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Denúncia: Câmara de Vereadores
faz farra com dinheiro do Congresso

pág.2

Rio consegue
entrar no RRF

Operação Ressaca

Marcos Porto/Agência O Dia/Divulgação

Ajustes

Regime de Recuperação Fiscal é um grande passo
para o equilíbrio das contas do estado nos próximos 10
anos.
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Angústia sem fim!

Reprodução/Redes sociais

Motorista de
aplicativo é
sequestrado
durante
negociação
para
comprar ouro

Galpão na Baixada
falsificava cerveja

Policiais prenderam 12 pessoas no local onde tampas e rótulos de bebidas mais baratas eram trocados por outros, de marcas mais caras.

Lucas Mendes, de 26 anos, está desaparecido há quatro dias quando saiu de casa em Irajá, na Zona Norte do
Rio, em direção a Zona Oeste. Ele e um amigo pretendiam comprar ouro para revender. O caso é investigado
pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).
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Receita não exige mais a
autenticação de documentos
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Denúncia: covarde
vai para cadeia por
maus-tratos a cães

Denúncia foi feita pelo ex-secretário Estadual de Agricultura e Proteção de Bem-Estar Animal, Marcelo Queiroz, que acionou a 11ª Delegacia de Polícia (Rocinha) e a
Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal
(RJPET). Equipes encontraram cachorro morto e outro com
a saúde debilitada.
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Homem é assassinado com nove tiros em cidade do Sul Fluminense
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Ator da Baixada integra elenco
de humorístico do Multishow
Morador de Mesquita, Wesley Medeiros tem se destacado por participações em produções da Globo. Ele está na 6ª temporada do ‘Tô de Graça’
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

os 24 anos de idade
e morador de Mesquita, na Baixada
Fluminense, Wesley Medeiros já desponta o seu talento
na geração de novos atores
das produções da Globo. O
rosto de sorriso largo apareceu pela primeira vez na novela ‘Um lugar ao Sol’, que
teve o último capítulo exi-

bido em 25 de março deste
ano. O jovem, que interpretou um aluno de gastronomia, participou de dois capítulos do folhetim da Globo.
Agora, Wesley se prepara para a estreia da 6ª temporada, no próximo dia 27,
do humorístico ‘Tô de Graça’, no canal do Multishow,
protagonizado por Rodrigo
Santana (Graça); Isabelle
Marques ( Briti) e Evelyn
Castro Marraia). Integrado

ao elenco de apoio, irá interpretar o personagem ‘Thiago’, no sitcom que é um dos
maiores sucessos da TV brasileira.
“Estou muito feliz de estar alcançando os meus objetivos, e agradeço a Deus
pelas oportunidades que
estão aparecendo e também
em poder representar a Baixada Fluminense através da
cultura; atuando em teatro e
na televisão”, declarou Wes-

Wesley em preparação para mais uma cena e com o elenco
do humorístico ‘Tô de Graça’, do Multishow

ley.
No último domingo (19),
o ator participou do programa ‘Domingão com Huck’,

comandado pelo apresentador Luciano Huck. Wesley
foi convidado para participações especiais na atração.

Essa história ainda vai render muito para o jovem morador de Jacutinga. Aguardem pra ver.

Série-documental “Entre Lobos” está no ar

O Rio de Janeiro recebeu uma sessão de pré-estreia da série-documental
“Entre Lobos”, de Sílvio
Medeiros, produzida pelo
Brasil Paralelo. O primeiro
episódio está disponível no
YouTube, e todos os três
fazem parte do catálogo da
plataforma.
“Entre Lobos” explora
de forma profunda a criminalidade, a violência e

a segurança pública brasileira. O documentário não
se atém apenas às opiniões
e ao conhecimento dos entrevistados, mas consolida
dados, informações e acontecimentos relacionados à
violência e à justiça criminal brasileira. A narrativa é
mais assustadora que qualquer terror de ficção.
O conteúdo é realmente
desesperador, pois são de-

‘Clara Nunes’ recebe musical

expediente

Nos dias 20, 21, 27 e 28
de julho, a Escola de Artes
Faz Assim e Callaghans
Productions apresentam
Death Note – O Musical
no Teatro Clara Nunes,
localizado no Shopping
da Gávea no Rio de Janeiro. A peça é uma prática
de montagem baseada na
série de mangás de Tasugumi Ohba e Takeshi Obata, e no Musical de Ivan
Menchell, sendo sucesso
na Ásia.
O enredo acompanha
Light Yagami, um estudante brilhante, que fica
entediado com a falta de
desafios. Um belo dia ele
se depara com um caderno descartado que leva à
morte de qualquer pessoa

cujo nome esteja escrito
em suas páginas. Então,
Light decide fazer justiça
no mundo com as próprias
mãos, porém conhece um
adversário à altura: L,
conhecido internacionalmente pelos seus poderes
de investigação.
“Estamos muito felizes
em realizar a montagem
de Death Note – O Musical, que é baseada em um
dos mangás mais lidos no
mundo. Ela é bem diferente das montagens realizadas por aqui. Será um
presente pros fãs e uma
surpresa para o público
geral. Temos certeza que
todos irão gostar”, conta
Rachel Dalfior, diretora da
EAFA e produtora.

poimentos de quem vive
o dia a dia do combate ao
crime organizado, às facções e também à corrupção
dentro das polícias e do
judiciário. É quase como
um looping do qual parece
que nunca iremos sair. Mas
a parte boa é que o documentário traz soluções.
O diretor Sílvio Medeiros explicou que o filme
não queria se limitar ape-

nas a um produto de comunicação, mas além de fazer
perguntas, obter respostas.
Ele entende que o Rio de
Janeiro é um caso de “falência do legado civilizacional”. Para Medeiros, o
Rio de Janeiro “acabou se
tornando um resumo e uma
síntese de todos os problemas de segurança. Decisões do STF que acabam
sendo direcionadas para

divulgação

Sessão de pré-estreia da série-documental, de
Sílvio Medeiros, produzida pelo Brasil Paralelo

ação policial, ações policiais que acabam sendo
destaque em todos os jornais dentro e fora do Brasil. O Rio virou um estudo

O SOMBRA

de caso e a impressão que
dá é que desvendando o
Rio de Janeiro a gente consegue desvendar o Brasil”,
declarou.

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Farra com ‘dindim’ do Congresso
Vereadores de um município da Baixada podem estar prestes a cair na ‘malha fina’ do Ministério Público do RJ. Fontes ligadas ao Sombra revelam que os parlamentares estariam fazendo a maior farra com o
dinheiro do Congresso. Informações dão conta que a m** vai feder, principalmente, para o mandatário da
Casa. A coluna está apurando detalhes dessa denúncia cabeluda, que irá fazer algumas cabeças rolarem nas
mãos da Justiça.

Cheio de garra

Quer voltar com tudo

Com mais de três mandatos no currículo, um ex-vereador está treinando para assumir uma prefeitura da Baixada.
Dizem que o moço é cheio de garra, mas falta experiência.
Esse detalhe, que faz toda a diferença, pode afundar, ainda
mais, a cidade na crise financeira. Um passarinho contou
ao Sombra que o plano para assumir a cadeira de prefeito
pode ser frustrado porque ele não governará sozinho, mas
terá um cacique da política de Brasília osquestrando tudo.

Um político com popularidade em baixa, promete voltar com tudo neste ano. E o moço não perde
tempo: coloca a conversa em dia com o eleitorado,
acompanha os problemas do bairro e também as
obras de melhorias. E não para aí, não! Ele cobra dos
políticos da região as promessas de campanha e se
transformou em porta-voz dos ‘menos favorecidos’.
Pelo menos é que diz quando alguém questiona.
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Uma década de ajustes

RJ consegue entrar no RRF
Reprodução/Twitter

Para Cláudio Castro, o Regime de Recuperação
Fiscal é um grande passo para o
equilíbrio das contas nos próximos 10 anos
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m sua conta no Twitter, o governador do
Rio, Cláudio Castro,
anunciou que o estado conseguiu entrar no Regime de
Recuperação Fiscal (RRF).
Segundo ele, é um grande passo para o equilíbrio
das contas nos próximos 10
anos.
“Amigos e amigas, trago

aqui grande notícia para o
RJ: o Estado agora está, de
fato, no Regime de Recuperação Fiscal. Depois de 2
anos trabalhando pessoalmente nessa pauta, anuncio
com satisfação que conseguimos avançar e solucionar
todos os pontos que estavam
sendo discutidos“, publicou.
O governador ainda complementou: “Com isso, estamos garantindo mais investimentos para o nosso

Estado, recursos para áreas
essenciais, como Segurança,
Saúde e Educação, além do
pagamento em dia de servidores e fornecedores.”
Regras mais flexíveis
O Plano de Recuperação
Fiscal prevê regras mais
flexíveis para o pagamento
da dívida do estado com a
União e estabelece prazos
para o estado sanar as contas.

“Estado agora está, de fato, no Regime de Recuperação Fiscal”, diz Castro no Twitter

Montante de R$ 300 milhões à União
Após a homologação
do novo Regime de Recuperação Fisca, o Estado
do Rio deve começar a pagar, mensalmente, o montante de R$ 300 milhões à
União. Desse total, R$200
milhões são equivalentes
a juros, e R$100 milhões
são referentes à amortização. O pagamento deve

iniciar após dois meses da
assinatura do acordo.
A informação foi passada pela subsecretária
do Tesouro estadual da
Secretaria de Estado de
Fazenda (Sefaz), Stephanie da Silva, à Comissão
de Orçamento, da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro

(Alerj), durante audiência
pública ontem (21).
No decorrer da reunião,
os participantes também
analisaram o cumprimento das metas fiscais do
primeiro quadrimestre de
2022. A subsecretária do
Tesouro apontou que houve um aumento de 40%
nas receitas correntes do

Tribunal de Justiça
do Rio cria 1ª VECA

Reprodução

À VECA caberá processar e julgar as medidas protetivas
de urgência para os que forem vítimas de violência

O Poder Judiciário do
Rio de Janeiro criou da 1ª
Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o
Adolescente (VECA). O
presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, desembargador
Henrique Carlos de Andrade Figueira, após aprovação
em sessão do Órgão Especial, determinou a criação
da vara, de acordo com a resolução 19/2022 publicada
ontem (21).
Para o presidente do
TJRJ, a criação da 1ª Vara
Especializada em Crimes
contra a Criança e o Adolescentes tem um papel
fundamental na garantia
dos direitos dos jovens e,
principalmente, para os que
mais necessitam de acolhimento:
“A criação da 1ª Vara Especializada em Crimes con-

processar e julgar as medidas protetivas de urgência
para os que forem vítimas
de violência, de acordo as
leis federais 11.340, de 7
de agosto de 2006 e 13.431,
de 4 de abril de 2017, assim
como os crimes previstos
no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
As medidas protetivas
de urgência e as ações penais decorrentes de violência de gênero previstas na
Lei federal n° 11.340, de 7
de agosto de 2006, em que,
além da mulher, a criança/
adolescente acaba também por vir a ser vítima da
violência, em razão de ato
contínuo do agressor, serão
processadas e s e julgadas
pelos Juizados de ViolênMedidas protetivas
cia Doméstica e Familiar
Caberá à 1ª Vara Espe- Contra à Mulher, como decializada em Crimes contra termina o artigo 14 da Lei
a Criança e o Adolescente 11.340/2006.
tra a Criança e o Adolescente pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro
tem o objetivo de priorizar
essa população vulnerável,
que sofre com a violência
doméstica e urbana. Como
roga a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos que proteger e acolher nossos jovens.
É um passo que damos para
garantir os direitos e, mais
ainda, é nosso papel como
representantes da Justiça
buscar uma sociedade em
que todos se sintam acolhidos, seguros e tenham os
seus direitos garantidos”,
disse o desembargador
Henrique Carlos de Andrade Figueira.

estado, quando comparado ao mesmo período de
2021. Segundo ela, essa
variação ocorreu principalmente devido a recursos oriundos dos royalties
e participações especiais,
equivalente a R$4,2 bilhões; além das receitas
provenientes da concessão da Cedae.

Comissão de Orçamento, da Alerj
durante audiência pública

CNJ vai articular ações para
pessoas em situação de rua
Apoiar a implantação
da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua
em todos os tribunais e
debater ações para seu
aprimoramento diante do
crescimento da pobreza
no país são os principais
desafios do Comitê Nacional PopRuaJud, instituído no começo desse
mês pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A primeira reunião do
colegiado, que reúne re-

presentantes do Sistema
da Justiça e da sociedade, ocorreu na última
segunda-feira (20).
No encontro, foram
apresentados os membros do Comitê e como
será o funcionamento e
as perspectivas para o
futuro.
O colegiado é coordenado pelo conselheiro
do CNJ Mário Goulart
Maia, que preside a Comissão Permanente de
Políticas Sociais e De-

senvolvimento do Cidadão.
Segundo a juíza do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3)
Luciana Ortiz, o grupo
está iniciando uma longa
caminhada para garantir
que as pessoas em situação de rua tenham amplo
acesso à Justiça, de forma célere e simplificada,
com respeito à dignidade
da pessoa humana e a
não criminalização dos
indivíduos.

Defesa e Justiça atuarão em conjunto na
fiscalização de urnas nas eleições 2022
O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Anderson Torres, garantiu que a
Polícia Federal (PF) deve
participar da “fiscalização e
auditoria” das urnas eletrônicas nas eleições deste ano,
com o objetivo de “resguardar o Estado democrático de
Direito”.
A afirmação foi feita em
um ofício enviado ao presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Edson Fachin.
No documento enviado
na última sexta-feira (17),
Torres diz que a corporação
indicará técnicos para a função e cita que os trabalhos
poderão ser realizados com
“desenvolvimento de programas próprios de verificação”.
“O Ministério da Justiça
e Segurança Pública, por in-

divulgação

O objetivo é “resguardar o
Estado democrático de Direito”

termédio da Polícia Federal,
com esteio no art. 6º, VII, da
Resolução nº 23.673/2021
(TSE), participará de todas
as etapas do processo de
fiscalização e auditoria atinentes ao sistema eletrônico
de votação coordenado pelo
Tribunal Superior Eleitoral”,

diz o ofício assinado por
Torres.
O ministro afirma ainda
que a PF atuará “em todas as
fases” do “processo de fiscalização e auditoria”, incluindo os “sistemas e programas
computacionais eleitorais
empregados no escrutínio”.
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Um gari pintor está mudando a paisagem de áreas degradadas do
Rio. Derlan de Matos Almeida uniu as duas profissões e está transformando muros de áreas da cidade onde as pessoas costumavam jogar
lixo em galeria de arte. Ele é gari da Comlurb há 18 anos.

Obrigação, sim!
O MPF deu 10 dias para
que a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
alerte as operadoras de
planos para continuarem a
oferecer tratamentos para
o TEA (Transtorno do Espectro Autista) apesar da
decisão do Superior Tribunal de Justiça.

quarta-feira, 22 de junho de 2022

O preço máximo do litro da gasolina encontrado na última semana foi de
R$ 8,990, já o diesel chegou a R$ 8,630 nas bombas. O levantamento é da
ANP (Agência Nacional de Petróleo) e foi realizado entre 12 e 18 de junho
de 2022 em mais de 5 mil postos do Brasil.

Artrite é enquadrado
como deficiência física

Reprodução

Recomendações
Ainda de acordo com
informações, o MPF enviou a recomendação sobre o tema à agência na
última 2ª feira (20). Recomendações são documentos do órgão enviados a
órgãos públicos para que
eles cumpram determinadas normas.

Palanque no Rio
O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD)
e o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)
mantiveram encontro na
última segunda-feira (20)
e avançaram na construção de um segundo palanque para o petista na capital fluminense.

Uma lei sancionada
pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário Oficial de ontem (21)
determina que a artrite
seja enquadrado como de-

ficiência física. A medida
(Lei 9.723/22) inclui esse
paciente na lei de diretrizes
para a promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência física e mobi-

Mudança de rota

lidade reduzida. Dessa forma, eles terão os mesmos
direitos aos programas sociais e atendimentos prioritários na rede de atenção
básica de saúde.

Nas cores do arco-íris

Segundo reportagem da CNN Brasil, o
PT tentou atrair Paes para a chapa que já
conta com o apoio de Lula ao deputado federal Marcelo Freixo. Mas, o prefeito reforçou que o PSD irá lançar Felipe Santa Cruz,
ex-presidente da OAB, ao governo do RJ.

O prédio do STF ficará iluminado com
as cores do arco-íris até 30 de junho em homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIA+.
A “ação simbólica busca reforçar o engajamento do Poder Judiciário e da sociedade
na defesa de direitos dessa população”.

Editorial

Brasil assumirá
papel de protagonista

A declaração do ministro da Economia, Paulo
Guedes, foi dada durante
o evento “Semana Brasil-OCDE”, que trata sobre a
entrada do país na OCDE,
grupo de nações mais ricos
do mundo. Para Guedes, o
Brasil vai produzir hidrogênio verde e dobrará a
capacidade de geração de
energia eólica e solar em
um espaço de 4 a 5 anos.
Atualmente, 15% da energia nacional vem dessas
fontes, afirmou.
Na ocasião, Guedes reafirmou que o país é parte da
segurança energética global
e trabalha com o secretário-geral da organização,
Mathias Cormann, para
desenvolver políticas nesse
sentido. Segundo Cormann,
que também estava presente no evento, o Brasil vem
fazendo reformas e a economia brasileira se recuperou “mais rapidamente”
no póspandemia do que o

esperado. Guedes afirmou
que Brasil, Índia e Indonésia vão se revesar na presidência do G20 (grupo que
reúne as 20 maiores economias do globo) até 2024. E
o secretário-geral da OCDE
ajudará a criar mecanismos
para pagar aquelas nações
que preservam mais o meio
ambiente e taxar os mais
poluentes.
“O Brasil é uma potência verde, a maior potência
verde do planeta. Nós somos parte decisiva da preservação ambiental”, disse.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
afirmou que a entrada no
grupo é “prioridade da política externa” do governo
Jair Bolsonaro. Em conversa com jornalistas, o secretário-geral afirmou que “o
processo de entrada é feito
para transformar o país”.
“O Brasil quer se juntar as
economias globais” , afirmou Guedes.

Entusiasmo

Crianças de creche em Belford
Roxo fazem visita ao Maracanã
Alunos da São Judas Tadeu, recreadores e guias durante o projeto Passeio do Bem no gramado do estádio na Zona Norte do Rio
Rafael Barreto/PMBR

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s alunos da Creche
Municipal São Judas Tadeu, no bairro Heliópolis, em Belford
Roxo, tiveram uma manhã
bem animada no dia 14
deste mês. Através do projeto Passeio do Bem, que
pertence ao programa RJ
para todos, da Secretaria
Estadual de Governo, 16
alunos da unidade visitaram o Estádio do Maracanã. Entre chuteiras, camisas de times e o gramado
do estádio, as crianças puderam ter acesso à cultura e
um pouco da história desse
ponto turístico na cidade
do Rio de Janeiro.
A visita foi conduzida

As crianças da creche entraram no Maracanã e pisaram no estádio, que é palco de grandes jogos

pelo guia Édson Alves, com
a ajuda da responsável pela
equipe Elaine Cristina Teles
e os recreadores Phamella
Passos, Vanessa Souza dos

Santos e Roan Carlos. Pedagoga por formação, Elaine explicou que o projeto
trabalha com crianças, adolescentes e agora também

atende idosos. “O público
é formado por pessoas em
situação de vulnerabilidade
socioeconômica a fim de
apresentar a elas a cultura,

lazer e a história do Rio de
Janeiro de forma lúdica,
criando memórias afetivas
e priorizando roteiros culturais e turísticos”, resumiu.

Uni Circo e
Jardim Botânico
O diretor da creche, Lucas Rodrigues, explicou
que os alunos são crianças
de 5 anos e que elas já visitaram o Uni Circo e Jardim
Botânico pelo programa.
“Já acompanhava o projeto
pelas redes sociais e procuramos uma parceria para
poder proporcionar aos pequenos a busca pelo conhecimento e cultura para vivenciar um momento ímpar.
Não existe transformação
sem conhecimento, somente através dele iremos conseguir transformar a vida
de nossas crianças. E o que
acrescenta no ensino delas
é o saber, pois na educação
infantil aprendem a se relacionar e viver em sociedade”, explicou Lucas.

MUNDO

Restaurante flutuante Jumbo afunda no mar no domingo
CHINA - O famoso restaurante flutuante
Jumbo, de Hong Kong,
afundou no domingo
(19) depois de encontrar
“condições adversas” no
Mar da China Meridional.
O gigante de 76 metros de comprimento e
capacidade para 2.300
convidados virou perto das Ilhas Paracel. O
grupo Aberdeen Res-

taurant Enterprises disse em comunicado que
nenhum membro da
tripulação ficou ferido.
“Ao passar pelas Ilhas
Xisha no Mar da China
Meridional, a embarcação encontrou condições adversas nas quais
a água logo entrou antes
de começar a inclinar”. A
profundidade da água no
local é de cerca de 1.000
metros, tornando extre-

mamente difícil realizar
o trabalho de resgate”,
informou a empresa.
A empresa acrescentou
que estava “muito triste” com este incidente.
“Apesar dos esforços
da empresa de reboque
responsável pela viagem
para resgatar a embarcação, infelizmente, ela
virou no domingo”.
Celebridades

A embarcação, que se
assemelhava a um palácio imperial chinês, recebeu celebridades como
a rainha Elizabeth II e
Tom Cruise com cozinha
cantonesa desde 1976.
Os moradores se despediram do icônico Jumbo
Seafood Restaurant na
terça-feira (14), quando
foi rebocado do local
que foi seu lar por 46
anos.

Reprodução/Reuters

O restaurante flutuante Jumbo
está a 1.000 metros de profundidade
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Isla se despede e encerra
passagem pelo Flamengo

Lateral de 34 anos foi liberado gratuitamente e tem acerto encaminhado com a Católica
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

C

hegou ao fim a passagem de Maurício
Isla pelo Flamengo.
O lateral chileno, que foi
liberado sem custos para
acertar com a Universidad
Católica, esteve no Ninho
do Urubu na terça-feira (21)
para recolher material e se
despedir dos companheiros.
Na última semana, Isla
manifestou o desejo de se
transferir para seu país natal
e foi liberado pela diretoria
para viajar a Santiago para
tratar da negociação com a

Torcida do
Vasco
esgota
ingressos
para jogo
contra o
Operário
Em menos de dois dias,
a torcida do Vasco esgotou
todos os ingressos para o
jogo contra o Operário-PR,
às 19h de sexta-feira (24),
em São Januário, pela 14ª
rodada da Série B. A venda
para sócio-torcedores teve
início na segunda (20) e ficou aberta por pouco mais
de uma hora na terça (21)
O Vasco disponibilizou a
carga total do estádio para
seus torcedores depois de
ter entrado em acordo com
a direção do Operário e ceder camarotes para o time
visitante. Na última segunda, 15 mil ingressos já haviam sido emitidos.
O Vasco solicitou ao
Maracanã para mandar seu
próximo jogo em casa, no
dia 3 de julho, contra o
Sport, no estádio e ainda
aguarda resposta da concessionária.

Universidad Católica. O jogador passou o fim de semana no Chile e retornou com
a situação resolvida para assinar a rescisão.
Em dois anos de Flamengo, Isla disputou 83 partidas e marcou três gols - o
mais recente foi diante do
Sporting Cristal, pela Libertadores, em 24 de maio.
Pelo Brasileirão, em 17 de
abril ele balançou a rede na
vitória de 3 a 1 sobre o São
Paulo.
O jogador de 34 anos foi
campeão brasileiro, carioca
e da Supercopa com a camisa rubro-negra e terá a oportunidade de atuar como pro-

Divulgação

Mauricio Isla em ação pelo Chile no jogo contra a Colômbia

fissional pela primeira vez
em seu país. Recentemente,
perdeu espaço e se envolveu
em um ato de indisciplina

mas na noite do mesmo domingo postou fotos dançando ao lado de amigos.
Isla foi anunciado pelo

Fluminense encaminha o
retorno do atacante Alan

O Fluminense está perto de anunciar o retorno de
Alan, que estava livre no
mercado após atuar pelo
Guangzhou FC, da China.
Revelado em Xerém, o atacante de 32 anos, que fez
parte da histórica fuga de
rebaixamento de 2009 e do
título do Campeonato Brasileiro de 2010, deve chegar
ao Flu junto com Marrony
para preencher as vagas de
Fred e Luiz Henrique.
O jogador fez exames
médicos na semana passada, e a assinatura do contrato por duas temporadas
depende apenas da chegada
da documentação do país
asiático.
Em quase três temporadas e 84 jogos pelo Fluminense, Alan experimentou
de tudo um pouco: os vices
na Libertadores e Sul-Americana, a arrancada histórica
na luta contra o rebaixamento e o título do Campeonato
Brasileiro de 2010, mesmo
que vendido antes do fim.
Uma data em especial ficou
marcada: 18 de novembro

de 2009. Em um Maracanã
lotado, o atacante, na época
com 19 anos, foi um dos heróis da classificação tricolor
para a decisão da Copa Sul-Americana daquele ano.
A partida era contra o
Cerro Porteño, do Paraguai.
Após vencer o primeiro
confronto, fora de casa, por
1 a 0, o Fluminense viu a
vantagem em casa ruir logo
no início.
O adversário abriu o placar aos seis minutos, e a
classificação, que até então
seria resolvida nos pênaltis, veio nos minutos finais
de jogo: aos 47, com gol de
Gum, e aos 49, com gol de
Alan.
Na época, o Fluminense também lutava contra o
rebaixamento. Na reta final
do Campeonato Brasileiro,
o clube das Laranjeiras chegou a ter 99% de chances de
cair para a Série B, mas conseguiu arrancada histórica
e permaneceu na primeira
divisão. Naquela temporada, mesmo com apenas 19
anos, Alan disputou 41 jo-

Roberto Dinamite, ídolo do Vasco,
está internado para tratar infecção
Um dos maiores jogadores da história do Vasco,
Roberto Dinamite publicou
um vídeo em uma rede social, nesta semana, para informar que está internado
para tratar uma infecção
por bactéria. Esta nova internação ocorre meses depois de Dinamite iniciar
um tratamento contra o
câncer. No vídeo, dá para
perceber que Dinamite ainda fala com esforço, mas
tranquiliza os fãs e afirma
que está bem.
“Estou aqui para dizer a
todos vocês que está tudo

durante o Carnaval. Antes
da partida contra o Resende,
pelo Carioca, pediu dispensa alegando quadro viral,

divulgação

Dinamite realiza tratamento contra câncer

por bactéria, descobri. Graças a Deus está tudo bem
e logo logo estou voltando
para casa. Obrigado pela
força e carinho de vocês”,
disse Dinamite. Na mesma
publicação, Dinamite recebeu o apoio de nomes do

futebol, como o meia Paulinho, ex-Vasco, e os ex-jogadores Pedrinho, Donizete, Jorginho e Neto, além
de personalidades como a
sambista Teresa Cristina, e
os atores Lúcio Mauro Filho e Eri Johnson.

Divulgação

Jogador foi campeão brasileiro pelo clube em 2010

gos, sendo frequentemente
escalado ao lado de Fred, e
marcou 10 gols.
Alan deixou o Fluminense em agosto de 2010. O
destino foi o RB Salzburg,
da Áustria, por onde ficou
por quatro temporadas e
meia. Por lá, jogou ao lado
de Mané, um dos principais
nomes do Liverpool atualmente, e viveu uma das
melhores fases da carreira:
disputou 129 jogos e marcou 93 gols – média de 0,72
por partida.
Na sequência, o atacante
foi para o futebol chinês.

Primeiro para o Guangzhou
Evergrande, onde viveu um
início complicado: rompeu
os ligamentos do joelho direito, jogando apenas duas
partidas em 2015. Já no ano
seguinte, recuperado da lesão, marcou 18 gols em 35
jogos, terminando como
vice-artilheiro da Superliga
da China (com 14).
Em 2019, Alan foi emprestado ao Tianjin Tianhai,
que decretou falência. Na
sequência, atuou pelo Beijing Guoan. Alan ficou livre
no mercado após atuar pelo
Guangzhou FC.

Flamengo em 19 de agosto
de 2020. Na época, ele estava sem contrato após deixar
o Fenerbahçe, da Turquia.

Fluminense
x Cruzeiro:
mais de
25 mil
ingressos
vendidos

Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para
o duelo desta quinta-feira
(23), entre Fluminense e
Cruzeiro, válido pelo jogo
de ida das oitavas de final
da Copa do Brasil, segundo informações divulgadas pelo Flu. A partida
acontece às 19h, no Maracanã.
A retirada do ingresso
é obrigatória para não-sócios. Quem precisar
efetuar a troca do ingresso
deverá comparecer a um
dos locais de retirada portando documento oficial
com foto e o voucher do
ingresso, além do cartão
utilizado na compra (caso
a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia
do cartão, cópia do documento do dono do cartão
e declaração de próprio
punho do dono do cartão
autorizando a retirada).

Flamengo tem aproveitamento de
37,03% contra times da Série A em 2022
Acostumado a figurar entre as principais equipes do
país nos últimos anos, o Flamengo ainda não engrenou
em 2022. Uma coisa que
chama atenção na temporada do Rubro-Negro é o baixo
desempenho contra times da
Série A do Campeonato Brasileiro. O Espião Estatístico
mostra que o Fla tem apenas
37,03% de aproveitamento
diante dos principais clubes
do país, menos da metade do
de 2019, por exemplo.
Os números do Flamengo
nos últimos anos mostram
uma queda gradual de aproveitamento da equipe. Em

2019, ano mágico para os
Rubro-Negros, o clube fez
55 jogos contra equipes da
Série A, venceu 37 vezes,
empatou 13 e perdeu apenas cinco partidas (75,1% de
aproveitamento). O grande
desempenho, principalmente após a chegada de Jorge
Jesus, rendeu os títulos do
Campeonato Carioca, do
Campeonato Brasileiro e da
Libertadores naquela temporada. Em 2021, o rendimento da equipe caiu ainda mais.
Em 47 jogos contra equipes
da elite do futebol brasileiro, o Flamengo teve 58,8%
de aproveitamento. Foram

24 vitórias, 11 empates e 12
derrotas. Com esse desempenho, conquistou o Campeonato Carioca e a Supercopa
do Brasil, além dos vices da
Libertadores da América e
do Campeonato Brasileiro.
Em 2022, o Flamengo
enfrentou equipes da Série A 18 vezes, com cinco
vitórias, cinco empates e
oito derrotas. O Palmeiras,
principal rival do Fla nos
últimos anos, tem 72,7% de
aproveitamento (14 vitórias,
seis empates e duas derrotas)
contra os times da elite, o
que é quase o dobro dos números do Rubro-Negro.
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Gasolina tem preço médio de R$ 7,23
Levantamento da ANP ainda não considera aumento anunciado na última sexta (17)
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

preço da gasolina
apresentou queda
na última semana,
segundo levantamento da
Agência Nacional do Petróleo. A pesquisa de preços
semanal referente aos dias
12 e 18 de junho foi divulgada ontem (21) no site da
ANP.
O valor médio do combustível está em R$ 7,23,
de acordo com a agência.
A pesquisa ainda não leva
em consideração o último
aumento da Petrobrás.
O valor mais caro verificado pela agência foi de R$
8,99, na cidade do Rio de

Janeiro. Entre as capitais,
São Paulo registrou o segundo maior valor máximo
do litro, com registro de R$
8,59. Na última sexta-feira
(17), a Petrobras anunciou
aumento no preço médio de
venda da gasolina para as
distribuidoras em 5,18 %.
O valor do litro nas refinarias passou de R$ 3,86 para
R$ 4,05 desde o último sábado (18). O diesel passou
de R$ 4,91 para R$ 5,61,
alta de 14,26% no litro.
Os reflexos deste novo
aumento já começaram a
ser sentidos nos postos e
devem aparecer, em partes,
no próximo levantamento
a ser divulgado pela ANP.
A previsão é que os valores
sejam divulgados no fim

desta semana.
O diesel, na contramão,
apresentou alta de dois
centavos na comparação
com a semana de 5 a 11 de
junho. O litro do combustível mais caro foi encontrado em R$ 8,63. O preço médio do ficou em R$
6,90.
O metro cúbico do GLP,
o gás de cozinha, atingiu
uma média de R$ 5,36, enquanto o botijão de 13 quilos tem preço médio de R$
112,50.
A consulta de preços
da Agência Nacional de
Petróleo é realizada em
postos de combustíveis de
diferentes bandeiras em cidades brasileiras de todos
os estados.

Divulgação

Pesquisa de preços refere-se aos dias 12 a 18 de junho

Secretaria de Saúde alerta para o aumento Prefeitura inaugura cozinhas
comunitárias do programa
de doenças respiratórias em crianças
Com o início da estação
mais fria do ano, os casos
de doenças respiratórias aumentam consideravelmente
devido ao clima seco e frio,
que favorece as infecções
em crianças, tais como gripe, bronquiolite e pneumonia.
Ontem (21), com o início
do inverno, também foi celebrado o Dia Nacional de
Controle da Asma, reforçando ainda mais os cuidados
com infecções respiratórias
comuns nesta época do ano.
Para auxiliar no tratamento
dessas doenças, as unidades
de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS-Rio) realizam os primeiros cuidados no atendimento aos casos, com acompanhamento da evolução do
quadro. A maioria das doenças respiratórias típicas do
inverno é causada por vírus
e é mais suscetível em crianças menores de dois anos,
como explica a Dra. Fernanda Dias, pediatra e gerente
da área técnica da Saúde da

Divulgação

patível com a idade. Como
rotina, manter o acompanhamento pediátrico na unidade
básica de saúde de referência, a partir da primeira semana de vida da criança, é
fundamental. Caso necessário, as unidades de emergência estão disponíveis para a
assistência de pacientes que
apresentem sinais de gravidade.
A chegada do inverno
também alerta para a importância de manter o calendário vacinal dos pequenos
atualizado para prevenir síndromes respiratórias. A imunização contra a Covid-19
está disponível para crianças
de 5 a 11 anos em todas as
236 unidades de Atenção
Primária do município, além
da vacinação contra a gripe,
para crianças a partir de 6
meses de idade. As demais
vacinas de rotina são ofertadas durante todo o ano,
como as que protegem contra meningite, pneumonia,
sarampo, caxumba, rubéola,
entre outras.

Prato Feito Carioca

A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMAS), abriu as portas,
na terça-feira (21), das duas
primeiras cozinhas comunitárias do programa Prato
Feito Carioca.
Unidades de emergência estão
A primeira refeição foi
disponíveis para a assistência
servida na cozinha do ProCriança e do Adolescente, para uma reavaliação ou se
jeto Sacode Mangueira, na
da SMS-Rio.
houver sinais de piora no
quadra da tradicional esco“Essas crianças ainda es- quadro, além de utilizar os
la de samba, depois foi a
tão com o sistema imunoló- medicamentos prescritos de
vez do Clube Renascença,
gico em desenvolvimento e, forma orientada”, esclareceu
no Andaraí. Até o início de
portanto, são mais sensíveis a médica.
julho, mais 13 cozinhas coa infecções respiratórias.
Nos meses mais frios, as
munitárias serão inauguraOs sinais de alerta mais co- pessoas buscam ambiendas na cidade.
muns são vômitos, sonolên- tes fechados e menos venO público é selecionado
cia, cansaço, irritabilidade, tilados, o que favorece a
entre as famílias mais vulprostração, febre persistente transmissão do vírus. Para
neráveis, que se encontram
e dificuldades para beber prevenir essas infecções, é
em situação de insegurança
líquido ou mamar no peito recomendado que as crianalimentar e são atendidas
e tomar os remédios recei- ças evitem contato com pespelos 47 Centros de Refetados. Apresentando esses soas resfriadas e locais com
rência de Assistência Social
sintomas, o responsável grandes aglomerações.
(CRAS) da cidade. As pesdeve procurar imediatamenPara as mamães lactansoas escolhidas vão pegar
te uma clínica da família ou tes, é importante o reforço
suas refeições nas cozinhas
centro municipal de saúde. no aleitamento materno da
de forma gratuita, diariaApós os primeiros cuidados, criança, seguindo uma alimente, na região onde videve retornar com a criança mentação saudável comvem.
A previsão é de que cada
Divulgação
cozinha sirva 5.600 refeições por mês. Três organizações da sociedade civil,
escolhidas por meio de
processo seletivo público,
selecionaram as cozinhas
nas comunidades: o Instinto
Carioca, para administrar as
áreas da 1ª, 2ª e 3ª CAS (Comesmo digitais. Os detalhes
ordenadoria de Assistência
foram publicados em InstruSocial); o Instituto Realição Normativa do órgão.
zando o Futuro, para 4ª, 5ª,
De qualquer forma o
6ª e 7ª CAS; e Desam, para
Órgão
passa
a
aceitar
cópias
simples
contribuinte deve ter os do8ª, 9ª e 10ª. As dez Coordecumentos originais sob sua rio atestar sua veracidade. A ração com as bases de dados nadorias cobrem toda a exguarda, a fim de serem apre- autenticidade poderá ser ve- da Receita Federal, contato tensão da cidade, do Centro
sentados caso seja necessá- rificada por meio da compa- telefônico ou eletrônico.
à Zona Oeste.

Receita Federal
deixa de exigir
autenticação
de documentos
Quem precisar solicitar
serviços ou prestar algum
tipo de esclarecimento para
a Receita Federal não precisa mais autenticar os documentos de comprovação de
informações. Para isso, bastam cópias simples ou até

O programa Prato Feito
Carioca é o primeiro da história da cidade voltado para
garantir alimentação com
qualidade para a população
em situação de insegurança
alimentar. 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.
Embora previstas pelo
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), criado em 2006,
as cozinhas comunitárias
nunca foram implementadas de forma sistemática
como programa de governo
em nenhuma cidade brasileira.
O programa global tem
dois eixos de atuação: a
Cozinha Comunitária Carioca e o Cartão Prato
Feito Carioca, e é gerido
pelo Centro de Referência
de Segurança Alimentar e
Nutricional (Cresan). A entrega do cartão magnético
Prato Feito Carioca, a partir de 1º de julho, garantirá
uma refeição por dia para
trabalhadores
informais
inscritos no CadÚnico
(Cadastro Único dos programas sociais federais).
O cartão não terá encargos
para o usuário. O custo de
cada refeição será subsidiado pela Prefeitura. Com
o cartão, o usuário poderá
comer no próprio restaurante ou levar quentinha
para casa.

Google anuncia 500 mil bolsas de estudo para jovens até 2026
O Google anunciou que,
até 2026, vai distribuir
500 mil bolsas de estudo
para a formação de jovens
em “áreas de atuação altamente demandadas pelo
mercado de trabalho”. Segundo a empresa, as bolsas
serão para a formação de

profissionais em suporte
de Tecnologia da Informação (TI), análise de dados,
gerenciamento de projetos
e design UX (User Experience ou experiência do
usuário).
A empresa pretende
destinar duas mil dessas

bolsas a pessoas que se
autodeclaram transexuais.
A expectativa é de que a
medida favoreça a inclusão social deste grupo no
mercado de trabalho.
Em nota, a Google informou que os jovens que
não estão estudando no

momento também poderão
disputar as vagas.
“O processo de inscrição e seleção ocorrerá
através do aplicativo do
CIEE ONE (plataforma
100% gratuita), e os escolhidos serão acompanhados por uma monitoria ex-

clusiva, que os auxiliará a
concluir as certificações”,
explicou a empresa.
Todos os cursos foram
criados pelo Google e estão hospedados na plataforma de educação da
Coursera.
“São cerca de 800 horas

de aulas, considerando as
quatro titulações juntas,
com certificação, visando
o preparo dos estudantes
para ingresso em postos
de trabalho no campo em
constante
crescimento
profissional da tecnologia”, acentuou.
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Golpe no consumidor

Polícia fecha galpão que
falsificava cerveja no RJ

No local, em Queimados, as tampas e rótulos de bebidas mais baratas eram trocados por outros, de marcas mais caras. 12 pessoas foram presas

Marcos Porto/Agência O Dia/Divulgação

O material usado nas falsificações, como rótulos, tampinhas e até o martelinho usado para fechar os engradados foram apreendidos

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m galpão usado para
falsificar cerveja foi
fechado ontem (21)
em Queimados, na Baixada
Reprodução

Bruno Mael chegou a ser
levado para hospital, mas
não resistiu aos ferimentos

Fluminense, por agentes da
21ª DP (Bonsucesso) e policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais
(BVPE).
A Operação Ressaca prendeu 12 pessoas. No local,
eles trocavam as tampas e

rótulos de bebidas mais baratas por outras, de marcas
mais caras.
A adulteração era realizada
com garrafas de vidro de 600
ml. Um homem demonstrou aos policiais como era
o golpe: ele tira a tampinha

original e coloca a de marca. Depois, os adesivos do
alto da garrafa e do rótulo
central são colados. Os policiais apreenderam rótulos,
tampinhas e até o martelinho usado para fechar os
engradados. Um caminhão

Homem é morto com nove
tiros no Sul Fluminense
A Polícia Civil investiga o assassinato de um
homem que foi atingido
por nove tiros na noite da
última segunda-feira (20)
em Volta Redonda, no Sul
Fluminense. O crime aconteceu na Praça Cafezal, em
frente a um supermercado,

no bairro Retiro. A vítima,
Bruno Gonçalves Mael, de
31 anos, chegou a ser levada por uma ambulância do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
para o Hospital São João
Batista, mas não resistiu
aos ferimentos. Este foi o

segundo homicídio registrado na cidade em pouco
mais de 24h. Na noite do
último domingo (19), Gilberto Mendonça Amâncio,
de 33 anos, foi assassinado
a tiros no momento em que
saía de uma farmácia, no
bairro Aterrado.

Preso por maltratar animais dentro de casa

Reprodução

Pedro Ferreira da Cruz é levado algemado para a delegacia; o cãozinho resgatada estava bastante debilitado

A denúncia de maus-tratos
chegou através do ex-secretário Estadual de Agricultura,
Proteção de Bem-Estar Animal, Marcelo Queiroz, que
acionou a 11ª Delegacia de
Polícia (Rocinha) e a Subsecretaria Estadual de Proteção e
Bem-Estar Animal (RJPET).
Segundo a denúncia, eram
dois cães em situação de

maus-tratos, porém, chegando
ao local, um dos animais estava morto. Na casa, no bairro
do Engenho Novo, na Zona
Norte da cidade, a polícia verificou total condição de insalubridade, muita sujeira; no
local também não foi encontrado potes de ração e água.
O animal encontrado vivo,
que estava com a saúde

completamente debilitada,
foi conduzido para o veterinário e recebeu os devidos
cuidados. A polícia acredita que o mesmo estava se
alimentando das próprias
fezes. O cachorro será levado para um lar temporário.
O tutor do animal, Pedro Ferreira da Cruz, 29 anos, foi
encontrado pelos agentes na

casa, e não reagiu à prisão.
Ele, que já teve várias passagens pela polícia, como
tráfico de drogas, explosão,
formação de quadrilha, invasão de domicílio, furto a transeunte, vias de fato, ameaça,
entre outras, vai responder
pelo crime de maus-tratos e
pode pegar até 5 anos de reclusão.

Traficante roda com 1 kg de cocaína
dentro de ônibus que seguia pro Rio
Policiais civis prenderam um homem dentro de
um ônibus da Viação Penha
(São Paulo-Rio de Janeiro), na última segunda-feira
(20), com 1 kg de cocaína.
A prisão ocorreu durante

operação para combater o
tráfico de drogas em Arrozal, distrito de Piraí, Região
do Vale do Paraíba Fluminense. A prisão foi feita por
policiais civis da 94ª DP
(Piraí) que cumpriam uma

determinação da autoridade da Polícia Judiciária em
conjunto com policiais militares. Conforme as investigações, André Neiva Porto
levava a droga para Guadalupe, bairro da Zona Norte

carioca, onde seria entregue
a um intermediário.
Ele vai responder por tráfico de drogas e será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá preso
à disposição da Justiça.

que fazia a entrega das cervejas falsificadas também foi
apreendido quando um dos
criminosos tentava vender
as cervejas em um depósito.
O dono do depósito também
foi autuado em flagrante por
receptação qualificada.

Bebidas em bailes funk
A investigação que levou às
prisões começou com a apuração da Polícia Civil sobre
as vendas de bebidas alcoólicas vendidas nos bailes funk
das favelas do Complexo da
Maré, na Zona Norte do Rio.

Motorista de aplicativo
some após tentar comprar
ouro na Tijuquinha

Reprodução/Redes sociais

Lucas teria sido sequestrado na Zona Oeste do Rio

O motorista de aplicativo
Lucas Mendes, de 26 anos,
está desaparecido desde o
último sábado (18), quando saiu de casa em Irajá,
na Zona Norte do Rio, em
direção à Tijuquinha, no
Itanhangá, bairro da Zona
Oeste. Ele e um amigo pretendiam comprar ouro para
revender.
Segundo a família, o último contato de Lucas aconteceu por volta das 18h10.
O celular foi desligado na
Rua da Chácara, na Tijuquinha, depois de ele ter
mandado uma mensagem
para o amigo dizendo: “Deu
ruim”.
“Lucas é um rapaz tranquilo, solteiro, que gosta de
se divertir, mas comedido.
Ele trabalha como promoter
na casa noturna Parada 021
e como motorista de aplicativo. Ninguém sabia que
ele estava fazendo bicos,
negociando ouro. Ele nunca teve envolvimento com
drogas ou qualquer coisa
ilícita. Somos uma família
estruturada. Somos quatro
irmãos e moramos com minha mãe”, disse a irmã do
jovem, a enfermeira Myrna
Mendes, que fez um apelo
nas redes sociais.
Ainda segundo Myrna,
Lucas vinha andando muito
na companhia de Gabriel,

mília. E que foi ele quem
informou que Lucas tinha
sido “sequestrado”. “Ele
bateu aqui em casa para devolver o carro do Lucas e
as chaves de casa. E contou
que eles tinham ido a um bar
negociar a compra de ouro
para revender. Chegando
lá, os negociadores fizeram
Lucas entrar no carro preto
e ficaram dando voltas com
ele pela Tijuquinha. Gabriel
disse ainda que manteve
contato com ele por um
tempo pelo celular, até que
ele disse: os caras estão de
peça (armados), deu ruim.
Ele, então decidiu fugir no
carro do Lucas”, contou a
irmã.
Caso registrado na DP
De acordo com reportagem do g1, a família chegou a procurar a Delegacia
Antissequestro (DAS). Entretanto, como não havia
pedido de resgate por Lucas, recebeu a orientação
para registrar o caso na 16ª
DP (Barra da Tijuca), onde
todos prestaram as primeiras informações, inclusive
Gabriel.
O caso passou a ser investigado pela Delegacia de
Descoberta de Paradeiros
(DDPA).
Até o fechamento desta
reportagem não havia infor-
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Acesso à internet

2021: 82% dos domicílios
tinham acesso à internet
País ainda conta com 35,5 milhões de pessoas sem acesso à internet
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

proporção de domicílios brasileiros
com acesso à internet cresceu entre 2019 e
2021. Segundo a pesquisa
sobre o uso das Tecnologias
de Informação e Comunicação nos Domicílios brasileiros (TIC Domicílios)
2021, divulgada pelo Centro Regional de Estudos
para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação
(Cetic.br), na média, o percentual de residências aptas
a acessar a rede mundial
de computadores subiu de
71% para 82% no período
de dois anos.
Apesar disso, o país ainda contabiliza 35,5 milhões
de pessoas sem acesso à
internet e o número de do-

micílios das classes B, C
e D/E com computadores
caiu no mesmo período.
A variação positiva foi
mais significativa entre os
domicílios de áreas rurais,
segmento que evoluiu de
51%, em 2019, para 71%,
em 2021. Entre as residências de áreas urbanas, a
proporção foi de 75% para
83% no mesmo período.
“Esta proporção aumentou significativamente entre os domicílios das áreas
urbanas em relação à situação pré-pandemia, mas
a grande variação ocorreu
na área rural, onde foi observado um crescimento de
20 pontos percentuais entre
2019 e 2021”, destacou o
coordenador da pesquisa,
Fábio Storino.
Segundo Storino, o resultado dos dados coletados presencialmente entre

outubro de 2021 e março
de 2022 devem ser comparados aos de 2019, e não
aos de 2020, quando, devido à pandemia, o Cetic.br
teve que adaptar o método
de coleta, entrevistando
um número menor de participantes ouvidos exclusivamente por telefone – o
que aumentou a margem
de erro em comparação
aos levantamentos de outros anos.
Quanto à qualidade do
serviço, a pesquisa TIC
Domicílios identificou que
tanto na área urbana (64%)
quanto na rural (39%), a
maioria das residências está
conectada à rede por meio
de fibra óptica ou cabo. Em
seguida vem a rede móvel,
à qual 20% dos domicílios
de áreas rurais e 17% dos
das zonas urbanas estão
interligados. Praticamente

Divulgação

Dados são do Cetic.br

99% dos usuários acessam
a internet por meio de aparelhos celulares, enquanto
50%, ou 74,5 milhões de
habitantes do país, utilizam
a televisão, que já ultrapassa os computadores (36%).
Enquanto 100% dos domicílios da classe A pos-

Mutirão de serviços gratuitos
na Ilha do Governador
No próximo sábado
(25), o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), realiza o
programa RJ para Todos,
no campus da Coordenação de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer (CECEL),
na Ilha do Governador, na
Zona Norte do Rio.
O público-alvo da ação
será toda a comunidade
socioeducativa: servidores, familiares dos socioeducandos e moradores do
entorno do complexo da
Ilha do Governador.
A ação vai oferecer
atendimentos, encaminhamentos e serviços essenciais como: negociação de
dívidas e atendimento ao
consumidor por meio do
Procon; isenção de segunda via de certidão de óbito
e de casamento; isenção
de segunda via do RG e

Divulgação

Programa foi instituído pelo Decreto 47736

certidão de nascimento;
emissão de RG pelo Detran; expedição carteira
de trabalho (digital); serviço jurídico e social de
apoio ao cidadão; balcão
de empregos do SINE;
busca cartorial; atividades
de saúde (teste de glicose,
odontologia, pressão arte-

rial, nutrição); atividades
de lazer (recreação para
crianças); e atividades de
bem-estar (corte de cabelo
masculino e trancista), e
parceria com a Batalha de
Barbeiros Brasil.
A iniciativa é um programa intersetorial de
ações e serviços do Go-

verno do Estado do Rio
de Janeiro, gerido e administrado pela Secretaria de Estado de Governo
(SEGOV) com a colaboração da Fundação Centro
Estadual de Estatística,
Pesquisa e Formação de
Servidores Públicos (CEPERJ).

Supermercados e restaurantes
apresentam queda no faturamento
Os supermercados e restaurantes do Estado do Rio
de Janeiro registraram queda no faturamento em março, quando comparado com
o mesmo mês de 2021. É o
que mostra um levantamento da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas com
a Alelo.
O consumo nos supermercados caiu 30,8%, enquanto
houve mais de 9% de redução no valor gasto em restaurantes, padarias e lanchonetes. Quando os números
são comparados com 2019,

Divulgação

Alta da inflação é um dos motivos
para os atuais números

período pré-pandemia, os indicadores de faturamento dos
supermercados apresentam
queda de 43,1%.
O Nordeste Brasileiro é a
região com maior variação
negativa do valor gasto em
restaurantes entre março de
2019 e mesmo mês deste
ano.
A alta da inflação é um
dos motivos para os atuais
números dos supermercados
e restaurantes. O índice acumulado nos últimos 12 meses
ficou em 11,73%. De janeiro
a maio, a taxa foi de 4,78%.

suem acesso à internet,
apenas 61% dos das classes
D/E dispõem do serviço.
A proporção entre as residências da classe B chega
a 98%, e os da classe C, a
89%.
Ainda que menores, as
diferenças também se fa-

zem sentir em termos regionais. No Sudeste (84%),
no Sul (83%) e no Centro-Oeste (83%), as proporções de domicílios com
acesso à internet superam a
casa dos 80%, enquanto no
Norte esse percentual é de
79% e, no Nordeste, 77%.

Municípios se unem para
criar rede antirracista no RJ

Convênio inédito foi assinado pela prefeitura do Rio
de Janeiro e 23 municípios
para criação da Rede de Cidades Antirracistas. O Pacto de Combate ao Racismo
e Promoção da Igualdade
Racial foi elaborado pela
Secretaria de Governo e Integridade Pública, por meio
da Coordenadoria Executiva
de Promoção da Igualdade
Racial (Cepir).
Além do Rio, participam
da rede os municípios fluminenses de Niterói, Campos
dos Goytacazes, Quissamã,
Magé, Volta Redonda, Nova
Iguaçu, Queimados, Arraial
do Cabo, São Gonçalo, Petrópolis, Nilópolis, Japeri,
Barra do Piraí, Três Rios,
Quatis, Itaguaí, Barra Mansa, São João da Barra, Macaé, Paraty, Cabo Frio, Paty
do Alferes e, ainda, Salvador
(BA), aos quais caberá a execução do convênio em seus
territórios. A promoção de
atividades de apoio à cultu-

ra, lazer, educação, ciência,
esporte, patrimônio cultural
e ambiental, além de ações
na área da saúde e segurança
pública nos municípios signatários estão entre as ações
previstas. O objetivo é atuar
como instrumentos de governança territorial, visando
potencializar o desenvolvimento regional a partir da
política de igualdade racial.
A iniciativa está alinhada
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações
Unidas (ONU), em parceria com a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco). O movimento foi
organizado em quatro diretrizes: governança integrada
e desenvolvimento territorial; educação, pesquisa, desenvolvimento e Inovação;
combate às desigualdades
étnico-raciais e ao preconceito; e patrimônio cultural e
direito à cidade.

CCJ da Câmara aprova piso
salarial para enfermagem

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o
texto da Proposta de Emenda à Constituição 11/2022,
que dá segurança jurídica
ao piso salarial nacional de
enfermeiros, técnicos de
enfermagem, auxiliares de
enfermagem e parteiras.
Agora, o texto segue para a
comissão especial, que deverá discutir a PEC antes de
sua apreciação em plenário.
A votação, ocorrida de maneira simbólica, só não foi
unânime porque o partido
Novo foi divergente. Já o
deputado Bilac Pinto (União
Brasil-MG) afirmou que a
comissão especial deve defi-

nir qual será a fonte de custeio desse piso salarial. “Nós
somos a favor, mas não podemos botar essa conta somente para as prefeituras e
para os hospitais”, disse. A
matéria foi proposta após
senadores e deputados aprovarem o PL 2.564/2020, que
prevê piso mínimo inicial
para enfermeiros no valor
de R$ 4.750. A remuneração
mínima a ser paga nacionalmente por serviços de saúde
públicos e privados. No caso
dos demais profissionais, o
texto fixa 70% do piso nacional dos enfermeiros para
os técnicos de enfermagem
e 50% para os auxiliares de
enfermagem e as parteiras.
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Prefeitura Municipal de Porto Real
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

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

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 AO
CONTRATO Nº 041/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Global Serviços Ltda.
03 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 225/2020.
04 - OBJETO: Reajuste de valor ao contrato em pauta.
05 - EMBASAMENTO: Art. 65, §8º, § 2º, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 147.971,19 (cento e quarenta e sete
mil, novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos).
07 - DATA DA ASSINATURA: 10 de junho de 2022.
Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 016/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Mmx Rio Soluções Ambientais
Ltda.
03 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1018/2021.
04 - OBJETO: Prorrogação e reajuste de valor ao contrato em pauta.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 42.612,14 (quarenta e dois mil, seiscentos e doze reais e quatorze centavos).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2022.
Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 876/2022
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado da presente licitação,
na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 001/2022
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO
COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA
NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
CENTRO, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, no processo administrativo 876/2022, à empresa:
SELLES MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA LTDA,
CNPJ: 03.796.344/0001-47, no valor de R$ 54.000,14
(cinquenta e quatro mil reais e quatorze centavos).
Porto Real, 3 de junho de 2022.
Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2022
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Selles Manutenção de Rede Elétrica Ltda.
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação de subestação com transformador trifásico de 150 kva na estação de tratamento de
água – ETA Centro.
04 - EMBASAMENTO: Art. 55, Lei Federal n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 54.000,14 (cinquenta e quatro mil reais
e quatorze centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 876/2022.
07 - PRAZO: 30 (dias) dias a partir da ordem de início
da execução.
08 - DATA DA ASSINATURA: 08 de junho de 2022.
Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Pregão Presencial 043/2022
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna
NULA E SEM EFEITO a publicação de aviso de licitação do pregão presencial 043/2022, publicada em 15 de
junho de 2022, em razão da duplicidade da publicação.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 043/2022
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10:00 horas, do dia 05 de julho
de 2022 na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 043/2022
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor
preço, objetivando AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO
para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS conforme especificações contidas no edital e seus anexos que são parte integrante do
Processo Administrativo nº 1615/2022. O Edital poderá
ser retirado no portal oficial do município no endereço
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada
do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500
folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO:
R$ 3.353,20 (três mil, trezentos e cinquenta e três reais
e vinte centavos)

Porto Real, 21 de junho de 2022.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6294/2021
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43,
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art.
1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017,
ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado da presente
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
n° 023/2022 que objetiva a AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, atendendo
a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (SMS), no processo administrativo 6294/2021,
às empresas: LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO
E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI, CNPJ:
10.454.996/0001-69, Valor de R$ 12.610,00 (doze
mil e seisentos e dez reais); HELTER COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 37.682.561/000128, Valor de R$ 11.538,00 (onze mil e quinhentos e trinta
e oito reais); e MÔNICA VALERIA DA SILVA FREITAS
– EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ:
11.152.442/0001-70, Valor de R$ 15.680,00 (quinze mil
e seisentos e oitenta reais).
Porto Real, 6 de junho de 2022
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3481/2021
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO o resultado da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 024/2022 que objetiva
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO
EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL
(EM CADERNO DE CLASSIFICADOS OU EM ESPAÇO ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E
ANÚNCIOS OFICIAIS), DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TAIS
COMO AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, EXTRATOS
DE CONTRATOS, DECRETOS E OUTROS CONGÊNERES, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), no processo
administrativo 3481/2021, à empresa: Empresa Jornalística Fatos e Fotos Eireli, CNPJ: 04.808.644/000161, no valor de R$ 333.200,00 (trezentos e trinta e três
mil e duzentos reais).
Porto Real, 7 de junho de 2022.
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

02 - CONTRATADO: Radiovida Diagnóstico Por Imagem.
03 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de realização de exames de ressonância.
04 - EMBASAMENTO: Art. 55, Lei Federal n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 707.471,60 (setecentos e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1841/2022.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ciência da
ordem de serviço.
08 - DATA DA ASSINATURA: 13 de junho de 2022.
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde
LEI Nº 800 DE 08 DE JUNHO DE 2022.
EMENTA:“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PORTO
REAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL, ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI
Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria da Guarda Civil Municipal de Porto Real, tendo por objetivo assegurar, de
modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos
dirigentes e integrantes da Guarda Civil Municipal de
Porto Real.
Art. 2º - Compete à Ouvidoria da Guarda Civil Municipal
de Porto Real:
Ireceber, examinar e encaminhar
reclamações e denúncias acerca da conduta de dirigentes, de integrantes e das atividades da Guarda Civil
Municipal de Porto Real, a qualquer órgão responsável
por adotar providências cabíveis, acompanhando o andamento destas e cobrando respostas nos prazos regulamentares;
IIreceber, sugestões e elogios acerca
da conduta de dirigentes, de integrantes e das atividades da Guarda Civil Municipal de Porto Real, encaminhando às autoridades competentes;
IIIrequisitar informações e realizar diligências visando a obtenção de esclarecimentos junto aos setores administrativos e órgãos auxiliares da
Corporação acerca de atos praticados em seu âmbito,
encaminhando-as à Corregedoria da Guarda Civil Municipal para a instauração de inspeções e correições;
IVpropor soluções e oferecer recomendações ao Comando da Guarda Civil Municipal e à
Corregedoria da Guarda Civil Municipal;
Vinformar ao interessado as providências adotadas pela Guarda Civil Municipal em razão
de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei
assegurar o dever de sigilo;
VIpromover a definição de um sistema de comunicação para a divulgação sistemática do
seu papel institucional à sociedade;
VIIdefinir e implantar instrumentos de
coordenação, monitoria, avaliação e controle dos procedimentos de ouvidoria;
VIIIelaborar e encaminhar ao Secretário Municipal de Segurança Pública e ao Prefeito Municipal relatório trimestral referente às reclamações,
denúncias, críticas, apreciações, comentários, elogios,
pedidos de informações e sugestões recebidas, bem
como os seus encaminhamentos e resultados;
IXpropor aos órgãos municipais as
providências que julgar pertinentes e necessárias ao
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela
Guarda Civil Municipal;
Xmanter e divulgar serviço telefônico
e endereço eletrônico destinados a receber denúncias
ou reclamações.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2022
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Empresa Jornalística Fatos e
Fotos Eireli.
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de publicação em
jornal de circulação local/regional (em caderno de
classificados ou em espaço específico de publicação de editais e anúncios oficiais), de materiais
de interesse da secretaria municipal de saúde, tais
como avisos de licitação, editais, extratos de contratos, decretos e outros congêneres.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Federal n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 333.200,00 (trezentos e trinta e três mil
e duzentos reais).
Art. 3º - A Ouvidoria da Guarda Civil Municipal de Por06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3481/2021.
to Real atuará:
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ciência da
Ide ofício;
ordem de serviço.
IIpor solicitação do Prefeito Munici08 - DATA DA ASSINATURA: 09 de junho de 2022.
pal ou de qualquer Secretário Municipal;
IIImediante denúncia, reclamação
Renato Antonio Ibrahim
ou representação de qualquer do povo ou de entidade
Secretário Municipal de Saúde
representativa da sociedade.
HOMOLOGAÇÃO
Art. 4º - As reclamações, sugestões, elogios e denúnPROCESSO 1841/2022
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo cias deverão conter identificação completa do usuário,
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do órgão público, da entidade reclamada, além do histódo Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II rico dos fatos e o pedido ou resultado esperado.
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO- §1º Considera-se consulta, sugestão e elogio a maniLOGO o resultado da presente licitação, na modalida- festação do usuário que apresente dúvida, contribuição
de PREGÃO PRESENCIAL n° 031/2022 que objetiva ou crítica espontânea e genuína.
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES §2º Considera-se reclamação a manifestação do usuáDE RESSONÂNCIA, atendendo a solicitação feita rio que contenha notícia de lesão ou ameaça ao direito.
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS),
no processo administrativo 1841/2022, à empresa: § 3º Considera-se denúncia à manifestação com notícia
RADIOVIDA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CNPJ: de irregularidade envolvendo servidores da carreira do
05.634.137/0003-83, no valor de R$ 707.471,60 (sete- Quadro de Profissionais da Guarda Civil Metropolitana.
centos e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e
sessenta centavos).
§ 4º Poderá ser atribuído sigilo, quando solicitado, sobre denúncias ou reclamações, bem como sobre sua
Porto Real, 09 de junho de 2022.
fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes,
Renato Antonio Ibrahim
proteção aos denunciantes.
Secretário Municipal de Saúde
Art. 5º - As manifestações dos usuários recebidas pela
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2022
Ouvidoria da Guarda Civil Municipal que não conte01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto nham os requisitos previstos no caput do artigo 4º, seReal.
rão objeto de apuração preliminar se houver elementos
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Hora

atos oficiais

quarta-feira, 22 de junho de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

BOLINHO DE
BACALHAU
Ingredientes
1,5 kg de bacalhau/1,5
kg de batata/1 gema/
Bastante salsa e cebolinha (picados)/1 dente de
alho amassado/2 colheres de sopa de farinha de
mesa/5 colheres de sopa
de azeite/Sal.

Modo de preparo
Dessalgar o bacalhau, cozinhá-lo e
desfiar, reserve o para
esfriar.
Cozinhe as batatas
e amasse-as, faça um
purê, espere esfriar.
Em seguida misture o purê com o
bacalhau
desfiado,
acrescente os outros
ingredientes, (salsa e
cebolinha, alho, azeite
e a farinha de rosca),
sempre
misturando
bem.
Prove o sal, se for
necessário
coloque
um pouco para temperar
Faça bolinhas e
frite-as em óleo bem
quente..

TORTA INTEGRAL
DE ATUM
Ingredientes
MASSA:
2 ovos/2 xícara de
trigo integral/1 xícara
de leite/1/2 xícara de
óleo de girassol/1 xícara de aveia fina/1 colher (sopa) de fermento/sal a gosto.
RECHEIO:
1 cebola picada/1 tomate picado/2 ovos cozidos picados/2 lata de
atum natural moído/1
colher de cheiro-verde/
sal e pimenta a gosto.

que permitam identificar os fatos e pessoas envolvidas com vistas a eventual responsabilização.

Misture todos os ingredientes numa tigela
e mexa ate todos se
encorporarem
Em uma forma média unte com azeite coloque metade da massa espalhe o recheio
todo por ela, acrescente o restante da massa, polvilhe se quiser
orégano por cima para
dar um gostinho especial
Leve ao forno médio
por mais ou menos 40
a 45 minutos
Bom apetite!

Anexo II

Art. 6º - E As manifestações dos usuários receberão parecer técnico conclusivo da
1.220.3110 - Transf. Da União decor. De emendas parlamentar Individual
Ouvidoria que conterá a seguinte codificação:

IIIIIIIVV-

procedente;
improcedente;
não confirmada na apuração realizada;
perda de objeto;
encerrada a pedido do usuário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito
DECRETO Nº 2747 DE 21 DE JUNHO DE 2022.

§1º As conclusões alcançadas, devidamente fundamentadas, serão comunicadas
aos usuários.
§2º Os registros concluídos poderão ser reabertos em casos de divergência de informação, de fatos novos ou documentos novos que impliquem em revisão legal, desde
que já não tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva ou reparatória.
§3º As consultas, sugestões, denúncias, reclamações e elogios, serão registrados
em Banco de Dados informatizado, recebendo número sequencial a cada exercício,
e a devida distribuição conforme a sua natureza e/ou órgão reclamado.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.742.000,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com
fundamento no artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 772 de 29
de Dezembro de 2021.
Decreta:

§4º Os interessados poderão acompanhar o andamento da manifestação através de Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 2.742.000,00 ( Dois Milhões,
Setecentos e Quarenta e Dois Mil Reais ) para atender as programações constantes
contato telefônico ou outro meio instituído para esse fim específico.
do Anexo I deste Decreto;
Art. 7º - A Ouvidoria da Guarda Civil Municipal de Porto Real será dirigida por Ouvidor, dotado de autonomia e independência na execução de suas tarefas, escolhido
pelo Secretário Municipal de Segurança Urbana e designado pelo Prefeito do Município de Porto Real para um mandato de 2 (dois) anos, renovável uma única vez
por igual período.
§1º São requisitos para o cargo de Ouvidor:
I
- ter mais de 21 (vinte e um) anos de idade na data da posse;
II
- não possuir antecedentes criminais que desabonem sua reputação;
III
- integrar o quadro permanente da Guarda Civil Municipal de Porto
Real;
IV
- não ser cônjuge, ascendente, descendente em qualquer grau ou
colateral até o 3° grau do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, de Vereador da Câmara Municipal de Porto Real, de Secretário Municipal, do Comandante da Guarda
Civil Municipal.

Anexo I
Ficha

0011

Unidade Executora

Funcional Programática

Despesa

Fonte

13.01.00

10.302.0129-2.022

3.1.90.04.00

1.214.0000

200.000,00

13.01.00

10.302.0129-2022

3.1.90.11.00

1.214.0000

2.542.000,00

Suplementação

R$ 2.742.000,00

Art. 2º A cobertura do crédito suplementar a que se refere no artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação
da fonte: 1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco
de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde.
Art. 3º Fica criado o Elemento de despesa e Fonte de recurso, conforme a autorização constantes do artigo 8º da lei Municipal nº 692 de Dezembro de 2020.

§ 2º O cargo tratado no caput deste artigo terá os vencimentos fixados por Lei es- Art. 4º A memória de Cálculo de Excesso citada no artigo 2º encontra-se detalhada
no Anexo II conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei
pecífica;
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
§ 3º O Ouvidor da Guarda Civil Municipal somente poderá ser destituído por iniciativa
do Secretário Municipal de Ordem Pública, desde que tal ato seja fundamentado em Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disdecorrência de conduta incompatível com o exercício do cargo, devidamente com- posições em contrário.
provado, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Legenda:
Art. 8º - As reclamações em relação à Ouvidoria da Guarda Civil Municipal poderão Descrição da Fonte e Vinculo
1.214.0000 -Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manuser dirigidas à Ouvidoria Geral do Município.
tenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde.
Art. 9º - A Ouvidoria da Guarda Civil Municipal atuará de forma articulada com a
Ouvidoria Geral do Município e a Corregedoria Geral da Guarda Municipal.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

Art. 10 - Para atender às despesas decorrentes desta Lei, no presente exercício, fica
ANEXO II
o Executivo autorizado nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, a abrir créditos adicionais especiais, criando a atividade “Administração da
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO
Ouvidoria da Guarda Civil Municipal de Porto Real”
ORÇAMENTO 2022
§ 1º - O decreto que abrir os créditos adicionais de que trata o “caput” deste artigo, RECURSOS: Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações
e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
indicará nos termos do art.
RECEITA: 1.7.1.3.50.2.1.00.000
43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os recursos disponíveis para
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64
acorrer às despesas.
§ 2º - Nos exercícios subsequentes, as despesas com a execução desta Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário for.

Previsão Arrecadação

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2022

Receita Realizada

2.411.824,55

01 a 05/2022 (A)

1.774.715,82

01 a 05/2021 (B)

1.536.876,70

06 a 12/2021 (C)

2.926.669,96

TOTAL D = (B+C)

4.463.546,66

Fonte: Balancete da Receita 2021 e 2022.

ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO

MASSA:

RECHEIO:

R$
1.291.280,00

Parágrafo único. As autoridades de segurança das esferas Estadual e Federal, ou
mesmo de outras áreas, deverão, obrigatoriamente, ser comunicadas, nos casos de
Legenda:
manifestações que guardem interface com as respectivas instâncias gestoras.
Descrição da Fonte e Vinculo

Modo de preparo

Coloque todos os
ingredientes no liquidificador menos o fermento e bata tudo até
ficar bem homogêneo
Depois acrescente o
fermento e bata rapidamente só para misturar a massa com o
fermento

Total

RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO

DECRETO Nº 2746 DE 20 DE junho DE 2022.

Cálculo da Taxa de Incremento

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.291.280,00
1.774.715,82

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com ∆ = A / B, logo:
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, x 100
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei Municipal nº 772 de 29 1.536.876,70
de Dezembro de 2021.
Decreta:

TAXA DE INCREMENTO (%) ∆ =

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 1.291.280,00 ( Hum Milhão,
Duzentos e Noventa e Um Mil e Duzentos e Oitenta Reais ) para atender as programações constantes do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º Os recursos de que se trata o Art.43 da Lei 4.320/64 são provenientes das respectivas emendas: Emenda Parlamentar Individual, nº 36000430694202200 de 2022,
destinada ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Assistência Hospitalares e Ambulatorial e a Emenda Parlamentar Individual, nº 36000430555202200
de 2022, destinada ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção
Primária em Saúde incremento PAB, com recurso financeiro já depositado em conta
corrente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Art. 3º Fica criado o Elemento de despesa e Fonte de recurso, conforme a autorização constantes do artigo 8º da lei Municipal nº 692 de Dezembro de 2020.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anexo I
Ficha

Unidade Executora

Funcional Programática

Despesa

Fonte

Suplementação

13.01.00

10.302.0129-2.022

3.3.90.39.00

1.220.3110

600.000,00

13.01.00

10.301.0129-2.529

3.3.90.39.00

1.220.3110

691.280,00

115,48

Arrecadação Período 06 a 12/2021 (C) x ∆ =

2.926.669,96

Arrecadação Projetada =

3.379.718,47

Demonstração do excesso de arrecadação

x 115,48 %

Cálculo

Receita realizada 01 a 05/2022 (A)

1.774.715,82

Resultado aplicada Tx Incremento

3.379.718,47

SOMA

5.154.434,29

Previsão de Receita 2022

2.411.824,55

Excesso provável de arrecadação (Tendência) 2.742.609,74
Excesso já utilizado no exercício
0,00
Excesso provável de arrecadação a realizar
2.742.609,74
DECRETO Nº 2748 DE 21 DE JUNHO DE 2022.
EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.273.000,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com
fundamento no artigo 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 772 de 29
de Dezembro de 2021.
Decreta:
Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 2.273.000,00 ( Dois Milhões,

Hora

quarta-feira,
22 de
de 2022
quarta-feira,
22junho
de junhO
de 2022

atos oficiais
ATOS OFICIAIS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

Rolo de carne
recheado com
espinafre e queijo
Ingredientes
600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro de
sua preferência); sal e
pimenta à gosto; alho
em pó à gosto; colorau
à gosto; azeite à gosto;
400g de abóbora (usei
abóbora manteiga); 1/2
cebola.

Modo de preparo
Leve uma frigideira ao
fogo com um pouco de
azeite e deixe aquecer.
Acrescente os espinafres e tempere com uma
pitada de sal. Deixe os
espinafres murcharem
e saltearem, retire escorrendo todo o líquido
e deixe esfriar completamente.
Numa tigela coloque a
carne moída e tempere-a com sal e pimenta e
amasse bem para misturar. Coloque depois
a carne numa tábua de
cozinha, numa camada
só formando uma espécie de retângulo.
No meio coloque os espinafres já frios e sobre
estes o queijo cortado
em palitos. Enrole a carne sobre os espinafres
e o queijo, formando um
rolo e apertando bem
para que o recheio não
escape. Coloque depois
o rolo numa assadeira.
Corte a abóbora em
cubos pequenos e coloque em volta do rolo de
carme. Pique a cebola e
espalhe sobre a abóbora, com uma pitada de
sal, e tempere tudo com
o alho em pó, o colorau
e regue com um fio de
azeite.
Leve a assar em forno
previamente aquecido a
180ºC durante cerca de
45 minutos ou até a carne estar cozida e a abóbora macia e tostada.
Sirva a carne em fatias
e acompanhe com uma
salada ou legumes cozidos.

Salada
Multicor
Ingredientes
Alface roxa; Alface verde; Tomates cerejas;
Beterraba;
Pimentão
verde; Pimentão vermelho; Pimentão amarelo;
Azeitona chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

Modo de preparo
Cortar os pimentões e a
alface em tiras.
Ralar a beterraba e cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas de
uma travessa a alface
roxa, depois a alface
verde e a seguir a beterraba. Enfeitar com os
pimentões, os tomates
cerejas, as azeitonas e
o brócolis.

Duzentos e Setenta e Três Mil Reais ) para atender as programações constantes do
Anexo I deste Decreto;
Anexo I
Ficha

Unidade Executora

Funcional Programática

0043

13.01.00

10.301.0129-2.529

3.1.90.04.00

1.214.0000

1.000.000,00

0045

13.01.00

10.301.0129-2.529

3.1.90.11.00

1.214.0000

1.273.000,00

Despesa

Fonte

Suplementação

R$ 2.273.000,00

Art. 2º A cobertura do crédito suplementar a que se refere no artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação
da fonte: 1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco
de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde.
Art. 3º A memória de Cálculo de Excesso citada no artigo 2º encontra-se detalhada
no Anexo II conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Legenda:
Descrição da Fonte e Vinculo
1.214.0000 -Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde.

Previsão Arrecadação

2022
01 a 05/2022 (A)

2.143.992,45

Receita Realizada

01 a 05/2021 (B)

1.299.715,91

06 a 12/2021 (C)

2.301.236,91

TOTAL D = (B+C)

3.600.952,82

2.380.715,58

Fonte: Balancete da Receita 2021 e 2022.
RESULTADO 1 => APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO
Cálculo da Taxa de Incremento
2.143.992,45

∆ = A / B, logo:
x 100
1.299.715,91

TAXA DE INCREMENTO (%) ∆ =

164,96

Arrecadação Período 06 a 12/2021 (C) x ∆ =

2.301.236,91

Arrecadação Projetada =

3.796.120,41

x 164,96 %

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito
Demonstração do excesso de arrecadação

ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO 2022
RECURSOS: Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações
e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária
RECEITA: 1.7.1.3.50.1.1.00.000
Fundamentação legal: Lei Federal nº 4.320/64

Cálculo

Receita realizada 01 a 05/2022 (A)

2.143.992,45

Resultado aplicada Tx Incremento

3.796.120,41

SOMA

5.940.112,86

Previsão de Receita 2022

2.380.715,58

Excesso provável de arrecadação (Tendência) 3.559.397,28
Excesso já utilizado no exercício
1.286.000,00
Excesso provável de arrecadação a realizar
2.273.397,28

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
21 DE JUNHO DE 2022 PUBLICADO EM 22/06/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/CHM-SEMUS/2021
Processo Administrativo:

08/480/2022

Processo principal:

08/58/2021

Partes:

Contratante: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO
Contratada: Contrato n° 008/CHM-SEMUS/2021: INSTITUTO CONEXÃO AMPARO (CONEXÃO SAÚDE) – ICA –
CNPJs 39.485.438/0001-42 (matriz) e 37.541.309/0002-80
(filial);

PORTARIA N.º 1465/SEMAD/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei
Orgânica Municipal, NAYARA NICOLE SANTIAGO DOS SANTOS, do cargo de comissão de
Alteração de endereço da Sede e/ou inclusão das filiais em
Objeto:
relação à contratada.
Assistente de Saúde, Símbolo DAS-6, na Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamento legal
Lei Federal n° 8.666/1993
PORTARIA N.º 1466/SEMAD/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022
Data da assinatura:
26/05/2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, DIONILA CARLA DA SILVA LOPES, para exercer o cargo de comissão de *Omitido da publicação do dia 24/05/2022
Belford Roxo, 21 de junho de 2022.
Assistente de Saúde, Símbolo DAS-6, na Secretaria Municipal de Saúde.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
PORTARIA N.º 1467/SEMAD/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022
Secretário Municipal de Saúde
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Gestor
1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 017/CHM-SEMUS/2021*
da Creche Municipal Jorge Pimentel, Símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA N.º 1468/SEMAD/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei OrProcesso Administrativo:
08/321/2022
gânica Municipal, TERESA DE ALMEIDA RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão
Processo principal:
08/58/2021
de Gestor da Creche Municipal Ana Teresa Ferreira Frasco, Símbolo DAS-5, na Secretaria
Contratante: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO
Contratada: Contrato n° 017/CHM-SEMUS/2021: SAÚMunicipal de Educação.
Partes:
DE MAIS VOCÊ CLÍNICA MÉDICA EIRELI – CNPJ
PORTARIA N.º 1469/SEMAD/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022
34.799.118/0001-43.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei OrAlteração de endereço da Sede e/ou inclusão das filiais em
Objeto:
relação à contratada.
gânica Municipal, EDMEA DE ALBUQUERQUE VEIGA, para exercer o cargo em comissão de
Gestor da Escola Municipal José Cesário Praça, Símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de
Fundamento legal
Lei Federal n° 8.666/1993
Educação.
Data da assinatura:
20/04/2022
PORTARIA N.º 1470/SEMAD/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022
*Omitido da publicação do dia 19/04/2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Or- Obs.: Republicado por incorreção na publicação do dia 21/06/2022
gânica Municipal, PRISCILA SILVA DE BARROS FIRMINO, do cargo em comissão de Assessor
Belford Roxo, 21 de junho de 2022.
Especial de Serviço, Símbolo DAS-8 da Secretaria Municipal de Educação.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
PORTARIA N.º 1471/SEMAD/2022 DE 21 DE JUNHO DE 2022
Secretário Municipal de Saúde
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, PRISCILA SILVA DE BARROS FIRMINO, para exercer o cargo em comissão de SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONGestor Escolar, na Escola Municipal Geovanna Vitória de Barros Firmino, Símbolo DAS-5, na
VÊNIOS
Secretaria Municipal de Educação.
Despacho do Processo nº 52/0536/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO SANTA MARIA
NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudicando seu objeto a empresa: RSM Materiais,
COMISSAO PERMANENTE DE INQUERÍTO ADMINISTRATIVO – CPIA
Serviços e Construções Eireli, no valor de R$ 5.897.930,07 (cinco milhões oitocentos e novenProcesso: 04/4788/2021
ta e sete mil novecentos e trinta reais e sete centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de
Assunto: Inquérito Administrativo
lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as
Servidor: Clovis Dantas da Silva
fls. 507/508 e 871/873 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls.
246/251 e 374/375 e da Controladoria Geral do Município às fls. 877/883.
A Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo faz saber, referente ao proBelford Roxo, 07 de junho de 2022.
cesso nº: 04/4788/2021, que CLOVIS DANTAS DA SILVA, motorista, matrícula nº: 10/18416,
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA mim
lotado na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por ter completado mais de 30 (trinta)
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convêniosdias de faltas consecutivas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, infringiu o previsto no
artigo 138, da Lei Complementar nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido possível citá-lo pessoalmente, por se encontrar em local incerto e não sabido, pelo presente Edital,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
cita o referido procurado a comparecer na Secretaria Municipal de Administração, situada na
Avenida Benjamim Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA, Centro/ Belford Roxo/RJ, CEP: Despacho do Processo nº 18/0008/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na moda26.130.000, no prazo de 10 (dez) dias, horário de 10:00 (dez) às 17:00 (dezessete) horas, a lidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 do tipo Menor Preço, cujo objeto é a CONTRAcontar desta publicação, a fim de ser interrogado e assistir aos demais termos do respectivo TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 06 VIATURAS TIPO SEDAN,
processo até o final de sua conclusão, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimen- 1 VIATURA UTILITÁRIO TIPO VAN E 1 VIATURA TIPO PICK-UP VISANDO MODERNIZAR A
to de todos e do referido procurado, foram expedidos Editais na forma da Lei.
GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 904473/2020.,
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

adjudicando seu objeto a empresa: Atitude Transportes R$ 1.567.000,00 (hum milhão quinhenBelford Roxo, 21 de junho de 2022. tos e sessenta e sete mil reais), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão para Procedimentos de Licitação na Modalidade de
CARLA SOUZA MELLO
Pregão Eletrônico nº 003/2022 do tipo Menor Preço as fls. 503/506 e ainda, pareceres da Douta
Presidente-CPIA
Procuradoria Geral do Município 145/149, e da Controladoria Geral do Município 514.
Mat. 82/43072
Belford Roxo, 21 de junho de 2022.
MARCIO VALÉRIO RIBEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Segurança Pública

Hora
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quarta-feira, 22 de junho de 2022

A ALERJ economizou recursos
para investimentos em áreas
prioritárias e aprovou
leis importantes.
Sabe quem ganhou
com tudo isso?
AS PESSOAS QUE MAIS PRECISAM.

Nos últimos anos, a ALERJ economizou 2 bilhões de reais, devolveu recursos para investimentos em saúde, educação,
segurança e tecnologia e também aprovou projetos importantes. Leis como o Supera RJ, o Vale-Gás, a redução de
impostos sobre produtos da cesta básica, tais como arroz e feijão. Além desses incentivos, a ALERJ aprovou o Fundo
Soberano, uma poupança pública que vai financiar o desenvolvimento econômico e social fluminense. É a ALERJ
trabalhando com transparência e eficiência para ajudar as pessoas e diversos setores do estado.

