
A SMAS está realizando
o processo de licitação da
bandeira do Cartão Prato
Feito Carioca. Uma vez escolhida a bandeira, os estabelecimentos poderão entrar
no programa. À proporção
que forem aderindo ao Cartão Prato Feito Carioca, esses locais de refeições serão
divulgados na plataforma
digital https://prefeitura.rio/
pratofeitocarioca, e passarão a ter acompanhamento
técnico do corpo de nutricionistas da SMAS para
sempre servirem comida

TSE começa a testar nova
versão do aplicativo e-Título

Tribunal pretende disponibilizar a nova
versão antes da eleição

de procura pelos eleitores”,
entre outros avanços.
O app com versões para
iOS e Android avançou
também no quesito acessibilidade, adotando cores
e adaptações que facilitam
a visualização por pessoas
com algumas deficiências
visuais, como daltonismo,
por exemplo.
Foram implementadas
ainda melhorias na conferência por biometria, que
para aumentar a seguran-

balanceada e de qualidade.
As inscrições dos trabalhadores estão sendo realizadas pela plataforma digital https://prefeitura.rio/
pratofeitocarioca.
O trabalhador deverá inserir seu número de CPF
ou NIS, para saber se está
elegível. Caso não tenha
acesso à internet, deverá

fazer seu cadastramento no
CRAS, CREAS ou Centro
Pop mais próximo. Serão
pedidos seus dados de moradia atual (endereço, CEP e
bairro) e contato (telefones
e/ou e-mail).
A primeira lista de beneficiários do Cartão Prato
Feito Carioca será publicada no Diário Oficial do

município e na plataforma
digital do programa em 16
de maio, informando o dia
e o local onde os usuários
poderão retirar seus cartões,
entre 1º e 10 de junho. A segunda lista de beneficiários
será divulgada em 10 de junho, e os seus cartões serão
distribuídos entre os dias 15
e 30 de junho.

Prefeitura realiza nova operação de
limpeza do Túnel Velho após pichações
A Prefeitura do Rio, por
meio da Subprefeitura da
Zona Sul, realizou na segunda-feira (9) uma nova
operação de limpeza do
Túnel Alaor Prata, mais conhecido como Túnel Velho.
Em menos de um mês,
esta foi a segunda vez que
o local foi vandalizado
por meio de pichações. As
equipes da subprefeitura
constataram os danos durante vistoria e acionaram

a Comlurb para a limpeza
das paredes.
Recentemente, a Prefeitura realizou o processo
de revitalização do Túnel
Velho, fazendo a troca das
placas de cimento, limpeza
geral, pintura e a implantação da iluminação com
lâmpadas de LED, mais
econômica e sustentável.
“Vamos continuar fazendo o que tem que ser
feito para conservar os

bens públicos e contamos
com o apoio da população
para cuidar do que é nosso”, afirmou o subprefeito
da Zona Sul, Flávio Valle. Construído em 1892, o
Túnel Velho foi o primeiro
grande marco de urbanização e desenvolvimento
de Copacabana. Sua construção levou oito meses e
marcou a fundação do bairro. Ele faz a ligação com o
bairro de Botafogo.

ça agora utilizará dupla
biometria, com reconhecimento fácil e de impressão
digital, segundo o TSE. Há
também uma nova central
de notificações.
O TSE não informou
quando a versão beta deve
ser disponibilizada a um
público mais amplo, informando apenas que “a intenção é que ela seja disponibilizada a todo o eleitorado
até o pleito deste ano, em
outubro”.

divulgação

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) começou a
testar uma nova versão beta
para o aplicativo e-Título,
que dá acesso a uma via digital do título de eleitor e a
outros serviços.
Por enquanto, apenas
0,1% dos 25 milhões de
usuários do e-Título vão
ser escolhidos aleatoriamente para testar a versão
beta. O TSE, porém, informou que pretende validar
e disponibilizar a nova
versão para todo o eleitorado antes do dia da votação, marcada para 2 de
outubro.
Nas eleições municipais
de 2020, o aplicativo e-Título apresentou instabilidade devido à alta utilização
da ferramenta no primeiro
turno de votação. Para este
ano, o TSE promete “a redução do impacto nos serviços em períodos de gran-

divulgação

Prazo de inscrição para o Cartão Prato Feito Carioca vai até 31 de maio

Garis da Comlurb realizaram a pintura das paredes pichadas

Governo paga R$ 512 milhões em
dívidas atrasadas de estados em abril
A Secretaria do Tesouro
Nacional informou que a
União pagou, em abril, R$
512 milhões em dívidas atrasadas de quatro estados. Os
valores foram pagos porque
a União é fiadora dos estados
e municípios em operações
de crédito junto a instituições financeiras.
Os quatro estados que tiveram dívidas pagas pelo
governo federal em abril
são: Rio de Janeiro - R$ 196
milhões; Minas Gerais - R$
R$ 188 milhões; Goiás - R$
81 milhões; Rio Grande do

Sul - R$ 47 milhões.
No acumulado do ano, as
dívidas de estados e municípios quitadas pelo governo
federal somam R$ 2,6 bilhões, segundo o Tesouro.
Em 2021, o Tesouro Nacional honrou R$ 8,96 bilhões em dívidas atrasadas
de estados e municípios.
Desde 2016, a União fez o
pagamento de R$ 44,03 bilhões.
A União pode ser garantidora de empréstimos tomados por estados e municípios
se os requisitos estabelecidos

pelo Tesouro Nacional forem cumpridos. Ter a União
como garantidora reduz os
juros dessas operações.
Quando o estado ou município não paga as parcelas, o
governo federal, representado pelo Tesouro Nacional, é
comunicado pelos credores.
Diante dessa notificação, a
União paga os valores devidos, que incidem juros, mora
e outros custos operacionais.
Paralelamente, o Tesouro
inicia o processo de recuperação de crédito, previsto
contratualmente.

Receita ainda aguarda 14 milhões de declarações do IR
Faltando 3 semanas para o
fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda cerca de
14 milhões de declarações
do Imposto de Renda 2022.
Foram 20.079.294 documentos entregues – menos
de 60% das 34,1 milhões de
declarações esperadas este
ano. O prazo para enviar o
documento sem multa termina em 31 de maio.
O programa para fazer a
declaração deve ser baixado
no site da Receita Federal. É
obrigado a declarar IR em
2022: quem recebeu rendimentos tributáveis acima de

R$ 28.559,70 em 2021. O
valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado;
contribuintes que receberam
rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja
soma tenha sido superior a
R$ 40 mil no ano passado;
quem obteve, em qualquer
mês de 2021, ganho de capital na alienação de bens ou
direitos, sujeito à incidência
do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros
e assemelhadas; quem teve
isenção de imposto sobre o

ganho de capital na venda
de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro
imóvel residencial no prazo
de 180 dias; quem teve, em
2021, receita bruta em valor
superior a R$ 142.798,50 em
atividade rural; quem tinha,
até 31 de dezembro de 2021,
a posse ou a propriedade de
bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil; quem
passou para a condição de
residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava
nessa condição até 31 de dezembro de 2021.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

FILÉ DE PEIXE ASSADO
Ingredientes
500 g de filé de peixe (tilápia, saint peter ou outro) /
4 batatas grande descascada em rodelas de 0,5
centímetro de espessura /
2 tomates picadinhos / 1/2
pimentão(se ele for grande)
1 cebola média picada em
cubos / 1 colher (sopa)
cheia de alcaparras / cheiro-verde a gosto / coentro a
gosto (opcional) / 1/2 colher
(sopa) de sal / 1 dente de
alho (pequeno) bem espremido / azeite a gosto

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

MOQUECA DE PEIXE
Ingredientes
4 postas de cação ou garoupa (700 gramas) / suco de 1
limão / 1 cebola grande cortada em rodelas / 1 pimentão vermelho cortado em
rodelas / 1 pimentão verde
cortado em rodelas/ 2 tomates maduros cortados em
rodelas / 2 colheres (sopa)
de coentro picado / 200 ml
de leite de coco / 1 colher
(sopa) de azeite de dendê
/ 2 tabletes de caldo de camarão

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
IGUAÇU – RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
PORTARIA Nº 49/2022

DESIGNAR os servidores Alex Sandro Aragão Santos,
Rogério de Almeida e Silva e Keila Anibolete de Souza,
sob a Presidência do primeiro, sem prejuízo de suas atribuições normais e sem qualquer ônus para Câmara Municipal de Nova Iguaçu, comporem a Comissão de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos descritos
no processo nº 224/2022, no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se e cumpra-se
Nova Iguaçu, 09 de maio de 2022
Eduardo Reina Gomes de Oliveira
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais
PROCESSO Nº 8076/2021.

PROCESSO Nº 8207/2021.

Para: SMFRP.

Para: SMFRP.

Conforme consta do Processo Administrativo nº
268/2022, autorizo e ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, I da Lei Federal
nº 8.666/93, da empresa FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA, para aquisição de medicamento, no valor
global de R$ 8.520,00 (oito mil e quinhentos e vinte
reais), conforme justificativa e parecer da Procuradoria
Geral do Município às fls. 45 a 52 e Controladoria Geral
do Município às fls. 90 a 95 do processo em questão.

			
AUTORIZO e RATIFICO,
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, II da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER da Procuradoria Geral do Município as fls. 59 a 65
e Controladoria Geral do Município as fls. 67 a 74, em
favor da Empresa DROGARIA VITAL SAÚDE LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 32.873.612/0001-85 para aquisição de medicamento no valor de R$ 1.197,60 (hum mil,
cento e noventa e sete reais e sessenta centavos).

Solicito emissão de nota de empenho.

Solicito emissão de nota de empenho.

			
AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, II
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER da Procuradoria Geral do Município
as fls. 51 a 57 e Controladoria Geral do Município as
fls. 59 a 65, em favor da Empresa VINICIO DA SILVA
OLIVEIRA 12544141778 inscrito no CNPJ sob o n°
33.831.6390001-78 para aquisição e instalação de insulfilm no valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais).

Para: SMFRP.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Solicito emissão de nota de empenho.
Porto Real, 20 de abril de 2022.

Porto Real, 25 de abril de 2022.

RENATO ANTONIO IBRHAIM
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RENATO ANTONIO IBRHAIM
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Porto Real, 26 de abril de 2022.
RENATO ANTONIO IBRHAIM
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Seropédica
atos oficiais

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Seropédi- PORTARIA Nº 067/2022, resolve Exonerar OSCAR
ca – Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atri- VICTOR DE SOUZA FERREIRA Matr 2480 do cargo
de Assessor Legislativo para Assistencia Comunitaria
buições, RESOLVE:
lotado no gabinete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut
com vigência a partir 30/03/2022.
PORTARIA Nº 062/2022, resolve Exonerar JORGE
AMARO FERREIRA BARRETO Matr 2287 do cargo PORTARIA Nº 068/2022, resolve Exonerar MARIANA
de Diretor de Projetos Legislativos lotado no gabinete DOS SANTOS MENDES SOARES Matr 2551 do carda Vereadora Rosimar Alves da Silva Moreira com vi- go de Assessor Especial da Mesa Diretora lotado na
Mesa Diretora com vigência a partir 30/03/2022.
gência a partir 30/03/2022.

PORTARIA Nº 073/2022, resolve Nomear
KARYN
VICTORIA CICERO Matr 2580 do cargo de Assessor
Comunicação e Impensa lotado no gabinete do Vereador Wattyla Felypeck Gabriel Vicente com vigência a
partir 01/04/2022.
PORTARIA Nº 074/2022, resolve Nomear LEAN PAULO DA COSTA ALVES Matr 2578 do cargo de Assessor Legislativo para Assistencia Comunitaria lotado no
gabinete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut com vigência a partir 01/04/2022.

PORTARIA Nº 063/2022, resolve Exonerar
GABRIELLA JENNIFER PEIXOTO DE LIMA Matr 2562 do
cargo de Assessor Legislativo para Assistencia Comunitaria lotado no gabinete da Vereadora Luciana Alves
das Chagas Vianna com vigência a partir 30/03/2022.

PORTARIA Nº 069/2022, resolve Nomear ANA PAULA
TEIXEIRA ONOFRE Matr 2571 do cargo de Diretor de
Projetos Legislativos lotado no gabinete da Vereadora
Rosimar Alves da Silva Moreira com vigência a partir
01/04/2022.

PORTARIA Nº 075/2022, resolve Nomear MARCELO
GOMES DE AZEVEDO Matr 2576 do cargo de Assessor Especial da Mesa Diretora lotado na Mesa Diretora
com vigência a partir 01/04/2022.

PORTARIA Nº 064/2022, resolve Exonerar CAROLINE
COSTA GENOVEZ DA SILVA Matr 2534 do cargo de
Assessor Comunicação e Impensa lotado no gabinete
do Vereador Wattyla Felypeck Gabriel Vicente com vigência a partir 30/03/2022.

PORTARIA Nº 070/2022, resolve Nomear BEATRIZ
GOMES GERALDINO Matr 2577 do cargo de Assessor de Comunicação e Imprensa lotado no gabinete do
Vereador Maximiliano Oliveira de Souza com vigência a
partir 01/04/2022.

PORTARIA Nº 076/2022, resolve Nomear TAIS SANTA BRIGIDA FERREIRA Matr 2575 do cargo de Assessor Legislativo para Assistencia Comunitaria lotado
no gabinete da Vereadora Luciana Alves das Chagas
Vianna com vigência a partir 01/04/2022.

PORTARIA Nº 065/2022, resolve Exonerar JESSYCA
DA CRUZ MOURA Matr 2542 do cargo de Assessor
Legislativo para Assistencia Comunitaria lotado no gabinete do Vereador Wattyla Felypeck Gabriel Vicente
com vigência a partir 30/03/2022.

PORTARIA Nº 071/2022, resolve Nomear CHRISTIAN
DA SILVA GOMES Matr 2579 do cargo de Assessor Legislativo para Assistencia Comunitaria lotado no gabinete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut com vigência
a partir 01/04/2022.

PORTARIA Nº 077/2022, resolve Nomear ALESSANDRO DA SILVA FREITAS Matr 2582 do cargo de Assessor Legislativo para Assistencia Comunitaria lotado
no gabinete do Vereador Wattyla Felypeck Gabriel Vicente com vigência a partir 01/04/2022.

PORTARIA Nº 066/2022, resolve Exonerar LUANA
CHRISTINA DOTTO CARVALHOMatr 2461 do cargo
de Assessor Legislativo para Assistencia Comunitaria
lotado no gabinete do Vereador Sidnei Coutinho Perrut
com vigência a partir 30/03/2022.

PORTARIA Nº 072/2022, resolve Nomear JULIO CESAR DE OLIVEIRA PAULO Matr 2581 do cargo de Assessor Legislativo de Assistencia Comunitaria lotado
no gabinete do Vereador Hugo Pereira do Canto Junior
com vigência a partir 01/04/2022.

PORTARIA Nº 078/2022, Nota de Falecimento do Servidor
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
Matr 2353 do cargo de Diretor de Projetos Legislativos
lotado no gabinete do Vereador Sizenando Fernandes
Paixão na data de 23/04/2022 como consta em óbito.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Modo de preparo
Lave bem o peixe, regue
com o suco de limão e deixe descansar por cerca de
1 hora
Em uma panela grande,
coloque o peixe, a cebola,
os pimentões, os tomates
e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de caldo de camarão, misture-os
ao leite de coco e regue o
peixe
Leve ao fogo baixo, com a
panela parcialmente tampada, por 20 minutos
Mexa algumas vezes até
que esteja cozido
Junte o azeite de dendê e
adicione sal
Retire do fogo e sirva

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
09 DE MAIO DE 2022 PUBLICADO EM 10/05/2022

PSS

MATRÍCULA

A CONTAR DE

Nº 004/2021 – SEMUS

25/088677

28/04/2022

Nº 004/2021 – SEMUS

25/088683

03/04/2022

Nº 005/2021 – SEMUS

25/088748

06/05/2022

Nº 006/2021 – SEMUS

25/089704

05/05/2022

Nº 006/2021 – SEMUS

25/090452

02/05/2022

Nº 006/2021 – SEMUS

25/090824

09/05/2022

DECRETO N° 5.452, DE 09 DE MAIO DE 2022
Nº 007/2021 – SEMUS
25/090835
04/05/2022
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por
prazo determinado dos servidores com as matrículas
abaixo relacionadas, oriundas dos Processos Seletivos
Simplificados especificados abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de
2017, publicada em 07 de abril de 2017.

Prefeito Municipal

DECRETO N° 5.453, DE 09 DE MAIO DE 2022
“Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Municipal.”
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado
do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pela legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - A exclusão da matrícula nº 25/094825, do Decreto nº 5.434 de 20 de Abril de 2022, publicado em
21/04/2022.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0989/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE
2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal,
RAFAEL HERCULANO, do cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Municipal de Educação.

PEIXE COM AÇAÍ
Sopa de lentilha
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada
/1/2
sal a kg
gosto
de/ pimenta
lentilha/a
gosto
/ 1 xícara
de fari1/4 xícara
(chá)
de
nha
de
trigo
/
1
xícara
bacon picado/ 3/4 xíde
ovos
batidos
/ 1 xícara
(chá)
de cebola
cara
de farinha
de rosca
picada/
1/2 dente
de
/alho
óleo picado
quente para
fino/fritar
3/4
/xícara
500 g de
polpade
de açaí
(chá)
cenoura picada/ 3/4 xícara (chá) de salsão
picado/ 3/4 xícara
(chá) de batata picada/ 1 folha de louro/
Modo de preparo
2 cravos
da índia/
Sal e pimenta do reino a os
gosto/
de
Corte
filés /2
dekg
peixe
salsicha
em gurjões e tempere-os com sal e pimenta a
gosto
Disponha a farinha de
de preparo
trigo,Modo
os ovos
e a farinha de rosca em reciDe véspera,
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bilidade social e econômica cadastradas no sistema
de vigilância alimentar e nutricional da Secretaria MuPORTARIA Nº 0990/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE nicipal de Saúde, oriundo do processo administrativo
2022.
n.°:08.379/2021.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Munici- •
ERICA LIMA COUTO – MATRÍCULA N°
pal, MARCIO DOS SANTOS, para exercer o cargo em 60/80734
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na •
AMANDA PIO DE ABREU MIRANDA – MASecretaria Municipal de Educação.
TRÍCULA N° 60/82124
PORTARIA Nº 0991/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
2022.
Secretário Municipal de Saúde
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disMat.: 82/43327
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
JOSÉ ANTONIO LUNZ DA SILVA, para exercer o cargo EXTRATO DE TERMO ADITIVO
em comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2,
na Secretaria Municipal de Educação.
PROCESSO: 08/0342/2021
TERMO: 001
PORTARIA Nº 0992/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE CONTRATO N°: 29/SEMUS/2021
2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
Tornar sem efeito as Portarias Nº 0978/SEMAD/2022; CONTRATADA: SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS
Nº 0979/SEMAD/2022 e Nº 0980/SEMAD/2022 DE 04 EIRELI-ME.
DE MAIO DE 2022, publicadas no Jornal Hora H de OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA05/05/2022.
LIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, INCLUINDO A MANUTENÇÃO
PORTARIA Nº 0993/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A DE2022.
MANDA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: POR MAIS0
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 6(SEIS) MESES A CONTAR DE 17/03/2022.
MARCOS AURÉLIO SOUZA, do cargo em comissão de DATA DE ASSINATURA: 17 de março de 2022.
Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
PORTARIA Nº 0994/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE
2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, THAYNARA DOS SANTOS SOUZA, para exercer
o cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço,
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 0995/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE
2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal,
ANTONIO BRUNO DA SILVA, do cargo em comissão
de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria
Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº 0996/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE
2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal,
CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS9, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº 0997/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE
2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, UBIRACY CONCEIÇÃO SOARES, do cargo em
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na
Secretaria Municipal de Saúde.

Secretário Municipal de Saúde
omitido do jornal de 18/03/2022
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E
QUITAÇÃO
PROCESSO DE ORIGEM: 08.000261/2020
TERMO:8.571/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO
CONTRATADA: PERFORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.
OBJETO:PRESTOU SERVIÇO DE DESINFECÇÃO
COM PRODUTOS PARA PROFILAXIA DE SUPERFÍCIE DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO
POVO E DE USO ESPECIAL, EM ATENDIMENTO
ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/07/2021 a
31/07/2021.
VALOR: R$312.622,80 (trezentos e doze mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos).
PRAZO: 20 (vinte) dias.
FUNDAMENTO: Lei Federal n°.: 8.666/93 e Lei Federal n°.: 4.320/64
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2021.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 82/43327
Omitido da publicação dos atos oficiais do dia 24
de agosto de 2021

PORTARIA Nº 0998/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE
2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CAPTAÇÃO
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal,
DE RECURSOS E CONVÊNIOS
NATANAEL DOS SANTOS IZIDORO, para exercer o
cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo
DAS-9, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº 068-SEMOCAP/2022 DE 09 DE MAIO
DE 2022
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUSecretária Municipal de Administração
ÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMIMatrícula nº 60/70.971
NISTRATIVO Nº 52/0396/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 82/43327
PORTARIA N°0017/SEMUS/2022, DE 09 DE MAIO DE
2022.
Designar, a contar desta data, os servidores abaixo
relacionados para atuarem na fiscalização do contrato n°05/SEMUS/2022 cujo objeto é o fornecimento de
alimentos através de cestas básicas para atender de
forma temporária as famílias em situação de vulnera-

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 07/0081/2020
CONTRATO N°: 08/SEMED/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: J. OLIVEIRA PRATES EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE APARELHOS
DE AR CONDICIONADO PARA TODA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO/RJ
VALOR: R$ 1.077.271,00 (UM MILHÃO, SETENTA E
SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS).
PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.42.2039
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.32.02
FONTE: 1540-FUNDEB
NOTA DE EMPENHO: 351
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 12 de abril de 2022.
DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E
QUITAÇÃO
PROCESSO: 53/0022/2022
TERMO N°: 018/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PORTLAN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELLI.
OBJETO: PRESTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ RJ NO PERÍODO DE
04/01/2022 à 03/02/2022.
VALOR: R$ 494.749,80 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E
NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 06 /05/2022.
PAULO SERGIO CORRÊA LUNA
Secretário Municipal de Conservação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 001/SEMSEP/2022 DE 05 DE MAIO DE
2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso das
atribuições legais que são conferidas pela Lei Complementar no 268, de 31 de março de 2021, e em atendimento a Resolução Conjunta PGM/CGM Nº 001/2021,
de 17 de dezembro de 2021, RESOLVE:
Art.1º. Fica determinado o início da instauração de procedimento para “RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS” dos
processos: 25/0070/2017, 25/0050/2017, 25/0399/2017,
25/0019/2018,
25/0022/2018,
25/0014/2018,
25/0017/2018,
25/0025/2018,
25/0037/2018,
25/0040/2018,
25/0016/2018,
25/0039/2018,
25/0037/2018,
25/0040/2017,
25/0048/2017
e
25/0069/2017, que deverá ser concluído no prazo de 30
(trinta) dias úteis, permitida uma prorrogação por igual
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
período.
Art.2º. Para dar cumprimento ao artigo anterior, fica designada a Comissão Especial para a reconstituição de
EXTRATO DE CONTRATO
autos, que será composta pelos seguintes servidores:
ÁTILA MENDONÇA DA SILVA 82/041.948
PROCESSO: 07/0443/2021
PAULO JOSÉ CARDIM DE NANTES 11/053.002
CONTRATO N°: 07/ SEMED/2022
Art.3º. Delego à Comissão poderes para requisitar doCONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: EDIÇÕES IPDH GRÁFICA EDITORA cumentos para a instrução processual, bem como para
se comunicar direta e pessoalmente ou expedindo atos
E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA- de comunicação formal, para servidores e autoridades
LIZADAEM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, municipais, no que se refere exclusivamente aos pro

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Wanderley Alves Pereira matrícula 60/79.954, Elvis Wender Lisboa dos Santos- matrícula 60/82.898 e
Juliana Rossi Arrais - matrícula 60/98.048 sob a presiPORTARIA N°0016/SEMUS/2022, DE 09 DE MAIO DE dência do primeiro, para fiscalizarem os serviços cons2022.
tantes do processo administrativo 52/0396/2021 neste
Designar, A CONTAR DESTA DATA, OS SERVIDO- município de Belford Roxo, produzindo seus efeitos a
RES ABAIXO RELACIONADOS PARA COMPOREM contar de 09 de maio de 2022.
COMISSÃO DE RECONSTITUIÇÃO RESTAURAÇÃO
DE AUTOS DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 60/817/2017
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
•
LUCAS DA SILVA COUTINHO; Matrícula:
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
60/80936 – Presidente
Captação de Recursos e Convênios
•
ANDRESSA SEPULVEDA SILVA; Matrícula:
60/82385
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDAGÓGICOS E MATERIAL SUPLEMENTAR COM
TEMAS TRANSVERSAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE BÁSICA DO MUNICÍPIO
DE BELFORD ROXO/RJ
VALOR: R$ 7.867.316,00 (SETE MIHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS).
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) MESES.
PROGRAMA TRABALHO: 1.12.361.42.2039/1.12.365.
43.2103/01.12.365.022.2040
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.32.00
FONTE: 1540 E 1550
NOTA DE EMPENHO: 352, 353, 354 E 355
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 12 de ABRIL de 2022.
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ATOS OFICIAIS

11
11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Biscoitinhos
de nata
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 batendo.
Acrescente a nata e o
sal e mexa até obter
uma mistura homogênea.
Adicione o amido aos
poucos,
amassando
bem, até que a massa
desgrude das mãos.
Junte raspas de limão
(ou o sabor de sua preferência) 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 preaquecido a 180°C por 15
minutos ou até que os
biscoitos comecem a
dourar.
Retire, deixe esfriar e
armazene em recipientes bem fechados para
manter a textura.

Abacaxi em calda
Ingredientes

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

Retire o miolo do abacaxi.
Se for servir em rodelas, utilize um cortador
de massa para dar melhor acabamento (use
as aparas no preparo de
suco ou geleia).
Em uma panela, aqueça 1 litro de água com
a canela, os cravos e o
açúcar por cerca de cinco minutos, mexendo
sempre.
Junte o abacaxi e cozinhe até a calda ferver.
Deixe amornar e transfira para potes de vidro
esterilizados (com cuidado, ferva-os por dez
minutos, retire com uma
pinça e coloque sobre
papel absorvente ou
pano de prato).
Espere esfriar completamente, feche bem e conserve na geladeira.

PROPOSTA NACIONAL: incluir a criação de programas b) Equidade, diversidade e interseccionalidade na
cessos objeto de reconstituição.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu- de prevenção ao suicídio e ofertas de tratamento política de saúde mental;
especificado em saúde mental
PROPOSTA MUNICIPAL: atendimento a equidade da
blicação.
população em vulnerabilidade em geral
EIXO II - Gestão, financiamento, formação e participação PROPOSTA REGIONAL: implantar serviços de núcleo
Belford Roxo, 05 de maio de 2022.
social na garantia de serviços de saúde mental:
de gerencia onde se trabalha a vulnerabilidade das
CHRISTIANO MIRANDA PONTES
a) Garantia de financiamento público para a manutenção populações que sofrem qualquer tipo de agravo de
Secretário Municipal de Serviços Públicos
e ampliação da política pública de saúde mental;
violência
Mat. 11/19.822
PROPOSTA MUNICIPAL: ampliação da rede de atenção PROPOSTA ESTADUAL:
psicossocial; garantia de transparência sobre verbas PROPOSTA NACIONAL: ampliar campanhas que
destinadas a saúde mental e fluxo de apresentação da pontuem marcadores sociais e trazem aplicações a
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
utilização das mesmas.
saúde mental
PROPOSTA REGIONAL: garantia de transparência c) Garantia do acesso universal em saúde mental,
Resolução Nº007/CMS/22
“Dispõe sobre a Aprovação das propostas da Reu- dos recursos federais e manutenção do sistema de atenção primária e promoção da saúde, e práticas
clínicas no território; d) Reforma psiquiátrica, reforma
nião Ampliada para V Conferência Regional de Saú- financiamento
PROPOSTA ESTADUAL: criação de CAPS III e sanitária e o SUS;
de Mental da Região Metropolitana I
PROPOSTA MUNICIPAL: acesso ao resgate SAMU,
Considerando: a Reunião Ampliada para V Conferência unidades de acolhimento
PROPOSTA NACIONAL: transparência do SAIPS e criação e ampliação dos dispositivos da saúde mental
Regional de Saúde Mental da Metro I;
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Belford garantir abertura para financiamento e habilitação de (CAPS III, leitos psiquiátricos em hospital geral),
consultórios de rua e matriciamento
Roxo, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das novos serviços implantados pelos municípios
ações de saúde, instituído pela Lei nº 1522/14 de 17 b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento PROPOSTA REGIONAL: maior comunicação entre os
de Novembro de 2014, no uso de suas competências curricular, compatíveis à Rede de Atenção Psicossocial municípios
PROPOSTA ESTADUAL:
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 (RAPS);
de 19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de PROPOSTA MUNICIPAL: supervisor municipal nos PROPOSTA NACIONAL: maior monitoramento aos
Dezembro de 1990, em Reunião realizada no dia 21 de CAPS e RTs; capacitação e ampliação dos profissionais municípios com dificuldades de implementação de
utilizando recursos da educação permanente do serviços da RAPS
dezembro de 2021;
RESOLVE: município; incluir na formação dos trabalhadores de
EIXO IV - Impactos na saúde mental da população e
Art.1º - Aprovar as propostas abaixo debatidas e apro- saúde
PROPOSTA
REGIONAL:
vínculo
com
as
instituições
de
os desafios para o cuidado psicossocial durante e pósvadas na Reunião Ampliada para V Conferência Repandemia:
gional de Saúde Mental da Metro I realizada em 21 de ensino
PROPOSTA ESTADUAL: implementação de cursos de a) Agravamento das crises econômica, política, social e
dezembro de 2021, na UNIABEU;
capacitação
sanitária e os impactos na saúde mental da população
EIXO I - Cuidado em liberdade como garantia de Direito PROPOSTA NACIONAL: incentivo de sistemas de principalmente as vulnerabilidades;
bolsas de graduação e pós-graduação LATO SENSU e PROPOSTA MUNICIPAL: garantir a rede de proteção
a cidadania:
ofertando o bem estar e promoção da saúde através do
a) De institucionalização: Residências terapêuticas, STRICTO SENSO
fechamento de hospitais psiquiátricos e ampliação do c) Controle social e participação social na formulação acesso da rede intersetorial
e na avaliação da Política de Saúde Mental, Álcool e PROPOSTA REGIONAL: funcionamento da equipe da
Programa de Volta para Casa;
saúde mental a fim de orientações e comportamentos
PROPOSTA MUNICIPAL: criação de leito de saúde Outras Drogas;
mental em hospital geral e o cuidado na atenção integral PROPOSTA MUNICIPAL: incentivar a sociedade civil preventivos e meios de seguir recomendações das
PROPOSTA REGIONAL: recuperação dos NASF como na participação social criando associações de usuários autoridades de saúde
PROPOSTA ESTADUAL: capacitação e apoio das
articulador entre o projeto terapêutico em saúde mental e familiares
PROPOSTA ESTADUAL: a garantia do matriciamento PROPOSTA REGIONAL: ampliar a participação nas equipes de saúde mental de modo que seja amenizado
discussões sobre as diretrizes regionais com os o risco de adoecimento aos profissionais da linha de
na atenção básica como política de saúde mental
frente e de seus familiares
PROPOSTA NACIONAL: aumento do auxílio de familiares e usuários no âmbito regional
PROPOSTA ESTADUAL: incentivo e garantia da PROPOSTA NACIONAL: garantir os recursos
reabilitação psicossocial – de volta pra casa
b) Redução de danos e atenção às pessoas que fazem participação das associações de familiares e usuários, necessários para que ocorra a promoção de saúde e
profissionais e conselheiros nas conferencias
bem estar dos usuários na política de saúde mental
uso prejudicial de álcool e outras drogas;
PROPOSTA MUNICIPAL: reativação do Conselho PROPOSTA NACIONAL: garantia dos assentos das b) Inovações do cuidado psicossocial no período
associações de saúde mental a nível nacional
da pandemia e possibilidade de continuar seu uso,
Municipal de Álcool e outras Drogas
PROPOSTA REGIONAL: criar um plano de comunicação d) Educação continuada e permanente para os(as) incluindo-se, entre outras, as ferramentas à distância;
PROPOSTA MUNICIPAL: garantir a pratica de ações
com o objetivo de otimizar a redução de danos em trabalhadores(as) de saúde mental;
PROPOSTA MUNICIPAL:
que auxiliam na redução do nível de estresse agudo,
álcool e outras drogas
em que oportunize coparticipação das dificuldades,
PROPOSTA ESTADUAL: garantir a manutenção e PROPOSTA REGIONAL:
PROPOSTA ESTADUAL:
buscando soluções compartilhadas, estruturar as
criação de novos CAPSAD
unidades básicas de saúde com suportes tecnológicos
PROPOSTA NACIONAL: parceria com MS para PROPOSTA NACIONAL:
campanhas continuas de suporte a prevenção de álcool e) Acesso à informação e uso de tecnologias de para atuação das equipes de saúde mental
comunicação na democratização da política de saúde PROPOSTA REGIONAL: funcionamento da equipe
e outras drogas
de saúde mental a fim de suporte individual, cuidado
c) Saúde mental na infância, adolescência e juventude: mental;
atenção integral e o direito à convivência familiar e PROPOSTA MUNICIPAL: implantar o sistema de integral (escuta responsável), e oferta de informações
prontuário eletrônico
nítidas e confiáveis através do teleatendimento
comunitária;
PROPOSTA MUNICIPAL: garantir o funcionamento da PROPOSTA REGIONAL: integrar o sistema de PROPOSTA ESTADUAL: financiar o suporte tecnológico
das unidades a fim de melhorar a qualidade dos
clínica ampliada para atendimento e proposta em rede prontuário eletrônico
PROPOSTA REGIONAL: incentivo a atenção integral e PROPOSTA ESTADUAL: ampliação e integração do atendimentos da rede
sistema eletrônico criando a rede de atenção
PROPOSTA NACIONAL: qualificação dos técnicos
o direito a convivência familiar e comunitária
PROPOSTA ESTADUAL: ampliação das campanhas PROPOSTA NACIONAL: nacionalização do prontuário especialistas em saúde mental quanto as práticas de
atendimento a distância e uso da tecnologia a favor
educativas para promoção e prevenção a saúde mental eletrônico
f) Financiamento e responsabilidades nas três esferas desta atuação
infanto-juvenil
PROPOSTA NACIONAL: apoio da saúde mental no de gestão (federal, estadual/distrital e municipal) na c) Saúde do(a) trabalhador(a) de saúde e adoecimento
decorrente da precarização das condições de trabalho
resgate na discussão da educação, saúde e assistência implementação da política de saúde mental;
PROPOSTA MUNICIPAL: desenvolver projetos e durante e após a emergência sanitária;
social na pandemia
d) Saúde mental no sistema prisional na luta contra a planejar ações que venham atender as demandas PROPOSTA MUNICIPAL: garantir atendimentos a
saúde mental dos trabalhadores no serviço de saúde
criminalização dos(as) sujeitos(as) e encarceramento especificas do município
PROPOSTA REGIONAL: recursos destinados a obra através de ações que deem suporte terapêutico e
das periferias;
promovam o autocuidado mesmo no contexto de tão
PROPOSTA MUNICIPAL: fortalecimento no cuidado e dos serviços devem ser direcionados aos municípios
tratamento diretamente no cumprimento nas medidas PROPOSTA ESTADUAL: que os serviços sejam grave estresse
financiados e direcionados aos serviços comunitários PROPOSTA REGIONAL: desenvolver práticas de
socioeducativas, liberdade assistida e judiciaria
orientação quanto elucidação e assegurar efetivamente
PROPOSTA REGIONAL: fortalecimento das equipes de de base
saúde mental em unidades prisionais e sua articulação PROPOSTA NACIONAL: otimizar as formas de a rede socioafetiva estabelecendo contato, mesmo que
habilitação no SAIPS
virtual com familiares, amigos e colegas
com as equipes territoriais na atenção psicossocial
PROPOSTA ESTADUAL: ofertar serviço de saúde g) Acompanhamento da gestão, planejamento e PROPOSTA ESTADUAL: ofertar de forma quantitativa o
monitoramento das ações de saúde mental;
adoecimento dos trabalhadores da saúde mental, a fim
mental ao sistema prisional e socioeducativo
PROPOSTA NACIONAL: garantir acesso das equipes PROPOSTA MUNICIPAL: criação de reunião de metas de melhoria da qualidade do acompanhamento
dos CAPS que tem seus usuários inseridos no sistema e resultados trimestral e apresentação para o plano PROPOSTA NACIONAL: habilitar através de
municipal anual
financiamento destinado a saúde do trabalhador, serviço
prisional e socioeducativo
e) Diversas formas de violência, opressão e cuidado PROPOSTA REGIONAL: criação de reunião de metas e de saúde, de modo que mantenha ações de proteção e
resultados semestral
biossegurança aos trabalhadores independentemente
em Saúde Mental;
PROPOSTA MUNICIPAL: reforçar a importância da PROPOSTA ESTADUAL: conferencia estadual de da categoria e vínculos institucional além da organização
e condições de trabalho adequadas
participação dos médicos com a equipe multidisciplinar saúde mental a cada 4 anos
PROPOSTA
NACIONAL:
ampliar
a
divulgação
e
manter
						
PROPOSTA REGIONAL: amparar a família do sujeito
os fóruns permanente de saúde mental
em sofrimento em saúde mental
PROPOSTA ESTADUAL: garantir acolhimento ao
sofrimento produzido por violência e todas as formas de
exclusão (gênero, cor, raça e outros)
PROPOSTA NACIONAL: capacitação continua das
equipes de saúde mental para acolhimento de casos de
sofrimento psicossocial, tentativa de suicídio
f) Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade
no cuidado.
 PROPOSTA MUNICIPAL: potencializar a rede de
acompanhamento a prevenção ao suicídio
PROPOSTA REGIONAL: criação de programas de
prevenção ao suicídio
PROPOSTA ESTADUAL: promoção de bem estar social
e cuidado integral

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data se sua
EIXO III - Política de saúde mental e os princípios do publicação, revogando-se as disposições em contrário.
SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade:
a) Intersetorialidade e integralidade do cuidado
Belford Roxo, 09 de maio de 2022.
individual e coletivo da Política de Saúde Mental;
PROPOSTA MUNICIPAL: aumentar a capacitação dos
CELIO DAVI DE SOUZA CALADO
profissionais com uma corresponsabilidade com a Rede
Presidente do CMS-BR
Comunitária e Social
PROPOSTA REGIONAL: aumentar a capacitação dos Homologado a Resolução CMS/BR nº 007/2022, nos
profissionais
termos do Parágrafo 2º, artigo 1º da Lei Federal nº
PROPOSTA ESTADUAL:
8.142, de 28 de dezembro de 1990.
PROPOSTA NACIONAL: assegurar direitos do cidadão/
usuário respeitando as políticas públicas em seus
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
diversos eixos
Prefeito Municipal de Belford Roxo.
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