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Repropdução
Imagens de arquivo

Adriana Belém foi um dos alvos da operação contra uma rede de jogos de azar explorada pelo contraventor Rogério de Andrade e pelo
PM reformado Ronnie Lessa, preso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Entre os 12 na ação
também está o delegado Marcos Cipriano, suspeito de participação no esquema.

Anti-herói
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divulgação

Atendente de fast food
baleado por bombeiro
do CBMERJ perde rim

Repropdução

Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, perdeu um dos
órgãos por causa do disparo. Ele segue internado no Hospital Lourenço Jorge e deve passar por uma nova cirurgia. O
Corpo de Bombeiros pediu a prisão preventiva do sargento
Paulo César de Souza Albuquerque, que atirou no jovem.
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‘Homem-Aranha’
cai nas teias da
Polícia Civil do RJ

Reprodução

Gritos homofóbicos do Fla
geram 50 cestas básicas

Conhecido pelo nome do herói
dos cinemas, Leandro de Paula
Vieira da Silva, de 39 anos, foi
capturado durante operação
contra o tráfico de drogas na
Zona Norte do Rio. O bandido
possui mais de dez passagens
pela polícia por furtos à residência, roubo e receptação.

Rubro-negro teve multa de R$ 20 mil convertida em alimentos após o julgamento
do episódio ocorrido no Estádio Nilton Santos, em 6 de feveiro, quando torcedores
xingaram rivais do Fluminense durante partida pelo Campeonato Carioca.
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Professores da
Aeronáutica são
denunciados por
assédio sexual
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Governo reajusta
em R$ 500 mi
verba em cirurgias
cardiovasculares
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Governo do RJ vai
investir R$ 34,7
mi em municípios
da Baixada
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IBGE abre nova
seleção para
complementar o
Censo de 2022
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Pinturas e
aquarelas de
Bruno Big
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Bruno é o autor dos murais e
paineis que estampam as
estações do Pão de Açucar

Grafiteiro expõe na Galeria Artur Fidalgo 30 obras inéditas, que se relacionam com o jazz
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

N

a próxima quinta-feira (12), das 19h
às 22h, a galeria
Artur Fidalgo (Rua Siqueira Campos, 143, 2º piso,
loja 1), em Copacabana, na
Zona Sul do Rio, abre suas
portas e apresenta a exposição Bruno Big – JAM
SESSION. A mostra terá
um conjunto de aproxima-

damente 30 obras inéditas,
dentre elas pinturas e aquarelas, realizadas entre 2021
e 2022 pelo artista e que
se relacionam com o jazz.
Bruno é o autor dos murais
e paineis que estampam as
estações do Pão de Açucar
e um dos nomes mais celebrados do movimento do
Grafite.
A abertura contará com
a apresentação dos músicos
Marcelinho da Lua, Edu
Neves e Guto Wirtti, que

vão fazer uma jam session.
Durante a visitação o público que levar seus fones
de ouvido poderão escutar
uma playlist de jazz e música instrumental criada especialmente para a exposição.
“A JAM SESSION apresenta uma nova fase do meu
trabalho gráfico, onde me
aventuro pelo universo da
pintura abstrata. Essa fase
iniciou ao conhecer a tinta
aquarelada, fiquei fascinado
pela técnica e pelas surpre-

sas que acontecem durante
o processo de pintura sobre
o papel”, diz Big.

A visitação estará aberta ao público até o dia 7 de
junho, de segunda a sexta

das 10h às 19h (sábado e
domingo mediante agendamento). A entrada é franca.

Trajetória pela street art
Bruno Big iniciou a sua
trajetória pela street art, da
qual se tornou expoente.
Fazendo uso de um traço
próprio que proporcionou
base para uma pintura que
se faz perceber de pronto

– principal desafio para
qualquer imagem lançada
na urbe – conquistou muros, fachadas e empenas
pela cidade e o mundo.
Um de seus últimos trabalhos de destaque foram os

painéis pintados nas estações do Bondinho Pão de
Açúcar, na comemoração
dos 109 anos do parque.
Foram mais de 750 m² de
paredes ao ar livre pintadas.

Projeto junta Dilsinho e Sorriso Maroto no Riocentro para DVD
divulgação

O show, de duração de mais de 3 horas, acontece no próximo sábado (14), no Riocentro

Cartola ganha releitura erudita

expediente

O samba invade o Theatro Municipal do Rio (Anexo Sala Mario Tavares), na
sexta-feira (13), às 18h. A
obra de Agenor de Oliveira, o
grande Cartola, ganha releitura com o espetáculo “Pérola na Cartola, as mais lindas
canções”. A cantora Georgia
Szpilman, idealizadora do
projeto, é acompanhada pelo
violonista, arranjador e diretor musical do espetáculo
Fábio Nin, além do clarinetista Moisés Santos e o contrabaixista Tony Botelho. O
quarteto apresenta os maiores sucessos do consagrado
sambista, carioca entremeada
pela história da vida e obra
desse que é considerado, por
muitos, um dos maiores nomes da MPB.
“Há anos venho sonhando
em fazer Cartola. As poesias

e suas músicas, sempre me
fascinaram. Porém tudo já
havia sido cantado e ¨recantado¨. Por este motivo, pela
beleza das composições e
pelo meu ouvido apurado
vindo do trabalho com a música erudita, me levaram a
fazer um Cartola com uma
formação quase camerística,
criando assim uma abordagem bastante diferenciada”,
afirma Georgia Szpilman.
O encontro do samba com
o formato violão, clarinete,
baixo acústico e voz acabou
dando samba. Propositadamente sem a inclusão de
uma percussão, a ousada releitura “fez com que ressaltassem ainda mais a poesia,
deixando aparente o preciosismo das composições de
Cartola”, complementa a
idealizadora.

Dilsinho e Sorriso Maroto encerram o projeto ‘Junto, que rodou o Brasil com
dez shows, no próximo sábado (14), com a gravação
de um DVD no gramado do
Riocentro, na Zona Oeste
do Rio. Para Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso
Maroto, os shows serviram
como um grande ensaio ao
vivo: “Esse formato é inspirado nas turnês internacionais. Eles montam o show,
vão pra estrada e no final
registram o show e encerram a turnê. Sempre foi um
desejo nosso experimentar
desse jeito”.
Com isso, a escolha da

capital carioca para captar
e registrar esse final tem
uma razão: é a cidade natal dos artistas. Antes, eles
passaram pelas cidades de
Vitória, Belo Horizonte,
São Paulo, Recife, Fortaleza, Salvador, Balneário
Camboriú, Porto Alegre,
Manaus e Belém reunindo
mais de 80 mil pessoas.
“Pra mim é uma emoção
enorme estar concretizando
esse projeto com uma banda que sempre admirei. Foi
diferente de tudo que já fizemos juntos e tivemos realmente essa preocupação
de trazer algo inédito para
os nossos fãs. Gravar um

O SOMBRA

álbum, entrar em turnê e
gravar um DVD com o Sorriso é um presente enorme
para a minha vida e para a
minha trajetória”, conta
Dilsinho.
Repertório com
13 músicas
O repertório da gravação do DVD “JUNTOS”
vai contar com as 13 músicas do álbum que Dilsinho
e Sorriso Maroto lançaram em parceria este ano,
além dos grandes sucessos
das carreiras dos pagodeiros, tanto individualmente
quanto juntos. Serão mais
de três horas de música.

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Vai colher vingança
Diz um ditado popular que vingança é um prato que se come frio. Dois políticos do Rio, um deles bastante
influente, diga-se de passagem, já estariam preparando a cama para um ex-aliado que resolveu fechar-lhes a
porta. Além de romper com a dupla, o moço ainda exonerou todos que haviam sido indicados por eles, e cutucou a onça com a vara curta.

Prato que se come frio
Os dois políticos já colocaram no freezer
o prato que pretendem saborear, mas só nas
eleições de 2 de outubro. Nos bastidores do
partido o que se ouve é que os dois rejeitados pretendem atropelar qualquer pretensão
do ex-aliado, impedindo-o de concorrer a
cargos públicos.

Sem transparência
Nem bem começou seu mandato, um prefeito da Baixada Fluminense já bateu o recorde no quesito falta de transparência. Uma
denúncia chegada ao Sombra revelou que a farra dos cargos comissionados está de tal forma escancarada que fugiu ao controle
do próprio governo. Tanto é verdade que os nomeados viraram
nomes fantasmas no Portal de Transparência do Ministério Público.
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Repasse do governo federal

Saúde irá liberar R$ 500 milhões
para cirurgias cardiovasculares
Rafael Barreto/PMBR

Orçamento da pasta para
tratamentos de alta complexidade
em 2022 já era de R$ 2 bilhões
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Ministério da Saúde aumentou em
R$ 500 milhões
o repasse em 2022 a hospitais públicos e privados
por procedimentos cardiovasculares de alta complexidade no SUS (Sistema
Único de Saúde). O orçamento do governo federal
com essas cirurgias neste
ano já era de R$ 2 bilhões.
A ação integra o QualiSUS
Cardio (Programa de Qualidade na Cardiologia).
O ministro Marcelo
Queiroga (Saúde), que é
cardiologista, lançou o
projeto ontem (10), durante as assinaturas das por-

tarias que estabelecem o
programa e que serão publicadas no Diário Oficial
da União hoje (11).
O SUS realiza cerca de
900 mil procedimentos de
alta complexidade por ano.
Antes da pandemia, doenças isquêmicas do coração
(como o infarto) eram a
principal causa de mortes
de brasileiros. A covid-19
passou a ocupar essa posição nos últimos anos. Mas
com o recuo do vírus, as
enfermidades
cardíacas voltaram a liderar. São cerca de 9 mil
mortes por mês.
Classificação
Há no Brasil 302 instituições habilitadas para
realizar
procedimentos

cardiovasculares de alta
complexidade. O novo
programa cria uma classificação entre os estabelecimentos que tiverem
interesse emse registrar ao
QualiSUS. Os estabelecimentos receberam, além
do repasse do custo da cirurgia, um incrimento conforme o desempenho nas
cirurgias.
As unidades de saúde
serão divididas em 4 categorias. Serão considerados a taxa de mortalidade
operatória, a taxa de reinternação não programada
e o percentual de procedimentos complexos realizados. Os níveis são: Nível
A (melhor desempenho) –
75% de reajuste do custo
do procedimento.

Governo do RJ vai investir R$ 34,7
milhões na Baixada Fluminense
A Baixada Fluminense
será beneficiada com investimentos de R$ 34,7 milhões
para obras de infraestrutura.
O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro
(PL) na última segunda-feira (9). Em Nova Iguaçu,
58 ruas dos bairros Riachão,
Grande Rio e Eurico Miranda serão objeto de ação por
parte da Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra).
As obras já foram iniciadas.
Ao visitar o bairro Ria-

chão, o governador falou
sobre os cuidados que a Baixada Fluminense merece,
depois de anos de maus-tratos e abandono por vários
governos. Para Castro, a
realização das intervenções
representa uma manifestação de dignidade diante dos
moradores da região.
“A Baixada precisa ser
tratada com carinho, e isso
inclui olhar com atenção
para onde as pessoas moram. Urbanizar bairros intei-

de Desenvolvimento Estratégico do Rio, órgão da Assembleia Legislativa do Estado
(Alerj), na última segunda-feira (9), e que foi mediado
pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT).
Para Ceciliano, o momento é
oportuno para projetar o desenvolvimento econômico e
social do estado. “O Rio de
Janeiro vive um momento
único a apenas três meses
de iniciar a implantação do
5G. A Alerj foi pioneira ao

Revascularização do miocárdio
sem extracorpórea
A secretária de Atenção
Especializada à Saúde,
Maíra Botelho, responsável pelo programa, citou
como exemplo a revascularização do miocárdio sem
extracorpórea. Ela disse
que o governo ressarce R$

10.000 aos hospitais. Uma
unidade de saúde nível A
receberia, nesse caso, R$
17.000 pelo procedimento.
A maioria do valor (R$
299 milhões) será para a
atualização dos procedimentos. Essa cifra foi redi-

recionada do orçamento do
ministério que era gasto no
financiamento de órteses,
próteses e outros materiais
usados no SUS. O governo
revisou a tabela de preços
desses materiais, dizendo
estar havendo sobrepreço.

Lei poderá vetar pedágio caro nos
fins de semana no Rio de Janeiro
Reprodução

ros, realizar obras de drenagem e sinalizar as ruas é dar
dignidade e respeito ao povo
da Baixada”, declarou o governador Cláudio Castro. O
município de Nova Iguaçu
já havia sido beneficiado,
em 2021, com os recursos
provenientes do leilão dos
serviços de água e saneamento. A cidade também
contou com a ajuda do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Estado foi o que mais atualizou leis
para a execução de tecnologia 5G

Com 24 de seus 92 municípios já com legislação
aprovada - o equivalente a
26% -, o Rio de Janeiro é o
estado que mais atualizou
leis municipais para a implementação da tecnologia
5G, tanto em números absolutos quanto percentuais.
Esse dado foi apresentado
pela Associação Brasileira de
Infraestrutura para as Telecomunicações (Abrintel) no
debate “Inclusão Digital pelo
5G”, promovido pelo Fórum

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante o lançamento do projeto

aprovar a Lei 9.151/20, que
institui o Programa de Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade
Móvel. Com este encontro,
queremos criar um ambiente favorável, e sabemos que
a questão da conectividade
tem um peso grandre quando
uma empresa decide em qual
lugar investir. A ideia é pensar o Rio de Janeiro do futuro, para além do petróleo e do
gás”, comentou o presidente
da Alerj.
divulgação

O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, ao lado de Humberto Dalla e Renata Fadel

Texto propõe que cada praça pedagiada deve praticar
apenas um valor definido no contrato

A cobrança de tarifa
mais cara dos pedágios aos
fins de semana e feriados
pode ser proibida no Estado do Rio. A Lei 9.673/22,
que autoriza o Poder Executivo a adotar a norma,
é de autoria do deputado
Brazão (União). A medida
foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e
publicada na edição extra
do Diário Oficial da última segunda-feira (9). Por
se tratar de lei autorizativa,

a implementação da medida está sujeita à avaliação
pelo Poder Executivo.
A lei propõe que cada
praça pedagiada em território do estado deve praticar
apenas um valor definido
no contrato de concessão do
consórcio e órgão de controle, incluindo a defesa do
consumidor, com a máxima
transparência. Além disso,
o Poder Executivo poderá
estabelecer normas de fiscalização, com penalidades

por infrações. “As concessionárias devidamente autorizadas das nossas rodovias,
estranhamente, cobram valores bem superiores aos
sábados, domingos e feriados, inflacionado o ir e vir
dos motoristas. Isso causa
aumento dos preços nos alimentos, serviços, viagens,
etc, enfraquecendo a cadeia
produtiva e prejudicando
pessoas ainda mais com a
recessão econômica”, justificou o autor.

TJRJ empossa dois desembargadores
O procurador de Justiça
Humberto Dalla Bernardina de Pinho e a promotora
de Justiça Renata Silvares
França Fadel tomaram
posse na última sexta-feira (6), como desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJ-RJ).
A cerimônia, que con-

tou com a presença do
procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos,
também empossou os
advogados Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, André Luís Mançano Marques e Eduardo
Abreu Biondi. Pela regra
do Quinto Constitucional,
Humberto e Renata foram

indicados ao TJ-RJ nas
vagas destinadas a membros do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro (MPRJ). Já os advogados ingressaram na
Corte por meio das vagas
destinadas à seccional do
Rio de Janeiro da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB/RJ).
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A Baixada Fluminense acumula saldo positivo de 1.455 postos
de trabalho formais entre janeiro e março de 2022. A conclusão
veio a partir da análise agregada de todos os setores econômicos
através plataforma Retratos Regionais, da Firjan.

Condenados
A Rede Record e o apresentador Luiz Bacci foram
condenados pela Justiça
paulista a pagar uma indenização de R$ 10 mil por
danos morais a uma mulher que foi alvo de uma
reportagem ‘fake’ no programa ‘Cidade Alerta’ em
março de 2021.

quarta-feira, 11 de Maio de 2022

O menino Cauã Siqueira Trajano dos Santos, de 11 anos, que morreu
ao ser atropelado na Via Light, no último domingo (8), perseguia uma
pipa quando foi atingido por um carro do modelo Corolla na altura de
São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Faixa de pedestre em 3D
é inédita no estado do RJ

Divulgação

Vítima de chantagem
A atração divulgou que
a mulher era chantageada
por um ex-namorado, que
exigia dinheiro para não
divulgar suas fotos íntimas.
No entanto, a vítima disse à
Justiça que a emissora não
cumpriu o acordo, exibindo
sua imagem de modo que
ela pôde ser identificada.

Crime de estelionato
No processo, a advogada disse que a sua cliente
estava, na verdade, sendo
vítima de um crime de estelionato. Fingindo ser policial, o ex-namorado dizia
que ela tinha débitos com
a Receita Federal e que,
se não pagasse a “multa” a
ele, seria presa.

Niterói, na Região Metropolitana,
inaugurou
uma faixa de pedestre
inédita no estado do RJ:
a Prefeitura convidou o
artista Marcelo Melo para
repintar a sinalização na
Avenida Amaral Peixoto,
esquina com a Avenida
Visconde do Uruguai, um

dos locais mais movimentados na Região Central
da cidade.
A tinta especial asfáltica dá um efeito 3D e gera
a sensação de flutuar sob
os pés. Ao olhar e achar
que se trata de um relevo,
a primeira reação dos motoristas é a de reduzir a ve-

Mortes evitadas

locidade do veículo.
O projeto é uma das
ações programadas para a
campanha Maio Amarelo
— uma iniciativa mundial
com o objetivo de chamar
a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em
todo o mundo.

Ações pela vida

O Brasil registra por ano 22,9 mil mortes
de bebês de até 1 ano que poderiam ser evitadas se houvesse tratamento para doenças
como diarreia. O risco aumenta com a queda
da cobertura vacina, segundo o Observatório
de Saúde na Infância.

O Observa Infância fez uma média dos
números registrados entre os anos de 2018 a
2020. A avaliação indica que duas em cada
três mortes de bebês poderiam ser evitadas
com ações como vacinação, amamentação e
acesso à atenção básica de saúde.

Editorial

Política e religião não se misturam

Pesquisa realizada pelo
Instituto MDA revela que
78,6% dos eleitores preferem que líderes religiosos
não se manifestem sobre
política. A maioria dos
entrevistados não concorda com representantes religiosos que sugerem ou
endossam um candidato
durante época de eleições,
como acontecerá em outubro deste ano. Segundo
a pesquisa encomendada
pela CNT (Confederação
Nacional do Transporte),
18,3% dos eleitores disseram que gostam de ouvir
as manifestações políticas
de líderes religiosos, enquanto 3,1% não sabem
ou não responderam. Para
o levantamento, o Instituto
MDA realizou 2.002 entrevistas por telefone, entre 4 e 7 de maio. O nível
de confiança é de 95,6%,
e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
está sob o protocolo BR05757/2022. No levantamento divulgado ontem
(10), o ex-presidente Luiz

Inácio Lula da Silva (PT)
aparece na liderança, com
40,6% das intenções de
voto. O atual presidente
Jair Bolsonaro (PL) é o
segundo, com 32% —são
8,4 pontos percentuais
de diferença entre eles
na pesquisa estimulada,
quando uma lista com os
nomes dos pré-candidatos
é apresentada. Na sequência, estão Ciro Gomes
(PDT), com 7,1%, e João
Doria (PSDB), com 3,1%.
Como a margem de erro é
de 2,2 pontos percentuais
para mais ou para menos,
eles estão tecnicamente
empatados. André Janones (Avante) tem 2,5%;
Simone Tebet (MDB),
2,3%, e Felipe D’Avila
(Novo), 0,3%. Eles empatam com Doria dentro da
margem de erro, mas não
com Ciro. Brancos e nulos
somam 5,1%, e indecisos
são 7%. Esta é a primeira
pesquisa CNT/MDA neste ano sem o ex-ministro
Sergio Moro (União Brasil) como pré-candidato.

Transformando vidas

Baixada em Foco chega em Meriti
Em parceria com o Sesc RJ, a Secretaria de Esporte e Lazer da prefeitura promove evento na Vila Olímpica
Divulgação/PMSJM

O projeto realizou diversas atividades, tanto voltadas para as crianças quanto para a 3ª idade

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

brasil

Prefeitura de São
João de Meriti e o
Sesc RJ realizaram
na Vila Olímpica de Meriti o evento Baixada em
Foco. Ao longo de sábado
(7), palestras, exposições
e outras atividades foram
oferecidas ao público. No
final do dia, Sandra de Sá

subiu ao palco para cantar.
Representantes do Sesc,
o secretário de Esporte e
Lazer Dinho Meriti e o deputado estadual Valdecy da
Saúde marcaram presença
no evento.
“É um prazer realizar o
Baixada em Foco com muito esporte, lazer e diversão
em nossa Vila Olímpica. O
Sesc é nosso grande parceiro e nós queremos trazer
cada vez mais entreteni-

mento para a nossa população” disse o secretário
de Esporte e Lazer, Dinho
Meriti.
O objetivo do Baixada
em Foco é, ao longo de
todo o ano, realizar atividades que valorizem patrimônios naturais, culturais,
históricos,
econômicos,
humanos e sociais da região. Por isso, diversas atividades foram realizadas
durante o dia.

“Temos várias modalidades esportivas aqui,
diversos brinquedos para
crianças e adolescentes
aproveitarem. É um evento que tem transformado
a vida da população meritiense”, comentou o deputado estadual Valdecy da
Saúde.

“Essa parceria com a prefeitura é boa para gerar experiências para as crianças
e adolescentes. Hoje temos
três unidades participando,
São João, Caxias e Nova
Iguaçu trazendo experiências para todos”, falou a
analista de cultura da instituição Géssica Santiago.
Muitas famílias particiGerar experiências
param da ação. Jovens e
A equipe do Sesc tra- crianças aproveitaram basbalhou durante o evento. tante o dia para se divertir

Veleiro é encontrado com corpo
NATAL - O veleiro Mona-Mi F. S. foi encontrado em alto
mar no último sábado (7), com
o corpo de um homem a bordo.
A embarcação, que apresentava o leme e o mastro quebrados, estava à deriva, a cerca
de 26 quilômetros da costa de
Natal. Ela foi rebocada por um
barco pesqueiro até o Iate Clube, onde está ancorada.
A embarcação tem vários si-

nais de depredação e pode ter
passado muito tempo à deriva,
segundo funcionários do Iate
Clube. Parte da proa também
está destruída - provavelmente
pela queda do mastro.
O cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro do veleiro e
recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).
De acordo com o órgão, a

identificação oficial dele
ainda não foi realizada.
Sem ter como recolher
digitais, os peritos tiraram amostras de DNA,
para uma possível comparação.
Documentos
com escrita em italiano
foram encontrados com
ele. A causa da morte
também não foi definida
ainda pelos peritos.

e aprender mais sobre diversos temas da sociedade.
“É um sábado diferente
com essas ações aqui na
Vila Olímpica. Apesar de
ser pequeno, trouxe o meu
filho. O esporte muda a
vida e hoje vemos diversos
esportistas fazendo sucesso no Rio de Janeiro. Isso
é bom para as crianças e
para os adultos” afirmou
o morador Fábio Carlos
Santos.
Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi

Embarcação, que está com leme e mastros quebrados,
foi encontrada a 26 quilômetros da costa
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justiça desportiva

TJD-RJ converte multa por homofobia
ao Flamengo em 50 cestas básicas
divulgação

Antes multado em R$ 20 mil por gritos homofóbicos
no Fla-Flu, Rubro-Negro vai doar 50 cestas básicas
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O Pleno do Tribunal de
Justiça Desportiva do Rio
de Janeiro (TJD-RJ) se reuniu para julgar os recursos
do Flamengo e da Procuradoria do tribunal contra a
decisão do julgamento do
dia 9 de março, a respeito
de incidentes ocorridos no
clássico Fla-Flu no Nilton
Santos em 6 de fevereiro,
pelo Campeonato Carioca.

Tribunal mantém absolvição do Fluminense de racismo a Gabigol

Fluminense detecta lesão
na coxa direita de Ganso
O técnico Fernando Diniz terá um desfalque importante contra o Vila Nova,
nesta quarta-feira, pela
Copa do Brasil. O Fluminense informou que o meia
Paulo Henrique Ganso teve
uma lesão constatada no
músculo posterior de coxa
direita. Assim, o jogador
não vai acompanhar a delegação tricolor, que viaja
para Goiás.
Um dos destaques do
time neste início de temporada, Ganso sentiu dores
ainda no primeiro tempo
do empate em 1 a 1 contra
o Palmeiras, no último do-

Divulgação

Meia sentiu dores na partida contra o Palmeiras

mingo, e foi substituído por
Nonato.
Sem o jogador por tempo
ainda indeterminado, Diniz
terá de pensar opções para
o time que vai enfrentar

o VIla Nova. Ainda nesta
terça-feira, o elenco tricolor
treina em Goiânia, às 16h,
no CT do Dragão.
Após vencer o jogo de
ida contra o Vila Nova por 3

a 2, no Maracanã, o Fluminense pode até empatar nesta quarta, no Serra Dourada,
que garantirá a classificação
para as oitavas de final da
Copa do Brasil.

Flamengo tem recorde de casos
no departamento médico em 2022

O departamento médico do Flamengo está movimentado em 2022. Já são
16 baixas médicas, isso sem
considerar jogadores poupados, lesionados em seleções
sul-americanas, atletas com
Covid e outras viroses. É o
pior início de temporada no
estaleiro rubro-negro nos úl-

timos cinco anos.
Clube com menos lesões
em 2016, o Flamengo viu o
panorama mudar ao longo
dos últimos anos. Se antes
o DM do clube era elogiado
e valorizado pela torcida, os
consecutivos casos deste ano
mudaram o tom dos torcedores e as cobranças aumenta-

ram em 2022.
Procurado, o clube checou
os dados com a reportagem,
mas preferiu não se pronunciar oficialmente sobre o assunto.
Neste ano, o jogador que
mais perdeu partidas por
lesão foi Rodrigo Caio. O
zagueiro passou por uma ci-

rurgia no joelho direito no
fim da temporada passada e
acabou tendo complicações
no pós-operatório. Ele ainda
não estreou em 2022 e entrou
em campo pela última vez há
158 dias, em 3 de dezembro
de 2021, no empate por 1 a 1
com o Sport, pela 35ª rodada
do Brasileiro.

Botafogo acerta renovação
de contrato com Kanu
Divulgação

O Botafogo acertou a renovação de contrato do zagueiro Kanu. Com aumento
salarial, o jogador assinará
com o clube novo vínculo
até o fim de 2025. O clube
deve oficializar o novo acordo com o capitão do time
nos próximos dias.
Clube e atleta já tinham
entendimento sobre valores
há algum tempo. Nos últimos dias, as partes discutiam
detalhes como forma de paContrato vai até o fim de 2025
gamento das luvas. Com
tudo pronto, faltava apenas o tor. As conversas entre Bota- salarial não demorou, já que
aval do acionista majoritário fogo e Kanu duraram pouco tanto empresários quanto a
da SAF alvinegra, John Tex- mais de um mês. O debate diretoria externaram preten-

sões parecidas para o atleta.
Kanu receberá o valor que
outros clubes como Corinthians e São Paulo ofereceram em ofertas recentes.
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.

O Flamengo, que havia
sido punido por unanimidade com multa de R$ 20 mil
por conta de gritos homofóbicos cantados por sua torcida, teve sua pena convertida em doação de 50 cestas
básicas. Já o Fluminense,
que havia sido absolvido
também por unanimidade da acusação de racismo
contra Gabigol, teve sua
absolvição mantida, desta vez após empate de três
votos favoráveis e três contrários.

A decisão, agora de última instância, também instruiu a Flamengo e Fluminense realizarem reuniões
com os principais líderes de
suas torcidas organizadas,
com o objetivo de informar
sobre as punições que podem ser impostas aos clubes por atos de torcedores.
O Rubro-Negro foi defendido pelo advogado Michel Assef Filho, enquanto
o Tricolor foi representado
pelo advogado Rafael Pestana.

Vasco tenta reverter decisão
da CBF para manter o jogo
contra o Bahia no domingo
O Vasco está em contato
com a CBF desde o início da
semana para tentar reverter
a mudança de data e horário
da partida contra o Bahia,
pela Série B, determinada
pela entidade. A princípio, o
jogo seria realizado no próximo domingo (15), às 16h,
mas na segunda, à noite, foi
transferido para a próxima
segunda-feira (16), às 19h.
A mudança ocorreu depois que o BEPE, o batalhão
da Polícia Militar do Rio
que atua nos estádios, enviou um ofício pra Federação de Futebol do Rio (Ferj)
orientando a alteração do
jogo porque já também no
domingo vai ocorrer a partida Botafogo x Fortaleza.
A Ferj encaminhou o ofício
pra CBF, que decidiu pela
mudança.
O Vasco foi pego de surpresa com a mudança. Em
nota, o clube afirmou que

a alteração vai lhe causar
“perdas financeiras e esportivas”. Torcedores comuns
e organizadas também protestaram junto ao clube.
Por enquanto não há uma
definição. Vasco tem falado direto com o presidente
Rubens Lopes e também
com o Marcelo Viana, diretor de competições da entidade. A Ferj não vai se pronunciar, pois entende que
só o que fez foi repassar
a orientação da PM. Mas,
nos bastidores, está auxiliando o Vasco na tentativa
de reverter a decisão. Procurada, a CBF ainda não se
posicionou. Uma vitória na
próxima partida pode levar o Vasco aos primeiros
lugares da tabela, já que o
Bahia, líder da competição,
até somente a 3 pontos acima da equipe carioca, que
ocupa a quinta posição,
com 10.

Botafogo volta a emplacar
vitórias contra todos os
rivais depois de três anos
Esse início de 2022 apresentou um novo homem-clássico ao futebol carioca:
Erison, centroavante do Botafogo. Com o gol da vitória
sobre o Flamengo, o atacante pode se gabar de ter sido
carrasco de todos os rivais
do alvinegro, liderando uma
sequência que não acontecia para o clube desde 2018.
Esse foi o último ano, antes
de 2022, em que o Botafogo levou a melhor sobre
todos os rivais do estado:
Flamengo, Fluminense e
Vasco. O jejum coincidia
com o tempo sem vencer os
rubro-negros, em novembro
daquele ano. A sorte mudou pela perna esquerda de
Erison, que foi o convidado
do Tá na Área, do SporTV,
e falou sobre o duelo individual com David Luiz.
“Já joguei muito com o David Luiz no videogame, vi
jogar na seleção brasileira. É

um grande zagueiro. Procurei estudar um pouco o estilo
de jogo dele antes do clássico, a forma de jogar. Tentei
levar isso para o campo. Fui
feliz no lance, fiz a minha
jogada preferida, que é levar
para a esquerda. Acho que o
chute é a minha maior qualidade e fui feliz”, comentou.
Além do Flamengo, Erison
também foi destaque de vitórias sobre o Vasco, quando
marcou o primeiro gol com
a camisa do Bota, e sobre o
Fluminense, na semifinal do
Campeonato Carioca, com
direito a dois golaços. Na
temporada, já são 11 gols
em 18 jogos para “El Toro”.
O atacante é o único reforço
contratado antes do investimento de John Textor ainda
com espaço no time. Ele se
mantém na equipe titular no
início de trabalho de Luís
Castro, que recebeu elogios
do artilheiro.
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Audiência com rodoviários termina
sem acordo e com início de greve
Tribunal Regional do Trabalho pediu para que os trabalhores aguardem até o dia 19 para um posição final
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Sindicato dos Rodoviários informou
que a categoria entrou em estado de greve no
final da última segunda-feira
(9). A medida aconteceu
após a audiência extraordinária convocada pela presidência do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT), para discutir o dissídio 2020/2021 e
2021/2022 dos rodoviários,
terminar sem nenhum acordo.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José da
Silva “mais uma vez pediram para aguardarmos até
o dia 19 sobre uma posição
final. Quero que fique claro
que no dia 19, caso não haja
uma definição, o tribunal
terá que julgar a greve da categoria. Não podemos mais
conviver com essa incerteza”, desababou.
Ainda segundo Sebastião, os trabalhadores estão
inconformados com a falta
de sensibilidade e de consciência por parte dos empresários e da própria prefeitura.

“A partir de hoje a categoria está em permanente
estado de estado de greve.
Os trabalhadores têm direito
ao reajuste, e caso não seja
concedido pelas empresas,
acreditamos que a Justiça o
fará. Sabemos da insatisfação de todos, mas não podemos contribuir para que
a população pague por uma
conta que não é dela e nem
nossa”.
Por fim, o presidente do
sindicato disse que os rodoviários estão há três anos
sem reajuste de salários,
cesta básica e demais benefícios.

Divulgação

Encontro não teve acordo entre os trabalhadores e os órgãos públicos

Rio recebe primeiros profissionais do Médicos pelo Brasil
divulgação

Médicos pelo Brasil está disponibilizando mais de 4,6 mil vagas

IBGE abre nova seleção
complementar para o Censo
Estão abertas até o final
desta semana as inscrições
para dois processos seletivos simplificados complementares (PSS) para a
contratação temporária de
profissionais que trabalharão no Censo 2022.
Ao todo, o IBGE oferece
148 vagas, sendo 123 para
Agente Censitário de Pesquisa por Telefone (ACT),
apenas para o Rio de Janeiro (RJ). São mais 22 vagas
para Agente de Pesquisas e
Mapeamento (APM) e três
vagas para Supervisor de
Coleta de Qualidade (SCQ).
Não há taxa de inscrição.
A exigência é de ensino médio completo e, no caso do
ACT, um ano de experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing
ativo ou receptivo nos últimos 5 anos (até a data de
divulgação do resultado final).
O procedimento de inscrição pode ser realizado de
forma online ou presencial.
As seleções ocorrerão por
meio de análise de títulos,
compreendendo a titulação
acadêmica dos candidatos.
As vagas para ACT oferecem salário de R$ 998,00
mensais, com prazo de contrato de até cinco meses, renováveis por mais cinco. A
jornada de trabalho é de 27
horas semanais, incluindo
fins de semana e feriados.
Todos os aprovados traba-

lharão no município do Rio
de Janeiro, em atendimento
telefônico aos usuários para
suporte ao preenchimento
do questionário do Censo
2022 via internet e ligação
para as residências, incentivando e ajudando na finalização do questionário.
As 22 vagas para APM
estão distribuídas em nove
municípios de MG, MT,
PR, RS, SC e SP. A remuneração mensal do Agente
de Pesquisas e Mapeamento é R$ 1.387,50. Já as três
oportunidades para SCQ estão distribuídas em três municípios de MG, RS e SC,
com remuneração mensal
de R$ 3.100,00.
Dentre as atribuições do
APM, está a visita a domicílios e o apoio à realização
dos levantamentos geográficos, identificando, quando
necessário, as alterações da
divisão político-administrativa. Já o SQC tem entre
suas atribuições gerenciar
os trabalhos desenvolvidos
nas agências de coleta de
acordo com o organograma
previsto para as pesquisas e
levantamentos, além de realizar avaliação técnica dos
questionários coletados.
Mais informações e
orientações sobre os processos seletivos – como
editais, inscrição, resultado
da análise de títulos e resultado final – estão no Portal
do IBGE.

Unidade Básica de Saúde José Copertino Nogueira, em Nova Friburgo (RJ),
recebeu, na última semana,
os primeiros profissionais
do programa Médicos pelo
Brasil que irão atender a
população da região. O
Governo Federal já investiu cerca de R$ 783,6
milhões na iniciativa, que
disponibiliza mais de 4,6
mil vagas em todo o País.
O programa Médicos
pelo Brasil tem o objetivo de estruturar a carreira

médica federal para locais
com dificuldade de fixar
o profissional, bem como
aqueles com alta vulnerabilidade social.
A chegada dos profissionais na UBS de Friburgo
foi acompanhada pelo ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, que esclareceu a
forma como tem sido conduzida a seleção dos profissionais.
“O Programa Médicos
pelo Brasil é composto por
profissionais selecionados

por meio de processo independente. Nele, se tem
uma perspectiva de uma
carreira para o médico.
Dessa forma, conseguimos
fazer com que o médico
crie vínculos com a Atenção Primária e com a comunidade em que ele está
inserido”, enfatizou.
Os primeiros profissionais assinaram contrato
de trabalho em abril. Eles
serão direcionados para
quase duas mil cidades em
todas as regiões do País.

IVISA-Rio inscreve servidores interessados em
atuar como vacinadores em campanha antirrábica
A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal
de 2022 vai acontecer nos
meses de agosto, setembro,
outubro e novembro deste ano. As inscrições para
servidores municipais estatutários atuarem como vacinadores vão até o dia 1º
de junho.
O formulário para a inscrição online está disponível no site do IVISA-Rio.

Divulgação

Campanha vai acontecer de agosto a novembro

Para se inscrever pessoalmente basta ir em uma das
seguintes unidades: Sede
IVISA-Rio: Rua Lavradio
180, 4º andar, Centro; Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho
(CCZ): Largo do Bodegão
150, Santa Cruz; Centro de
Medicina Veterinária Jorge Vaitsman (CJV): Avenida Bartolomeu Gusmão
1.120, Mangueira.

Rio de Janeiro tem 749 vagas de emprego nesta semana
A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulgou na
terça-feira (10), a lista atualizada com as oportunidades de emprego. Nesta semana estão disponíveis 749
postos para todos os níveis
de escolaridade. Do total,
575 vagas são destinadas
aos trabalhadores com deficiência (PCD’s). A faixa
salarial é de R$ 1.395,00 a
R $3.000,00.
O destaque da lista são as
oportunidades de trabalho
para os profissionais com
deficiência com 320 postos
abertos para uma rede de
supermercados nas filiais da
Zona Sul, Barra da Tijuca,
Recreio e Olaria. Há 100
vagas para repositor, 100
para auxiliar de serviços
gerais, 60 para auxiliar de
cozinha e 60 para operador

Divulgação

de caixa. As vagas exclusivas para esses trabalhadores
não exigem experiência anterior nas funções e o nível
de escolaridade é o fundamental incompleto.
Para as oportunidades
destinadas aos trabalhadores com deficiência é preciso enviar o currículo para

o e-mail: vagaspcd.smte@
gmail.com ou comparecer
no posto de trabalho com
atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre
Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).
Para trabalhadores sem
deficiência, enviar o currículo para o e-mail vagas.

smte@gmail.com ou comparecer a um dos Centros
Municipais de Emprego,
que ficam na Tijuca (Rua
Camaragibe, 25), em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 – sala
102) e na Ilha do Governador (Estrada do Dendê,
2080).
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Ligações perigosas

Adriana Belém é presa no Rio
Delegada foi alvo da Operação Calígula, do MPRJ, que tem como objetivo desarticular
esquema para proteger organização criminosa especializada em jogos de azar
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

delegada Adriana
Belém foi presa no
início da tarde de
ontem (10) na casa dela,
na Barra da Tijuca, Zona
Oeste do Rio. Alvo da Operação Calígula, deflagrada
pelo Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ),
a polical tinha no imóvel
quase R$ 2 milhões. O dinheiro foi encontrado dentro de sacos de grifes, como
da Louis Vuitton. A 1ª Vara
Especializada do Tribunal
de Justiça do Rio (TJ-RJ)
expediu o mandado de prisão.
A ação é contra uma rede
de jogos de azar explorada
pelo bicheiro Rogério de
Andrade e pelo PM reformado Ronnie Lessa, que é
réu pela morte da vereadora
Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, e
acobertada por policiais.
O objetivo dos agentes
era cumprir 29 mandados
de prisão e 119 mandados

de busca e apreensão. Foram denunciadas 30 pessoas pelos crimes de organização criminosa, corrupção
ativa, corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. Até o
início da tarde de ontem, 11
pessoas haviam sido presas. Entre os quais, além de
Belém, o delegado Marcos
Cipriano, suspeito de participação no esquema.
“O gigantesco valor em
espécie arrecadado na posse
da acusada, que é Delegada de Polícia do Estado do
Rio de Janeiro, aliado aos
gravíssimos fatos ventilados na presente ação penal,
têm-se sérios e sólidos indicativos de que a ré apresenta um grau exacerbado de
comprometimento com a
organização criminosa e/ou
com a prática de atividade
corruptiva (capaz de gerar
vantagens que correspondem a cifras milionárias)”,
diz a decisão do juiz Bruno
Monteiro Ruliere.
O magistrado cita ainda
que o dinheiro achado dá
“credibilidade ao receio
de que, em liberdade, a ré

Reprodução

Os delegados Adriana Belém e Marcos Cipriano estão entre os presos na Operação Calígula

destrua ou oculte provas ou
crie embaraços aos atos de
instrução criminal”.
Adriana foi nomeada mês
passado para um cargo na
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer do Rio de
Janeiro com salário de R$
8.345,14, segundo o portal
da transparência. A prefeitura informou que ela será
exonerada.
Jeep zero
Km para o filho
O dinheiro encontrado na casa de Adriana Belém estavam em bolsas da grife Louis Vuitton
Em fevereiro deste ano, a
delegada comprou um Jeep se R$ 200 mil, e presenteou anos. Na segunda-feira (9), culo, de acordo com reporCompass, avaliado em qua- o filho que completou 18 ela mandou blindar o veí- tagem do portal g1.

Acordo para caça-níqueis
Segundo o MPRJ, a
quadrilha “estabeleceu
acertos de corrupção estáveis com agentes públicos, principalmente ligados à segurança pública,
incluindo tanto agentes
da Polícia Civil, quanto
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro”.

“Nesta esfera, integrantes da quadrilha,
membros da Polícia Civil, mantinham contatos
permanentes com outros
policiais corruptos, pactuando o pagamento de
propinas em contrapartida ao favorecimento dos
interesses do grupo de

Rogério”, destacam os
promotores.
“Oficiais da PM serviam de elo entre o grupo e batalhões de polícia,
que recebiam valores
mensais para permitir o
livre funcionamento das
casas de aposta do grupo.”

CBMERJ pede prisão de sargento que
atirou contra atendente de lanchonete
O Corpo de Bombeiros
do RJ informou ontem (10)
que pediu a prisão preventiva do sargento da corporação Paulo César de Souza
Albuquerque, que atirou
contra Mateus Domingues
Carvalho, de 21 anos, que
trabalha como atendente de uma lanchonete do
McDonald’s na Taquara, na
Zona Oeste do Rio.
A CBMERJ informou
ainda que foi aberto um processo no conselho disciplinar e que repudia qualquer
ato criminoso e condutas
ilícitas dos seus integrantes. O militar tem outras
passagens pela polícia. Em
2012, por lesão corporal e
ameaça contra uma mulher.
E em 2018, por violação de
domicílio e invasão de um
terreno.
A corporação explicou
que as anotações não estão
nos registros funcionais do
militar. Isso pode ocorrer
pois, muitas vezes, quando
o militar comete atos ilícitos, ele não informa a condição funcional ao ser fichado na delegacia. A omissão
teria como objetivo evitar
sanções.

Reprodução

O atendente Mateus Domingues foi baleado
pelo militar no McDonald’s da Taquara

Ainda de acordo com
o Corpo de Bombeiros, o
porte e posse de armas foi
suspenso, atendendo um
pedido feito pelo comandante-geral da corporação.
O caso é tratado pela 32ªDP
(Taquara), que investiga
o caso como tentativa de
homicídio. A Polícia Civil
pretende ouvir outros funcionários da lanchonete.

vestiga o caso, prestou depoimento e foi liberado. A
Justiça negou o pedido de
prisão dele.
Imagens de câmeras de
segurança mostram a confusão que terminou com
Mateus baleado. O vídeo
mostra o bombeiro dando
um soco no jovem, que reage com um tapa. Momentos
depois, o atendente é baleado e cai no chão. Matheus
Disparo acidental
perdeu o rim esquerdo por
A defesa do sargento do causa do disparo, afirmou a
Corpo de Bombeiros afirma família. Ele segue internado
que o disparo foi acidental. no Hospital Lourenço Jorge
O sargento se apresentou na e deve passar por uma nova
32ªDP (Taquara), que in- cirurgia.

Vamukuntudo’, diz
Cipriano para criminoso
O MPRJ afirma que
Marcos Cipriano arranjou para Lessa um
encontro com Adriana
Belém, então delegada
titular da 16ª DP (Barra
da Tijuca). O objetivo,
segundo a denúncia, era
reaver 79 máquinas caça-

-níqueis apreendidas em
um bingo clandestino da
quadrilha de Rogério de
Andrade. De acordo com
o MPRJ, o equipamento
foi recuperado, com aval
de Adriana Belém, mas
somente no terceiro dia
de tentativas. “Vamukun-

tudo”, disse Cipriano a
Lessa, no meio das negociações.
A apreensão foi em
24 de julho de 2018. A
reunião com Adriana Belém, em 21 de agosto, e
o resgate, em 18 de outubro.

Professores do colégio da Aeronáutica no Rio
são denunciados por assédio sexual na OAB
Um grupo de ex-alunas do
Colégio Brigadeiro Newton
Braga, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio,
denunciaram à Comissão de
Direitos Humanos da OAB-RJ que foram vítimas de
assédio sexual por parte de
dois professores da instituição subordinada à Força Aérea Brasileira (FAB).
As denúncias apontam
para possíveis abusos que
teriam acontecido entre os
anos de 2014 e 2020, quando algumas estudantes ainda
eram menores de idade.

No material entregue aos
advogados da OAB estão
prints de trocas de mensagens, áudios e relatos que
indicam um comportamento
abusivo constante dos professores Eduardo Silva Mistura e Álvaro Luiz Pereira
Barros, responsáveis pelas
aulas de História e Educação
Física, respectivamente, dos
alunos dos ensinos médio e
fundamental.
A direção do Colégio
Brigadeiro Newton Braga confirmou a abertura de
sindicância para apurar os

fatos. O objetivo do grupo
de ex-alunos é buscar auxílio jurídico na comissão da
OAB para que o caso seja
investigado pelo Ministério
Público Federal (MPF), uma
vez que a instituição é ligada
a uma das forças militares
brasileiras.
Segundo os estudantes,
a direção do Colégio Brigadeiro Newton Braga é
conivente com as práticas
abusivas, visto que as investigações internas começaram em junho de 2020 e
ainda não foram concluídas.

‘Homem-Aranha’ é preso no subúrbio do Rio
Policiais
militares
prenderam um criminoso conhecido como
“Homem-Aranha”, na
manhã de ontem (10),
durante uma operação
contra o tráfico de drogas em comunidades da
Zona Norte do Rio.
Leandro de Paula
Vieira da Silva, de 39
anos, estava na Rua General Roca, na Tijuca,
quando foi capturado.
Ele possui dez passagens
pela polícia, a maioria

envolvendo furtos à residência, roubo e receptação, e era considerado
foragido da Justiça, sob
regime semiaberto de
prisão. A ação foi realizada por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)
Salgueiro.
O caso foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca), para onde foi levado
e, posteriormente, será
encaminhado para o sistema prisional.

Divulgação/PMERJ

Leandro de Paula Vieira, mais
conhecido como ‘Homem-Aranha’
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Site reúne serviços da plataforma
gov.br voltados a estudantes
Espaço possibilita obter ou protocolar documentos e acessar programas do Ministério da Educação
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

s serviços e informações disponibilizados pela plataforma gov.br a estudantes da
educação básica à superior
estão agora concentrados
em um só site: o Perfil do
Cidadão Brasileiro Estudante. O espaço é uma espécie de atalho que possibilita
obter ou protocolar documentos e acessar programas
do Ministério da Educação
– como o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem),
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni),
Exame Nacional de Desem-

penho dos Estudantes (Enade) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Possibilita também fazer
pesquisas em universidades,
institutos ou outras entidades educacionais e obter informações sobre programas
de assistência social e serviços de finanças, impostos e
gestão pública.
Há também serviços para
estudantes com deficiência
e estrangeiros, biblioteca digital e informações sobre infraestrutura, trânsito e transportes de estudantes.
O perfil permite ainda o
cadastro de currículos e disponibiliza serviço de busca
de vagas no Sistema Nacional de Emprego (Sine).
Pode-se agendar entrevista

com possíveis empregadores.
Segundo o Ministério da
Educação, o Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante
“concentra diversas informações e serviços voltados
para o público estudantil,
tornando mais fácil para
o usuário navegar na plataforma e encontrar o que
deseja”, de forma “fluida,
intuitiva e personalizada”,
quando na busca por serviços digitais.
O MEC acrescenta que
há outros recursos, serviços
e soluções que serão, em
breve, incluídos na plataforma, uma delas, visando a
fortalecer as ações de recuperação das aprendizagens
pós-pandemia.

Porchat vai pagar a inscrição
de 200 participantes no Enem
divulgação

Interessados devem enviar o boleto de pagamento através de um formulário

O humorista Fábio Porchat vai pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem)
2022 para 200 participantes. A informação foi divulgada por ele próprio em
suas redes sociais nesta semana.
O projeto apelidado de
‘Quebra Essa, Porchat’
aconteceu pela primeira vez em 2021, quando
milhares de participantes
perderam o direito à isenção, mas não tinham como
pagar os R$ 85. Na época,
Maisa Silva e o deputado federal David Miranda

também apadrinharam dezenas de participantes.
“Essa ação ano passado
rendeu muitas matrículas
na universidade. Acredito
em vocês, bora lá que só a
educação muda o mundo!”,
escreveu Porchat no Twitter.
Para participar, o inscrito precisa preencher um
formulário, que também
foi divulgado pelo apresentador, com informações de
contato, dados do boleto e
ainda enviar o arquivo da
cobrança. O comprovante
de pagamento será enviado
por e-mail para o partici-

pante.
Quem for contemplado pela ajuda tem apenas
um pedido a cumprir: “E
depois quero todo mundo
me mandando as notas do
Enem igual fazia na escola!”, finalizou o humorista.
O Enem 2022 vai acontecer nos dias 13 e 20 de
novembro, tanto na versão
impressa quanto na digital.
Os interessados têm de
10 a 21 de maio para realizar a inscrição. Quem
não obteve isenção da taxa
deve fazer o pagamento no
valor de R$ 85 até 27 de
maio.

Divulgação

Perfil permite ainda o cadastro de currículos

Independência financeira motiva 40%
das mulheres a empreenderem
Quatro em cada dez mulheres brasileiras (40%)
apontam a independência
financeira como principal
motivo para começar a empreender, revelou a pesquisa feita pela Serasa Experian e divulgada.
O segundo motivo apontado pelas mulheres para
começar um negócio é a flexibilidade de tempo (29%),
seguido por fazer o que
acredita (24%), ter renda
complementar (21%) e ganhar mais (20%).
A pesquisa também mostrou que 55% das mulheres
já conquistaram a independência financeira e que mais
da metade (57%) têm sua

renda total proveniente do
próprio negócio. A pesquisa
ouviu 446 empreendedoras brasileiras em janeiro e
fevereiro. Foram entrevistadas sócias ou donas de
micro, pequenas e médias
empresas, empreendedoras
individuais ou autônomas,
trabalhadoras informais e
profissionais liberais que
trabalham por conta própria. Entre os desafios que
a mulher encontra ao ter
seu próprio negócio, estão
o preconceito de fornecedores, parceiros e clientes e a
dupla jornada de trabalho.
As mulheres também dizem
ter a sensação de receberem
menos oportunidades que

os homens no mercado de
trabalho.
“As mulheres encontram
no empreendedorismo uma
forma de empoderamento, e
estar à frente de cargos de
liderança é um passo importante para a diminuição da
desigualdade. No entanto,
sabemos que se manter em
um mercado competitivo
e desafiador exige planejamento, tempo e recursos
financeiros. Por isso, é fundamental que cada vez mais
mulheres tenham a oportunidade de se preparar para
ocuparem esses lugares”,
disse Cleber Genero, vice-presidente de PME da Serasa Experian.

Quase 57 mil recém-nascidos foram
registrados sem o nome do pai

divulgação

Rio registra aumento de 6% para
8% nos testes positivos de Covid-19

A cidade do Rio tem apresentado um leve aumento
na taxa de positividade dos
testes de Covid. A taxa de
positividade subiu de 6%
para 8% na capital. Segundo a prefeitura, o crescimento era esperado por causa do clima mais frio, mas
especialistas alertam que é
preciso tomar alguns cuidados e também intensificar a
vacinação.
“Não há um patamar ideal de positividade. O ideal
é que o vírus possa não se
transmitir de pessoa a pessoa. Então, é óbvio que é
aceitável alguns índices mui-

to baixos, o mais próximo do
zero possível, que se possa ir
controlando a disseminação
do vírus. então, uma medida
importante seria o retorno do
uso de máscara em ambiente
fechados, especialmente em
transporte público”, alerta o professor do Instituto
de Medicina Social da Uerj
Mário Dal Poz.
A maneira mais eficiente
de se prevenir contra a Covid é a vacinação e a proteção só é completa com
todas as doses, incluindo
as de reforço. Por isso, pesquisadores e autoridades de
saúde sempre dizem que as

pessoas que ainda não estão com o esquema vacinal
completo devem procurar
os postos de saúde.
“É necessário que a gente aumente a vacinação. As
crianças entre 5 e 11 anos,
menos 50% foram totalmente vacinados. na faixa
entre 20 e 39 anos, adultos
jovens, menos de 50% receberam a terceira dose até
agora. isso é muito pouco,
isso tem que melhorar. Aí
esse índice e os outros cairão mais”, explica Celso
Ramos, professor da UFRJ
e membro da Academia Nacional de Medicina.

Número é o maior já identificado num ano

Os cartórios brasileiros
registraram, no início deste ano, o maior número de
recém-nascidos identificados somente com o nome
da mãe. De janeiro a abril,
foram registrados 56,9 mil
bebês por mães solo, o
maior número em comparação com o mesmo período de anos anteriores.
De acordo com o levantamento, em 2018, foram
registrados 51,1 mil recém-nascidos somente como o
nome materno. No ano seguinte, foram 56,3 mil. Em

2020, o número diminuiu e
passou para 52,1 mil. Em
2021, 53,9 mil crianças não
tiveram o pai reconhecido
na certidão de nascimento.
O estudo também aponta
diminuição do total de nascimentos de recém-nascidos neste ano, totalizando
858 mil. Em 2018, foram
954,9 mil.
Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) e obtidos a partir
do Portal da Transparência

do Registro Civil. Na plataforma, é possível acessar o
módulo Pais Ausentes, que
mostra os registros realizados nos 7,6 mil cartórios do
Brasil.
Com regras determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caso
o pai não queira reconhecer
o filho, a mãe pode indicá-lo com genitor no cartório,
que deverá comunicar o
fato aos órgãos competentes para início do processo
de investigação de paternidade.
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ATOS OFICIAIS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Marca que
todo atleta deseja
superar
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Alimento preferido do
Matéria- macaco
prima de Carro, em
inglês
sabões

Móvel integrado ao
vão da
(?)-in,
massagem parede do
quarto
oriental

Também conhecidos como “povo San”, os BOSQUÍMANOS constituem a população mais ANTIGA do sul do continente africano. São habitantes INDÍGENAS
do deserto do KALAHARI, cujo território abarca grande parte da África do Sul,
de BOTSUANA e da Namíbia. Os bosquímanos são povos NÔMADES e, por viverem numa das regiões mais ÁRIDAS e estéreis do planeta, desenvolveram técnicas de SOBREVIVÊNCIA que passaram de geração a GERAÇÃO. Embora possuam uma longa história, são poucos os REGISTROS escritos a respeito desse
grupo ÉTNICO, que vive num estado semisselvagem e se alimenta do que CAÇA
e colhe. O termo “bosquímano” surgiu a partir do primeiro contato dos COLONOS europeus com esse povo, há mais de 350 anos. Ao depararem com os homens e seus HÁBITOS nas praias do sul da
ÁFRICA, os europeus os chamaram simplesmente de “homens do mato” ou “homens do bosque” e daí veio a denominação “bosquímano”. Vítimas de PRECONCEITO de brancos e negros da região, os
bosquímanos estão sempre em constante AMEAÇA de desaparecer.

2.100, em
romanos
Acredita;
confia

Fim de feira (bras.)

Luta
brasileira
Resultado
do jogo

Contar
(estórias)
Planta do
deserto

Haroldo
de Andrade, radialista

Colchão
portátil
Recipiente
de cerveja

Pronome
possessivo masculino

Em + ele
(Gram.)

Nome da
13a letra
(?) Rosa,
atriz

Singela;
delicada

F E S Y
O E M A
Ã T S Y
Ç B O D
A E N B
R L A T
E O M D
G M I
I
H F U G
R E Q E
F E S A
A S O T
T T B E
N M O N
I R A H

Livro com
fotos
Silêncio!
Endinheirado
Ruim;
perversa

Gordura
na cintura
Antigo
capacete

Divisões
de peça
teatral
Sílaba de
"tampa"
Cadete
(abrev.)

Encarcerada;
detenta
O prêmio
lotérico
que não
saiu (pl.)

Os raios
nocivos
do Sol
(sigla)

O de
Páscoa
é de
chocolate

BANCO

Faço referência a;
menciono

A mulher
da
terceira
idade

E C O L
G R M C
D M T T
E I E L
M S R L
A M O A
F T A Y
R H G L
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C R T S
A R N D
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A L A K
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R T
O O
G S
E L
I T
B R
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H
H
R
E
S
V
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L
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I
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A
L
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M T S R
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A M O N
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A E
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F O
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22

11

Solução

Solução
R
E
O C
O
R
D
X E
C O
L
R I
M
P
I
A C
O

S
COLONOS BOTSUAN
O
A
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I
I R
A
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R
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R A A
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A
E M F A
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C
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O
A
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B
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A

P
R
E
C
O
N
C
E
I
T
O

B
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E A N
B R A
O
N
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P A
L C H
A T A
C O
A
P
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V O

A
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O
M
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I
O
O N E
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A
T
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I D O

A
T
O
S
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M C
P A
A R
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J
T E
E
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A

1/3 xícara (chá) de azeite de oliva1 cebola picada2 dentes de alho
picados2 talos de salsão (ou aipo) picados2
cenoura cortadas em
cubos1 abobrinha cortada em cubo1 pimentão
vermelho sem sementes picado1 xícara (chá)
de arroz3 xícaras (chá)
de caldo de legumes1
colher (café) de açafrão-da-terra (ou cúrcuma)1/2 xícara (chá) de
vinho branco2 tomate
sem pele e sem sementes picados• ervas frescas a gosto

Local de
trabalho do
pedreiro
O dia
decisivo

3/car. 4/elmo — psiu — sebo — xepa. 6/mimosa.

Ingredientes

Proteção
na chuva
Escora
(fig.)

Extensão
de água
como o
Atlântico
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Sabe quem são os bosquímanos?

É composta por
muitos
degraus

Paella
vegetariana

CAÇA-PALAVRA

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

Bolinho
frito de
feijão
(BA)

O número
que não é
par
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Modo de preparo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite.
Frite a cebola, o alho,
junte o restante dos vegetais e misture.
Adicione o arroz, o caldo
de legumes e o açafrão.
Quando começar a secar, adicione o vinho, o
tomate e as ervas.
Cozinhe por mais dois
minutos e sirva em seguida.

A M.P. Bastos Construtora Ltda convoca os compradores do Empreendimento Village Park 5, para participar da Ata de Constituição da Comissão de Representantes do empreendimento, a realizar-se no próximo
dia 20 de maio de 2022 na Av José Mariano dos Passos, 1040 - Centro, Belford Roxo as 14h na primeira
convocação contando com a presença de pelo menos
metade dos votos totais mais um, ou as 14:30h, em
segunda convocação no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes.
Cordialmente
M.P. Bastos Construtora Ltda

@jornalhorah

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti
atos oficiais

Legumes assados
no sal grosso
Ingredientes
• 400 gramas de espiga
de milho• 400 gramas de
batatas variadas (roxa,
doce e yacon)• 400 gramas de cenoura (laranja
e roxa)• 400 gramas de
abóbora• 400 gramas
de cebola• Sal grosso•
Tomates-cereja e alcachofras para decorar

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti 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:
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000299/2022
Objeto: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de

Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o
fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria, aos alunos
da Rede Pública de Ensino de São João de Meriti e Entidades Filantrópicas Conveniadas, conforme censo do FNDE em atendimento
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Data de
abertura:01/07/2022 às 11:00 horas.

Retirada do Edital de Chamada Pública: Na sala da Subsecretaria
de Licitações e Contratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das
10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de
papel A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com
CNPJ da empresa interessada. SEBASTIÃO JOEL DE OLIVEIRA –
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro. São
João de Meriti, 10 de maio de 2022.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

Considerando a Portaria n. 977 de 28 de abril de 2022, que “estabelece a trans-

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ferência de recursos financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pala emergência de saúde pú-

10 DE MAIO DE 2022 PUBLICADO EM 11/05/2022

blica de importância internacional causada pelo novo Coronavírus”, no valor de R$
728.000,00 (Setecentos e vinte e oito mil reais);

DECRETO N° 5.454, DE 10 DE MAIO DE 2022

Modo de preparo

Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário no valor Considerando o Decreto Estadual n. 46.973 de 16 de março de 2021, que “recode R$ 728.000,00 (Setecentos e vinte e oito mil reais), destinados a despesas ur- nhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, em
gentes e imprevistas.

Corte as espigas de milho, as batatas, as cenouras, a abóbora e as
cebolas em quatro partes.
Disponha-as em uma
assadeira sobre uma
camada de sal grosso.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C
por uma hora.
Balance um a um para
tirar o excesso de sal.

razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente
do novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”, alterado pelo Decreto

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, Estadual n. 47.870 de 13 de dezembro de 2021, que “renova o estado de calamidade
com fundamento no inciso III, do Artigo 41º, da Lei Federal 4.320 de 17 de março pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus (COde 1964.

VID-19), reconhecido por meio da Lei Estadual n. 8.794/2020”;

Considerando a Lei Federal n. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 Artigo 3º, caput e Considerando, o Decreto Municipal n. 5.019 de 31 de dezembro 2020, e renovado
inc. VIII do § 7º, inc. IV, do § 7º - A e, ainda, Artigo 8º, todos, que dispõe sobre medi- pelo n.º 5.043 de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as medidas para enfrendas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
decorrente do Coronavírus (COVID-19), alterada pelas Leis n.14.006 de 28 de maio do novo Corona Vírus e dá outras providências, alterado pelo Decreto Municipal n.
de 2020 “Altera a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para estabelecer prazo 5.339 de 12 de janeiro de 2022, que “dispõe sobre a propagação das medidas de
de 72 (setenta e duas) horas, para que a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária enfrentamento da propagação do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da
(ANVISA), autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamen- saúde no município de Belford Roxo” e
tos, equipamentos e insumos da área de saúde registrados por autoridade sanitária
estrangeira e autorizados à distribuição comercial de seus respectivos países; e dá Considerando a Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 de Finanças Públicas
outras providências.” e n.14.124 de 10 de março de 2021, que “Dispõe sobre as que trata sobre a temática em seus Artigos 41 e 44.
medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e insumos e à contratação
de bens e serviços de logísticas, de tecnologia da informação e comunicação, de

A autorização de que se trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos ex-

comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra traordinários até o montante de R$ 728.000,00 (Setecentos e vinte e oito mil reais),
a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a classificados nos Programas de Trabalho e no Elementos de Despesas, Fonte 1602,
COVID-19”;

conforme Anexo I.
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ATOS OFICIAIS

quarta-feira, 11 de Maio de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

em comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS-5, da Secretaria Municipal de Meio
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados Ambiente.

Stolen
Ingredientes

nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos especificadas
PORTARIA Nº 1012/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

abaixo Anexo l;

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.
Art. 2º - O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legis- 87, da Lei Orgânica Municipal, ESTEFANIE BASTOS MARQUES, do cargo em
lativo, para conhecimento, devendo ainda ser transformado em Decreto Legislativo, comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de

Etapa 1
Cerca de 300g de farinha de trigo
125 ml de leite ligeiramente morno
30g de fermento biológico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa)
de sal
120g de manteiga
Casca ralada de limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de
trigo
8g de fermento em
pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) de
rum
100g de chocolate
meio-amargo picado
100g de frutas cristalizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

pela Câmara Municipal, após a aprovação, conforme rito estabelecido no Artigo.44 Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
da Lei 4.320/64 e Artigo.62 da Constituição Federal e
PORTARIA Nº 1013/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Lei Orgânica Municipal, DANIELLA MAIDANO RODRIGUES, para exercer o cargo
em comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de

Anexo I

Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

Em R$
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

SEMUS

FMS

08.01.10.302.39.1.010

3.3.90.39.00

1602

728.000,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0999/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 1014/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, CARLOS DURVAL MORELLI, do cargo em comissão
de Secretário Especial de Coordenação do Médicos, Símbolo SE, da Secretaria
Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº 1015/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAPHAEL DIEGO COUTINHO ABDALAH, para exercer
da Lei Orgânica Municipal, LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA, do cargo em comissão o cargo em comissão de Secretário Especial de Coordenação do Médicos, Símbolo
de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Educação.

SE, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1000/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 1016/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da
Lei Orgânica Municipal, JULIANA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, para exercer o cargo Lei Orgânica Municipal, ALINE DO VALE FARIA, para exercer o cargo em comissão
em comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, da Secretaria Municipal de Assisde Educação.
tência Social, Cidadania e da Mulher.
PORTARIA Nº 1001/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

ERRATA:
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, Nas Portarias Nº 0997/SEMAD/2022 e Nº 0998/SEMAD/2022 DE 09 DE MAIO DE
da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis- 2022, publicadas no Jornal Hora H em 10/05/2022.
são de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Onde se lê: na Secretaria Municipal de Saúde
Conservação.
Leia-se: na Secretaria Municipal de Educação
TATIANE MILITÃO GOMES

SARA CRISTINA DE SOUZA DAMASCENO DE MORAES
PORTARIA Nº 1002/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo
em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Secretaria Mu-

Modo de preparo

COMISSÃO DE PREGÃO

nicipal de Conservação.
VÂNIA LÚCIA VIEIRA MEDEIROS
MIRIA DA SILVA NUNES

Etapa 1
Misture bem os ingredientes, formando uma massa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingredientes dessa etapa
na massa fermentada e misture delicadamente, até ficar
homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de trigo e o fermento em
pó à mistura da etapa 2 e misture bem,
até a massa ficar
bem homogênea.
Deixar descansar e
crescer num lugar
quente.
Etapa 4
Misture todos os ingredientes a massa
crescida.
Deixe descansar e
crescer novamente,
no papel de assar,
por ½ hora.
Depois, asse vagarosamente em forno
baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen,
depois de assado,
ainda estiver quente,
pinte com manteiga
e polvilhe açúcar.
Repita até que acabem a manteiga e o
açúcar, de forma que
o Stollen fique com
uma casca branca.
Sirva em seguida.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 55/0087/2021
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) - Nº 17/2022

PORTARIA Nº 1003/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

OBJETO: A licitação tem por objeto contratação para fornecimento de material e
Exonerar a pedido, a contar de 01 de maio de 2022, JÚLIO CÉSAR SILVA FERREI- equipamento de sinalização, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
RA, matrícula 60/81.093, do Cargo em Comissão de Diretor da Divisão de Jornalis- de Mobilidade Urbana, conforme o Termo de Referência Anexo I que integra o Edital.
mo - Símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
PORTARIA Nº 1004/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de maio de 2022 às 11:00h, na sala Departamento

de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, BelExonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. ford Roxo/RJ.
87, da Lei Orgânica Municipal, JULIO CEZAR VANDERLEI COELHO, do cargo em EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, mecomissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretária Municipal de Meio diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel
Ambiente.
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal de
PORTARIA Nº 1005/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

transparência do município pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/

da Lei Orgânica Municipal, ALDO CÉSAR ALVES MEDEIROS, para exercer o cargo

Cassio da Rocha Brum

em comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretária Municipal de

Pregoeiro

Meio Ambiente.
PORTARIA Nº 1006/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, ALDO CESAR ALVES MEDEIROS, do cargo em comis-

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022

são de Chefe de Divisão de Licenciamento Ambiental, Símbolo DAS-4, na Secretaria A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão PerMunicipal de Meio Ambiente.
manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conPORTARIA Nº 1007/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici-

tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que
Lei Orgânica Municipal, VANESSA D’ÁVILA MÁXIMO PAIXÃO, para exercer o cargo tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO

em comissão de Chefe de Divisão de Licenciamento Ambiental, Símbolo DAS-4, na DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
CRECHE NO COMPLEXO DE VILA PAULINE, SITUADA NA RUA TIMBIRAS COM
PORTARIA Nº 1008/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

RUA OSNI, S/Nº – BAIRRO VILA PAULINE NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO

– RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 27 de Maio de 2022 às 10:00
da Lei Orgânica Municipal, LUANA PASTI DOS SANTOS, do cargo em comissão de horas. PROCESSO: 52/000005/2022.
Diretor do Departamento Técnico e Serviços Ambientais, Símbolo DAS-3, da Secre- Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua
taria Municipal de Meio Ambiente.
Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21)
PORTARIA Nº 1009/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

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

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da carimbo com CNPJ da empresa interessada.
Lei Orgânica Municipal, PRISCILA PINTO JACOB MARTINEZ, para exercer o cargo
em comissão de Diretor do Departamento Técnico e Serviços Ambientais, Símbolo Belford Roxo/RJ, 10 de Maio de 2022.
DAS-3, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
PORTARIA Nº 1010/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.
87, da Lei Orgânica Municipal, PRISCILA PINTO JACOB MARTINEZ, do cargo em
comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS-5, da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
PORTARIA Nº 1011/SEMAD/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022.

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2022
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em confor-

midade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e CapLei Orgânica Municipal, ROBSON LUIZ PEREIRA CORREIA, para exercer o cargo tação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE h) Ausência de trincas ou fissuras que comprometam ou venha a comprometer a
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA estrutura;

Mini abóboras
recheadas com
carne moída
Ingredientes
1 colher de sopa azeite
de oliva; ½ cebola picada em cubinhos; 1 dente de alho picado; 200g
de carne bovina moída;
Sal a gosto; Pimenta do
reino a gosto; 2 colheres de sopa de extrato
de tomate; ½ maço de
salsinha picada; 2 abobrinhas de tronco redondas.

MUNICIPAL TENENTE VALMOR LYNCH VALENÇA, SITUADO NA ESTRADA DA i) Teto e pisos com ausência de pontos de infiltração, mofos, manchas e rachaduras;
PEDREIRA – BAIRRO SHANGRILA BARRO NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO j) Janelas e portas em perfeito funcionamento de abertura e fechamento de fecha– RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente duras;
ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 27 de Maio de 2022 às 15:00 k) Cabos, faço, dutos e sistemas de proteção deverão estar de acordo com dimensionamento de carga prevista para o imóvel;

horas. PROCESSO: 52/000446/2021.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua l) Os sistemas elétricos, hidráulicos e as instalações prediais de imóvel deverão esFloripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) tar em perfeitas condições de uso, seguindo todas as diretrizes normativa técnicas
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, legais;
mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o m) Cabeamento (gigabit) horizontal /vertical certificado;
carimbo com CNPJ da empresa interessada.

n) Padrão elétrico de entrada Trifásica de no mínimo 100A;

Belford Roxo/RJ, 10 de Maio de 2022.

com o ambiente; torneiras de lavatórios; tomadas de energia.

JERONIMO CORREIA RAMOS

o) Luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatíveis

Os interessados deverão apresentar as documentações do proprietário e de proprie-

- Presidente da CPLMS -

dade do imóvel, na sede da Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022

CEP: 26112-180, a partir do dia 11 de maio de 2022 até o dia 19 de maio de 2022,

da Mulher, situada na Avenida Retiro da Imprensa, nº 1423, Piam - Belford Roxo – RJ
totalizando o prazo de 7 (sete) dias úteis, no horário compreendido entre 09:00h e

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per- 16:00h.
manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em con-

Modo de preparo
Refogar a cebola e o
alho no azeite de oliva.
Juntar a carne moída.
Temperar com sal e pimenta a gosto.
Adicionar o extrato de
tomate, em seguida a
salsinha. Misturar e reservar.
Em uma panela, com
água fervente, dispor as
abobrinhas e deixar cozinhar por 15 minutos. A
casca e o miolo devem
ficar macios. Cuidar
para não se desmancharem.
Com o auxílio de uma
faca, cortar a parte de
cima da abobrinha e
com uma colher, retirar
as sementes de dentro.
Rechear com a carne
moída e servir.

formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici-

BRENDA CARNEIRO

tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos

Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher

e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que

Matrícula nº 60/70.862

tem como objetivo o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO

DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM, ESGO- PORTARIA Nº 017/SEMASCM/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022.
TAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOSÉ MARIA E BELA “Dispõe sobre a designação da Comissão Julgadora do Chamamento Público para

VISTA E DIVERSOS LOGRADOUROS - BAIRRO PAULINE NO MUNICÍPIO DE locação de imóvel, processo administrativo nº 56/0039/2022”.
BELFORD ROXO–RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as empresas A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, no uso das
do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 10 de atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Junho de 2022 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/00071/2022.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Art. 1º Designar os servidores DANIELE DA SILVA CORRÊA - Matrícula nº 60/81.809,
Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) ANDRESSA FREITAS DE BARROS DIAS - Matrícula nº 60/79.946 e SAMUEL MAR2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, TINS DA SILVA - Matrícula nº 60/81.707, como membros integrantes da Comissão
mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o Julgadora do Chamamento Público para locação de imóvel, processo administrativo
carimbo com CNPJ da empresa interessada.

nº 56/0039/2022.
Art. 2º Esta Portaria revoga as disposições em contrário e entra em vigor na data de
sua publicação.

Belford Roxo/RJ, 10 de Maio de 2022.

BRENDA CARNEIRO

JERONIMO CORREIA RAMOS

Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher

- Presidente da CPLMS -

Matrícula nº 60/70.862

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Per-

manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em con- PORTARIA Nº 001/SEMUSP/2022 DE 05 DE MAIO DE 2022
formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará lici- A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso das atribuições legais que são
tação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos conferidas pela Lei Complementar no 268, de 31 de março de 2021, e em atendie Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que mento a Resolução Conjunta PGM/CGM Nº 001/2021, de 17 de dezembro de 2021,

RESOLVE:

tem como objetivo o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO

Estrogonofe
de frango
Ingredientes
500 gramas de peito de
frango cortado em tirinhas 1/4 xícara (chá) de
manteiga 1 unidade de
cebola picada 1 colher
(sobremesa) de mostarda 1 colher (sopa) de
ketchup (ou catchup) 1
pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de tomate sem pele picado 1
xícara (chá) de cogumelo variado | variados escorridos 1 lata de creme
de leite • sal a gosto

DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PA- Art.1º. Fica determinado o início da instauração de procedimento para “RECONSTIVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS NO BAIRRO SÃO JOSÉ (COOPERATIVA) TUIÇÃO DE AUTOS” dos processos: 25/0070/2017, 25/0050/2017, 25/0399/2017,
NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO–RJ. Podem participar do Processo licitatório 25/0019/2018,
todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE 25/0037/2018,
ABERTURA: 10 de Junho de 2022 às 15:00 horas. PROCESSO: 52/00043/2022.

25/0014/2018,

25/0017/2018,

25/0025/2018,

25/0040/2018,

25/0016/2018,

25/0039/2018,

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 período.

Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Art.2º. Para dar cumprimento ao artigo anterior, fica designada a Comissão Especial
Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) para a reconstituição de autos, que será composta pelos seguintes servidores:
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, ÁTILA MENDONÇA DA SILVA 82/041.948
mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o PAULO JOSÉ CARDIM DE NANTES 11/053.002
carimbo com CNPJ da empresa interessada.

Art.3º. Delego à Comissão poderes para requisitar documentos para a instrução processual, bem como para se comunicar direta e pessoalmente ou expedindo atos
de comunicação formal, para servidores e autoridades municipais, no que se refere

Belford Roxo/RJ, 10 de Maio de 2022.

exclusivamente aos processos objeto de reconstituição.
JERONIMO CORREIA RAMOS

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

- Presidente da CPLMS -

Belford Roxo, 05 de maio de 2022.
CHRISTIANO MIRANDA PONTES
Secretário Municipal de Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MU-

Mat. 11/19.822

LHER

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

AVISO IMPORTANTE

Modo de preparo
Derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar
transparente.
Junte o frango e tempere com o sal.
Mexa até o frango dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda,
o catchup, a pimenta-do-reino e o tomate picado.
Cozinhe até formar um
molho espesso.
Se necessário, adicione
água quente aos poucos.
Quando o molho estiver
encorpado e o frango
macio, adicione os cogumelos e o creme de
leite.
Mexa por 1 minuto e retire do fogo.
Sirva
imediatamente,
acompanhado de arroz
e batata palha.

25/0022/2018,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher do Município de Belford

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO

Roxo, está em busca de um imóvel para fins de locação, nas cercanias das ruas

AO CONTRATO N° 007/CHM-SEMUS/2019

adjacentes ao CRAS Parque Suécia, quais sejam, Rua Gastão Réis, Rua: Irene,

DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/SEMUS/2019

Rua: Parapuã, Rua: Nésia, Rua: Piraju, Estrada da Ligação, Rua: Emilio Fernandes,
Rua: Roberto Carlos, Rua: Assapaba, neste município, para instalação de Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS). O imóvel deverá apresentar, no mínimo,

Processo Administrativo

08/868/2018

as seguintes características, conforme processo 56/39/2022:

Partes

Contratante: Município de Belford Roxo
Contratada: Downtown Medic Nova Belford Eireli

Objeto

O presente termo de Apostilamento tem por objeto a alteração do endereço
da CONTRATADA, na forma do requerimento constante doProcesso
Administrativo n° 08/868/2018.
De acordo com o parágrafo único da Cláusula Primeira, sede da empresa,
que antes era na RUA ALBERTO ROCHA, 107, QUADRA 32, CENTRO,
BELFORD ROXO/RJ, passa a ser na AVENIDA JOAQUIM DA COSTA
LIMA,
S/N, LOTE 09, PIAM, BELFORD ROXO/RJ, CEP 26.172-225.

Fundamentação Legal

Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, e art. 21, § 2°, do Decreto
Municipal n° 4.570/2018.

Observação

De acordo com a Cláusula Terceira do Segundo Termo de Apostilamento ao
Contrato n° 007/CHM-SEMUS/2019, ficam mantidas as demais Cláusulas
do Contrato n° 007/CHM-SEMUS/2019, do Chamamento Público n° 001/
SEMUS/2019, do Processo Administrativo n° 08/868/2018,ratificando os
demais termos do Contrato em epígrafe e suas prorrogações.

Data da Assinatura

06/05/2022

a) Proximidade ao sistema de transporte coletivo, em avenidas principais da cidade
situadas na zona administrativa no Plano Diretor da prefeitura de Belford Roxo;
b) Possibilitar adequada acessibilidade, atendendo as disposições previstas na NRB
9.050 e Lei nº 10.098, de 2000;
c) Área total de construção de aproximadamente 400m em um único imóvel concluído, ou em processo de construção;
d) Estar livre, desembaraçado e desimpedido de coisas e pessoas na data da celebração do contrato de locação;
e) Instalações hidros sanitárias as mesmas deverão estar de acordo com o previsto
na legislação. Deverá ser atestada a ausência de qualquer tipo de vazamento. As
louças, metais e válvulas deverão estar em perfeitas condições de utilização, devidamente atestadas;
f) Escadas e/ou rampas em conformidade com as NRB 9.050 e Lei nº 10.098, de
2000, com corrimãos instalado, sinalização e iluminação de emergência;
g) Imóvel em perfeitas condições de uso, com habite-se até a data do recebimento
das chaves (Recebimento Definitivo), em especial atenção as normas que regem as
instalações de prevenção e combate a incêndio;

Belford Roxo, 06 de maio de 2022.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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Hora

quarta-feira, 11 de Maio de 2022
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