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Segurança de
Belford Roxo abre
inscrições para
cursos gratuitos

ANO XXXII N º10.586

Bandidagem em apuros
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Divulgação

Não há limite de vagas e as oportunidades são para profissionais de segurança pública, privada e sociedade civil.
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Reprodução

Modelo que atrolelou
jovem no Rio responde
por estupro e estelionato
Bruno Krupp foi indiciado por atropelar e
matar um adolescente,
de 16, anos, no sábado
(30). Ele dirigia em alta
velocidade uma moto
sem placa e também não
tinha habilitação. Além
disso, já responde a dois
inquéritos na polícia por
outros dois crimes.

PMs do GAT marcam
mais um ponto sobre
o tráfico na Baixada

Um bandido morreu e outro foi preso após atacarem policiais do Grupamento de Ações Táticas do 20º BPM (Mesquita) em Nilópolis. Foram
apreendidos pistolas, municões e droga em mais uma ação bem sucedida da corporação contra a criminalidade na Baixada Fluminense.
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Reprodução/Redes sociais

Maconha que não acaba mais!

Ação conjunta das Polícias Civil e Rodoviária Federal apreende 300 kg da droga e prende três criminosos após abordagem a carro com placas clonadas na BR-101, altura de Paraty, na Costa Verde do RJ.
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Caso complexo

Gêmeos siameses
unidos pelo crânio
são separados em
7 cirurgias inéditas
Depois de 27 horas sob os cuidados da precisão cirúrgica de quase 100 médicos do Rio
de Janeiro e de Londres, gêmeos siameses
unidos pelo crânio são separados. pág.4

Conselho de
Ética pede a
cassação de
parlamentar
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Reparo reduz
fornecimento
de água no
Rio e Baixada
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Governo começa neste mês a pagar o Auxílio Gás
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Alunos de escolas municipais
visitam circo em Belford Roxo
Big Brothers Cirkus recebeu cerca de 500 alunos da rede municipal de ensino para uma apresentação para lá de especial

Rafael Barreto/PMBR

O artista prendeu a atenção da plateia e foi muito aplaudido ao final da apresentação

As amigas Isabela Railine e Sophia Faria ficaram encantadas com as atrações do circo

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

picadeiro do Big
Brothers Cirkus,
que está com uma
temporada de apresentações no estacionamento
do Carrefour, em Belford
Roxo, recebeu cerca de
500 alunos da rede municipal de ensino para uma
apresentação para lá de especial. Entre palhaçadas,

Lima.
O secretário de Fazenda,
Marcos Ximenes, destacou
a importância da parceria
com a educação no sentido
de proporcionar esse entretenimento. “Sabemos que
muitas delas não tiveram
e não têm acesso a essa
oportunidade de assistir um
grande espetáculo. Quando
conseguimos alinhar com a
companhia, pensamos nelas primeiro e na festa que
seria. Essa foi a primeira

cambalhotas, malabarismo
e apresentações musicais,
as crianças tiveram uma
tarde cheia de risadas na
última quinta-feira (28-07).
As escolas participantes foram Miguel Ângelo Leone,
Ernesto Pinheiro Barcellos,
Irmã Maria Filomena Lopes
Filha, Álvaro Lisboa Braga,
Albertino Lopes, Manoel Gomes, Rudá Iguatemi
Villanova, Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles
e Creche Jorge Ayres de

de muitas visitas ao circo.
Provavelmente nas próximas semanas traremos mais
crianças para assistir ao espetáculo”, explicou Ximenes.
Primeira
vez no circo
Para o secretário de
Educação, Denis Macedo,
momentos como esses são
importantes, pois o contato
com a cultura e com o lúdico desenvolve nas crianças

habilidades fundamentais
para o processo de aprendizagem. “Agradeço ao secretário Ximenes por intermediar e nos proporcionar essa
oportunidade. A Secretaria
de Educação não mede esforços para que os passeios
didáticos e culturais sejam
uma rotina para nossos alunos”, garantiu Denis.
Em sua primeira vez no
circo, Sophia Faria, 8 anos,
ficou maravilhada com cada
apresentação. “Eu amei e

achei tudo muito bom. Foram muitas apresentações
legais e aprendi que tenho
que ser sempre boazinha e
ter respeito”, disse a pequena. Isabela Railine, 6, gostou tanto que já quer voltar
para assistir as apresentações de novo. “Quando eu
crescer quero ser assim.
Adorei todas as atrações e
sair da sala de aula e ir ao
circo já é um estudo, pois
aprendemos muito”, completou.

Galpão tem exposição feita com lixo reciclável
O Galpão das Artes da
Comlurb comemora 20
anos de trabalho com a
inauguração de nova exposição. A mostra “Resíduos Enquadrados”,
do gari artista Oseias da
Matta, produzida com
materiais encontrados
no lixo estará aberta para

visitação até o dia 10 de
setembro.
Oseias sempre gostou
de arte, desde criança, e
dedicava seu tempo livre
para desenhar, pintar, fazer peças de barro. Mas
a atenção para o reaproveitamento do lixo nas
obras se deu depois que

ele sofreu um acidente e
ficou impossibilitado de
trabalhar nas ruas, passando a integrar a equipe
de serviços internos do
próprio Galpão.
Nos fins de semana e
feriados, o artista aproveitava os materiais doados ou descartados na

Ariel Martini/Divulgação

Rock In Rio deve atrair
mais de 360 mil pessoas

Reprodução

coleta seletiva para criar
peças inusitadas, como
um quadro de uma águia
feito com penas formadas por pequenos retalhos de couro recortados,
um auto-retrato com tintas e barbante, todos com
reaproveitamento de telas descartadas.

O Galpão das Artes da Comlurb
abriu as portas para uma nova mostra

O SOMBRA

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Falta de credibilidade

expediente

O Rock In Rio deve
atrair mais de 10 mil turistas fora do país para capital carioca. A expectativa
é do presidente do Hotéis
Rio, Alfredo Lopes. Já o
público de outros estados
é estimado em 350 mil
pessoas. Criado em 1985,
o evento foi responsável
por colocar o Brasil na
rota de shows internacionais. O festival acontece,
geralmente, de dois em

dois anos. Porém, devido
a pandemia do Corona Vírus o evento foi adiado em
2021 e depois de muita espera volta ao Rio em 2022.
Ao todo em 2022, serão
vinte espaços, incluindo
os palcos e as três arenas. Iron Maiden, Justin
Bieber, Post Malone, Dua
Lipa, Guns N’Roses, Coldplay e Green Day são
as atrações principais do
Rock in Rio 2022.

Corre na boca miúda que um chefe do Executivo perdeu a credibilidade quase quetotal junto à população
e aos seus eleitores, que já andam escaldados de tantas mentiras plantadas pelos políticos da região, inclusive aliados do alcaide. No caso do tal prefeito, dizem que ele pode deixar a prefeitura antes de concluir o
mandato se for alvo de uma CPI (comissão parlamentar de inquérito) instalada pelo Legislativo. Tudo pode
acontecer.

Brincando com fogo

Chave de cadeia
Enquanto um corre o risco de ser ‘convidado’ a deixar o
cargo, um ex-prefeito, que está cada vez mais enrolado com
a Justiça, sonha em voltar a prefeitura da Baixada. O moço,
que já recebeu condenação pelo crime de improbidade administrativa por desmandos feitos enquanto estava no poder, estaria articulando a busca de apoio para se candidar em 2024.
Para colocar seu plano em ação, já começou a trabalhar na
campanha de aliados às eleições deste ano para ganhar fôlego
para o próximo pleito.

O nobre prefeito, que já governou a cidade
em tempos menos turbulentos, pode até cair em
desgraça e ir pra cadeia. Ele sabe que está inelegível após seus direitos políticos. Ainda assim,
tem suado a camisa para pavimentar o caminho
às eleições daqui a dois anos. Resta saber se ele
terá o apoio maciço da população que o elegeu
em 2016 com promessas de dias melhores. Só
que não!
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Relatório

Comitê de Ética pede a cassação
do mandato de Gabriel Monteiro
Reprodução

Vereador, que já é réu por filmar sexo com uma
adolescente na Justiça, é acusado de assédio
moral, sexual e estupro por ex-funcionários

foi apresentado no plenário
pelo relator caso, o vereador
Antonio carlos
Chico Alencar (PSOL). Os
horahmunicipios@gmail.com
denunciantes foram ouvidos
Conselho de Ética no Conselho de Ética e deda Câmara Munici- ram sua versão, assim como
pal do Rio, apresen- Gabriel Monteiro, que apretou o relatório final, no qual sentou sua defesa.
pede a cassação do vereador Gabriel Monteiro (PL),
O próximo passo
denunciado por quebra de
Após a entrega do reladecoro parlamentar. O do- tório, o vereador terá até a
cumento leva em conta as próxima terça-feira, (9) para
denúncias de funcionários apresentar suas alegações
e ex-funcionários do gabi- finais com base no docunete do parlamentar, que o mento. Depois esse prazo,
acusavam de assédio moral, o Conselho de Ética e seus
sexual e estupro. O parecer sete membros se reúnem

O

novamente para votar o documento e determinar qual
tipo de punição será recomendada.
A partir daí, caberá ao plenário da Câmara decidir se
Gabriel Monteiro será considerado inocente ou culpado da acusação de quebra
de decoro, e se for culpado,
qual será a punição.

Gabriel Monteiro registrou candidatura para
deputado federal mesmo com processo de cassação

Candidatura registrada
Mesmo enfrentando o
processo, o vereador registrou na última sexta-feira
(29) a candidatura a deputado federal para as eleições

em 2 de outubro. Ele tenta,
mesmo com uma possível
cassação, ser apenas suspenso de seu cargo.
Se Monteiro obtiver o registro de candidatura apro-

Secretaria de Segurança abre
cursos gratuitos em Belford Roxo
A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Belford Roxo está
com inscrições abertas
até o dia 5 de agosto para
cursos de qualificação a
distância, gratuitos. As
oportunidades são para
profissionais de segurança pública, privada
e sociedade civil. Não
há número limitado de
vagas.
Os cursos oferecidos
são: uso progressivo
da força; gerenciamento de
crise; supervisão, trânsito;
violência contra a mulher;

Rafael Barreto/PMBR

Pública, Clayton Batinga,
os cursos atendem a uma
demanda em virtude da
falta de mão de obra qualificada no ramo. “Cada
curso dura em média 60
horas e o conteúdo é muito abrangente. É uma boa
oportunidade para quem
quer se qualificar”, concluiu Batinga.
Para se inscrever gratuitamente basta acessar o
A inscrição pode ser feita até o dia 5 de agosto em um link específico
link: https://docs.google.
primeiros socorros; noções ça pública.
com/forms/u/2/d/1zAtcm
básicas em meio ambiente;
Na avaliação do secre- ap4nJzu07qerdLlCfBjT1se responsabilidade fiscal tário Especial do Centro bRdws61o6CGduOR0/edit
do profissional de seguran- Integrado de Segurança

Castro participa de primeiro encontro
do Médio Paraíba, em Volta Redonda

O governador Cláudio do Médio Paraíba, em Volta promover o diálogo, ouvir
Castro (PL) participou do Redonda, na última segun- demandas e apresentar proprimeiro Encontro Regional da-feira (1º). O objetivo foi jetos e ações do Governo do
Divulgação
Estado. Prefeitos de diferentes municípios, deputados
federais e estaduais, vereadores, lideranças políticas e
moradores da região marcaram presença no encontro,
que aconteceu no Clube Comercial da cidade.
“Não tem nada mais gratificante do que ver essa união
hoje, que simboliza a mudança que tanto precisamos.
O meu carinho por Volta
Cláudio Castro e seu vice na chapa à reeleição,
Redonda e pelo interior do
Washington Reis: diálogo, demandas e projetos
Rio é enorme. Juntos cami-

nhamos na base do diálogo
para construir o estado que
queremos“, ressaltou o governador, que estava acompanhado do pré-candidato a
vice-governador, Washington Reis (MDB).
Durante o evento, Castro falou sobre os principais
investimentos do governo
em cidades como Volta Redonda. O município recebeu
mais de R$ 230 milhões
nos últimos dois anos, entre
obras de infraestrutura, repasses para as áreas de Saúde, Desenvolvimento Social
e Segurança.

Tribunal de Haia será instalado no Rio

O despacho presidencial que autoriza a instalação da Corte de Haia
no Brasil foi aprovado no
Congresso Federal e terá
sede no Palácio do Itamaraty, no Centro do Rio de
Janeiro. “Esse feito tem
enorme importância no
mundo jurídico e político,
pois faz com que o Estado e as grandes empresas
do Brasil possam resolver

seus litígios maiores no
território nacional e no
Rio”, afirmou o deputado
Júlio Lopes.
O palácio, que até já
foi sede do Governo no
início da República, funciona hoje como sede do
Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Rio
de Janeiro, Arquivo Histórico, Mapoteca, Museu

Histórico e Diplomático
e sede do Centro de História e Documentação Diplomática da Fundação
Alexandre de Gusmão.
Foram cinco anos até a
aprovação.
A mudança impacta
também na revitalização
do Centro da cidade do
Rio, pois a movimentação na região tende a aumentar bastante.

O Tribunal de Haia é
uma corte internacional
que entrou em vigor em
2002 após atender aos
critérios estabelecidos em
um documento chamado
Estatuto de Roma. Tem
jurisdição em 123 países e propõe-se a julgar
denúncias de crimes de
guerra e crimes contra a
humanidade, por exemplo.

vado pela Justiça Eleitoral
antes da cassação decretada,
o ex-PM poderá disputar as
eleições de outubro.
Ele já é réu por filmar sexo
com uma adolescente, o que

configura crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, e por importunação
e assédio sexual cometidos
contra uma ex-funcionária,
na Justiça.

Rio+Saneamento e
Cedae fazem reparo
emergencial de adutora

Reprodução

Reparo deve reduzir abastecimento
de água no Rio e na Baixada

A
concessionária
Rio+Saneamento e a Cedae executam reparo emergencial de vazamento em
adutora de água do Sistema Ribeirão das Lajes, em
Gericinó, deste ontem (2).
Para realizar o serviço, o
abastecimento foi reduzido. Durante a manutenção,
o fornecimento de água ficará parcialmente reduzido alguns bairros da Zona
Oeste (Vila Militar, Bangu
e Deodoro) e municípios
de Paracambi, Seropédica
e Itaguaí. O abastecimento
será retomado após a con-

clusão do serviço, podendo
levar até 72 horas para ser
restabelecido por completo.
Imóveis com caixas d’água
e/ou cisternas não devem
ser afetados pela redução
temporária do abastecimento. As companhias recomendam aos consumidores
o uso consciente de água e
que economizem e reprogramem tarefas não essenciais.
Para mais informações:
Whatsapp 0800 772 1025
(Zona Oeste da Capital) e
0800 772 1027 (interior e
demais municípios da Região Metropolitana).

TSE começa a divulgar
dados sobre candidatos
A
página
DivulgaCandContas já está no ar
com informações das Eleições 2022. É o melhor caminho para eleitores conhecerem candidatas e candidatos
que participarão da disputa.
A ferramenta também permite que a sociedade possa
fiscalizar as arrecadações e
os gastos de campanha por
meio das prestações de contas. Todas as informações
sobre valores recebidos e
gastos pelos candidatos na
campanha ficam disponíveis
on-line. Esses dados são
disponibilizados à medida
que os recursos são declarados no sistema. Os responsáveis pelas campanhas
devem atualizar as informações a cada 72 horas, contadas a partir do recebimento

da doação.
Cada candidato tem sua
própria página no site. Para
pesquisar, basta escolher a
região e selecionar o cargo e
o nome de quem você quer
ter mais informações, antes
de votar. No final da página,
o usuário passa a ter acesso
aos dados sobre as contas de
campanha. É possível também pesquisar, na página
principal do site, por alguns
menus específicos, como:
“Declaração de bens dos
candidatos, Doadores e Fornecedores”; “Limite de gastos”; “Sobra de Campanha”;
“Dívida de Campanha”;
“Financiamento Coletivo”;
“Ranking de Doadores”;
“Comparativo entre Candidatos”; “Estatística de Candidaturas”; dentre outros.
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O Banco do Brasil aderiu à campanha Agosto Lilás, de combate
à violência contra a mulher. A iniciativa, que é uma continuidade da
campanha Sinal Vermelho, objetiva disponibilizar a rede do BB para
identificar situações em que mulheres se encontrem em risco.

Sabatina adiada
Em meio à turbulência
da pré-campanha, a maioria dos líderes de bancadas
do Senado decidiu deixar
para depois das eleições de
2 de outubro a análise dos
dois nomes indicados pelo
presidente Bolsonaro (PL)
para vagas no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

quarta-feira, 03 de agosto de 2022

A produção industrial caiu 0,4% em junho depois de 4 meses consecutivos de alta. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
divulgou o resultado ontem (2). A queda de junho ficou perto da mediana
das projeções, que esperava um recuo de 0,3%.

Bicentenário da independência
do Brasil é contada em livro
Reprodução

Torceu o nariz
Segundo o Poder360,
o presidente da CCJ (Comissão de Constituição
e Justiça) da Casa, Davi
Alcolumbre, não gostou da indicação do juiz
Paulo Sérgio Domingues, do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da
3ª Região), e não de Ney
Bello, do TRF-1, ao STJ.

Sugestão derrotada
O outro indicado é o juiz
federal Messod Azulay
Neto, do TRF-2. Por 7 votos a 5, Alcolumbre e líderes da oposição derrotaram
uma sugestão de Nelsinho
Trad, que defendia a sabatina ao menos na CCJ. A
análise pelo plenário ficaria
para momento posterior.

Um livro sobre o bicentenário da independência
do Brasil será lançado no
próximo sábado (6), no
Rio, pelo vereador Chico
Alencar (PSol). “Independência e vida”, da editora
Fundação Lauro Campos

Marielle Franco, fala sobre
a “independência incompleta” do país. A obra conta com capa e ilustrações
do cartunista Claudius
Ceccon.
Alencar afirma que o
livro é convite para pen-

Convocação

sar o que se tornou, nos
últimos três anos, o Sete
de Setembro e se informar
sobre as “limitações da independência”. O evento de
lançamento acontecerá na
Igreja Anglicana de Santa
Tereza.

Desfile em Copacabana

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou
a convocar apoiadores para irem às ruas no
feriado do 7 de Setembro. “Nunca havia
convocado movimento de rua. Nós estamos aqui convidando a população”, disse
ontem (2) em entrevista à Rádio Guaíba.

Bolsonaro anunciou que tropas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da PM, da
Academia Militar das Agulhas Negras, do
Corpo de Bombeiros, do Colégio Militar e
de algumas escolas civis do RJ desfilarão por
aproximadamente 1h em Copacabana,.

Editorial

PMs do caso Carandiru
podem receber perdão

A Comissão de Segurança Pública da Câmara
dos Deputados aprovou
ontem (2) um projeto que
anistia os policiais militares punidos pela operação
no massacre do Carandiru,
em 1992, no complexo
prisional na Zona Norte
de São Paulo. Na ocasião,
111 presos foram mortos.
O texto concede anistia
aos crimes previstos no
Código Penal, nas leis
penais especiais, no Código Penal Militar e nas
infrações
disciplinares
conexas. A proposta é do
deputado Capitão Augusto
(PL-SP) e foi relatada pelo
deputado Sargento Fahur
(PSD-PR), que deu parecer favorável. Capitão Augusto afirma que “os policiais que atuaram na ação
ainda sofrem perseguição
política ideológica e enfrentam condenações sem
a observância mínima das
garantias constitucionais”.

Agora, o projeto será analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) e pelo
plenário da Câmara.
De 2001 a 2016, 73 policiais acusados pelo Ministério Público de São
Paulo pela morte dos 111
presos foram condenados
por júri popular por homicídios qualificados. As penas variavam de 48 a 624
anos de prisão. Porém,
no final de 2018, o TJ-SP
(Tribunal de Justiça de
São Paulo) decidiu anular
as decisões. O entendimento foi de que os policiais foram condenados
de forma contrária ao que
traziam as provas no processo. No ano passado, a
5ª Turma do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) restabeleceu as condenações.
A decisão abre caminho
para a prisão dos PMs. O
processo corre em segredo
Justiça.

Educação e lazer

Meriti promove 1ª colônia de férias
Ação é voltada para alunos da rede municipal. Ao todo, cerca de cinco mil crianças,
participaram das atividades recreativas e pedagógicas na Vila Olímpica do município
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

ntre os dias 18 e 29
de julho, a Prefeitura
de São João de Meriti, por meio da Secretaria
Educação, em parceria com

as Secretarias de Esporte e
Lazer, de Saúde, de Trânsito
e Transporte e de Ordem Pública realizou a primeira colônia de férias para os alunos
matriculados na rede municipal de ensino. Ao todo,
cerca de cinco mil crianças,
com idade entre 8 e 13 anos,

de 44 escolas, participaram
das atividades recreativas e
pedagógicas na Vila Olímpica do município.
“Estou muito orgulhoso
da Colônia de Férias realizada pela Secretaria de Educação, em parceria com as
Secretarias de Esporte e de

Saúde. A criançada adorou
e tudo foi feito com muita
segurança e alegria. Nada
melhor do que proporcionar
opções de lazer para a garotada no período de recesso
escolar. Estou muito satisfeito com essa iniciativa”,
afirmou o prefeito, Dr. João.

Parcerias
O secretário de Educação, José Carlos, agradeceu
a atuação do prefeito e a
parceria das secretarias envolvidas na ação: “Era contagiante a alegria e o sorriso
das crianças em cada atividade, o que nos faz divulgação
acredi-

Rafael Barreto/PMBR

Prefeito Dr. João e o secretário de Educação, José Carlos, conferiram as atividades envolvendo as crianças na Vila Olímpica

tar que estamos no caminho
certo. Erramos algumas vezes, mas acordamos todos
os dias tentando melhorar e
proporcionar o melhor para
nossos alunos.
Tenho a sorte de atuar
em uma gestão que possui os olhos voltados para
Educação e me dado total
apoio para promover essas
ações. Não posso deixar
de agradecer, também, a
cada secretário e suas respectivas equipes pelo total
apoio prestado durante essas duas semanas. Muito
obrigado!”
A ação promoveu a inclusão e a integração das crianças por meio de brincadeiras e de muita diversão, em
um local completamente
seguro e com várias opções
de atividades. Educar com
competência, comprometimento e muito afeto é a missão da Secretaria Municipal
de Educação de São João de
Meriti!

Siameses unidos pelo crânio são separados após 7 cirurgias
Depois de 27 horas, uma
equipe formada por quase
100 médicos do Rio de Janeiro e de Londres conseguiu separar com sucesso
gêmeos siameses unidos
pelo crânio. Arthur e Bernardo Lima, de 3 anos,
passaram por sete cirurgias
com ajuda de técnicas de
realidade virtual. As cirurgias foram realizadas no

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no
Rio.
Segundo a Gemini Untwined, instituição britânica especialista em cirurgias de separação, o caso
dos brasileiros foi o mais
complexo realizado até então. As equipes passaram
meses testando realidade
virtual com base em tomo-

grafias computadorizadas
e ressonâncias magnéticas
de Arthur e Bernardo. À
BBC, o cirurgião Noor Jeelani afirmou ser a primeira vez que médicos em países separados usam fones
de ouvido e operam juntos
em uma sala de realidade
Intertítulo - “Totalmente
esgotado”
O médico contou ter

ficado “totalmente esgotado” após 27 horas de
trabalho, com apenas quatro pausas de 15 minutos
para comer e beber água.
Ainda assim, para Jeelani,
foi “maravilhoso” ver a
felicidade da família com
o resultado. Os gêmeos
estão se recuperando bem
no hospital e passarão por
reabilitação de seis meses.

Reprodução

Arthur e Bernardo Lima, de 3 anos,
ao lado dos pais e do cirurgião Noor Jeelani
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PH Ganso conversa com torcida do
Fluminense após vestir camisa rival
Gol de Ganso abriu caminho para a virada do Fluminense, que vencia o time da casa por 2 a 1
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

pós o empate em 2
a 2 do Fluminense com o Santos,
Paulo Henrique Ganso foi
conversar com torcedores
tricolores que estavam, na
última segunda-feira (1),
na arquibancada da Vila
Belmiro. O meia tomou a
atitude depois de vestir a
camisa da equipe paulista
na descida para o vestiário.
O ato acabou desagradando a torcida do Flu no estádio.
Ao se justificar com os
torcedores, o camisa 10
afirmou: “Eu tenho história
aqui”. Ganso também fez
um pedido aos torcedores,
que solicitavam uma camisa do Fluminense.
“Pede para o presidente
renovar”, declarou o meia,
que tem contrato até o fim
de 2023 com o clube.

Ganso também criou
polêmica com a torcida da
casa durante a partida. O
meia deixou os santistas na
bronca ao comemorar o gol
de empate do Fluminense.
Depois de marcar em cobrança de pênalti, o camisa
10 fez gestos para a arquibancada, simulando ser um
maestro, após ser vaiado
pela torcida que defendeu
anos atrás.
A comemoração irritou
os jogadores adversários,
o que gerou um princípio
de confusão no empate em
2 a 2 com o Santos, nesta
segunda-feira, na Vila Belmiro. O atleta negou ter
sido uma provocação.
“Não é provocação. É
para agradecer mesmo. Fui
muito feliz aqui, marquei a
minha história e conquistei
muitos títulos. Agradeço o
carinho de todos. Ao jogar
contra, é normal. O pessoal
me xinga. Eu sei que tenho
o carinho deles, eu tenho

Botafogo avança
em negociações
com Danilo Barbosa
e Tiquinho Soares
divulgação

Clube está otimista em fechar dupla para esta temporada

O Botafogo caminha
bem para acertar mais dois
reforços para o restante da
temporada: o volante Danilo Barbosa e o centroavante
Tiquinho Soares. A chegada
dos dois brasileiros que estão no futebol europeu é vista como provável ainda nesta janela de transferências.
As negociações ainda não
estão finalizadas, mas ambas
estão mais próximas de um
acerto financeiro. O Bota se
vê perto de agradar tanto os
clubes envolvidos quanto
os atletas. Com o Nice, da
França, a diretoria já havia
se acertado há algum tempo,
restando aparar arestas com
Danilo. Já nas conversas
pelo centroavante, a parte
mais trabalhosa é convencer

o Olympiacos, da Grécia, o
que está mais perto de acontecer.
Para esta segunda janela,
além dos quatro reforços já
anunciados, o Botafogo voltou esforços para reforçar as
posições de goleiro, volante,
meia e centroavante. Os alvos foram definidos rapidamente, entre eles Danilo e
Tiquinho.
Entre as prioridades, o cenário mais difícil é para reforçar o meio de campo com
o argentino Martín Ojeda. O
Bota chegou aos números
que querem tanto o jogador
como o Godoy Cruz. O problema é convencer o outro
clube a liberar o principal
jogador do time ainda nesta
temporada.

divulgação

Camisa 10 conversou com torcedores na Vila

carinho pelo clube. Quem
sabe um dia aí, mais para
frente, eu possa voltar e a
gente possa reencontrar”,
disse o camisa 10.
Cria do Peixe, o jogador
foi vaiado a cada toque na
bola durante a partida. Os

jogadores alvinegros interpretaram como provocação
e foram para cima do meia,
em especial Felipe Jonatan, mas a turma do abafa
chegou rápido.
O gol de Ganso abriu
caminho para a virada do

Fluminense, que vencia o
time da casa por 2 a 1 até
os 40 minutos do segundo tempo, quando Marcos
Leonardo igualou novamente.
Apesar do clima adverso no estádio, o retorno do

meia a Santos não foi apenas de hostilidades. Ganso
foi aplaudido na saída do
hotel e ouviu um “volta
para o Santos” de alguns
curiosos que foram para a
porta da concentração tricolor.

Udinese faz nova proposta pelo menino
Matheus Martins, cria do Fluminense
Os ‘Moleques de Xerém’
seguem atraindo os olhares
do futebol europeu. A bola
da vez é o atacante Matheus
Martins, de 19 anos. Titular
da equipe em boa parte dos
jogos após a saída de Luiz
Henrique, para o Betis, da
Espanha, o jovem recebeu
uma nova investida da Udinese, da Itália.
A primeira proposta do
clube italiano foi de € 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões).
Desta vez, os dirigentes
italianos ofereceram € 6

milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões)
por 90% dos direitos do
atleta - os outros 10% ficariam com o Flu. Mas a diretoria tricolor recusou novamente e só pretende realizar
vendas com saídas ao fim
da temporada.
As negociações, no entanto, não foram encerradas. Os italianos mantêm
conversas e devem subir a
proposta para € 7 milhões
de euros (aproximadamente
R$ 37,39 milhões) entre valores fixos e bônus, com o

Fluminense mantendo uma
parte dos direitos econômicos.
A direção tricolor, porém,
não aceita liberar o jogador
por agora por acreditar que
o Flu disputa o título da
Copa do Brasil e do Brasileirão. Caso as negociações
avancem, seria para 2023.
Pelo lado do Fluminense,
diante da situação financeira, existe um consenso
na direção de que o clube
precisará realizar mais uma
venda na temporada além
de Luiz Henrique.

O orçamento do Fluminense para 2022 prevê de
R$ 100 milhões a R$ 120
milhões em receita com
vendas de jogadores, e com
a saída de Luiz Henrique
o clube garantiu menos da
metade desse valor com os
€ 8 milhões de euros (R$ 44
milhões) – os € 5 milhões
de euros de bônus só poderão ser atingidos no Betis.
A tendência é que o Tricolor precise negociar outro
nome de seu elenco até o
fim da janela europeia, em
setembro.

Vasco deixa decisão sobre treinador para próxima semana
Com o último ato para
venda da SAF à 777 Partners marcado para o próximo domingo (7), é improvável que o Vasco tenha
um novo treinador nesta
semana.
O auxiliar técnico Emílio Faro, portanto, deve
seguir no comando do time
pelo menos até a partida
contra a Ponte Preta, no dia
9 de agosto (terça-feira),
em Campinas, pela 23ª rodada da Série B.
Após a demissão de
Maurício Souza, no dia 24
de julho, o departamento
de futebol já havia planejado manter Emílio Faro à

divulgação

Tendência é manter Emílio Faro

frente do time nas últimas
duas partidas. A tendência,
porém, era que esta semana livre de jogos acelerasse a procura por um treinador. Mas com a grande

mudança que o clube tem
pela frente, com a AGE, os
dirigentes entendem que
a troca de técnico não faz
sentido nesse momento, e
os esforços devem se con-

centrar na aprovação da
venda da SAF pelos sócios.
A decisão se dá também
em razão do bom desempenho do interino, que, mesmo com o empate frustrante diante da Chapecoense,
conseguiu uma vitória expressiva sobre o CRB. A
segurança que Emílio Faro
passa para o clube permite que a definição do novo
treinador aguarde pela 777,
que assumirá o futebol do
Vasco assim que os sócios
aprovarem o negócio. Assim, a partir da próxima
segunda todo o processo ficará a cargo do grupo americano.

John Textor diz ter gastado o dobro do que pretendia com investimentos no Botafogo

John Textor diz ter gastado o dobro do que previa
para o Botafogo. Em entrevista ao jornal francês
“L’Equipe”, em que falou
principalmente sobre a
compra de ações do Lyon,
o empresário americano
também contou como são

seus investimentos nos
outros clubes. No caso do
Brasil, Textor afirmou que
se empolgou com o processo e até mesmo contratou jogadores que “não
necessitava”.
Nas redes sociais, parte
da torcida interpretou nas

falas de Textor uma crítica
a alguns jogadores contratados. O assunto viralizou
até que o empresário foi a
público defender os atletas. Ele garantiu apoio a
todos os reforços que levou ao clube.
Único dono de 90% das

ações da SAF do Botafogo, John Textor tem uma
ação diferente do que nos
outros clubes que participam da plataforma do empresário americano. Por
aqui, é ele quem lidera as
mudanças, principalmente
de estilo administrativo, já

que antes era uma associação quem cuidava dos assuntos internos.
Para ser o sócio majoritário da empresa alvinegra, o americano se
comprometeu a pagar
pelo menos R$ 400 milhões em um período de

três anos. Só em 2022, a
SAF já recebeu R$ 150
milhões desse montante.
As outras parcelas ficam
para os próximos anos.
Clube e empresário também concordaram com um
patamar mínimo de folha
salarial do futebol.
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benefícios sociais

Auxílio Gás será de R$ 110 em agosto
Cerca de 5,6 milhões de famílias receberão o benefício com valor atualizado neste mês
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

C

erca de 5,6 milhões
de famílias receberão R$ 110 de Auxílio Gás em agosto, anunciou a Caixa Econômica
Federal. Até dezembro, o
benefício terá o valor dobrado por causa da emenda
constitucional que elevou
benefícios sociais.
O pagamento ocorrerá de
9 a 22 de agosto, com base
no dígito final do Número
de Inscrição Social (NIS).
As datas são as mesmas datas das parcelas do Auxílio
Brasil, que teve o calendário de pagamento deste mês
antecipado.
Tradicionalmente,
os
dois benefícios são pagos
nos últimos dez dias úteis
do mês, sendo que o Auxílio Gás é bimestral, pago a
cada dois meses. Originalmente, a parcela de agosto
seria paga entre os dias 18 e
31, mas foi antecipada.
Com a emenda consti-

tucional que elevou benefícios sociais, o Auxílio
Gás teve o valor dobrado,
equivalente a 100% do valor médio do botijão de 13
quilos nas parcelas de agosto, outubro e dezembro. Em
2023, o benefício voltará a
valer metade do preço médio do botijão.
Para calcular o benefício,
a Caixa Econômica Federal
baseia-se nas pesquisas da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que até
o décimo dia útil de cada
mês divulga o preço médio
dos seis meses anteriores
do botijão de 13 quilos de
gás liquefeito de petróleo
(GLP). Dessa forma, a cada
dois meses, o benefício
muda de valor.
O Auxílio Gás totalizou
R$ 52 em janeiro, R$ 51
em abril e R$ 53 em junho,
quando equivalia a 50%
do preço médio do botijão.
Tradicionalmente, o benefício é pago a cada dois
meses, mas a parcela de fevereiro foi antecipada para

janeiro.
O Auxílio Gás é pago
com os mesmos cartões e as
mesmas senhas do Auxílio
Brasil, podendo ser sacado
em lotéricas, terminais de
autoatendimento e correspondentes bancários Caixa
Aqui. O benefício também
pode ser depositado nas
contas poupança digitais,
criadas para o pagamento
do Auxílio Emergencial em
2020, e movimentado por
meio do aplicativo Caixa
Tem. O beneficiário precisa
ficar atento. Caso não saque
o Auxílio Gás em 120 dias
após a data do pagamento,
o dinheiro volta para a conta do governo. Quem tiver
dúvidas sobre a situação do
benefício pode fazer uma
consulta nos aplicativos
Caixa Tem e Auxílio Brasil ou ligar para a central
de atendimento da Caixa,
no número 111. Caso tenha
dúvidas sobre o cadastro ou
sobre o pagamento, o cidadão pode ligar para o Ministério da Cidadania, no
telefone 121.

Divulgação

Benefício será pago entre os dias 9 e 22

Duração
Com duração prevista
de cinco anos, o programa
beneficiará 5,6 milhões
de famílias, até o fim de
2026, com o pagamento
de 50% do preço médio
do botijão de 13 quilos a
cada dois meses (100% de
agosto a dezembro). Para
este ano, o Auxílio Gás ti-

Prefeitura do Rio apresenta novas
vans de revitalização da Comlurb

A Prefeitura do Rio, por
meio da Comlurb, apresentou 15 novas vans, equipadas com ferramentas que
serão utilizadas em um programa de revitalização das
praças da cidade, na terça-feira (2). Além desses veículos, a companhia de limpeza também apresentou
outros equipamentos, como
um mini trator desenvolvido especialmente para atuar
nas comunidades cariocas.
Até o fim de setembro, o
Programa de Revitalização
de Praças vai contar com
oito caminhões e mais 10
vans. Tudo isso facilitará
as equipes na transformação dos espaços de lazer e
vai triplicar a capacidade de
atuação mensal nas praças.
O prefeito Eduardo Paes
esteve na sede da empresa para conhecer os novos
equipamentos.
“A Comlurb e o nosso

Divulgação

Novas vans vão ajudar na revitalização de praças

time de garis sempre foram
reconhecidos pela sua competência. O programa de revitalização de praças e esses
novos equipamentos vão
otimizar o tempo, aumentar
a eficiência e entregar uma
cidade ainda mais limpa e
bem cuidada aos cariocas”,
destacou o prefeito Eduardo
Paes.
O objetivo é que as equipes cheguem às praças com
todo o equipamento neces-

sário para realizar a manutenção de forma rápida e
eficiente. A Comlurb é responsável pela pintura e pelos reparos nos brinquedos,
nas peças de mobiliário urbano, como bancos e mesas
de concreto, além dos alambrados.
“Recebemos 15 vans
para fazer o trabalho de manutenção de praças. Vamos
aumentar muito nossa capacidade de atuação nesses

espaços”, disse o presidente
da Comlurb, Flávio Lopes.
As vans receberam programação visual diferenciada, feita por João Burle, artista da própria companhia,
e contam com a mesma estrutura interna. Entre acessórios e ferramentas, os veículos possuem escadas com
suporte de fixação no teto e
motosoldador com gerador
de energia bivolt.

Prefeitura lança Programa de Governança em
Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais

A Secretaria de Governo
e Integridade Pública (Segovi) publicou no Diário
Oficial de terça-feira (2)
resolução que estabelece
a criação do Programa de
Governança em Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais (PGPPDP). O
programa é uma orientação para que os órgãos e
entidades da administração
pública se adequem a leis e
regulamentos de privacidade e proteção de dados. É o
primeiro programa institucional de gerenciamento de
privacidade da Prefeitura
do Rio.

A Segovi, por meio da
Subsecretaria de Transparência e Governo Digital
(SUBTGD),
coordenará a implementação do
PGPPDP, atuando em conjunto com todos os órgãos
e entidades para garantir
a aplicação das melhores
práticas, bem como fazer
as adequações necessárias
para o cumprimento das
obrigações legais e facilitar
o atendimento ao cidadão
titular de dados pessoais.
A elaboração e implementação do PGPPDP, que
contém os elementos constantes do art 50, §2º, da

Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), e do Programa Municipal de Proteção de Dados, conforme
dispõe o Decreto Municipal 49.558/21, será liderada pelos encarregados de
dados da Prefeitura, por
meio das orientações feitas pela SUBTGD. Os encarregados de dados serão
nomeados pelos órgãos e
entidades da administração
pública municipal, apoiados pelas diversas áreas,
com livre acesso às assessorias e ao nível estratégico
dos órgãos e entidades.
Com a resolução, os ór-

gãos e as entidades deverão criar internamente um
Comitê de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais para oferecer suporte
às atividades dos encarregados de dados no desafio
da implementação do programa em seus órgãos. Entre as muitas atribuições do
Comitê estarão o auxílio na
elaboração dos instrumentos do PGPPDP, análise do
nível de criticidade em caso
de incidente de segurança
com dados, a descrição dos
processos de tratamento de
dados pessoais que podem
gerar riscos.

nha orçamento de R$ 1,9
bilhão, mas a verba subiu
para R$ 2,95 bilhões com
a emenda constitucional.
Só pode fazer parte do
programa quem está incluído no Cadastro Único
para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) e tenha pelo me-

nos um membro da família que receba o Benefício
de Prestação Continuada
(BPC). A lei que criou o
programa definiu que a
mulher responsável pela
família terá preferência,
assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Com possível corte em
2023, universidades
buscam reduzir custos
Após o Ministério da
Educação informar às
universidades federais
que um novo corte deve
acontecer no ano que
vem na Lei Orçamentária Anual de 2023, as
reitorias das instituições estudam medidas
de redução de custos ou
até paralisação das atividades.
É o caso da Universidade Federal Rural
do Rio, que sinalizou
que parte da instituição pode paralisar as
atividades em outubro.
A reitoria classificou a
situação como asfixia,
uma vez que a redução
de verba afeta a manutenção de atividades
básicas, como pagamento de luz, ações de
assistência estudantil,
entre outras iniciativas. Os editais de bolsas acadêmicas foram
adiados para o ano que
vem.
O reitor da UFRRJ,
professor Roberto Rodrigues, criticou os cortes durante audiência
pública realizada na
Assembleia Legislativa
do Rio (Alerj).
Em comunicado na
terça-feira (2), a UFRJ
disse que houve corte
de R$ 23 milhões em
2022 e que é esperada
uma nova redução de
R$ 8 milhões para o
ano que vem. A reitoria
disse que vai ter dificuldade para concluir
o atual ano letivo, mas
prometeu esforços para
impedir a interrupção
parcial do funciona-

mento e que as atividades não vão retornar ao
ensino remoto. A UFRJ
já se considera inferior
ao que era há 10 anos.
A instituição federal já
suspendeu diárias, passagens e auxílio capacitação, além de rever
obras em andamento e
não recomendação para
nenhuma contratação.
O Cefet/RJ cancelou a contratação de
estagiários, suspendeu
visitas técnicas e readequou contratos de
serviços terceirizados
de vigilância, limpeza,
manutenção
predial,
recepção e compras de
materiais. Segundo a
reitoria da instituição
federal, o corte representa dois meses do valor necessário para custear o valor das contas
básicas, como luz, água
e esgoto.
Em maio deste ano,
o Governo Federal cortou 14,5% da verba das
universidades e depois
liberou metade do valor
bloqueado. No entanto,
o corte de aproximadamente 7,2% representou a perda de quase R$
7 milhões da Universidade Federal Fluminense. A verba era direcionada à assistência
estudantil.
No dia 11 de julho,
representantes de universidades e institutos
federais no Rio criticaram a redução do orçamento previsto para as
instituições em 2023,
durante debate na Assembleia Legislativa.
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Mais uma baixa

GAT ‘derruba’ traficante e
prende outro em Nilópolis

Divulgação

Criminoso morreu durante troca de tiros
com policiais do batalhão de Mesquita. Na
ação foram apreendidos armas e drogas
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m traficante morreu
e outro ficou ferido
durante uma troca
de tiros com policiais militares do 20ª BPM (Mesquita), na tarde de ontem (2)
em Nilópolis, na Baixada
Fluminense. Na ação foram
apreendidos armas e drogas.
De acordo com informações do batalhão, agentes
do Grupamento de Ações
Táticas (GAT) realizavam

patrulhamento na região
quando foram atacados a
tiros na Rua José Couto
Guimarães, no bairro Olinda, (em um dos acessos
a Comunidade da Mina)
e reagiram. Após cessar a
confronto, dois marginais
acabaram baleados.
Matheus Campos de Oliveira, conhecido como Pit
da Mina, de 21 anos, não
resistiu aos ferimentos. O
outro, identificado como
Hiago Felipe Nascimento
Soares, 26, está sob custódia em um hospital da re-

gião. Os militares informaram que os dois bandidos
têm passagens pela polícia
por crimes como tráfico de
drogas e roubo.
Com eles foram apreendidos 02 pistolas (uma 9mm
e outra 45mm) com carregadores e munições com
os respectivos calibres; 72
sacolés de maconha e 49 sacolés de crack, além de 01
radiotransmissor. O material
foi encaminhado para a 53ª
Delegacia de Polícia (Mesquita), onde a ocorrência foi
registrada.

As pistolas e outros materiais apreeendidos pelos policiais

Militares ficam feridos em
acidente durante perseguição
Cinco pessoas ficaram
feridas em um acidente envolvendo uma viatura do
Segurança Presente, um
carro e uma moto na tarde
de ontem (2) em Niterói,
na Região Metropolitana
do Rio. O Corpo de Bombeiros informou que a colisão aconteceu na esquina
das ruas Professor Heitor
Carrilho e José Linhares.
Duas ambulâncias prestaram os primeiros socorros.
De acordo com a assessoria do Segurança Pre-

Divulgação/PCERJ

Agentes estavam atrás de criminosos em
carro roubado, quando houve a colisão

sente, os PMs perseguiam
criminosos que estavam
em um carro roubado.
Os policiais usavam uma
moto e uma viatura para
fazer um cerco aos bandidos quando houve uma
colisão. Entre os feridos
estão agentes e pedestres.
Em nota, o Hospital Azevedo Lima confirmou a
entrada de quatro pacientes. O estado de saúde das
vítimas é estável, segundo
a unidade. O carro roubado foi recuperado.

Modelo que atropelou e matou menor na
Barra responde por estupro e estelionato
O modelo Bruno Krupp,
de 25 anos, foi indiciado
pelo atropelamento que resultou na morte do adolescente João Gabriel Cardim,
16, no último sábado (30),
na orla da Barra da Tijuca,
Zona Oeste do Rio.
Segundo testemunhas, ele
dirigia em alta velocidade
uma moto sem placa e também não tinha habilitação.
Três dias antes, ele já havia
sido parado em uma blitz da
Lei Seca, com o mesmo veículo irregular e sem a carteira de motorista e se recusou
a soprar o bafômetro. Pela
infração, recebeu três multas, somando R$ 4 mil. O
modelo Bruno Krupp já responde a dois inquéritos na
polícia por estelionato e estupro. A acusação de estupro

foi registrada na Delegacia
de Atendimento à Mulher
de Jacarepaguá (Deam). Em
depoimento, uma mulher
relatou que foi até o apartamento de Krupp e que ele a
teria estuprado. No relato,
ela diz que pediu que Bruno
parasse, sem ser atendida.
Ele nega.
A acusação de estelionato foi registrada na 15ª DP
(Gávea). Em 2021, uma gerente de um hotel na Zona
Sul contou que o cartão de
um cliente fora recusado, e
o mesmo aconteceu com diversos outros clientes.
Ao conversar com quem
teve o cartão recusado, a
mulher relatou que todos
afirmaram que Bruno Krupp
oferecera diárias no hotel a
preços menores do que no

Reprodução/Redes sociais

Bruno Krupp já responde a outros dois inquéritos

site do estabelecimento, e
que para conseguir a hospedagem por preços mais baratos, os clientes deviam fazer
um pagamento em uma conta em nome de outra pessoa.
Reprodução

O corpo de um homem estava em meio a sacolas de lixo

A fraude, segundo a gerente, foi estimada em R$
428 mil. Krupp teria saído
do hotel antes do estabelecimento conseguir contestar
os cartões.

Civil e PRF grampeiam
três e apreendem
300 kg de ‘erva’

Divulgação

A carga de 300 quilos de maconha apreendida
pelos agentes, na altura de Paraty

Uma carga com 300 quilos de maconha foi apreendida no começo da manhã
de ontem (2) durante uma
ação conjunta realizada por
agentes da Delegacia de
Roubos e Furtos (DRF) da
Polícia Civil e da Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
na na Rodovia Rio-Santos
(BR-101), altura de Paraty,
na Costa Verde do RJ. Três
suspeitos foram presas. Segundo os policiais, a droga
estava dentro de um carro
roubado, usado com placas
clonadas de outro veículo
na tentativa de despistar os
policiais. O material e os
presos foram levados para a
Cidade da Polícia, na Zona
Norte do Rio. Um dos marginais, que é da Vila Aliança, em Bangu, na Zona
Oeste da cidade, era alvo de
investigação pela especializada por ser distribuidor de
armas e munições para qua-

drilhas de ladrões de banco.
Ele já estava sendo monitorado.
Usado como ‘batedor’
De acordo com as investigações, o veículo foi roubado por ladrões armados no
dia 22 de julho em Madureira, na Zona Norte carioca. Um outro carro que era
usado como um “batedor”
do primeiro para monitorar a possível frequência de
blitzes na estrada, também
foi apreendido. Um dos
presos já havia sido detido em 2014 por tráfico de
drogas, receptação e adulteração de veículos. Ele é
apontado como fornecedor
de drogas para a comunidade da Vila Aliança. Outro
criminoso também já havia
sido presos em 2015, quando levava drogas dentro de
um ônibus da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio.

Corpo é encontrado em lixeira

Um corpo foi encontrado em uma lixeira no
bairro Monte Alegre, em
Cabo Frio, na Região dos
Lagos, na manhã do último domingo (31).
Segundo informações,

o homem, que não teve a
identidade divulgada, estava sem roupas e aparentava ter cerca de 60 anos.
A polícia informou que, a
princípio, não foram encontradas marcas de vio-

lência.
O cadáver foi removido
para o Instituto Médico
Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (Cabo
Frio).
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Acessório pode ser obrigatório

Supervia coloca grade nas
janelas de locomotivas
Ação da concessionária se deu após condutor ser atingido por pedrada
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

Supervia, concessionária que opera
os trens urbanos do
Grande Rio, passou a colocar grades nas janelas das
locomotivas depois que um
maquinista foi atingido por
uma pedrada.
O incidente foi na segunda-feira (1) no ramal Guapimirim, quando o trem
estava em movimento. O
funcionário ficou com um
hematoma no braço. Outra
pedra acertou o para-brisa,
que estilhaçou.
A concessionária desenvolveu um protótipo de
grades que podem ser aber-

tas conforme a necessidade.
Até que a empresa adapte
todas as locomotivas com
janelas, os condutores terão
de usar capacete ao operar
as composições — é possível que o acessório passe a
ser obrigatório indefinidamente.
Arrastão
em vagões
No último domingo (31),
passageiros foram assaltados dentro de um trem na
altura da Praça da Bandeira. Segundo as vítimas, os
ladrões roubaram até os tênis que as pessoas estavam
calçando. O assalto ocorreu
quando a composição seguia de Santa Cruz para a
Central do Brasil.

A Supervia afirmou também que o volume de cabos
furtados quase triplicou
este ano em comparação
com o mesmo período de
2021. A concessionária registrou mais de 900 roubos,
uma média de cinco por
dia, e mais de 56 quilômetros de cabos foram levados
por criminosos.
Os furtos são praticamente diários, segundo a
concessionária, principalmente nos ramais Santa
Cruz, Japeri e Saracuruna.
Os furtos obrigam a SuperVia a adotar medidas
emergenciais, como interrupções na circulação e
aumento no intervalo das
viagens — já que o sistema
de sinalização sai do ar, e os

Divulgação

Incidente foi em trem em movimento

maquinistas têm de aguardar pelo rádio a ordem de
partida.

A SuperVia atua em
apoio com a força-tarefa
criada pelo governo para

coibir esses crimes. Todos
são registrados em delegacias.

Projeto cria campanha para doação de cabelo a pessoas com câncer
A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira (1) o projeto de lei
que cria a campanha nacional para incentivar a
doação de cabelo a pessoas
carentes em tratamento de
câncer ou vítimas de escalpelamento. A proposta
segue para o Senado.
De acordo com o autor
da proposta, deputado Vinicius Carvalho (Republicanos -SP), a campanha
tem o objetivo de cons-

cientizar a população sobre
a importância da doação de
cabelos para a recuperação
da autoestima dos pacientes em tratamento de câncer, bem como divulgar os
procedimentos e os locais
onde podem ser feitas doações.
“A autoestima para um
paciente de câncer tratado
com quimioterapia é extremamente importante na
sua recuperação, o uso de
perucas é um instrumento

muito utilizado por hospitais para auxiliar na sua
recuperação. Muitos hospitais possuem bancos de
cabelos para a confecção
das perucas que serão utilizadas em seus pacientes,
mas é necessário que tenham doações suficientes
de cabelos para esse fim.
Lembramos que muitas
perucas não podem ser adquiridas por aqueles mais
carentes”, justificou o autor da proposta.

Saúde orienta grávidas sobre
prevenção à varíola dos macacos
O Ministério da Saúde
emitiu uma nota técnica
na qual recomenda o uso
de máscaras para mulheres
grávidas, lactantes e com
bebês recém-nascidos para
prevenção contra a varíola
dos macacos. O documento, publicado pela pasta,
orienta que esse grupo deve
usar preservativos em qualquer tipo de contato sexual
– principal meio de transmissão da doença.
“Considerando o rápido
aumento do número de casos de MPX [monkeypox]
no Brasil e no mundo, associado à transmissão por contato direto e, eventualmente,
por via aérea, recomenda-se
que as gestantes, puérperas e lactantes: mantenham
uso de máscaras, principalmente em ambientes com
indivíduos potencialmente
contaminados com o vírus;
usem preservativo em todos
os tipos de relações sexuais
(oral, vaginal, anal) uma
vez que a transmissão pelo
contato íntimo tem sido a
mais frequente”, ressalta o
documento.
As recomendações da
pasta alertam que o quadro
clínico de gestantes tem ca-

divulgação

Máscara facial e camisinha em todas as relações

racterísticas similares às de
outras pessoas. Entretanto,
nesse grupo, a gravidade
da doença pode ser maior.
Além das grávidas, crianças com menos de 8 anos
e imunossuprimidos integram o grupo de risco para
a varíola dos macacos. Por
isso, segundo o documento,
os laboratórios devem priorizar o diagnóstico dessas
pessoas, “visto que complicações oculares, encefalite
e óbito são mais frequentes”.
Segundo a nota técnica, gestantes, puérperas e
lactantes devem se manter

afastadas de pessoas que
apresentem febre e lesões
cutâneas. Em casos de sintomas suspeitos, elas devem
procurar ajuda médica. Para
pacientes sintomáticos, a
recomendação é manter isolamento por 21 dias e monitorar os sinais da doença.
Caso persistam, a orientação é repetir o teste.
Nos casos de gestantes
com quadro moderado ou
grave de varíola dos macacos, o Ministério da Saúde
recomenda que elas sejam
hospitalizadas,
“levando
em consideração maior risco”.

O texto aprovado
prevê que a campanha
seja coordenada pelo
Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, com
a participação de organizações da sociedade
civil.
A campanha deve ser
realizada anualmente
durante a semana do
Dia Nacional de Combate ao Câncer, em 27
de novembro.

divulgação

Proposta segue para o Senado

São Paulo terá sinal 5G a partir desta semana

Após chegar a Brasília,
Belo Horizonte, João Pessoa
e Porto Alegre, o sinal da
tecnologia 5G será ativado
na cidade de São Paulo na
próxima quinta-feira (4). A
decisão foi anunciada após
reunião extraordinária do
Grupo de Acompanhamento
da Implantação das Soluções para os Problemas de
Interferência (Gaispi), ligado à Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel),
responsável pela liberação
do sinal. Segundo a Anatel, a
ativação do sinal ocorreu devido ao número expressivo
de pedidos para instalação
de antenas do 5G, que supe-

rou o previsto no edital que
autorizou o uso da nova tecnologia. Segundo as regras
do edital, nessa primeira
fase seriam necessárias, no
mínimo, 462 estações ativas
até o dia 29 de setembro.
Até agora a agência reguladora já havia recebido
1.378 pedidos de licenciamento na faixa de 3,5 GHz.
O número corresponde a
quase o triplo de antenas que
deveriam ser instaladas na
cidade até o final do ano.
A instalação das antenas
vai permitir antecipar a chamada limpeza do espectro
na faixa de 3,5 Gigahertz
(GHz), para o funcionamen-

to do 5G puro, o standalone.
A avaliação do Gaispi é que,
como os pedidos superaram a
quantidade prevista no edital,
não vai haver problemas de
interferência no sinal de antena parabólica, também na
faixa de 3,5GHz. A estimativa do grupo é que a cobertura
do sinal 5G deve atingir, neste primeiro momento, 25%
da área urbana de São Paulo.
A agência informou ainda
que foram instalados equipamentos para evitar interferências em 226 estações
do Serviço Fixo por Satélite (FSS) e realizados testes
para confirmar a operação
livre de interferências.

MEI poderá emitir nota fiscal de serviço
A partir do dia 1º de janeiro de 2023, os Microempreendedores Individuais
(MEI) prestadores de serviços poderão emitir a Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no Portal do
Simples Nacional.
A opção, de abrangência,
deverá ficar disponível em
aplicativo para dispositivos
móveis e por serviço de comunicação do tipo Interface
de Programação de Aplicativos (API), segundo resolução do Comitê Gestor do

publicada no Diário Oficial
da União da última sexta-feira (29).
De acordo com o Portal
do Simples Nacional, em
breve os contribuintes enquadrados como MEI terão
acesso ao aplicativo para
a emissão de NFS-e em
dispositivos móveis. Atualmente, o microempreendedor é obrigado a emitir
nota fiscal quando o serviço é prestado a empresas. A
emissão será facultativa até
janeiro de 2023. Para emitir

preencher: número do CPF
ou CNPJ do tomador, serviço e valor. Após a emissão
da nota pelo prestador, um
serviço de push (notificação
na tela do dispositivo) envia
a nota diretamente ao dispositivo móvel do tomador,
que pode visualizar todas as
NFS-e recebidas. A NFS-e
não deve ser utilizada para
as atividades de comercialização de mercadorias e de
serviços com incidência de
ICMS. A previsão é que a
medida seja implementada

Hora

quarta-feira, 03 de agosto de 2022
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processos Administrativos Disciplinares Republicação nos 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553,
554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 e 568/2022.
Assunto: Inquérito Administrativo

Ingredientes

Servidores: Sulamita do Carmo da Silva, Diogo Bastos Xavier, Agnaldo Gonçalves Viana,
André de Oliveira Ferreira, Alan Sathler Melo da Motta, Anselmo Cavalheiro Ramos, Arilson
Lopes de Amorim, Dalton Luiz Lopes de Amorim, Gustavo Valente Malveira, Luiz Henrique
de Lima, Maurício de Souza, Jaqueline Loback Siqueira, Letícia Souza dos Santos, Patrícia
Monteiro de Almeida, Patrícia de Lima, Regina Gomes da Silva, Renata Carla Hecht de Jesus,
Ricardo da Silva Vieira, Paulo Fabiano Azevedo dos Santos, Wellington Isidorio das Neves,
Wladimir de Carvalho Crespo.

• 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)

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Câmara Municipal de
Belford Roxo, faz saber, referente aos Processos acima citados, nos termos do artigo 167 da
processos administrativos disciplinares citados. E para que chegue ao conhecimento de todos
e dos citados servidores, foram expedidos Editais na forma da Lei.

www.coquetel.com.br

Belford Roxo, 27 de julho de 2022.

CAÇA-PALAVRA

© Revistas COQUETEL

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

Anthoine Hubert

Delário de Souza Ribeiro
Presidente da Comissão de PAD

Procedimento Administrativo Disciplinares nos 547, 550, 556, 560, 564 e 568/2022
Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2022, às 15 h, na Câmara Municipal de Belford Roxo,
situada na Av. José Mariano dos Passos, nº 1.214, Centro, Belford Roxo, RJ, reuniram-se os
membros Delário de Souza Ribeiro, Micheline Soares Pereira e Édila Gonçalves Pinto, sobre
a presidência do primeiro, para deliberarem sobre as providências a serem adotadas em relação as defesas apresentadas nos procedimentos administrativos disciplinares nos: 547/2022,
servidora Sulamita do Carmo da Silva, matrícula n.º 1101841996; 550/2022, servidor André de
Oliveira Ferreira, matrícula n.º 107472009; 556/2022, servidor Luiz Henrique de Lima, matrícula n.º 112422009; 560/2022, servidora Letícia Souza dos Santos, matrícula n.º 115592011;
564/2022, servidora Renata Carla Hecht de Jesus, matrícula n.º 108422002 e 568/2022, servidor Wladimir de Carvalho Crespo, matrícula n.º 115812011 conforme os termos do Ato da
Presidência n.º 15, de 26 de maio de 2022, publicada no Jornal Hora H, na data de 28 de maio
de 2022. Iniciados os trabalhos, foram deliberadas as seguintes providências:
1) PAD n.º 547/2022, apresentou defesa sem nenhum requerimento de provas, PAD n.º
556/2022, apresentou defesa sem nenhum requerimento de provas e, PAD n.º 568/2022, apresentou defesa sem nenhum requerimento de provas, assim, não foram requeridas provas e
nem arroladas testemunhas, nos termos do artigo 171 da Lei n.º 1.615/2020.
Encaminhem os PADs do item 1, para elaboração de relatório minucioso e conclusivo, nos
termos do artigo 180, § 1º da Lei n.º 1.615/2020;
2) PAD n.º 550/2022, apresentou defesa sem nenhum requerimento de provas, contudo, juntou
protocolos de requerimentos em folhas 43/46, assim, para evitar possível alegação de cerceamento de defesa, à secretária, para que junte os procedimentos administrativos indicados
pelos protocolos de folhas 43/46. Após, a Comissão para elaboração de relatório minucioso e
conclusivo, nos termos do artigo 180, § 1º da Lei n.º 1.615/2020
3) PAD n.º 560/2022 e 564/2022, apresentaram defesas escritas pugnando por eventuais dili-

Anthoine Hubert foi um PILOTO de competições automobilísticas de nacionalidade francesa, nascido na CIDADE de LYON, em 22 de setembro de 1996. Fazia parte do programa de desenvolvimento da FÁBRICA francesa Renault.
Começou sua carreira no KART, aos NOVE anos,
em 2006. Em 2010, sagrou-se campeão do TROFÉU CIK-FIA, destinado a novos talentos. Nos
mundiais de 2011 e 2012, terminou ambos em
terceiro LUGAR.
Já em 2013, migrou para os MONOPOSTOS, na
Fórmula 4 francesa, tornando-se CAMPEÃO.
Nos anos posteriores, passaria pela Fórmula RENAULT 2.0, Fórmula 3 europeia e GP3 SERIES,
com grande sucesso.
Em 2019, foi para a Fórmula 2, pela BTW-ARDEN. Venceu duas corridas já na
primeira temporada (França e MÔNACO). Faleceu durante um acidente no
GP da BÉLGICA, aos 22 anos, em 31 de agosto de 2019.
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gências, produção de prova oral e demais provas legais.
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À secretária para providenciar publicação nos PADs 560 e 564/2022, para que, no prazo de

Solução

05 (cinco) dias, sejam especificadas minuciosamente as provas que as indiciadas pretendem

O
Y
L

T L

BE LG I CA

Delário de Souza Ribeiro

N

__________________________________________

P I LO

zida a este termo, o qual, lido e achado conforme, é assinado por todos os presentes.
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Nada mais havendo, o Presidente da Comissão determinou o encerramento da reunião, redu-

C I D

pena de perda da prova. A publicação tem que observar os nomes dos patronos das indiciadas.

ARDE

produzir, inclusive testemunhal, fornecendo, no mesmo ato, os endereços para intimação, sob

EVON

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.

Não jogue lixo
nas ruas.
A população
agradece!

Lei 1.615/2020, que ficam prorrogados pelo prazo de 60 (sessenta dias) para a conclusão dos

ATA DE REUNIÃO

Modo de preparo
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ILUSTRAÇÃO: LUZIMAR LANES

Biscoitinhos
de nata

ATOS OFICIAIS
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Micheline Soares Pereira

Abacaxi em calda
Ingredientes

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

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

Édila Gonçalves Pinto

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

Aviso de Publicação de Edital de Classificação do

nº 0877 de 06 de Junho de 2022, torna público, Municipal de Porto Real: http://www.portoreal.rj.gov.br.

Processo Seletivo

para conhecimento dos interessados, o Edital de

Simplificado para Contratação Temporária -

Classificação do Processo Seletivo Simplificado para

Edital 01/2022, após análise dos recursos

Contratação Temporária para atuar na Secretaria

Marcelo Gastão

Municipal de Educação, Cultura e Turismo, referente

Presidente da Comissão do Processo Seletivo

Porto Real, 29 de Julho de 2022

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado para ao Edital nº 001/2022, após análise dos recursos, que

Simplificado

Contratação Temporária, designada pela Portaria será publicado, integralmente, no Portal da Prefeitura

para Contratação Temporária

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
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Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Virado de
legumes
Ingredientes
2 colheres (sopa) de óleo1
cebola média picada1/2 pimentão vermelho picado1
xícara (chá) de ervilha fresca
ou congelada1 xícara (chá)
de farinha de milho amarela
flocada• sal a gosto• pimenta-do-reino a gosto• salsa
(ou salsinha) picada a gosto• cebolinha-verde picada
a gosto

Modo de preparo
Numa panela, aqueça o
óleo e doure levemente a
cebola.
Junte o pimentão e refogue
por 3 minutos, mexendo
sem parar.
Adicione a ervilha e tempere
com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e a
cebolinha.
Por último, junte a farinha
de milho flocada, misturando bem.
Sirva quente, acompanhando carne assada ou espetinhos de carne ou frango.

Quiche de
legumes
Ingredientes
2 xícaras (chá) de Água fervente 1 tablete de caldo de
legumes 2 xícaras (chá) de
proteína de soja texturizada1 ovo4 colheres (sopa) de
cheiro-verde picado1 xícara
(chá) de farinha de aveia

Modo de preparo
Coloque a água fervente e o
caldo em uma tigela e junte
a soja. Deixe de molho por
2 horas.
Escorra em uma peneira,
mas não deixe secar, e junte os ingredientes restantes
até formar uma massa.
Forre com ela uma forma de
fundo falso com 25 cm untada. Reserve.

Pão de queijo
na caneca
Ingredientes
.3 ovos
. 12 colheres (sopa) de leite
. 6 colheres (sopa) de óleo
. 12 colheres (sopa) de polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fermento em pó
. 12 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o
ovo, o leite e o óleo e misture bem. Adicione o polvilho e o fermento e misture
novamente. Por fim, acrescente o queijo ralado e o sal
e mexa apenas o suficiente
para incorporar o queijo.
Divida a mistura em quatro
canecas, enchendo apenas
metade de cada uma para
a massa não transbordar
quando estiver assando.
Leve uma caneca de cada
vez ao micro-ondas por 1
minuto. Sirva em seguida e
coma na hora!

Hora

quarta-feira,
03 de
de 2022
quarta-feira,
03agosto
de AGOSTO
de 2022

atos oficiais
ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

LAGARTO À
PORTUGUESA

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
02 DE AGOSTO DE 2022 PUBLICADO EM

Ingredientes

1300 a 1500 g de lagarto,
bem limpa, tire toda gordura.
MOLHO:
2 cebolas grandes bem picadas ou fatiadas bem fininha/1
maço cheiro verde bem picado/1 cálice de vinho branco/5
tomates picados sem pele/
Salsinha/Pimenta a gosto/1/4
de copo de azeite/2 tabletes
de caldo de carne
100 g de azeitonas picadas/
Orégano/Se preferir, colocar
pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 copos
e meio de água.

Modo de preparo
Limpe bem a carne, é importante não deixar nenhuma
gordurinha.
Limpe e asse com sal em
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma panela
de pressão.
Coloque a carne quando estiver bem quente, e doure
virando sempre, até quando todos os lados estiverem
dourados.
Coloque 1/2 copo de vinagre
diluído em 1/2 copo de água,
mais 2 copos de água.
Deixe ferver na panela de
pressão mais ou menos 40
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que sobrou
da panela, todos os ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o molho em camadas alternadas.
Deixando na geladeira de um
dia para o outro fica um sabor
especial.
Sirva em lanches, como aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO
FORNO FACÍLIMO
Ingredientes
500 g de filé de salmão/Azeitonas fatiadas sem caroço/
Orégano/3 colheres de sopa
de Molho de soja (shoyu)/Sal
a gosto/Azeite a gosto/Limão/
Papel alumínio/1/2 cebola fatiada.

Modo de preparo
Lave o salmão com suco
de limão.
Aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada,
deixando no fogo até que
fique transparente.
Reserve.
Cubra uma assadeira
com papel alumínio de
maneira que a sobra dê
para forrar todo o peixe.
Sobre o papel alumínio
na assadeira, coloque o
peixe já temperado com
sal, regue com azeite e
shoyu.
Decore com fatias de
azeitonas e um pouco de
orégano.
Despeje a cebola por
cima.
Embrulhe com o papel
alumínio, de maneira que
o líquido não derrame
quando começar a esquentar.
Leve ao forno médio para
assar por cerca de 30 minutos.
Sirva com legumes e salada verde.

Secretário Municipal de Saúde

03/08/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/0060/2021

PORTARIA Nº 047/SEMUS/2022 DE 02 DE AGOSTO CONTRATO N°: 045/SEMOCAP/2021
TERMO ADITIVO Nº: 001
DE 2022
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA.
prazo determinado da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 1º - Rescindir os contratos administrativos por prazo OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO
determinado dos servidores com as matrículas abaixo DE TALUDE, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBIS-

PORTARIA Nº 1815/SEMAD/2022 DE 02 DE AGOSTO relacionadas, oriundas dos Processos Seletivos Simpli- TCHEK COM RUA FADEL FADEL, S/Nº, BAIRRO PARDE 2022.
ficados especificados abaixo, com fulcro nos incisos III QUE ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, ROXO/RJ.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁdisposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- publicada em 07 de abril de 2017.
RIA: FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTÁ-

nicipal, CREUSA NOLASTICO, do cargo em comissão
PSS

MATRÍCULA

A CONTAR DE

RIA, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS

Secretaria Municipal de Educação.

Nº 001/2020 – SEMUS

25/083836

03/08/2022

NO IMPORTE DE R$ 52.452,56 (CINQUENTA E DOIS

PORTARIA Nº 1816/SEMAD/2022 DE 02 DE AGOSTO

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092113

03/08/2022

MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS RE-

DE 2022.

Nº 001/2020 – SEMUS

25/101769

03/08/2022

AIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CORRES-

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092108

03/08/2022

PONDENTE EM TORNO DE 9,33%, ITENS NOVOS

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093980

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/091993

03/08/2022

NO IMPORTE DE R$ 66.780,88 ( SESSENTA E SEIS

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092112

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/101760

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093979

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092106

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092095

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/101759

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/098174

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/098175

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/097027

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/097028

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093961

03/08/2022

de Assessor Especial de Serviços, Símbolo DAS-8, da

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
LOHANNA MOURA MARTINS, para exercer o cargo em
comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo
DAS-8, da Secretaria Municipal de Educação.
ERRATAS:
Na PORTARIA Nº425/SEMAD/2021 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, publicada no Jornal Hora H em
24/02/2021
Onde se lê: GESELE FERREIRA DA FONSECA DA
COSTA
Leia-se: GISELE FERREIRA DA FONSECA DA COSTA

MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E
OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE EM TORNO
DE 11,88%, EM RELAÇÃO A NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TAMBÉM
TRAZ O VALOR CORRESPONDENTE A REDUÇÃO
DE ITENS NO IMPORTE DE R$ 20.720,16 (VINTE MIL,
SETECENTOS E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE EM TORNO DE 3,69%
EM RELAÇÃO A NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
EM RAZÃO DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS O
VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO PASSA-

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093962

03/08/2022

RÁ A SER DE R$ 660.458,48 (SEISCENTOS E SES-

SEMAD/2022DE 01 DE AGOSTO DE 2022, publicadas

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093982

03/08/2022

SENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO

no Jornal Hora H em 02/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092103

03/08/2022

REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Onde se lê: GISELE FERREIRA DA FONSECA COS-

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092097

03/08/2022

PROGRAMA DE TRABALHO: 73.1.1014.15.451.10

TA

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092091

03/08/2022

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.00

Leia-se: GISELE FERREIRA DA FONSECA DA COSTA

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092116

03/08/2022

NOTA DE RESERVA: 05

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092110

03/08/2022

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

Nº 001/2020 – SEMUS

25/101768

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/094778

03/08/2022

DATA DE ASSINATURA: 24 de JANEIRO de 2022.

Nº 001/2020 – SEMUS

25/094777

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092096

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092102

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092090

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092114

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092115

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/097025

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/097026

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/098172

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/098173

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/087023

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/101767

03/08/2022

Despacho do Processo nº 52/00347/2021 HOMOLOGO

Nas PORTARIAS Nº 1808/SEMAD/2022 e 1809/

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA CGM Nº 010 DE 02 DE AGOSTO DE 2022
A Controladoria Geral do Município, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21, da Lei Complementar
268 de 31/03/2021 e alterações, considerando a decisão dos autos do Processo TCE-RJ n° 200.054-0/2010
e observada a Resolução Conjunta PGM/CGM n°
001/2021

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R E S O LV E:

Nº 001/2020 – SEMUS

25/087008

03/08/2022

a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE

Art. 1º - Designar comissão especial para restauração

Nº 001/2020 – SEMUS

25/098178

03/08/2022

PREÇOS Nº 005/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO

dos autos do Processo n° 8/652/2020, bem como tomar

Nº 001/2020 – SEMUS

25/098179

03/08/2022

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONS-

as medidas administrativas restantes de execução para

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093978

03/08/2022

TRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE

a finalização da tomada de contas especial, em razão

Nº 001/2020 – SEMUS

25/096164

03/08/2022

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA NA RUA

da declaração da ilegalidade do Contrato n° 505/2009,

Nº 001/2020 – SEMUS

25/096165

03/08/2022

DONA LUIZA Nº 50 BAIRRO SHANGRILÁ, adjudicando

oriundo do Pregão Presencial n° 32/2009, pelo Tribunal

Nº 001/2020 – SEMUS

25/097354

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/097348

03/08/2022

seu objeto a empresa: JESBAN SERVIÇOS DE CONS-

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092092

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092104

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093943

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093944

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092105

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/087009

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/087018

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093967

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093968

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092107

03/08/2022

de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo
TCE-RJ n° 200.054-0/2010.
Art. 2º - A Comissão Especial será composta pelos seguintes servidores, presidida pelo (a) subcontrolador(a)
de gestão, o qual poderá ser substituído(a) pelo segundo nas ausências e/ou eventuais impedimentos:
I.

Patricia Lucia Coll Mat. 60/76.365

II.

Jorge Rodrigo Rezende Calixto Mat. 60/81.893

III.

Jessica Cunha Santa Rosa Mat. 60/97.219

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua

TRUÇÕES LTDA - EPP, no valor de R$ 2.209.826,09
(dois milhões duzentos e nove mil oitocentos e vinte
e seis reais e nove centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de
Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as
fls. 877/880 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. 292/299 e da Controladoria
Geral do Município às fls. 884/889.
Belford Roxo, 09 de junho de 2022.

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092111

03/08/2022

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Belford Roxo, 02 de agosto de 2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/101766

03/08/2022

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVEIRA

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092093

03/08/2022

Captação de Recursos e Convênios

-Controladora Geral do Município-

Nº 001/2020 – SEMUS

25/093977

03/08/2022

Mat. 60/66.733

Nº 001/2020 – SEMUS

25/0933981

03/08/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/080770

03/08/2022

Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

Nº 001/2020 – SEMUS

25/101762

03/08/2022

OMITIDO DO JORNAL DO DIA 09/06/2022

CIAL, CIDADANIA E DA MULHER

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092109

03/08/2022

publicação.

Despacho do Processo nº 56/0147/2022 HOMOLOGO
como DESERTA a presente LICITAÇÃO na modalidade
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, cujo objeto

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS
PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR Nº

PORTARIA Nº 003/SEMFA DE 02 DE AGOSTO DE
2022.
Estabelece comissão de Avaliação as Propostas apresentadas para contratação de serviços Técnico Profis-

202039520011. Conforme Ata DESERTA da Comissão

sionais.
para realização de procedimentos de Licitação na mo- PORTARIA Nº 101-SEMOCAP/2022 DE 29 DE JULHO O Secretário Municipal de Fazenda, no uso das suas
dalidade Pregão Eletrônico as fls. 694, parecer da Dou- DE 2022
atribuições legais
ta Procuradoria Geral do Município em fls. 350 a 356 e
420 e da Controladoria Geral do Município às fls. 697.
Belford Roxo, 28 de Julho de 2022.

RESOLVE:
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO Designar aos servidores GLAUCIO PACHECO DOS
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS- SANTOS FARIAS – Matrícula 11/54593, LUCIANO
TRATIVO Nº 52/298/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
LIMA – Matrícula 11/20101 e WELLINGTON LUIZ

CORTES DA SILVA – Matrícula 11/004504, para comBRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania A comissão de fiscalização será composta pelos servi- por à Comissão de Avaliação de Propostas e Documendores, Cleber de Oliveira Pimentel- matrícula 60/82.897, tos que serão apresentados por Instituições Financeiras
e da Mulher
Luan Pinto Torres- matrícula 60/82.892 e Juliana Rossi que buscam credenciamento para concessão de em-

Arrais - matrícula 60/98.048 sob a presidência do pri- préstimos financeiros consignados em folha de pagaPORTARIA Nº 046/SEMUS/2022 DE 02 DE AGOSTO meiro, para fiscalizarem os serviços constantes do pro- mento para os servidores efetivos ativos do município
cesso administrativo 52/298/2021 neste município de de Belford Roxo a contar da data desta publicação.
DE 2022
DESIGNAR, a contar do dia 29 de julho de 2022, a ser- Belford Roxo, produzindo seus efeitos a contar de 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

vidora GABRIELLA FAUSTINO DA SILVA, sob matrícu- de agosto de 2022.
la 60/103035, como Diretora da Unidade de Urgência e
Emergência Unidade Mista do Lote XV.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios

Belford Roxo, 02 de Agosto de 2022.
MARCOS FERNANDO XIMENES
Secretário Municipal de Fazenda
Mat.: 11/20.307
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Hora

quarta-feira, 03 de agosto 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!

Compre o que seu pet precisa em um só clique.
O app que seu pet merece!

@ahelppet

99298-5755

Som Insulfilm
Envelopamento
Vidros Elétricos
Travas Eletrícas
Acessórios e outros

Rua Professor Heleno Claudio Fragoso nº 34 - Posse - Nova Iguaçu

Ração

Brinquedos

Medicamentos

