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Fim dos tempos!
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Confusão em boate

Reprodução

Selvageria!

Mãe dava R$ 2
para a filha de 6
anos ser estuprada
pelo vizinho tarado
Reproduçáo/Redes sociais

Morre militar
atingido na
cabeça por
tiro disparado
por PM no Rio

R$ 1

ANO XXXII N º10.545

Covarde enche colega
de trabalho de socos,
pontapés e cotoveladas
A procuradora-geral da Prefeitura de Registro, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, foi atacada pelo também procurador Demétrius Oliveira de Macedo durante o expediente. Agressor prestou depoimento na delegacia e foi liberado. Entidades repudiaram
a violência e ele pode ser preso e também excluído dos quadros da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
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O soldado Willamis Cardoso da Silva estava internado no Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, na Zona Norte. O cabo
David Trancoso Daniel, autor do tiro, que vai responder por homicídio, está preso na Unidade Prisional da PM.
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SuperVia ganha
multa de R$ 1mi
por prestação de
serviço irregular

Deputado Márcio Pacheco é
eleito o novo conselheiro do
Tribunal de Contas do estado
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Rafael Barreto/PMBR

Na edição do dia 30 de Maio
de 2020, o Hora H publicou:
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Dupla roda na
Dutra com 20 kg
de pasta base de
cocaína achada
em veículo
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Ações em prol
da comunidade
LGBTQIA+ vão
acontecer no RJ
pág.2

Thiago Silva
visita o CT do
Fluminense e
tira fotos com
camisa do time

Prefeito Waguinho lança
obras no Barro Vermelho
A área total é de 49 mil metros quadrados, beneficiando 6.400 pessoas.
Só de drenagem, são 8 mil metros e durante a obra vão ser utilizados 5.300
toneladas de asfalto.
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na tranca

Ex-ministro é preso por esquema no MEC
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Rio realiza série de ações em prol ao
Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+
Diversas secretarias e órgãos municipais vão promover eventos, palestras e ações na cidade
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura do Rio
programou
uma
série de atividades
para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado na
próxima terça-feira (28).
Neste mesmo dia, em
1969, aconteceu a“rebelião
de Stonewall”: manifestações de membros da comunidade LGBTQIA+ contra
a polícia de Nova York. Debates, campanhas de conscientização sobre combate
ao preconceito, festivais,
feiras e estímulo ao empreendedorismo, além de uma
iluminação especial na cidade, farão parte das ações
promovidas por diversas

Passaporte Cultural
completa um ano de
democratização

expediente

Criado em 2021, o Passaporte Cultural RJ viabilizou
mais de 33 mil atendimentos durante o primeiro ano
de funcionamento. O programa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Rio de Janeiro
(Sececrj), executado através da Escola da Cultura
RJ, tem cumprido o papel
de democratizar o acesso
aos equipamentos culturais
e mudado a vida de pessoas
que não tinham oportunidade de conhecer esses lugares até então.
“Nosso objetivo é ampliar
o acesso à cultura da população de baixa renda e incentivar a formação de plateia,
oferecendo visitas a centros
culturais de grande relevância, como a Casa França-Brasil, Parque Lage e Museu da Imagem e do Som. O
passaporte cultural tem atuado como uma ferramenta
de transformação, oportunizando acesso a pessoas de
todas as regiões do estado”,
ressalta a Secretária de Estado de Cultura e Economia
Criativa, Danielle Barros.
Apenas em 2022, cerca de
15 mil acessos foram garantidos, atendendo cerca
de 30 municípios diferentes através do programa.
Dentre deste cenário, 52
crianças da ONG Instituto
Heróis e Princesas, localizada em Nova Iguaçu, tiveram

A Secretaria Municipal
de Saúde também realiza várias ações no mês do
Orgulho Gay. No próximo
domingo (26), acontece um
Ciclo de Debates sobre cuidado integral da população
LGBTQIA+ na Atenção
Primária à Saúde, no Clube
de Engenharia, no Centro.
A Riotur e a Secretaria
Municipal de Cultura realizam o “Rio em Cores”,
ação que envolve dois eventos neste mês de junho, nos
bairros da Ilha do Governador e da Lapa. Juntando lazer e prestação de serviços,
buscam proporcionar tanto
diversão quanto aprendizado.
A Secretaria Municipal
de Cultura promove, nesta
sexta-feira (24), das 13h às

secretarias e órgãos municipais.
A Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual
(CEDS), órgão ligado à Secretaria de Governo e Integridade Pública, já vem desenvolvendo uma série de
ações. No início de junho,
a CEDS anunciou o Programa Diversidade Qualificada, uma parceria com o
Senac para cursos direcionados à população trans.
Nos próximos dias, o coordenador Carlos Tuffveson marcará presença em
entrevistas, eventos e fará
uma apresentação na OAB-RJ, nesta quinta-feira (23),
participando do painel “Diálogo Fundamental para o
enfrentamento à LGBTQIfobia”.

a oportunidade de conhecer
importantes equipamentos
culturais, como o Parque
Lage, AquaRio e Museu do
Amanhã.
De acordo com o presidente da instituição, Fellippe
Lemos, o Passaporte deu a
chance de inserir crianças
e jovens de comunidades
carentes dentro do contexto
cultural da sociedade.
“O Passaporte se tornou
uma ferramenta de grande
importância para a gente.
Todas essas crianças são
de origem humilde, e as
famílias não têm condição
financeira de levá-las para
conhecerem outros lugares.
Tenho certeza que todos estes momentos vão ficar marcados na memória de cada
uma delas. Tem um valor
incalculável”, conta Fellipe,
acrescentando que o instituto vai visitar, na próxima
semana, o Maracanã. Além
da Heróis e Princesas, outras 30 instituições foram
contempladas durante os
12 meses de existência do
programa. Este é o caso do
Instituto Maria de Lourdes,
que atende crianças, jovens
e famílias na região rural de
Guapimirim. Para a diretora
de assistência social da instituição, Neidy Silva, a possibilidade de inclusão social
através do Passaporte está
mudando a vida de muitas
famílias.

Divulgação

Debates e campanhas de conscientização farão parte da agenda

17h, um evento no MAR
com debates sobre “Cultura
Queer nos espaços de arte e
cultura” e oficinas.
A Procuradoria Geral
do Município realiza, no

dia em que se comemora
o Orgulho Gay (28), uma
palestra que vai discutir os
direitos da população LGBTQIA+. O encontro intitulado de “A igualdade e a

proteção dos direitos do cidadão LGBTQIA+ carioca”
vai reunir procuradores do
município e representantes
da Coordenadoria de Diversidade Sexual.

Espaço Cultural Zanine, em Búzios,
recebe exposição “Heróis do Mar”
Divulgação

A Secretaria de Cultura
e Patrimônio Histórico de
Armação dos Búzios realizará na segunda-feira (27)
a inauguração da exposição
“Heróis do Mar”, no Espaço Cultural Zanine, às 18h.
O evento permanecerá até
o dia 08 de julho, das 9h às
18h.
A Exposição “Heróis do
Mar”, representa os pescadores da cidade sob um
novo olhar, ressaltando
também a importância das
mulheres caiçaras e marisqueiras, personagens de

O SOMBRA

grande riqueza cultural da
história buziana é de fundamental relevância na formação da identidade cultural local.
De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios,
Luiz Romano Lorenzi, no
mês em que se comemora o
dia mundial do Meio Ambiente, não poderia deixar
de falar sobre as questões
da sustentabilidade, onde
a pesca artesanal é fundamental para a vida dos pescadores buzianos.

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Mentira tem perna curta
Um político na Baixada, que ganhou fama por não fazer nada e reclamar que vereador ganha uma merreca, tem dado piti todas as vezes que a prefeitura entrega uma obra. Corre na boca miúda que o moço tem
o péssimo hábito de alardear que as melhorias em seu reduto eleitoral aconteceram por obra e esforço dele.
Tudo mentira. Pelo menos é o que dizem os adversários políticos que estão armando a ‘cama’ para o espertinho deitar durante as eleições.

Crise de amnésia

Sujeira até o pescoço
Fontes do Sombra garantem: um parlamentar que
atua na Baixada está enterrado na lama da corrupção
até o pescoço. Uma farta documentação apresenta, com
riqueza de detalhes, todo o esquema, que vai espalhar
sujeira pra todo lado. A fonte disse que está esmiuçando um dossiê para repassar mais informações. É uma
bomba que pode implodir com a carreira política do vereador, que vendia a imagem de caráter ilibado. Só que
não!

Tem político com crise de amnésia. Passados alguns anos do mandato de vereador, um ex-parlamentar tem sido visto em papos animados num movimentado café de uma cidade, onde os vereadores quase
não trabalham, com políticos e correligionários. Será
que no cardápiao do bate--papo está incluído as eleições deste ano? Vale lembrar que o político, ao se eleger à época, sumiu do mapa e abandonou seus eleitores ao acaso.
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‘Escolhido a dedo’

Márcio Pacheco é eleito o
novo conselheiro do TCE-RJ

Reprodução

A votação que escolheu o deputado para a Corte de contas
ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

deputado estadual Márcio Pacheco
(PSC) foi eleito ontem (22) como novo conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ). A votação que
escolheu Pacheco para a
Corte de contas ocorreu na
Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj). Pacheco é um velho amigo do
governador Cláudio Castro

(PL). Foi no gabinete do político que Castro começou a
trabalhar na política, como
assessor.
Há dois anos, o parlamentar foi denunciado pelo
Ministério Público - o primeiro deputado estadual
envolvido no escândalo da
“rachadinha”. Ele foi acusado de peculato, lavagem
de dinheiro e organização
criminosa.
Segundo o MP, ele recebeu ilegalmente R$ 1 milhão entre 2016 e 2019.

Os assessores de Pacheco,
segundo a investigação,
devolviam até 97% dos salários. Na última terça-feira
(21), na véspera da votação,
os gabinetes dos deputados
amanheceram com cédulas
falsas de dinheiro. Nelas
estava escrito “venha para a
‘rachadinha’ você também”,
com o rosto de Pacheco.
Seis candidatos
Márcio Pacheco é um velho amigo do governador Cláudio Castro (PL)
Pacheco foi escolhido entre seis candidatos que esta- eles: Márcio Pacheco (PSC); Ceasa (Patriota); Alexandre Deodalto (PL); Hans Sprinvam na briga pela vaga. São Rosenverg Reis (MDB); Val Freitas (Podemos); Doutor ger, técnico do TCE.

Prefeito Waguinho lança obras no Barro Vermelho
Mais um bairro está sendo beneficiado em Belford
Roxo. O prefeito Wagner
dos Santos Carneiro, o
Waguinho, acompanhado
do vice Marcelo Canella,
da deputada federal Daniela do Waguinho, do
deputado estadual Márcio Canella, secretários e
vereadores, lançou obras
de drenagem, saneamento
básico e pavimentação em
mais de 38 ruas no Barro
Vermelho. A área total é de
49 mil metros quadrados,
beneficiando 6.400 pessoas. Só de drenagem, são 8
mil metros e durante a obra

Rafael Barreto/PMBR

vão ser utilizados
cidade já prontas para
5.300 toneladas de
inaugurar e nosso obasfalto.
jetivo é levar dignidaEntre as ruas bede para que as pessoas
neficiadas estão:
sintam prazer em morar
Agaí, Monte, Córnos bairros com as fadova, Guassupi,
mílias”, explicou WaGuatapará, Itoroguinho ao lado do vereró, Rigoleto, Tuiuti
ador Furlani, de Barra
e Estrada do Barro
Mansa.
Vermelho e Avenida Belford Roxo,
Honrada em particiDeputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, deputado
entre outros lograpar de cada benefício
estadual Marcio Canella e vice-prefeito Marcelo Canella no anúncio das obras
douros. O prefeito
A deputada federal
Waguinho frisou
Daniela do Waguinho
Vilarinho e Hinterlândia, e os deputados Daniela do
novamente a quantidade elas já iniciaram e grande Waguinho e Marcio Ca- se sentiu honrada em parde ruas que já estão sendo parte do saneamento já foi nella atuantes e mandan- ticipar de cada benefício
beneficiadas na região. “As feito. Sou um prefeito rea- do recurso. Hoje são pelo na cidade desde 2017.
obras vão pegar também o lizado e fortalecido por ter menos 50 obras em toda a “Waguinho pensa no povo

Alerj participa da posse do CRT/RJ

Divulgação/Alerj

O deputado André Ceciliano (PT) participou da sessão solene de posse

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj),
deputado André Ceciliano
(PT), participou ontem (22),
da sessão solene de posse
dos integrantes da nova Diretoria Executiva e do Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Estado do Rio
de Janeiro (CRT/RJ) para
o mandato do quadriênio
2022-2026. O encontro foi
promovido pela Comissão
Eleitoral Regional (CER/
RJ) e realizado no plenário
da Casa.
“É uma honra prestar essa
justa homenagem a essas
instituições que são fruto de
uma luta de mais de 50 anos
dos técnicos industriais, desde a regulamentação da profissão, em 1968. Esta data
representa uma conquista

histórica, mas, principalmente, o início de uma nova
época, com mais segurança
à sociedade e valorização
profissional para milhares
de técnicos, devidamente
reconhecidos como profissionais imprescindíveis para
o desenvolvimento do país”,
disse Ceciliano.
Nos cargos de direção,
tomaram o presidente Gilberto Silva Palmares; o vice-presidente, Olindino Cerqueira de Sousa; o diretor
administrativo, Luiz Sérgio
Nóbrega de Oliveira; o diretor financeiro, Francisco
Viana Balbino; e o diretor de
Fiscalização e Normas, Luiz
Antônio Soares da Rocha.
Também tomaram assento
36 conselheiros regionais e
seus respectivos suplentes.
O presidente eleito, Gilber-

to Silva Palmares, destacou
três propostas do novo mandato.
“Um elemento extremamente importante na formação de qualquer técnico
é o estágio, que está cada
vez mais escasso. Vamos
fazer uma reunião na Alerj
para pensar em iniciativas
conjuntas para incentivar
um programa de estágio de
técnicos-industriais no Rio.
Também vamos conversar
com a necessidade de que
seja enviada para cá a mensagem para renovar a lei dos
pisos estaduais de salário.
Além disso, vamos mediar a
abertura de concurso público para a contratação de fiscais”, apontou o conselheiro,
que recebeu moção de congratulações do presidente do
Parlamento fluminense.

e executa bem as verbas
que recebe. Vamos sempre
fortalecer essa união para
continuar
beneficiando
o povo e que aconteçam
mais vezes lançamento de
obras como esse”, resumiu
Daniela. “Nossa cidade se
tornou muito forte comigo
e com a deputada federal Daniela do Waguinho
mandando recursos. Além
do prefeito ser uma máquina de trabalho, a cidade
recebe muito investimento
que é fruto do nosso comprometimento”, complementou o deputado estadual Márcio Canella.

Na edição do dia 30 de Maio
de 2020, o Hora H publicou:

Menina de 2 anos derrota a Covid-19
Doze 12 dias depois de
permanecer entubada em
decorrência da Covid-19,
Giulia Eloá Oliveira da Silva, de 2 anos, venceu a doença e deixou o centro de
terapia intensiva (CTI) do
Hospital Municipal Jesus,
em Vila Isabel, na Zona
Norte do Rio, sob aplausos e
felicidade da equipe de médicos e enfermeiros. Na última terça-feira, a menina foi
transferida para a enfermaria
da unidade. Ela ficou 15 dias
no CTI com a doença. Ela, o
pai, a mãe, o primo e a tia se
infectaram com o novo coronavírus, mas a menina foi o
caso mais grave. Ela chegou
a ser internada no Hospital
Federal do Andaraí, também
na Zona Norte, em 10 de
maio, mas foi transferida no
dia seguinte.
5 mil mortes
A Secretaria de Estado de
Saúde publicou ontem um
balanço da situação do novo
coronavírus no RJ. O Estado
passou de 5 mil mortes e se
aproximou dos 48 mil casos
confirmados de Covid-19.
Os principais números
são: 5.079 mortes -- eram
4.856 na quinta (+ 4,6%);
47.953 casos -- eram 44.886

divulgação

casos (+ 6,8%). Foram 223
mortes e 3.067 casos confirmados em 24 horas. A taxa
de letalidade é de 10,59%.
A Secretaria de Saúde esclarece que os casos e óbitos registrados no boletim
não ocorreram nas últimas
24 horas – essa é a data de
registro no sistema. Se fosse comparado a países, o
RJ estaria em 13º lugar no
ranking de mortes por Covid-19, de acordo com dados
da Johns Hopkins University & Medicine. De acordo
com o IBGE, o Rio de Janeiro tem cerca de 17,2 milhões
de habitantes. O número de

mortes no estado é maior
que o da China, país onde a
Covid-19 começou a se espalhar, que tem quase 1,4 bilhão de habitantes e registra
4.638 mortes pelo vírus. Ficaria à frente ainda de Índia
(4.975), com seus 1,35 bilhão de habitantes, e Rússia
(4.374), que tem população
de cerca de 145 milhões.
Em todo o Brasil, foram
registradas 27.276 mortes
provocadas pela Covid-19 e
450.079 casos confirmados
da doença. Com os dados de
ontem, o país passa a Espanha em número de mortes
por Covid-19.
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O procurador Demétrius Oliveira de macedo, de 34 anos, flagrado
em vídeo agredindo uma colega de trabalho, a procuradora-geral de
Registro (SP), Gabriela Sabadello Monteiro de Barros, de 39, pode ser
excluído dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ação no Supremo
Onze estados entraram
ontem (22) com uma ação
no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a lei
que estabeleceu a unificação da alíquotas do ICMS
sobre combustíveis. A
norma foi aprovada pelo
Congresso no começo de
março.

quINta-feira, 23 de junho de 2022

Criminosos estão atraindo vítimas na internet para o “golpe do Pix” no
Rio de Janeiro através de perfis falsos. Os golpistas pedem para a pessoa
depositar uma quantia pequena em troca de receber valores altos. Muitas
vezes, o lucro prometido é até 20 vezes maior.

Campanha poderá divulgar
aplicativo Lei Maria da Penha
Reprodução

Inconstitucionalidade
A ação pede a declaração de inconstitucionalidade de trechos da lei.
De acordo com os estados
que estão listados na ação
protocolada no STF, a mudança “feriu gravemente o
pacto federativo e o princípio da autonomia dos
entes subnacionais”.

Embate
O pedido foi feito pelo
Colégio Nacional de Procuradorias Gerais dos Estados
e do Distrito Federal e assinado pelos governadores
de Pernambuco, Maranhão,
Paraíba, Piauí, Bahia, Mato
Grosso do Sul, Sergipe, Rio
Grande do Norte, Alagoas,
Ceará e Rio Grande do Sul.

A ferramenta on-line
foi lançada pelo Tribunal de Justiça do Estado,
em março. O Governo do
Estado está autorizado a
criar Campanha de Divulgação do Aplicativo Ma-

ria da Penha Virtual, que
possibilita à mulher vítima de violência doméstica e familiar pedir medida protetiva de urgência
sem a necessidade de ir
pessoalmente até a dele-

‘Selo Amiga da Mulher’

gacia. É o que estabelece
a Lei 9.724/22, de autoria
da deputada Zeidan (PT),
que foi sancionada pelo
governador Cláudio Castro e publicada no Diário
Oficial de ontem (22).

Certificação anual

A obtenção do “Selo Empresa Amiga
da Mulher” deverá ser requerida ao Poder
Executivo pela empresa interessada no certificado. É o que determina a Lei 9.725/22,
sancionada pelo governador Claudio Castro
e publicada no Diário Oficial ontem (22).

A norma fixa que a certificação deve ser
solicitada, anualmente, e concedida em
maio. A proposta altera a Lei 9.173/21 e o
objetivo é corrigir a legislação vigente devido a um erro ocasionado pela substituição da
palavra “empresa” por “escola”.

Editorial

Metáfora ecoa nos
corredores do Planalto

Uma onda de pessimismo vem cobrindo aliados
do presidente Jair Bolsonaro (PL). Tudo por causa da possível vitória do
expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) ainda
no 1º turno das eleições
presidenciais deste ano.
Segundo o site opoder360, a esperança alardeada no início do ano,
agora dar lugar à preocupação de levar a disputa
para o 2º turno. Nos corredores do Palácio do Planalto, ouve-se a metáfora
de que candidatura à reeleição de Bolsonaro é um
‘barco à deriva e é preciso
encontrar uma ilha para
ancorar’. A ilha, neste
caso, é justamente chegar ao 2º turno. Aliados
do presidente consideram
que, neste caso, a disputa
volta a um patamar razoável de igualdade e o cenário pode se alterar a favor
do atual chefe do Execu-

tivo.
Como mostrou o site,
das últimas seis pesquisas
eleitorais, cinco mostram
a possibilidade de Lula
vencer já em 2 de outubro.
Em dois estudos (Quaest
e Datafolha), Lula vence
fora da margem de erro
já no 1º turno. Outros três
(XP/Ipespe, FSB e PoderData) indicam empate técnico entre as intenções de
voto de Lula com a soma
dos percentuais dos demais pré-candidatos, dentro da margem de
erro. No Paraná Pesquisas, a distância é maior e
haveria 2º turno.
A conjuntura econômica não está favorável a
Bolsonaro neste momento. Na avaliação de aliados, faltou sensibilidade
ao governo, que demorou
a tomar medidas para mitigar o impacto da inflação
entre os eleitores mais pobres.

‘Vem Com a Gente’

Mais água para Xerém, em Caxias
Concessionária anuncia melhorias no abastecimento durante encontro com os moradores do distrito do município da Baixada
Animado com a
transformação
Na reunião, estava Joaquim Nazaré, aposentado
de 70 anos, que está de
volta ao bairro após passar
longos anos morando em
outra cidade. Depois de
ouvir atentamente a palestra da equipe da Águas do
Rio, afirmou estar animado com a transformação
que Xerém passará.
“Achei esse encontro
esclarecedor e providencial. É importante nós termos tanto a regularização
da água tratada quanto
um melhor atendimenEquipe de Responsabilidade Social da concessionária realizou reunião
to enquanto cliente, aqui
com moradores, que marcou entrada de programa no bairro
em Xerém. Com um bom
lidade Social com atuação das estratégias de atuação. Duque de Caxias. Agora, suas torneiras. É uma nova abastecimento, as melhona Baixada Fluminense, o
“Nós assumimos a con- chegou o momento de Xe- realidade para a região, que rias serão sentidas nas caencontro serviu para o bom cessão em novembro de rém, que passará a contar tanto sofre com o abasteci- sas e nas vidas das pessoas”, finalizou.
entendimento e andamento 2021 e muito já foi feito em com água todos os dias em mento precário”, afirmou.
Divulgação

Antonio carlos

I

horahmunicipios@gmail.com

mplantação e substituição de cerca de sete
mil metros de rede de
distribuição de água, atualização de cadastro de
clientes e instalação de hidrômetros. Essas são algumas das intervenções que a
Águas do Rio fará nos próximos meses para melhorar
o abastecimento de Xerém,
em Duque de Caxias. Com
o objetivo de explicar sobre os novos serviços e
orientar moradores acerca
do programa Vem Com a
Gente, a concessionária se
reuniu com moradores do
bairro no início da semana.
Para Marley Lima, coordenadora de Responsabi-

brasil

Embarcação naufraga e deixa desaparecidos
RECIFE - Uma embarcação de carga naufragou no caminho entre
o Recife e Fernando de
Noronha, ontem (22). Há
pessoas desaparecidas
no mar. De acordo com
o dono do barco chamado Thaís, o naufrágio foi
detectado às 4h30, quando a tripulação perdeu o
contato com o continente
e um equipamento de sinalização apontou problemas.
A embarcação saiu do
Recife em direção a Noronha às 14h da última
terça-feira (21). A previ-

são era de que a chegada
ocorresse por volta das
6h da quinta-feira (23).
Segundo Moacyr Luna,
o dono do barco, a carga
levada ao arquipélago era
de material de construção.
“Até o momento, tem
três resgatados. Faltam
mais cinco. Oito tripulantes, no total. A Marinha auxília nas buscas.
Ele estava navegando
tudo bem até as 4h30 da
manhã de hoje (ontem).
Deve ter acontecido uma
mudança brusca de tempo”, afirmou Luna.

Outros casos
Em 2020, a escuna
Toda Nua, maior embarcação de turismo de
Fernando de Noronha,
naufragou a 12 milhas
do Porto do Recife, o que
equivale a 20 quilômetros. A embarcação não
transportava passageiros
e os cinco tripulantes foram resgatados com vida.
Além disso, entre 2016
e 2019, quatro barcos de
carga naufragaram na
rota de Noronha. Foram
o barco Navegantes, o
Ekos Noronha, Navemar
XII e Além Mar.

Reprodução/WhatsApp

Embarcação de carga Thais, que naufragou a caminho de Fernando de Noronha
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ETERNO THIAGO SILVA

Thiago Silva
visita o CT do
Fluminense

Divulgação

De férias no Brasil, jogador visitou o clube nesta
semana e tirou fotos com a camisa do Flu
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Fluminense recebeu
uma visita ilustre
nesta semana. Ídolo
tricolor, Thiago Silva esteve
presente no Centro de Treinamento Carlos Castilho.
Atualmente no Chelsea, o
zagueiro posou para fotos

com a camisa do Flu e reencontrou velhos companheiros, como o ex-jogador
e agora auxiliar Marcão. Ele
ainda aproveitou para realizar atividades físicas na academia.
“Vir aqui é como voltar
para casa. Uma felicidade
enorme rever os amigos.
Agora estou aproveitando
um pouquinho das férias no

Rio e sempre que estou aqui
procuro vir para reencontrar
as pessoas. É sempre uma
alegria muito grande ver
tantos amigos, ver o clube
bem. Isso é o que mais importa. Sempre que posso eu
acompanho os jogos, então
participar um pouco desse
momento me traz uma alegria enorme”, declarou em
entrevista ao site oficial do

Thiago Silva defendeu o clube entre 2006 e 2008

Flu. Cotado para disputar
mais uma Copa do Mundo
com a seleção brasileira, o
zagueiro é sonho antigo da

Bruno Henrique recebe carta
de apoio do Real Madrid
Por causa da grave lesão
no joelho direito, que fez
com que BH saísse do restante desta temporada, ele recebeu muitas mensagens de
apoio, inclusive de onde não
esperava. O Real Madrid,
através do diretor de relações
institucionais Emilio Butragueño, enviou uma carta para
o atacante.
Bruno Henrique compartilhou em seu perfil no Instagram e agradeceu a mensagem.

Divulgação

Atacante vai fazer uma cirurgia no joelho direito

“Querido Bruno: Lamentamos sua lesão e em nome
do nosso presidente, Florentino Pérez, e de todos que
formamos o Real Madrid,
te queremos desejar uma recuperação muito rápida. O
futebol tem estes episódios
inesperados, mas estamos seguros de que em breve você
estará de novo nos gramados
ajudando sua equipe, o Flamengo. Muito ânimo. Um
forte abraço. Emilio Butragueño”

Flamengo paga à vista cerca de
R$ 7,5 milhões para Paulo Sousa
O Flamengo pôs fim a
todas as pendências com
Paulo Sousa, demitido no
último dia 9. O clube pagou
à vista cerca de R$ 7,5 milhões ao técnico português
e aos seis membros de sua
comissão.

Com os seis salários faltantes, verbas proporcionais referentes a 13º e férias
além dos 21 dias não trabalhados e mais FGTS, Paulo
recebeu R$ 5.091.000,00.
Paulo Sousa recebia na
carteira de trabalho R$

687.757,24 mensais. O valor cheio, incluído os direitos de imagem, chegava a
R$ 1,1 milhão por mês. O
cálculo da multa, porém, é
feito com base no valor registrado na carteira.
Os outros R$ 2,5 mi-

lhões foram divididos entre
Paulo Grilo (preparador de
goleiros), os preparadores
físicos Lluis Sala e António
Gómez, os auxiliares Victor
Sánchez e Manuel Cordeiro
e o analista Cosimo Cappagli.

Gol na virada contra o Inter faz Erison
encerrar maior jejum pelo Botafogo
Artilheiro do Botafogo no
Campeonato Carioca e no
Campeonato Brasileiro, Erison estava há 469 minutos
(mais precisamente 7 horas,
49 minutos e 28 segundos)
sem marcar um gol sequer.
O jejum era o mais longo
do atacante desde que havia
chegado ao clube, no início
deste ano. Entre o gol de empate marcado contra o Inter
na virada por 3 a 2 na rodada
passada e o empate em 1 a 1
com o América-MG pela sétima rodada do Brasileirão,
Erison passou em branco em
quatro partidas. Ele ainda
ficou de fora do jogo com o
Palmeiras, quando se recuperava de dores no tornozelo após entrada dura contra

o Goiás. Desde então, tem
atuado sem estar 100% fisicamente. Até a partida contra o Inter, o Botafogo tinha
perdido quatro jogos seguidos e vencido um contra o
São Paulo, no Nilton Santos.
Erison não deu assistência
para o gol de Kayque, mas
participou do lance do gol.
Essa não foi a primeira
vez que Erison ficou quatro
partidas seguidas sem marcar pelo Botafogo. Assim
que chegou ao clube, no
início do ano, o centroavante demorou a marcar pela
primeira vez. O gol saiu no
quinto jogo dele com a camisa alvinegra, o segundo
como titular, em pênalti cobrado contra o Vasco. Foi o
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El Toro estava há 469 minutos sem marcar pela equipe

gol da vitória na partida realizada no Maranhão.
Apesar de o número de
jogos em branco ser igual,
a quantidade de minutos
em campo foi bem menor.
Se nas quatro partidas entre

América-MG e Internacional ele ficou 469 minutos
sem bater o goleiro adversário, nos quatro primeiros
confrontos ele precisou de
183 minutos em campo para
fazer isso.

torcida tricolor. Thiago Silva defendeu o clube entre
2006 e 2008. Em três temporadas, o zagueiro vestiu

a camisa tricolor em 146
partidas, marcou 14 gols e
participou da conquista da
Copa do Brasil de 2007.

Manoel, do Cruzeiro, vê o
futuro no clube Tricolor
A partida entre Fluminense e Cruzeiro vai marcar o reencontro de vários
jogadores que atuam pelo
Flu com a Raposa. Nomes
como Fred e Fábio, certamente, serão os mais lembrados. Mas outro jogador
que vive bom momento no
Rio de Janeiro se prepara
para rever o ex-clube: o zagueiro Manoel.
“Tive uma passagem
muito marcante e bonita
no Cruzeiro, conquistando
títulos importantes, inclusive um bicampeonato da
Copa do Brasil. Tenho um
respeito pelo clube e pelo
torcedor, mas hoje visto a
camisa do Fluminense e é
por ela que vou lutar até o
final por essa vaga na próxima fase do torneio”, disse.
Manoel defendeu o Cruzeiro de junho de 2014 a abril
de 2021, marcou 13 gols
em 181 jogos e conquistou
quatro títulos: Campeonato
Brasileiro de 2014, Copas
do Brasil de 2017 e 2018
e Campeonato Mineiro de

2018. Em 2019, atuou pelo
Corinthians. Chegou ainda
a ter uma passagem pelo
Trabzonspor, da Turquia,
em 2020.
Apesar da rivalidade na
Copa do Brasil, Manoel
não esconde que segue torcendo para que o ex-clube
tenha sucesso na Série B e
consiga retornar para a elite
do futebol brasileiro. Titular nos últimos jogos, Manoel revelou ainda que nos
bastidores do Fluminense
a partida contra o Cruzeiro
tem sido tratada como uma
decisão por todos.
“Todo jogo a gente encara como uma decisão, e
isso fica mais forte quando
é um confronto mata-mata,
contra um grande clube.
É a chance de avançar no
torneio e seguir em busca
do objetivo, que é o título,
então vamos entrar nesses
jogos como em todos os outros, respeitando o adversário mas impondo nosso ritmo e em busca da vitória”,
explicou.

Vasco fatura bem mesmo
com aluguel caro do Maraca
Mesmo tendo pagado
um valor mais caro que o
usual para jogar no Maracanã contra o Cruzeiro, o
Vasco lucrou mais do que
quando jogou em São Januário nesta Série B. A
partida válida pela 12ª rodada rendeu aos cofres do
clube R$ 652.690,19 - valor três vezes maior que a
média arrecadada nos seis
confrontos que mandou no
próprio estádio. O valor de
R$ 250 mil cobrado pelo
aluguel gerou atrito entre
Vasco e a concessionária
do Maracanã, mas foi pago
pelo clube, que teve renda
bruta de R$ 2.284.230,50.
Os números e a alta procura da torcida por ingressos
fizeram a diretoria tentar
mandar o jogo contra o
Sport, no dia 3 de julho,

no estádio mais uma vez. A
administradora ainda não
respondeu o pedido do clube. O Vasco mandou sete
jogos em casa nesta Série
B, sendo seis em São Januário e um no Maracanã.
O jogo com maior retorno
financeiro no próprio estádio foi contra o Bahia, com
lucro de R$ 281.665,83. A
média de arrecadação na
Colina é de R$ 200.619,14.
A boa fase do time, que é o
vice-líder da Série B e único invicto da competição,
atrai a torcida para o estádio. Na próxima sexta (24),
às 19h, contra o Operário-PR, o Vasco vai ter novo
lucro com bilheteria na
temporada: todos os 22 mil
ingressos disponibilizados
para São Januário foram
vendidos.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Procon Multa supervia por
serviço irregular em 2021
Interrupções de funcionamento das linhas trouxeram consequências danosas aos consumidores
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Procon
Carioca,
instituto
vinculado à Secretaria
Municipal de Cidadania,
multou a Supervia em R$
1.362.360,00 por suspensão do serviço no ramal
Japeri e da extensão Paracambi, em agosto de 2021,
além da circulação em outros ramais com horários
irregulares.
Essa paralisação, com
base no que foi divulgado
pela mídia, durou três dias
e teria ocorrido, segundo a
empresa, devido ao furto de
cabos e equipamentos de
sinalização, o que impossibilitou a concessionária de
prestar o seu serviço com a
devida segurança.

Porém, esse não foi um
fato isolado. Em 2021, a
Supervia suspendeu mais
de 800 viagens, o que prejudicou milhões de usuários
frequentes e dependentes
deste meio de transporte.
As interrupções de funcionamento das linhas trouxeram consequências danosas aos consumidores,
que relataram dificuldades
para embarcar em outros
ramais da empresa devido
à superlotação, já que a paralisação ocorreu em horário de pico, o que, também,
colocou os passageiros em
situação de maior risco de
contágio do coronavírus.
Antes de aplicar a multa,
o Procon Carioca solicitou
esclarecimentos à concessionária. Na época, foram
requeridas informações sobre quais foram os dias de

interrupção e quais ramais
foram afetadas?; qual foi a
causa da interrupção?; por
quanto tempo durou a interrupção? Além disso, a empresa teve que responder se
tem plano de contingência
e como funciona. Como os
passageiros foram avisados
dessa interrupção e qual foi
o procedimento utilizado
para reembolso dos consumidores foram outros questionamentos. De acordo
com as alegações na defesa
prévia, a Supervia explicou
que as suspensões parciais
e temporárias do ramal de
Japeri e na extensão de Paracambi foram geradas exclusivamente por questões
de ausência de segurança
pública nos dias 24, 30 e 31
de agosto de 2021. Quanto
aos questionamentos feitos, a empresa respondeu
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Procon Carioca solicitou esclarecimentos à concessionária

que foram paralisações
pontuais, que ocasionaram
atrasos pontuais, sendo no
dia 24 de agosto de 2021,
com duração de duas horas e nos dias 30 e 31 de

Lei que permite
renegociação de
dívidas do Fies é
sancionada

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com veto, a
lei que permite a renegociação de dívidas do Programa
de Financiamento Estudantil
(Fies). Publicada no Diário
Oficial da União de ontem
(22), a Lei 14.375/22 beneficia os alunos que aderiram
ao Fies até o segundo semestre de 2017.
Criado em 1999, o fundo
foi instituído com o objetivo
de financiar as mensalidades
cobradas por instituições
de ensino superior privadas

para cursos de graduação
de seus estudantes. Os valores dessas mensalidades são
pagos, posteriormente e em
parcelas, pelos estudantes
beneficiados.
Com a sanção da lei, descontos de até 77% do valor
da dívida poderão ser concedidos a estudantes com débitos vencidos e não pagos há
mais de 360 dias (na data de
30 de dezembro de 2021).
Já aos alunos inscritos no
CadÚnico, ou que tenham
sido beneficiários do auxílio

Preço do litro da gasolina
já chega a R$ 8,99
em postos no Brasil

O preço do litro da gasolina já chega a R$ 8,990 em
postos no Brasil. A informação é de um levantamento
da Agência Nacional do Petróleo, que analisou dados
coletados em 5538 estabelecimentos espalhados por
todo país. Apontado como
o maior registrado pelo estudo durante o período, o
valor foi encontrado em
um posto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Já o
menor preço, de R$ 6,170,
foi registrado em Assis, município do interior de São
Paulo. De acordo com o levantamento, o valor médio
do litro da gasolina no país
na última semana foi de R$
7,232, o que representou
uma queda de 0,21% em
relação ao valor da semana
anterior, de R$ 7,247.

O economista do Observatório Social do Petróleo,
Eric Gil Dantas, alerta que
apesar da pesquisa não ter
abordado o novo reajuste
anunciado pela Petrobras,
alguns postos já anteciparam os novos valores. Já em
relação ao diesel, a média
foi de R$ 6,906. Segundo
a pesquisa do ANP, o número representa uma alta
de 0,29% em comparação
ao preço registrado entre
os dias 5 e 11 de junho. O
maior preço do diesel foi
encontrado de R$ 8,630,
na Bahia. Já o menor foi
R$ 5,640, na Paraíba. O levantamento também apontou que metro cúbico do
GLP atingiu uma média de
R$5,36, enquanto o botijão
de 13 quilos teve registro de
preço médio de R$112,50.

Divulgação

Redução pode chegar a 99% do valor

emergencial em 2021, com
débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, poderá ser concedido desconto
de “até 99% do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da
liquidação integral do saldo
devedor”, detalha a Secretaria-Geral da Presidência da
República.
A adesão à renegociação

de dívidas do Fies deve ser
feita por meio de canais de
atendimento a serem disponibilizados por agentes
financeiros, como Caixa e
Banco do Brasil.
O Fies é também uma ferramenta que possibilita, ao
poder público, fazer avaliações de instituições de ensino e de seus cursos de graduação.

agosto com duração de três
horas. A concessionária
informou ainda que, desde
o início do ano de 2021,
foram verificadas cerca de
526 ocorrências de furto e

cabos de sinalização, além
de 43 ocorrências de furtos
de grampos de fixação e
outros componentes da linha férrea como tirefonds e
placas de apoio.

Prefeitura do Rio inaugura
sétima casa de convivência
A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida,
inaugurou nesta semana a
Casa de Convivência Dercy
Gonçalves no Antares, em
Santa Cruz, Zona Oeste da
cidade. O espaço é o sétimo
a proporcionar mais qualidade de vida para os idosos. O
evento contou com apresentação de dança e percussão
realizadas por alunos das
outras casas.
De maio de 2021, quando
foi reaberta a primeira Casa
de Convivência , até abril de
2022, foram 75.872 atendimentos realizados pelas seis
casas (Padre Velloso, Botafogo; Nana Sette Câmara,

São Conrado; Maria Haydee, Gávea; Clara Nunes,
Madureira; Bibi Franklin
Leal, Tijuca; Carmen Miranda, Penha). Os interessados
poderão realizar o cadastro
levando documento de identidade, CPF, comprovante de
residência e foto 3X4. A previsão é que as atividades se
iniciem na próxima semana.
Com aulas gratuitas de pilates, artesanato, informática,
danças populares e folclóricas, serestas, informática e
memória, entre outras atividades para idosos a partir de
60 anos, as casas têm o objetivo de gerar impacto direto
na promoção da saúde física,
mental e emocional dos frequentadores.

Saúde lança programa que pode capacitar
200 mil agentes comunitários do país
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, lançou
ontem (22) o Programa
Saúde com Agente. A iniciativa vai oferecer qualificação técnica para quase
200 mil agentes comunitários de saúde e de endemias
em todo o país.
Classificado pelo Ministério da Saúde como
o maior programa de formação técnica na área da
saúde no formato híbrido
– presencial e a distância
-- de forma integrada do
país, as inscrições foram
encerradas em abril e tiveram adesão de 5.452 municípios, o que corresponde a
98% do país.
“Esse curso, com a
abrangência que tem e com
o conteúdo programático de
excelência, fará uma verdadeira revolução no nosso
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Programa tem investimento
de mais de R$ 388 milhões

sistema de saúde”, afirmou
Queiroga.
Um dos objetivos do curso é melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a
resolutividade dos serviços
da atenção primária aos brasileiros. Por meio da capacitação, na prática, o Brasil
vai conseguir, por exemplo,
combater de maneira mais

eficiente problemas como
hipertensão, tabagismo e
diabetes, além melhorar o
acompanhamento de gestantes e tornar a vacinação
da população brasileira
mais efetiva, acrescentou o
ministro.
O programa tem investimento de mais de R$ 388
milhões. Por meio da Secre-

taria de Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde do
ministério, em parceria com
a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde,
no total, serão 1.275 horas/
aula e duração mínima de
dez meses.
“O curso reforça a valorização dos agentes, que
desempenham papel relevante como educadores
para a cidadania na Saúde,
por meio de maior atuação
na prevenção e no cuidado
das pessoas. O intuito é que
esses profissionais tenham
um olhar apurado sobre
informações coletadas nas
residências e saibam melhor orientar os pacientes
que necessitam de atendimento”, destacou o Ministério da Saúde.
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Grampeado pela PF

Ex-ministro da Educação é preso
Acusado de esquema de liberação de verba, Milton Ribeiro foi detido com outras quatro pessoas
Reprodução

bém fizeram buscas em mandado de busca foi a
endereços ligados aos in- sede do Ministério da Eduvestigados. Outro alvo de cação, em Brasília.

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Polícia
Federal
prendeu ontem (22)
o ex-ministro da
Educação Milton Ribeiro e
outras quatro pessoas, entre
as quais os pastores Gilmar
Santos e Arilton Moura. Ele
é investigado por corrupção passiva, prevaricação,
advocacia administrativa e
tráfico de influência por suposto envolvimento em um
esquema para liberação de
verbas do MEC.
O grupo é investigado por
atuar informalmente junto
a prefeitos para a liberação, por meio de concessão
de propina, de recursos do
Ministério da Educação.
Ribeiro foi preso por volta das 7h, no prédio onde

Investigação sobre
“gabinete paralelo”

Mediante propina, municípios indicados por pastores teriam prioridade
na liberação de recursos da então pasta de Milton Ribeiro

mora, em Santos.
A defesa do ex-ministro
disse que não vê “motivo
concreto” para a prisão. A
defesa do pastor Arilton
Moura informou que vai se
pronunciar somente nos autos do processo. Já a defe-

sa do pastor Gilmar Santos
não havia se pronunciado
até o fechamento desta reportagem.

os municípios indicados
pelos dois pastores receberiam prioridade na liberação de recursos. Em
depoimentos, os prefeitos
Áudio divulgado
disseram que eles exigiram
Em áudio divulgado em propina.
março, Ribeiro afirma que
Os policiais federais tam-

A PF investiga Ribeiro por suposto favorecimento aos pastores
Gilmar Santos e Arilton
Moura e a atuação informal deles na liberação de
recursos do ministério.
Há suspeita de cobrança
de propina. O inquérito
foi aberto após reportagem do jornal “O Estado
de S. Paulo” revelar, em
março, a existência de
um “gabinete paralelo”
dentro do MEC controlado pelos pastores.
Dias depois, o jor-

nal divulgou um áudio
de uma reunião em que
Ribeiro afirmou que repassava verbas para municípios indicados pelo
pastor Gilmar Silva.
“Porque a minha prioridade é atender primeiro
os municípios que mais
precisam e, segundo,
atender a todos os que
são amigos do pastor
Gilmar”, complementou
Ribeiro. Após a revelação do áudio, Ribeiro
deixou o comando do
MEC.

Morre militar do Exército Mulher levava a filha de 6 anos
baleado na cabeça por PM para ser estuprada pelo vizinho
Internado em estado grave desde o último sábado,
após ser atingido por um
tiro na cabeça disparado
por um policial militar durante uma confusão numa
boate em Piedade, na Zona
Norte do Rio, o soldado
do Exército Brasileiro,
Willamis Cardoso da Silva
morreu na manhã de ontem
(22) no Hospital Central do
Exército (HCE), em Benfica, também na Zona Norte.
Lotado na Unidade de
Polícia Pacificadora (UPP)
do Jacaré, o cabo David

sional da PM, no Fonseca,
em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Após
a audiência de custódia, a
Justiça do Rio converteu
a prisão em preventiva. A
Corregedoria Geral da Polícia Militar, através da 1ª
Delegacia de Polícia JuWillamis Cardoso da Silva
diciária Militar (DPJM),
estava internado em
acompanha o caso.
estado grave no Hospital
O PM alegou que presenCentral do Exército
ciou uma confusão fora da
Trancoso Daniel foi preso boate e deu dois tiros para
horas depois do crime por tentar apaziguar a situação.
tentativa de homicídio e Um dos disparos atingiu o
levado para a Unidade Pri- Williamis.

‘X-9’ é executada no Sul do RJ
Uma mulher, de 41 anos,
foi morta com vários tiros
na manhã de ontem (22) em
Itatiaia, município do Sul
Fluminense. O crime aconteceu na Rua Capitão João
Ferreira, no bairro Vila Esperança.
Segundo a Polícia Militar, um familiar da vítima
disse que três homens, entre
eles o chefe do tráfico de
drogas da localidade, teriam
cometido o assassinato por
ela passar informações do
tráfico à polícia. O local do
crime passou por perícia e,
em seguida, o corpo da mulher foi levado para o Insti-

Divulgação

Crime aconteceu na Rua Capitão João Ferreira,
no bairro Vila Esperança

tuto Médico Legal.
Horas depois do homicídio, a PM levantou informações de que dois suspeitos de envolvimento no
assassinato estariam escondidos em uma residência no
bairro Paraíso, em Resende
(RJ).
Os agentes foram até o

endereço e prenderam os
suspeitos. Eles confessaram
o crime e contaram onde tinham escondido o revólver
utilizado no assassinato. A
Polícia Civil investiga se
houve a participação de um
terceiro envolvido no crime, como relatou um familiar da vítima.

Dupla roda na Dutra com 20
kg de pasta base de cocaína

Policiais federais prenderam dois homens que
transportavam 20 kg de
pasta base de cocaína em
um carro, na madrugada de
ontem (22), na Via Dutra,
em Piraí, no Sul Fluminense. A droga foi encontrada
no porta-malas do veículo,
que saiu de São Paulo com
destino ao Rio de Janeiro.
Os homens foram le-

Divulgação/Polícia Civil

Reprodução/Redes sociais

vados para a Superintendência Regional da PF, na
Praça Mauá, no Rio, e vão
responder por tráfico de
drogas. A pena pode chegar
a 15 anos de prisão.
A ação foi realizada por
policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e contou com a ajuda de um cão
farejador.

As prisões ocorreram na
Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que
começou na segunda-feira
(21) e segue até amanhã
(24). De acordo com a PF,
o objetivo é “intensificar
as ações de repressões [ao
tráfico de drogas] tanto nos
aeroportos como nas rodovias, utilizando cães farejadores”.

A mãe da menina e o vizinho foram presos e
vão responder por estupro de vulnerável

Um caso absurdo e chocante. Agentes da Delegacia
de Atendimento à Mulher
(Deam) de Nova Friburgo,
na Região Serrana, prenderam na tarde da última
terça-feira (21) uma mulher de 32 anos que levava
a própria filha, de apenas
6 anos, para ser estuprada
pelo vizinho. O homem de
65 anos também foi preso.
Os dois, que vão responder
por estupro de vulnerável,
foram localizados no bairro

de Olaria, onde o crime era
cometido repetidas vezes.
O vizinho fazia sexo oral na
criança.
A titular da especializada,
delegada Mariana Thomé,
informou que, em troca, a
mulher recebia dinheiro e
a criança ficava com R$ 2.
O caso foi denunciado pela
avó da criança, que contou
sobre os abusos sexuais.
após a neta lhe contar sobre
o ocorrido.
O trabalho investigativo

revelou ainda que a mãe já
não tinha a guarda da vítima
e os crimes eram praticados
no período de visitação. A
delegada informou que a
criança segue sob os cuidados da avó, que tem a guarda da menina.
A dupla de criminosos
foi conduzida ao sistema
prisional. Contra os dois havia um mandado de prisão
preventiva expedido pela 2ª
Vara Criminal da Comarca
de Nova Friburgo.

PLANTÃO

Polícia Civil pede prisão preventiva
de agressor de procuradora-geral

REGISTRO (SP) - A
Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça a prisão
preventiva do procurador
Demétrius Oliveira de Macedo, que agrediu a procuradora-geral da Prefeitura
de Registro, Gabriela Samadello Monteiro de Barros. Em nota, a corporação
diz que o delegado Daniel
Vaz Rocha, do 1º Distrito
Policial (DP) do município,
representou pela prisão do
acusado na 1ª Vara Criminal da cidade. A corporação
acrescenta que, de acordo
com o despacho do delegado, o acusado “vem tendo
sérios problemas de relacio-

namento com mulheres no
ambiente de trabalho, sendo
que, em liberdade, expõe a
perigo a vida delas, e consequentemente, a ordem
pública”. Ainda de acordo
com a Polícia Civil, a investigação instaurada para
apurar o caso reuniu fotos e
vídeos da agressão, além de
depoimento da procuradora-geral para fundamentar
o pedido de prisão preventiva. O delegado Fernando
Carvalho Gregório, também do 1º Distrito Policial
(DP) do município, onde o
caso é investigado, alegou
que o agressor foi liberado
inicialmente por “falta de

flagrante”.

Pode ser excluído
da OAB
Demétrius pode ser
excluído dos quadros da
Ordem dos Advogados
do Brasil. O acusado é
alvo de um procedimento da OAB/SP para apurar sua conduta. Quando
essa apuração terminar,
ele pode ser punido “até
mesmo com a penalidade
de exclusão dos quadros
da OAB e impossibilidade de advogar e de exercer o cargo de procurador”, afirmou o Conselho
Federal da OAB.

Hora

ATOS OFICIAIS
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Limite entre mata nativa e
Inquérito; áreas de cultivo
investi- O triunfo obtido a um
gação
preço muito alto

Nota do
Tradutor
(abrev.)
Intérpretes
das Sagradas Escrituras, entre
os judeus

Correr,
em inglês
Capital da
Letônia

Árvore de
madeira
escura
(bras.)

Sons indesejáveis na
conversa
telefônica

3(?),
tecnologia
de impressoras

Autoridade
máxima de
uma universidade
A terceira
incógnita
matemática

Quantidade indeterminada
(p. ext.)
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S O L D A T

T E M B S F N Y

O LIMERIQUE é uma TÉCNICA literária
que se caracteriza pela criação de POEMAS curtos, bem-humorados e de CINCO versos, em que as RIMAS do primeiro, do segundo e do quinto VERSOS são
iguais, enquanto as do terceiro e do quarto são diferentes e sucintas, seguindo o
ESQUEMA “AABBA”. Costumam falar de
objetos, FATOS ou ideias.

Impossibilidade do
pássaro
dodô
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de suas atribuições, face ao contido nos autos, sobretudo a
manifestação do Controlador Geral acerca do Pregão Eletrônico n° 001/2022, referente ao Registro de preços para o
fornecimento futuro e eventual de materiais de limpeza, para
atender às necessidades da Câmara Municipal de Belford
vor das empresas: BENEDES SOARES BATISTA ME, inscrita
no CNPJ: 23.303.444/0001-00, vencedora dos itens: 01, 02,
03, 07, 09, 17, 18, 26, 31, 32 e 33, perfazendo o valor global
de R$ 23.331,40 (Vinte e três mil, trezentos e trinta e um reais
e quarenta centavos) e HCMIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.077.971/0001-26, vencedora dos
itens: 04 a 06, 08, 10 a 16, 19 a 25, 27 a 30, 34 a 37, perfazendo o valor global de R$ 17.556,45 (Dezessete mil, quinhentos
e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). As empresas vencedoras ficam convocadas para assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo de 03 (três) dias uteis.
Belford Roxo, 22 de junho de 2022
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Não jogue
lixo nas ruas.
A população
agradece!
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
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PORTARIA Nº 58 DE 22 DE JUNHO DE 2022.
TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 50 de 31 de maio
de 2022, publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de
Belford Roxo, em 01 de junho de 2022.
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Solução

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

I

O M P R V N C T D G

O estilo foi criado e desenvolvido na IRLANDA, na cidade de Limerick (o nome
é uma ALUSÃO ao local), no SÉCULO
XIX, e popularizado pelo POETA e escritor Edward LEAR, por volta de 1846. No
BRASIL, o limerique foi bastante utilizado por autores como CLARICE Lispector,
Sousândrade e Tatiana BELINKY, esta última a maior representante nacional do
ESTILO.

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

R B E

S L A D O S A B S M

Músico de
grupos de forró

Roxo. ADJUDICA e HOMOLOGA a presente licitação em fa-

Modo de preparo

N C O

C O N R F T M I

E N S

Conjunção
adversativa (Gram.)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

I

L L R B E M I

Facebook
(red.)
Xenônio
(símbolo)

SIDNEY CANELLA
Presidente

Ingredientes

A B

O O H G N C R N R H

Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 22 de Junho de 2022.

Abacaxi em calda

M I

Idiota, em inglês

BANCO

I

N E H E C E B L

F M G L H C

Livro de António
Espetáculo Nobre
vespertino Sentar,
de Teatro em inglês

Jardim
público
arborizado
O uso da
maconha
cuja legalização gera
polêmica
O inferno
(poét.)

I

A E F U E M A C R R

El (?):
combateu
os mouros
da Espanha

Posterga

N N F A R

R R D C E H L D Y M

Lança
usada na
captura do
pirarucu

Formato da
bifurcação
As cenas
não mostradas na
versão
original
do filme

I

B Q O S F A C
A

"Saúde",
em OMS
Cortas em
pedacinhos

Classe
à qual
pertence
a socialite

E M O Ã S U L A B

R U D L

Sou um meninão
muito lindão!
Mais ainda
que de brincar,
gosto de estudar.
Adoro feijão!

Soca (o
grão de
café) no
pilão

3/egg — sit. 4/fool. 7/baraúna. 9/hipotonia. 15/goscinny e uderzo.

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

Cartão de
memória
de filmadoras

Sufixo de
"actínia"

Ovo, em
inglês

Modo de preparo

E
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H I P
T
O
F R E
I
B A R
A D I
E G
P A
I
R E
O R C
F O O
S

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

Limerique

Letra que
indica o
acorde menor (Mús.)
Redução
do tono
muscular
Tríton
(símbolo)
(?) Galvão,
o 1º santo
brasileiro

© Revistas COQUETEL

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

E SQU EMA

Ingredientes

Os criadores dos
personagens Asterix
e Obelix (HQ)

www.coquetel.com.br

Monopolizar
Crime de quem não
presta assistência a
ferido em via pública

C L A R I C E

Biscoitinhos
de nata

© Revistas COQUETEL

Vegetação
típica de
regiões
polares

E
S
T
I
L
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www.coquetel.com.br

CAÇA-PALAVRA

T
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Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo no uso
de suas atribuições, face ao contido nos autos, sobretudo a
manifestação do Controlador Geral acerca do Pregão Eletrônico n° 002/2022, referente ao registro de preços para o fornecimento futuro e eventual de materiais de papelaria, para
atender às necessidades da Câmara Municipal de Belford
Roxo. ADJUDICA e HOMOLOGA a presente licitação em favor das empresas: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ: 07.245.458/0001-50,
vencedora dos itens: 02, 04, 05, 07, 09 a 11, 13, 15 a 20, 22,
23, 26, 28, 29, 33, 34, 37, 41 a 43, 51, 57 e 58, perfazendo o
valor global de R$ 7.268,94 (Sete mil, duzentos e sessenta e
oito reais e noventa e quatro centavos) e HCMIX COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.077.971/0001-26,
vencedora dos itens: 04 a 06, 08, 10 a 16, 19 a 25, 27 a 30,
34 a 37, perfazendo o valor global de R$ 34.188,73 (Trinta e
quatro mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e três centavos). Os itens: 24, 25, 36, 38, 40 e 59 foram declarados
DESERTOS, não houve nenhuma empresa interessada. As
empresas vencedoras ficam convocadas para assinar a Ata
de Registro de Preços no prazo de 03 (três) dias uteis.

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 00318/2022
A Câmara Municipal de Belford Roxo – CMBR, através do seu
Pregoeiro, torna público a licitação referente a formalização
de registro de preços para fornecimento futuro e eventual de
comendas ao mérito, diplomas e prismas em aço inoxidável,
para atender a Câmara Municipal de Belford Roxo – CMBR,
na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022 – Sistema de
Registro de Preços, do tipo menor preço unitário por item,
que será realizado no dia 06 de julho de 2022, às 11 horas,
no site www.comprasbr.com.br
A retirada do Edital poderá ser realizado no site www.comprasbr.com.br e/ou no site da CMBR no menu: Transparência / Licitações / Avisos e Editais e/ou no Setor de Licitações
onde poderá ser retirado tanto presencialmente mediante um
pen drive para gravação dos arquivos quanto através do e-mail: licitacao@belfordroxo.rj.leg.br.

Belford Roxo, 22 de junho de 2022
SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA)
Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA)
Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

Belford Roxo, 22 de junho de 2022.
Fabio dos Santos Araujo
Pregoeiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

Processo nº 388/2022 – Baseado nos
pareceres da ACI e da Procuradoria, homologo a
prorrogação do Contrato nº 002/2018, na forma da
cláusula 2.1 e do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, cujo
objeto é a prestação de serviços de publicação dos
atos oficiais desta Casa com o fornecimento de 50

(cinqüenta) exemplares diários, adjudicando estes à pelo período de 12 (doze) meses a partir da data da
empresa EDITORA JORNAL HORA H LTDA. - ME, no assinatura do Termo Aditivo.
valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) o
Em, 22 de junho de 2022.
centímetro de coluna, com valor global de R$ 37.500,00
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
(trinta e sete mil e quinhentos reais) referentes a
Presidente
5.000 (cinco mil) centímetros de coluna publicados,

Hora

quINta-feira, 23 de junho de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Seropédica
atos oficiais

Batata recheada
com frango
Ingredientes
4 unidades de batata
grandes 1 colher (sopa)
de manteiga 1 dente de
alho picado 200 gramas
de peito de frango bem
picado 1/2 colher (sopa)
de limão (só a casca) ralada 1 copo de requeijão
cremoso 1 colher (sopa)
de suco de limão 2 colheres (sopa) de manjericão picado • sal a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas, faça
um corte no sentido do
comprimento e fure a
casca em vários pontos.
Coloque-as num refratário e leve ao micro-ondas em potência máxima por 10 minutos, até
ficarem macias.
Em outro refratário,
aqueça a manteiga no
micro-ondas por 30 segundos.
Junte o alho e o frango
e leve ao forno por 6 minutos.
Misture na metade do
tempo.
Tempere com sal e a
casca de limão ralada.
Misture o requeijão com
o suco de limão até engrossar.
Junte ao frango e adicione o manjericão picado.
Misture e recheie as batatas.

Coxa de frango
com ervas
Ingredientes

6 unidades de coxa de
frango sem pele 2 xícaras (chá) de farinha de
rosca 2 colheres (sopa)
de ervas secas (salsinha, cebolinha, orégano, manjericão) 1 colher
(chá) de pimenta-do-reino amassada grosseiramente 3 unidades
de gema de ovo • sal
grosso a gosto

Modo de preparo

Misture a farinha de rosca com as ervas secas,
a pimenta e o sal grosso.
Passe as coxas nas gemas batidas e envolva-as com a mistura de
farinha.
Pressione com as mãos
para grudar e formar
uma crosta.
Asse em forno médio
(170 ºC a 190 ºC), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos ou
até dourar.
Dica: Para ficar mais
picante, junte pimenta-calabresa em flocos na
farinha de rosca.

9
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Hora
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quINta-feira, 23 de junho de 2022

Câmara Municipal de Seropédica
atos oficiais

CREPE DE TAPIOCA
(CREPIOCA)
Ingredientes

1 ovo (é melhor tirar a pele
da gema)/1 colher de polvilho
doce (pode ser substituído
por tapioca ou polvilho azedo)/1 colher de requeijão/1
colher de água/1 pitada sal.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes
em um mixer até obter uma
consistência cremosa.
Despeje uma concha da massa numa frigideira levemente
untada com margarina, tampe e deixe dourar.
Recheie a gosto e dobre ao
meio como um crepe.

PIRÃO DE FRANGO
Ingredientes
2 peitos de frango/1 cebola/3 dentes de alho/2
tomates/sal/caldo
de
frango/salsinha e cebolinha/farinha de mandioca.

Modo de preparo

Desfie os frangos depois de
cozidos.
Não jogue a água que cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, coloque o frango e faça o molho com os tomates, tempere
com o caldo de frango, sal,
cebolinha e salsinha.
Coloque a água que está separada para ferver.
Em um recipiente coloque a
farinha de mandioca com um
pouco de água.
Acrescente o molho de frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com a
farinha de mandioca que está
separada.

FRANGO DE PANELA DE
PRESSÃO SEM ÁGUA
Ingredientes
1 frango inteiro/1/2 cebola/
pimenta-do-reino (a gosto)/
cebolinha (a gosto)/salsinha
(a gosto)/colorau (a gosto).

Modo de preparo
Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela de
pressão o frango e os ingredientes, menos o colorau e cozinhe
por 20 minutos em fogo alto.
Abra a panela com cuidado (não
esqueça de tirar a pressão), coloque o colorau e uma pitada de
sal.
Cozinhe por mais 20 minutos,
dependendo do seu fogão em
fogo médio.

BOLO DE
COCA - COLA
Ingredientes

6 ovos/1 latinha de Coca Cola tradicional/2 xícaras de
farinha de trigo/1 colher de
sopa de fermento/2 xícaras
de açúcar

Modo de preparo

Primeiro abra a Coca - Cola
e deixe alguns minutos
aberta para perder o gás e
não espumar muito na hora
de bater
Bater as gemas com o açúcar, misturar a Coca - Cola
até dissolver bem
Depois é só misturar com o
trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio por
aproximadamente 40 minutos

Hora

quINta-feira,
23 de
de 2022
quinta-feira,
23 junho
de junhO
de 2022

atos oficiais
ATOS OFICIAIS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Biscoitinhos
de nata

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

Despacho do Processo nº 52/0536/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

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 LOGRA-

Ingredientes

22 DE JUNHO DE 2022 PUBLICADO EM 23/06/2022

DOUROS NO BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudicando seu objeto a empresa: RSM Materiais, Serviços e Construções Eireli, no

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

DECRETO N° 5.497, DE 22 DE JUNHO DE 2022

valor de R$ 5.897.930,07 (cinco milhões oitocentos e noventa e sete mil novecentos

“Dispõe sobre exclusão de matrícula em Decreto Municipal.”

e trinta reais e sete centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe

de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls.

são conferidas pela legislação em vigor,

507/508 e 871/873 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em
DECRETA: fls. 246/251 e 374/375 e da Controladoria Geral do Município às fls. 877/883.
Belford Roxo, 07 de junho de 2022.

Art. 1º - Ficam excluídas as matrículas do Decreto nº 5467 de 24 de maio de 2022,

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

publicado no Jornal Hora H em 25 de maio de 2022.

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosREPUBLICADO POR INCORREÇÕES

MATRÍCULA
25/94.832
25/80.467

Modo de preparo

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

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 1472/SEMAD/2022 DE 22 DE JUNHO DE 2022
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87,
da Lei Orgânica Municipal, ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA, para exercer o cargo
em comissão de Chefe da Divisão de Administração das Unidades Básicas, Símbolo
DAS-4, na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 1473/SEMAD/2022 DE 22 DE JUNHO DE 2022
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, ANNA CARLA SILVA DA COSTA, do cargo em comissão

CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI.
TRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA
POLICLÍNICA SITUADA NA AV. ESTRELA BRANCA Nº 01 NO BAIRRO SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 679.431,20 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS).
PRAZO: 03 (TRÊS) MESES.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.038.1007
NOTA DE EMPENHO: 325
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 10 de JUNHO de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0158/2020
TERMO: 002

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N.º 029/SEMUS/2022 DE 22 DE JUNHO DE 2022
RESCINDIR, contrato administrativo por prazo determinado dos servidores com a
matrícula abaixo relacionada, oriundas dos Processos Seletivos Simplificados especificados abaixo, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei No 1.549 de 06 de

MATRÍCULA

A CONTAR DE

25/100127

20/06/2022

Designar, os servidores abaixo relacionados para atuarem na fiscalização da execução do contrato do processo administrativo nº 08/173/2019, que tem como objeto a
contratação de empresa para obras de manutenção preventiva e corretiva das Unidades de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde no município de Belford Roxo.

•
•

CONTRATO: 13/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: AMANI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, SITUADO NA RUA VARGAS
COUTINHO, S/Nº, PIAM NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 13/SEMOCAP/2021, POR MAIS 240 (DUZENTO E QUARENTA) DIAS3.

PORTARIA N.º 030/SEMUS/2022 DE 22 DE JUNHO DE 2022

SUELEN CORREA DE MEDEIROS - MATRÍCULA: 60/79.956
GUSTAVO FERREIRA RODRIGUES DIAS – MATRÍCULA Nº 60/88064

FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24 de NOVEMBRO DE 2021
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosOMITIDO DO JORNAL DE 25/11/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/0235/2021
CONTRATO N°:87/SEMOCAP/2021
TERMO ADITIVO N°: 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GUARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS E
CONSTRUÇÕES EIRELLI.
OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONFECÇÃO DE CALÇA-

Modo de preparo

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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, da Secretaria Municipal de Saúde.

Secretário Municipal de Saúde

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

CONTRATO N°: 68/SEMOCAP/2022

ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Ingredientes

PROCESSO: 52/0373/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA NO RAMO DE CONS-

abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

Abacaxi em calda

EXTRATO DE CONTRATO

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 82/43327

DAS NO BAIRRO PARQUE SUÉCIA , NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DO PRAZO: PELO PRESENTE INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 87/SEMOCAP/2021 POR MAIS 180 (CENTO E
OITENTA) DIAS, A CONTAR DE 08/05/2022.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PARA USO PÚBLICO
Processo
Partes

Objeto

08/568/2022
Município de Belford Roxo – Cessionário

Vigência
Observação
Data da Assinatura

PROCESSO: 52/0251/2021
CONTRATO N°:106/SEMOCAP/2021

Clínica Médica e Diagnósticos da Cidade-Cmd Ltda - Cedente
O presente Termo tem por objetivo a cessão do uso de espaço físico
para uso público, situado na Av. Estrada Anibal da Motta, n° 360, Parque
São José, Belford Roxo/RJ, CEP 26.190-060, com vistas à extensão do
complexo de regulação, para melhor atendimento aos munícipes pelo
Cedente ao Cessionário em relação às Unidades de Saúde do Município
de Belford Roxo/RJ.
Contrato n° 004/CHM-SEMUS/2021

Contrato Relacionado

DATA DE ASSINATURA: 08 de MAIO de 2022.

Chamamento Público n° 001/SEMUS/2021
Processo Administrativo n° 08/58/2021
De acordo com a Cláusula Segunda, o prazo de vigência deste instrumento coincidirá com a vigência do Contrato n° 004/CHM-SEMUS/2021,
referente ao Processo Administrativo n° 08/58/2021. Contempla a vigência deste instrumento as eventuais prorrogações referentes ao Contrato
n° 004/CHM-SEMUS/2021.
O presente objeto não acarretará em despesas ao Município.
21/06/2022

Belford Roxo, 22 de junho de 2022.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e ConvêniosTERMO ADITIVO N°: 002
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GUARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS E
CONSTRUÇÕES EIRELLI.
OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONFECÇÃO DE GALERIAS, NAS RUA SARAÚJO, MARCOS BORGES, ARAÚJO 2, HOMERO SOBRINHO, ROSÂNGELA TORRES, MARINALVA SILVA, LUCIA RAMALHO E NIGUELRA
CRUZ, NO BAIRRO MALHAPÃO, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DO PRAZO: PELO PRESENTE INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 106/SEMOCAP/2021 POR MAIS 180 (CENTO
E OITENTA) DIAS, A CONTAR DE 15/06/2022.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 13 de JUNHO de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios-
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Hora

quINta-feira, 23 de junho de 2022

Compre medicamento com
segurança e agilidade!
Várias farmácias em um único app.

Promoções
Compare preços
Envie receita digital

Aponte a câmera e
baixe já nosso app!

