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Unindo apoio
Candidato ao Senado, André Ceciliano

ganha força em Seropédica

Divulgação

Em um encontro articulado pelo prefeito Professor Lucas Dutra o vereador Wattyla Cebolinha, que reuniu centenas de pessoas, na noite de
ontem (3), no Seropédica Atlético Clube, o político do PT pavimentou com mais força seu caminho em direção ao Congresso Nacional.
pág.3

Adolescente some
após sair de casa
para comprar
refrigerante

Reprodução/TV Record

Há 1 mês e 9 dias Patrícia Vilela Monteiro e Carlos
Alberto Gonçalves de Castro vivem sob forte angústia depois que o filho do casal, Jeferson Monteiro de
Castro, de 15 anos, desapareceu misteriosamente
em Mesquita. Polícia Civil vai rastrear o celular da
vítima, que passava por tratamento psicólogico.
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Um ato de
amor pela vida

Na edição do dia 14 de agosto
de 2019, o Hora H publicou:

Belford Roxo faz campanha sobre amamentação
Agosto Dourado e aborda
a importância do leite materno. A enfermeira Rita
de Fátima e a técnica de
enfermagem Stefany Santana fizeram uma encenação de como deve ser feito
o ato de amamentar de
maneira correta.

PM ‘invade’ Buraco
do Boi e dá um
sacode no tráfico

pág.3

Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram atacados por criminosos durante
policiamento nos acessos ao Parque Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada.
A ação resultou em um preso e apreensão de escopeta 12 mm, municões, e
980 pinos de cocaína.
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Educadores
do município
ameaçam
nova greve
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Degase realiza projeto musical
Programa utiliza música como ferramenta de ensino para auxiliar na readaptação a inclusão social
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Departamento Geral de Ações Socioeducativas do
Estado do Rio de Janeiro
(Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação, começou na última
terça-feira (2) o Projeto
Som (Socialização Através
Música) para os adolescente que cumprem a medida
socioeducativa. As aulas
acontecerão três vezes por
semana, nos Criaads de
Bangu, Bonsucesso, Galeão, Ilha e Santa Cruz.
As aulas que serão ministradas pelo professor

Reprodução

conceitos, servindo para o
aprimoramento do aprendizado. Todos estes estímulos
são facilitadores para que
tenhamos maior resposta
num processo de aprendizagem mais prazeroso, e por
consequência, mais efetivo” disse o professor .

Luís Fernando da Silva
Mattos, tem como objetivo
utilizar a música enquanto instrumento de ensino
e aprendizagem, estimular a interação social por
meio da música, conhecer
os instrumentos musicais e
os diferentes sons que eles
produzem.
O Diário do Rio publicou
reportagem, segundo a qual
o professor Luís Fernando
comenta sobre a importância do projeto. “O ser humano tem a música, naturalmente, inserida em suas
vidas desde muito cedo, ela
exerce um relevante papel
na formação cultural das
pessoas, por meio do repasse de idéias, informações e

Efeitos sonoros
Além da utilização de
instrumentos musicais e
canto, o programa também
incluirá brincadeiras que
envolvam músicas, ampliação a percepção auditiva
por meio de sons distintos,
atividade de reconhecimento sonoro, exploração os
sons feitos pelo corpo humano, e muito mais.

As aulas acontecerão três vezes por semana, nos Criaads

Atividades interativas
O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, falou
sobre os benefícios que o
projeto possa trazer para os
adolescentes. “Este projeto

musical consiste em conhecimentos teóricos a outras atividades interativas e
ainda é capaz de promover
o estímulo de áreas especí-

ficas do cérebro, possibilitando o trabalho das emoções como a autoestima,
que é tão importante para
os socioeducandos saírem

do Degase transformados e acreditando em si”,
afirmou. O secretário de
educação Alexandre Valle
falou sobre o investimento

na socioeducação. “Esperamos que essa experiência
contribua para o enriquecimento e desenvolvimento
humano e social de cada

‘Carne de Segunda’ estreia no RJ
O espetáculo teatral
Carne de Segunda chega ao Rio de Janeiro
nesta sexta-feira (5), e
ficará em cartaz até 28
de agosto. A encenação
acontece no Parque das
Ruínas, palco do Teatro
Ruth de Souza, às 19h,
com entrada franca.
A autora Mariana
Monteiro se inspirou
em uma notícia real
para criar a narrativa de
uma mulher vítima de
abusos. “Me chamou a

atenção o fato que todos
os vizinhos relataram
que o marido perseguia
a esposa em volta da
casa com um machado
e ninguém fazia nada,
mas, para condená-la,
estavam todos a postos.
Fiquei com isso na cabeça e os elementos do
texto foram chegando”,
explica.
A atriz principal, Tjana Vereza, antecipou
que a peça promete retratar uma luta que dura

há anos, mas que não
possui a atenção devida: “Espero que o público entenda que quanto
mais se fala, se mostra e
se atua contra a violência doméstica e de gênero, mais mulheres serão
protegidas e livres para
construir suas trajetórias
de vida, inventar e sonhar seus próprios futuros”, ressalta.
Dirigida por Natasha
Corbelino, a cena teatral levanta questões da

Reprodução/Instagram

Exposição Internacional
de dragões gigantes no Rio

luta para atravessar um
sistema que não consegue garantir para as
mulheres as mesmas
premissas que para os
homens; como forjar
novas profissões para
todas, e como furar a
bolha conservadora que,
geração após geração,
direciona as mulheres
para os mesmos futuros.
Mais informações: (21)
2215-0621/2224-3922.
Não recomendado para
menores de 14 anos.

adolescente que participe.
Acreditamos que a música realmente é mais uma
ferramenta de ressocialização“, ressaltou o secretário.
Reprodução/Flávia Viana

Espetáculo vai abordar violência doméstica, desigualdade de
gênero e o desdém com o qual o assunto é tratado

O SOMBRA

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Execrado em praça pública

expediente

Seres mitológicos que
povoam o imaginário das
pessoas desde os tempos
mais primórdios, os dragões
vão surgir em pleno século
XXI, em Del Castilho, na
Zona Norte do Rio. O Shopping Nova América irá
promover, de 7 de agosto a
7 de setembro, a “Exposição Internacional Dragões”,
com réplicas perfeitas dos
monstros com sons e movimentos e que chegam a me-

dir até cinco metros de altura e oito de cumprimento. A
mostra será montada na praça de eventos do complexo
comercial, e o melhor, com
entrada gratuita.
O espaço onde a exposição irá acontecer também
conta com efeitos especiais,
com uma ativação em realidade virtual, que promete tornar a experiência dos
frequentadores ainda mais
realista.

O tempo fechou para um ex-prefeito da Baixada Fluminense. Com um legado negativo deixado pelo seu
governo, marcado por denúncias de irregularidades as mais diversas, ele se transformou em persona non
grata na cidade que ajudou a afundar em um mar de dívidas. Imerso no anonimato da política por alguns
anos, o ex-mandário voltou a dar o ar da graça no lugar que era seu reduto eleitoral. E se deu mal.

Tratado com desprezo

Onde há fumaça...

Ao entrar em uma loja no Centro comercial do município, o político foi tratado com desdém e desprezo por um
cliente revoltado. Entre os adjetivos usados para atacar o
ex-mandatário, ‘vagabundo’ foi um dos mais ouvidos. Da
mesma forma que ele entrou no estabelecimento, também
saiu: calado, sem pronunciar uma palavra em sua defesa.
Para quem conhece sua trajetória política fracassada, uma
tentativa de retorno ao poder significa um péssimo sinal,
segundo analistas.

A aparição pública e tímida do ex-prefeito tem
sido vista como uma estratégia para ganhar terreno
e reconquistar a confiança da população. Esse poderá ser um dos desafios mais difíceis de sua vida política, já que saiu do governo com o filme queimado. E para recuperar, vai precisar de uma estratégica
cirúrgica, uma vez que está pisando em um terreno
que o deixa o vulnerável e pronto para transformá-lo em caça. Neste caso, caça ao corrupto.
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Coalisão de forças

Ceciliano une
discursos em
Seropédica e sai
mais fortalecido

Divulgação

Candidato do PT a uma cadeira no Senado, presidente
da Alerj atrai centenas de pessoas em encontro
promovido por aliados na cidade da Baixada Fluminense
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

noite de ontem (3) foi
marcada por fortalecimento para o candidato do PT ao Senado, André
Ceciiano. O presidente da
Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) atraiu
centenas de pessoas durante encontro no Seropédica
Atlético Clube, no Centro. O
evento foi articulado por dois

políticos de maior representatividade do município da
Baixada Fluminense: o prefeito Professor Lucas Dutra
(PSC) e o vereador Wattyla
Cebolinha (PTB). Ambos declararam apoio a Ceciliano,
que tem fortalecido sua base
a cada encontro com diversos
segmentos da sociedade.
Uma das estratégias da
campanha de André é sedimentar o discurso em torno
da união de forças pelo crescimento do Rio de Janeiro.

Ato de amor pra toda a
vida em Belford Roxo

Rafael Barreto/PMBR

Como resposta, os aliados
que apoiam sua candidatura
são unânimes em afirmar que
o estado terá um forte representante para defender causas
importantes no Congresso
Nacional. No encontro, o
político não fez promessas,
mas enfatizou que irá trabalhar com afinco para fazer do
seu mandato de senador uma
porta aberta para discussões
de temas imprescindíveis e
necessários na busca por soluções para o RJ e o país.

Centenas de pessoas ouviram as propostas de André Ceciliano no Seropédica Atletico Clube

Na edição do dia 14 de agosto
de 2019, o Hora H publicou:

Patrulha Maria da Penha completa
mil atendimentos em Belford Roxo
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Belford Roxo festeja a marca de mil atendimentos
feitos através do instrumento; serviço oferece palestra e faz valer a lei contra os agressores

As palestras informativas mostraram a
importância de fortalecer o aleitamento materno

A Secretaria de Saúde
de Belford Roxo abriu sua
agenda de conscientização
sobre a campanha do Agosto Dourado ontem (3), na
Unidade de Saúde da Família (USF) Nivaldo Cardoso
de Moura, no bairro Vila
Heliópolis, com palestras
informativas. O tema deste
ano é “Apoiar a amamentação é cuidar do futuro”
e tem como objetivo fortalecer o aleitamento materno exclusivo até os seis
meses de vida da criança e
sua continuidade até os dois
anos ou mais, além de dar
suporte a mulheres e redes
de apoio quanto a amamentação segura e seus benefícios.
Criada em 1992 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em parceria com
o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), a
campanha Agosto Dourado foi escolhida com esta
cor pelo fato de estar relacionada ao padrão ouro de
qualidade do leite materno.
A meta estabelecida pela
OMS é de aumentar em
50% a taxa de aleitamento
materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida
até 2025.
Com esses conceitos e
objetivos, a administradora
da USF Nivaldo Cardoso de
Moura, Jeane Guimarães,
destacou que o objetivo da

palestra é estimular a amamentação na atenção básica
de saúde e fortalecer o vínculo entre mãe e filho. “É
importante não só conscientizar as mães, mas também
os pais parceiros que devem
ajudar nesse período. Algumas são mães de primeira
viagem e ficam nervosas.
Então, esse apoio é fundamental. Também falamos
para gestantes, futuras mamães para fazer com que a
amamentação seja saudável
e tranquila e as crianças
cresçam bem”, explicou Jeane.
Maneira correta
A enfermeira Rita de
Fátima e a técnica de enfermagem Stefany Santana
fizeram uma encenação de
como deve ser feito o ato de
amamentar de maneira correta. “Amamentar é um ato
de amor. Mas também é primordial evitar que o índice
de morte de bebês cresça,
já que o leite passa os nutrientes e proteção contra
as doenças, até mesmo antes das vacinas”, informou
Rita. “O leite materno é rico
e tem tudo o que a criança
precisa. Mostramos como
é a coleta correta que evita
problemas futuros na mulher. Uma criança amamentada é uma criança feliz e
saudável”, complementou
Stefany.

No ritmo das comemorações do 13º aniversário da
lei brasileira que combate à
violência contra as mulheres (Lei Maria da Penha), a
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
de Belford Roxo, festeja a
marca de mil atendimentos
feitos através da Patrulha
Maria da Penha. Criada há
um ano e meio pelo Departamento de Projetos Especiais da Guarda Municipal,
a patrulha tem circulado na
cidade, realizando palestras,
combatendo todas as formas
de violência e fazendo valer
o beabá da lei.
Em maio deste ano, o
projeto ganhou o prêmio de
Melhor Projeto da Baixada
Fluminense (Personalidade
Que Faz A Diferença) concedido pela Secretaria de
Cultura, Direitos Humanos e
Igualdade Racial em parceria com a Superintendência
da Mulher da Prefeitura de
São João de Meriti.
À frente da patrulha, desde o lançamento do projeto,
as agentes da Guarda Municipal, Erika Viana, 31 e Roseane Pereira, 33, já vivenciaram histórias suficientes
para escrever um livro A
dupla atende chamadas que

Divulgação

As agentes da Guarda Municipal, Roseane Pereira e Erika
Viana, são as responsáveis pela Patrulha Maria da Penha

podem ser feitas pelo número de telefone 153 (Sistema
de Registro de Ocorrências
Informatizado) da Guarda
Municipal. O patrulhamento
é realizado por elas e agentes masculino fazem o reforço quando há resistência.
O trabalho é preventivo e
de orientação. Os casos de
violência física são encaminhados para a Delegacia Especializada em Atendimento
à Mulher (Deam).
“A Prefeitura tem uma
rede de proteção, que é formada por lugares onde há
acompanhamento psicológico e social, como o Centro
Especializado de Atendimento à Mulher (Ceambel).
Sempre orientamos as vítimas a procurarem por esses

lugares. A maioria não sabe
onde recorrer e com orientação fica mais fácil”, declara
Erika, que é casada e mãe de
um filho de 15 anos.
Palestras
e prevenção
Diariamente elas são
vistas pregando a lei pelo
município. As palestras
acontecem para homens,
mulheres, crianças e adolescentes. Como forma de
prevenção, as agentes da
guarda comparecem em
igrejas, escolas municipais, estaduais, no Centro
de Referência da Assistência Social (Cras) e Centro
de Referência Especializado de Assistência Social
(Creas) e onde forem soli-

citadas. “Sempre no final
das palestras é diagnosticado um caso de violência, através de relatos de
vítimas encorajadas pela
informação. O gratificante
é que encaminhamos para
solução junto aos setores
competentes. Nossa arma é
o conhecimento”, assegura
Erika. Formadas em Administração,
Erika e Roseane destacaram que a violência contra
a mulher não se caracteriza
apenas por agressões físicas e sexuais. “Há muitos
outros tipos de violência.
A moral, a psicológica e
a patrimonial também são
formas de violência e estão
previstas na Lei Maria da
Penha”, avisa
Roseane. Ao lado das
agentes, o Comandante da
Guarda Municipal, Fábio
Márcio Tavares Souza, revelou ter presenciado violência em sua casa, durante
a infância. “Minha mãe foi
vítima
do meu pai por muitos
anos. Eu presenciei isso.
Imagino quantos alunos
passam por isso também.
Por isso, levar a informação nas escolas é importante demais”, afirma.

Secretário de Segurança Pública faz elogios ao projeto
Satisfeito com o desempenho da Guarda
Municipal, o secretário
de Segurança Pública e
Mobilidade Urbana, João
Sant’anna Junior fez elo-

gios ao projeto. “Muitas
mulheres não têm conhecimento sobre
o que existe legalmente a seu favor. A Patrulha
Maria da Penha, de uma

maneira interessante, leva
as informações em vários
segmentos sociais, desenvolvendo um trabalho de
grande valia.
O município avança

muito com isso por ter um
prefeito, como o Waguinho (Wagner Carneiro)
preocupado em desenvolver políticas públicas a
população”, disse.
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O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ontem
(3), na abertura da sessão do plenário, que tem “plena confiança” no
sistema eleitoral brasileiro. O parlamentar afirmou ainda que as urnas
eletrônicas são motivo de “orgulho nacional”.

Renovação política
Coletivos de periferias de
todo o Brasil participarão
do 1º Encontro Nacional de
Programas de Renovação
Política do país, que acontecerá no próximo dia 13, no
Rio. O evento promovido
pelo Instituto PerifaLab tem
o objetivo de influenciar o
cenário eleitoral.

quinta-feira, 04 de agosto de 2022

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) investigam indícios de que o vereador Willian Carvalho dos Santos, o Willian Coelho
(DC), e o pai dele, o ex-policial Edson dos Santos Filho, poderiam intermediar a receptação de uma carga de trilhos do Metrô Rio.

Influenciadores vai ao TSE para
aprender sobre sistema eleitoral

Reprodução

Haddad com Freixo
O candidato do PT ao
governo de São Paulo,
Fernando Haddad, defendeu o apoio do PT a
Marcelo Freixo (PSB),
que concorrerá ao governo do Rio. Para o petista,
a legenda deve se esforçar para eleger o deputado ao Palácio Guanabara.

Passarela Segura
O RJ poderá ter o Programa Passarela Segura
para empreender ações
transversais dos órgãos
públicos para garantia da
segurança dos transeuntes
fluminenses nas passarelas
do estado, especialmente
quanto ao delito de roubo
com uso de motocicletas.

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) terá como
parceiros influenciadores
digitais no combate às
fake news sobre o sistema de votação do país e
as urnas eletrônicas. Um
grupo se reunirá hoje (4),

com o presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Na oportunidade,
esses criadores de conteúdo assistirão a palestras,
visitarão instalações da
instituição, como Seção
de Totalização e Divulga-

Primeira discussão

ção dos Resultados, que
ficou conhecida de maneira equivocada como
“sala secreta” ou “sala escura”, e aprenderão sobre
como funciona o sistema
informatizado de votação.

programa

É o que determina o Projeto de Lei
4.254/21, que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou,
em primeira discussão, na última terça-feira
(2). A proposta ainda precisa passar por uma
segunda discussão no plenário da Casa.

Participam do programa as Secretarias de
Estado de Polícia Militar, de Polícia Civil, de
Transporte, de Infraestrutura/Obras, da Casa Civil e de Governo. O Executivo também será autorizado a firmar convênios com as prefeituras
municipais do Estado e com a União Federal.

Editorial

Redes sociais amplificam
ódio, diz Roberto Barroso

O ministro Roberto
Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal),
defendeu ontem (3) a regulação das plataformas
digitais para enfrentar
conteúdos ilegítimos e
inautênticos na internet.
Afirmou ainda que redes
sociais muitas vezes amplificam o ódio e a mentira porque trazem mais
engajamento. “Há uma
contradição entre o bem o
e mal, porque é o mal que
traz mais lucro e, portanto, é preciso dar incentivos
para que as plataformas
não tenham essa intenção de amplificar o que
seja ruim”. A declaração
foi feita durante palestra
“Fake News e liberdade
de expressão”, promovida pela Corte. O evento
contou com a participação da juíza do Tribunal
Constitucional
Federal
alemão Sibylle Kessal-Wulf. Também estiveram

no encontro o presidente do Supremo, ministro
Luiz Fux, o ministro Mauro Campbell Marques,
corregedor-geral eleitoral
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro
Luis Felipe Salomão, do
STJ (Superior Tribunal de
Justiça) e o embaixador da
Alemanha no Brasil, Heiko Thoms.
“A grande preocupação que precisamos ter é
o fato de que as pesquisas
documentam que a mentira, o ódio e sensacionalismos rendem muito mais
engajamento do que o
discurso equilibrado, razoável, verdadeiro”. Barroso afirmou que há consenso sobre a regulação
das plataformas digitais.
Destacou a necessidade
de conter comportamentos inautênticos coordenados, como o uso de
trolls e robôs que atuam
para amplificar desinfor-

Conscientização

Agosto Lilás em Belford Roxo
Ceambel faz mobilização com o objetivo de alertar para a violência doméstica
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Centro Especializado de Atendimento
à Mulher de Belford
Roxo (Ceambel) abriu o
Agosto Lilás, mês de Conscientização pelo Fim da Violência contra a Mulher, com
uma mobilização no sinal em
frente ao equipamento que
fica no bairro Santa Amélia
enfatizando que a violência
doméstica precisa ter um
basta. Durante a ação foram
distribuídos vasos de plantas com a mensagem de reflexão “Mulheres são como
flores. É necessário regá-las
com amor!” e informativos
de como obter ajuda em situação de violência doméstica e familiar. A campanha
é realizada no mês de agosto
devido ao aniversário da Lei
Maria da Penha, sancionada

no dia 7 de agosto de 2006.
A coordenadora especial do
Ceambel, Cristina de Souza, explicou que as mulheres que estejam precisando
de ajuda podem procurar o
equipamento ou ligar para
180 ou 190. “Ainda temos o
telefone 2761-6604 e whatsapp 21 98157-5776. Mas a
vítima também pode se dirigir à DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento
à Mulher) mais próxima.
O Ceambel dará todas as
orientações necessárias para
essa mulher sair do ciclo de
violência. Ela terá o acolhimento de assistente social,
advogadas, psicóloga e psicopedagoga para os seus filhos menores de idade. E se
for necessário, ela terá todo
o amparo para ser encaminhada à rede de atendimento
na área social, saúde, empregabilidade e educação”,
disse.

Rafael Barreto/PMBR

Rafael Barreto/PMBR

Durante o ato, no no bairro Santa Amélia, foram exibidas palavras e frases para reflexões

MUNDO

Aviões chineses fazem sobrevoo depois de visita de Nancy Pelosi
Aviões de guerra chineses voltaram a sobrevoar a ilha de Taiwan na
manhã desta quarta-feira
(3/8), após a visita de
Nancy Pelosi, presidente
da Câmara dos Representantes dos Estados
Unidos.
De acordo com o Ministério da Defesa, foram registrados voos de
27 aeronaves da Força
Aérea da China sobre a
ilha, e 22 deles cruzaram
o estreito de Taiwan, no

limite da fronteira com o
espaço aéreo chinês.
A viagem de Pelosi foi vista como uma
provocação dos Estados
Unidos à China, já que
Pequim considera a ilha
como parte de seu território.
O caso provocou uma
das maiores crises diplomáticas recentes.
Na terça, o Ministério
dos Negócios Estrangeiros da China declarou,
em nota, que a visita da

presidente da Câmara
é “uma violação severa
do princípio de Uma Só
China e das estipulações
dos três comunicados
conjuntos China-EUA”.
“Todos esses atos são
muito perigosos. É como
se brincassem com o
fogo, e quem brinca com
o fogo acaba se queimando”, alertou o órgão.
A China ainda não
informou se o sobrevoo
faz parte de alguma atividade militar na região.

Escritório Presidencial de Taiwan / AFP Photo

A viagem de Pelosi foi vista como uma
provocação dos Estados Unidos à China
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LEVANTA A PLAQUINHA

Gabigol encerra jejum de
seis jogos sem marcar

divulgação

Atacante do Flamengo balançou
as redes na vitória sobre o
Corinthians, pela Libertadores
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

F

im do jejum! Após
seis partidas sem
marcar, Gabigol fez
o segundo gol do Flamengo
na vitória por 2 a 0 diante
do Corinthians, pelo jogo
de ida das quartas de final
da Libertadores, na Neo
Química Arena.

Arrascaeta
chega a
marca de
50 gols pelo
time do
Flamengo
Arrascaeta marcou o
50º gol com a camisa do
Flamengo na vitória contra o Corinthians por 2 a
0, na Neo Química Arena,
pelas quartas de final da
Libertadores. O meia uruguaio chegou a 11 gols na
temporada com o Rubro-Negro e falou sobre a boa
fase que vive.
Após saída errada do
Corinthians, a bola bateu
em João Gomes e sobrou
para o uruguaio chutar de
fora da área, no ângulo,
aos 36 minutos do primeiro tempo. Gabigol ampliou o placar no segundo
tempo, após boa jogada
de Rodinei pela direita. O
Flamengo leva uma ótima
vantagem para a partida
de volta, no Maracanã, na
próxima terça (9). Arrascaeta, autor do golaço que
abriu o placar, comentou
sobre o resultado e elogiou
a atuação do time de Dorival Júnior.
Dos 50 gols de Arrascaeta pelo Flamengo, 40
tiveram a assistência de
algum companheiro. Bruno Henrique é o principal
garçom, com 10 passes
para gols do meia. As vítimas favoritas do uruguaio
são o Goiás e o Vasco, que
sofreram quatro gols cada.

Gabigol chegou ao 28º
gol na história da competição e está perto de igualar
Luizão, que tem um a mais
e é o brasileiro com mais
gols na Libertadores. O gol
de Gabigol contra o Corinthians veio aos cinco minutos do segundo tempo, após
Rodinei passar por Fausto
Vera e achar o passe. O atacante do Flamengo dominou, saindo da marcação de

Balbuena, e bateu de chapa.
O Flamengo volta a campo
no sábado (6), às 20h30,
contra o São Paulo. A partida, válida pela 21ª rodada
do Brasileirão, será realizada no Morumbi. A equipe carioca ocupa a quinta
colocação da competição,
com 33 pontos em 20 jogos disputados. A decisão
das quartas de final contra
o Corinthians está marcada

Gol foi em jogo de ida das quartas de final da Libertadores

para a próxima terça-feira,
dia 9, às 21h30, no Mara-

canã. O Flamengo pode
perder por até 1 a 0 que se

Fred diz que Fluminense quer reunião
na semana que vem para definir futuro
Fred pode voltar ao dia a
dia do Fluminense em breve.
Foi o que revelou o próprio
ex-atacante durante participação do podcast ‘’Podpah’’
na última segunda-feira (1)
ao ser perguntado sobre
seus planos após deixar os
gramados. Segundo o agora
aposentado ídolo tricolor,
ele deve ter uma reunião
com o presidente Mário Bittencourt na próxima semana
para definir seu futuro.
“Estou definindo ainda (o futuro). Chegou uma
parada legal para a Copa
que estou analisando. Tem
que ver como vai ficar a
programação da família
ou do próprio Fluminense
também. O presidente quer
conversar comigo semana
que vem para definir meu
futuro. E os caras lá quando chamam não tem nem
como não aceitar. É como

divulgação

Ex-atacante vai conversar com o presidente Mário Bittencourt

uma convocação. O suporte que me deram depois de
tudo que aconteceu na Copa
(de 2014)... Não tem nem o
que falar”, disse Fred. Durante a participação de mais
de duas horas no podcast,
o ex-jogador falou ainda
sobre outras coisas sobre
sua recente despedida do
futebol. Segundo Fred, ele
vetou a ideia de um documentário sobre os últimos

meses de sua carreira para
não atrapalhar o ambiente
do Fluminense.
‘’Queriam fazer um documentário dos últimos
quatro meses da minha
carreira. Eu que meio que
vetei. Os caras do Fluminense queriam fazer. Mas
sei como é o ambiente do
futebol, o vestiário é muito fechado. Qual era o meu
medo? Essas câmeras lá

dentro me acompanhando o
tempo todo poderiam inibir
ou atrapalhar a concentração dos outros jogadores’’,
explicou.
‘’Queriam fazer um documentário dos últimos
quatro meses da minha
carreira. Eu que meio que
vetei. Os caras do Fluminense queriam fazer. Mas
sei como é o ambiente do
futebol, o vestiário é muito fechado. Qual era o meu
medo? Essas câmeras lá
dentro me acompanhando o
tempo todo poderiam inibir
ou atrapalhar a concentração dos outros jogadores’’.
Fred voltou a repetir o
discurso de que não merecia todas as homenagens
que recebeu no último dia 9
de julho, quando mais de 60
mil tricolores foram ao Maracanã acompanhar a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará.

Botafogo fica de olho em uma possível
transação do goleiro Andrew para o Porto
O Botafogo pode receber
um reforço no caixa com
uma possível transação entre o Gil Vicente e o Porto,
ambos de Portugal. É que
o clube do Estádio do Dragão quer um novo goleiro
e avalia a contratação de
Andrew, cria da base que
ainda tem 30% dos direitos
econômicos ligados aos alvinegros.

Nos últimos dias, a imprensa portuguesa noticiou
que o Porto está no mercado atrás de um substituto
para o argentino Marchesín, que deixou o clube. Os
cotados são três brasileiros.
Além de Andrew, Luiz Júnior (Famalicão) e Samuel
Portugal (Portimonense)
também estão na lista.
A diretoria do Gil Vi-

cente afirmou que não recebeu nenhum contato por
Andrew ao ser perguntada
sobre o assunto.
Na tarde desta quarta-feira, parte dos veículos
de Portugal colocaram Samuel na frente pela vaga
no elenco do Porto, mas o
martelo ainda não foi batido.
Andrew deixou o Bo-

tafogo no meio de 2021,
sem atuar pelo profissional, quando já estava com
contrato próximo do fim e
acertou com o Gil Vicente.
Para liberar o garoto, a diretoria alvinegra manteve
30% dos direitos econômicos. Contratado para o
sub-23, o garoto de 21 anos
ganhou espaço e já fez 11
jogos pelo time principal.

classificará para a semifinal
da Libertadores.

Fluminense
x Cuiabá:
mais de
26 mil
ingressos
vendidos

Mais de 26 mil ingressos
já foram vendidos para a
partida entre Fluminense e
Cuiabá, pela 21ª rodada do
Campeonato Brasileiro, que
acontece no próximo dia 7
de agosto (domingo), às 16h,
no Maracanã. As vendas tiveram início no último sábado (30), com os check-ins de
sócios. A venda online para
não-sócios e torcedores visitantes começou na terça-feira
(2), enquanto a comercialização nas bilheterias acontece
a partir desta quinta (4). Para
utilizar acessar o estádio com
o QR Code dinâmico, o sócio
deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login com
o CPF (apenas os números,
sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio.
Após finalizar o check-in,
deverá ser feita a validação
através do token disponibilizado no APP (Quem já tem o
APP baixado não precisa fazer a validação). O QR Code
dinâmico ficará disponível 6
horas antes do evento. Ele é
baixado automaticamente no
momento em que o sócio entra no APP e ficará disponível na aba “Meus pedidos”.
Uma vez baixado, o QR
Code funcionará mesmo que
não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será
somente com o APP.

Goleiro Lucas Perri negocia com o Botafogo

O goleiro Lucas Perri,
destaque do Náutico no
ano, é alvo do Botafogo
para a temporada de 2023.
Emprestado pelo São Paulo, clube com o qual possui vínculo até o fim de
janeiro, ele tem contrato
com o Timbu até dezembro. Apesar do interesse
do clube carioca, há um

acordo para que o jogador
só deixe o Alvirrubro ao
fim da Série B.
Por ter menos de seis
meses até o fim do vínculo definitivo com o São
Paulo, Lucas Perri pode
assinar pré-contrato com
qualquer clube. O Botafogo entrou em negociação
pelo goleiro e tem conver-

sas com o staff do atleta
para fechar o acordo.
Um aspecto que aproxima Lucas Perri e Botafogo é o fato de John Textor,
gestor do clube carioca,
também ser investidor do
Crystal Palace, clube da
Inglaterra que Perri já passou, na temporada 2019.
Embora o empresário não

estivesse envolvido com
o clube inglês naquela
época, pessoas ligadas ao
Crystal Palace já referendaram a contratação pelo
Botafogo.
Lucas Perri tem 41 jogos na temporada pelo
Náutico e tornou-se uma
das principais peças do
elenco no ano. Foi herói

divulgação

Goleiro está atualmente no Náutico

do título pernambucano
diante do Retrô, defendendo duas cobranças nas
penalidades. Na Série B,

apesar de o time ter a pior
defesa do campeonato,
também teve atuações importantes.
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reajuste salarial

Servidores municipais da Educação
devem paralisar no dia 15 de setembro

Divulgação

Na terça-feira (2), 90% dos profissionais aderiram
ao movimento que reivindica reajuste salarial
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

s servidores municipais da Educação
do Rio de Janeiro
devem paralisar as atividades novamente por 24 horas no dia 15 de setembro.
Na terça-feira (2), 90%
dos profissionais aderiram
ao movimento, de acordo
com o Sindicato Estadual
dos Profissionais de Edu-

cação.
Os servidores reivindicam reajuste salarial de
quase 30%, congelado desde 2019. Segundo o grupo,
a Secretaria Municipal de
Educação disse que iria
possibilitar a conversa dos
profissionais com a Secretaria de Fazenda para as
correções, mas isso ainda
não foi feito.
Ontem (3), não houve
paralisação. Na terça-feira
(2) um ato foi realizado

por trabalhadores em frente à sede da Prefeitura, na
Cidade Nova, no Centro.
Em nota, a Prefeitura disse que a paralisação mobilizou menos de
0,03% dos servidores da
pasta e nenhuma unidade
fechou em função da mobilização. O comunicado
afirma ainda que há reuniões constantes com representantes da categoria,
para uma escuta ativa dos
profissionais.

Paralisação deve acontecer por 24 horas

Benefício para caminhoneiros começa a ser pago do dia 9

A partir da próxima
terça-feira (9) começam
a ser pagos os benefícios
emergenciais concedidos
a caminhoneiros. A portaria interministerial que
regulamenta a medida
voltada a “transportadores
autônomos de carga” foi
publicada em edição especial do Diário Oficial da
União na noite de terça-feira (2).
O prazo para pagamento do benefício vai até 31
de dezembro de 2022, e
será pago em seis parcelas
mensais no valor de R$ 1
mil, “observado o limite
global de recursos de R$

5,4 bilhões”, conforme
informa o Ministério do
Trabalho e Previdência
(MTP), que é o órgão gestor do benefício.
O auxílio tem por objetivo ajudar os transportadores autônomos de carga
a enfrentar o estado de
emergência que decorre
da alta do preço de combustíveis e derivados.
Segundo o MTP, têm
direito a receber o Benefício Caminhoneiro-TAC os
transportadores de carga
autônomos com CPF válido e cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de

divulgação

de pagamento, o Ministério de Infraestrutura, por
meio da ANTT, encaminhará mensalmente ao
MTP a relação dos transportadores autônomos de
cargas que estiverem na
situação ativa no RNTR-C”, acrescenta o ministério.
O terceiro lote deverá
estar disponível em 24 de
setembro; e as demais parcelas, nos dias 22 de outuPortaria foi publicada no Diário Oficial
bro, 26 de novembro e 17
Cargas (RNTR-C) até 31 rão pagas a primeira e a de dezembro.
Aqueles que estiverem
de maio de 2022, na situ- segunda parcelas, referenação de Ativo”, entre ou- tes aos meses de julho e com situação cadastral
pendente ou suspensa poagosto.
tras exigências.
No dia 9 de agosto se“Para os próximos lotes dem regularizar o registro

Prato Feito Carioca inaugura mais uma cozinha

A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMAS), inaugurou ontem
(3), a 13ª Cozinha Comunitária do programa Prato
Feito Carioca. A nova unidade vai funcionar em Acari, na Zona Norte.
O programa é uma política pública da Prefeitura
de combate à fome, criado
para diminuir os efeitos
sociais da crise econômica
e da pandemia. Até o momento, já foram servidas
74 mil refeições.
Além da unidade de
Acari, já estão funcionan-

do, desde junho, as cozinhas da Mangueira, Andaraí, Realengo, Anchieta,
Tanque, Campo Grande,
Vila Kennedy, Guaratiba,
Costa Barros, Bento Ribeiro, Bangu e Nova Sepetiba.
Cada Cozinha Comunitária
Carioca oferece 5.600 refeições por mês.
Os 47 Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) são responsáveis pela seleção do
público para receber gratuitamente as refeições das
Cozinhas
Comunitárias
Cariocas. O critério é que
as pessoas sejam inscritas

no CadÚnico (cadastro de
programas sociais federais)
e tenham renda per capita
mensal de até R$ 105.
Previstas pelo Sistema
Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional
(Sisan), criado em 2006, as
cozinhas comunitárias nunca tinham sido implementadas de forma sistemática
nas cidades brasileiras.
Cada cozinha recebe
apoio operacional e técnico para oferecer refeições
nutritivas e balanceadas,
respeitando as normas de
manipulação de alimentos do Instituto Municipal

de Vigilância Sanitária. A
SMAS é responsável pelo
fornecimento de equipamentos e alimentos.
A Cozinha Comunitária
Carioca inaugurada tem
parceria com a sociedade
civil por meio da Associação de Moradores de Acari.
Cada unidade do programa
está sendo implantada em
áreas onde organizações
sociais atuam, possibilitando a sua instalação mais
rápida nas áreas mais vulneráveis da cidade. E todas
são qualificadas e integradas ao Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).

Município do Rio oferece curso gratuito da PGM

Atenta aos princípios
do Direito Administrativo,
muito utilizados em setores
da administração pública,
a Procuradoria do Município do Rio (PGM) realiza
o curso Reforma da Lei de
Improbidade Administrativa.
Organizado pelo Centro de Estudos da PGM, o
projeto integra o Programa
de Residência Jurídica da
casa e conta com a participação de desembargadores,
promotores de justiça e defensores públicos, além de
procuradores do município
e do estado. As aulas, que
tiveram início em julho,
vão ocorrer nos dias 9, 16,
23 e 30 de agosto e 6 de setembro, na sede da PGM.

Todo o conteúdo ficará disponível no canal do órgão
no Youtube: youtube.com/
PGMrio.
“O tema escolhido é de
fundamental importância
para a efetivação da integridade na gestão pública.
Nosso curso sobre a recente reforma da Lei de Improbidade tem o objetivo
de oferecer aos participantes uma visão aprofundada
e atualizada das principais
mudanças no regime jurídico da improbidade administrativa”, comenta Daniel
Bucar, Procurador-Geral
do órgão.
Entre os assuntos a serem abordados estão os
desafios da improbidade
administrativa e direito

sancionador, os tipos de
atos de improbidade em
espécie e os impactos da
reforma da LIA na advocacia pública, além da visão
geral da lei, que será apresentada em aula ministrada
pelo Procurador do Município e Diretor do Centro
de Estudos da PGM, Rafael
Oliveira.
A aula inaugural foi ministrada pela desembargadora do TJ/RJ, Inês da
Trindade Chaves de Melo,
e pelo advogado e ex-advogado Geral da União, Fábio Medina Osório. Outras
personalidades do mundo
jurídico integram o grupo
de palestrantes. Também
participam do curso Rafael Oliveira (Procurador do

Município do Rio. Mestre e
Doutor em Direito), Mauro
Roberto Gomes de Mattos
( Advogado), Rodrigo Valgas (Advogado, Mestre e
Doutor em Direito), Flávio
Willeman (Procurador do
Estado do Rio de Janeiro
– Mestre em Direito), Luís
Vale (Procurador do Estado
de Alagoas), Cristiano Castilhos (Advogado), Thaís
Marçal (Advogada, Mestre
pela UERJ), José Roberto
Mello Porto (Defensor Público do Estado do Rio de
Janeiro e Mestre em Direito), Fabrício Bastos (Promotor de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro e Mestre em Direito) e Rodrigo
Zambão (Procurador do
Estado do Rio de janeiro).

na ANTT para se habilitarem.
O Ministério do Trabalho ressalta que o benefício não é cumulativo com
o Benefício Taxista e será
pago apenas um por CPF,
independentemente se o
beneficiário tiver mais de
um veículo cadastrado.
“Será designada uma
instituição bancária federal registrada para efetivar
o pagamento que será feito em conta digital. Os valores não movimentados
no prazo de 90 dias, contados da data de depósito,
retornarão para a União”,
acrescenta.

Tarifa do VLT vai aumentar
R$ 0,25 nessa sexta-feira

Divulgação

Novo valor do modal será R$ 4,05

A tarifa da passagem do
VLT Carioca vai ser de R$
4,05, a partir desta sexta-feira (5). Atualmente, a
viagem custa R$ 3,80. De
acordo com o modal, essa é
a primeira mudança no valor da tarifa desde o início
da operação, em 2016.
O novo valor, no momento o mesmo dos ônibus municipais, mantém a
possibilidade de integração
sem nova cobrança nas conexões. O VLT preserva
também suas integrações
via Bilhete Único Intermunicipal, que garantem as
conexões com trens, barcas
e ônibus intermunicipais
pelo valor máximo de R$
8,55, seguindo as regras
estabelecidas pelo Governo
do Estado.
A transferência entre linhas do sistema ou nova
viagem no mesmo sentido
em até 1 hora se mantêm
gratuitas, sempre com a va-

lidação do cartão de passagem no ato do embarque.
Na justificativa da resolução, o texto considera
que “o bilhete unitário é
reajustado nos termos estabelecidos no contrato de
Parceria Pública-privada
supracitado” e “que o valor
do bilhete unitário cobrado dos usuários é o mesmo
desde o início da operação
comercial do VLT Carioca,
em julho de 2016″.
O modal, que conta 3 linhas e 29 paradas, percorre
o Centro e o Porto do Rio,
interligando todas as demais redes de transporte
metropolitano: metrô, trens,
ônibus, barcas e teleférico,
aeroporto, rodoviária e terminal de cruzeiros. O VLT
Carioca foi construído, no
âmbito do projeto de revitalização da região Centro da
cidade, iniciado após a escolha do Rio para sediar os
Jogos Olímpicos de 2016.
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Dias de angústia

Adolescente desaparece na Baixada
após sair para comprar refrigerante
Reprodução

Polícia vai rastrear aparelho celular de Jeferson de Castro,
que sumiu na tarde do dia 26 de junho em Mesquita
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

pós mais de um mês
sem notícias, a angústia de Patrícia
Vilela Monteiro e Carlos Alberto Gonçalves de Castro
só aumenta. Eles são pais do
adolescente Jeferson Monteiro de Castro, de 15 anos,
que desapareceu no dia 26
de junho, depois que saiu
de casa para ir ao comércio
comprar um refrigerante em
Mesquita, na Baixada Fluminense.
Naquela tarde, segundo
Patrícia, a família se preparava para ir à igreja. Os
planos mudaram quando ela
percebeu que o flho demorava retornar para casa. “Passados 20 minutos, eu liguei
e o telefone dele estava desligado. Desde então os dias
têm sido de aflição. Não sabemos o aconteceu”, diz.
De acordo com a mãe, o
menino passava por acompamento psicológico, sem
administração de medica-

mentos, há cerca de dois
meses, após apresentar sinais de depressão. “Nos
últimos dias, ele vinha
apresentando mudanças de
comportamentos, alterações
de humor e crises de ansiedade. Mesmo com todos os
problemas, ele mantinha a
rotina de ir à escola e também frequetava a academia
comigo. Tanta coisa passa
na cabeça da gente; acredito que ele tenha surtado e
esteja andando sem rumo”,
afirma Patrícia.
Celular avaliado
em R$ 8 mil
Quando desapareceu, Jeferson estava com um celular caríssimo. O iPhone
11, avaliado em R$ 8 mil,
foi presente da mãe. Patrícia não acredita que o filho
tenha vendido o aparelho,
mas teme que o objeto possa
ter atraído criminosos para
fazer algum mal ao adolescente.
“Esse mundo cheio de
gente ruim me deixa aflita.
Meu filho não saía de casa

Jeferson de Castro passava por tratamento
psicológico, segundo a mãe, Patrícia

sozinho. Tenho esperanças
de que o telefone vai tocar
com alguém informando
que o Jeferson foi encontrado”, conta.
O Setor de Descoberta de
Paradeiros da Delegacia de
Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) solicitou à
operadora informações para

analisar o rastreamento do
aparelho, que
foi desligado
minutos depois
dele desaparecer.
Informações sobre possíveis paradeiros de Jeferson Castro

Bruno Krupp é preso após atropelar
e matar adolescente na Zona Norte
A polícia prendeu na manhã de ontem (3), em um
hospital no Méier, na Zona
Norte do Rio, o modelo e
influenciador Bruno Krupp
pela morte do adolescente
João Gabriel Cardim Guimarães, no último sábado
(30). Ele pilotava uma moto
sem placa em alta velocidade e não tinha habilitação.
O mandado de prisão contra o infrator, que responde por homicídio com dolo
eventual, quando se assume
o risco de matar, foi expedido pela Justiça do Rio.
De acordo com policial

Reprodução

Bruno atropelou o adolescente que
atravessava na faixa de pedestres

que atendeu a ocorrência,
o impacto da batida foi tão
grande que a perna esquerda
da vítima chegou a ser am-

PM apreende
escopeta 12 mm
e prende traficante
em Nova Iguaçu
Policiais militares do 20º
BPM (Mesquita) prenderam
ontem (3) um suspeito de
tráfico de drogas e apreenderam uma arma de grosso calibre após trocar tiros
com criminosos no Parque
Ambaí, em Nova Iguaçu, na

Baixada Fluminense.
De acordo com informações, os agentes estavam em
patrulhamento em um dos
acessos a Comunidade do
Boi quando foram atacados
a tiros na Rua Juventude. Os
policiais reagiram e cerca-

putada e foi parar 50 metros
à frente do local do acidente,
no gramado entre o calçadão
da orla da Barra da Tijuca e

a areia da praia. O estudante
foi levado às pressas para o
Hospital Municipal Lourenço Jorge. A perna foi colocada em uma caixa com gelo,
mas ele não resistiu.
Imagens de câmeras de
segurança mostram a moto
acelerada na Avenida Lúcio
Costa e o momento em que
João Gabriel e a mãe atravessavam a rua, na faixa de
pedestres, antes do impacto. Testemunhas contaram
que o modelo é conhecido
e sempre passa em alta velocidade com sua moto pelo
local.

podem ser repassada para to - pai); (21) 97126-1502
os seguintes contatos: (21) (Mães Virtuosas); e 2253973194011 (Carlos Alber- 1177 (Disque Denúncia).

Jovem é estuprada e queimada

Reprodução

A vítima teve 30 por cento do corpo queimado

Uma jovem de 18 anos
sofreu um abuso sexual
Divulgação
dentro da própria casa e
teve parte do corpo queimado, após ter o imóvel
invadido por um homem
na madrugada da última
segunda-feira (1). A violência aconteceu na Rocinha,
comunidade na Zona Sul
do Rio.
Amigos da vítima disseram que a mulher e o criminoso não se conheciam.
A Polícia Militar informou
A escopeta e a droga apreedidas pelos agentes no Ambaí
que agentes da UPP (Uniram a área. Na ação, um sus- nições do mesmo calibre; e dade de Polícia Pacificapeito acabou preso. A guar- 980 pinos de cocaína. A dora) foram acionados pela
nição apreendeu ainda uma ocorrência foi registrada na mãe da vítima.
01 escopeta 12mm; 27 mu- 58ª DP (Posse).
Com ferimentos nas per-

nas e nos braços, a vítima
foi socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e depois encaminhada para o Hospital
Pedro II, em Santa Cruz, na
Zona Oeste. A unidade possui um Centro de Tratamento de Queimados.
Moradores têm usado as
redes sociais para pedir ajuda à vítima que perdeu praticamente tudo no incêndio.
“Essa família tá precisando
muito de oração e de ajuda. Obrigada a quem está
ajudando”, disse uma amiga de infância. O caso foi
registrado como estupro e
tentativa de homicídio.

Pastor é acusado de abusar sexualmente de fiel durante oração no Rio

Um pastor de uma igreja
evangélica é alvo de investigação pela Polícia Civil por
importunação sexual contra
uma fiel. O crime aconteceu na Igreja Pentecostal

Justiça de Deus, em Paciência, Zona Oeste do Rio.
De acordo com reportagem
do O Dia, a vítima acusa o
pastor evangélico de colocar
o pênis para fora da roupa e

encostar em suas pernas durante uma campanha de oração, dentro de sua própria
casa, enquanto ela orava de
olhos fechados. No depoimento, a mulher disse que

o pastor teria se aproveitado
do momento de fé para abrir
o zíper da calça e cometer o
abuso. Ela ligou para a polícia, mas o homem fugiu antes da chegada dos agentes.

Desde então, ninguém sabe
do paradeiro dele.
“A investigação está em
andamento e estamos tentando identificar outras possíveis vítimas. Temos que

juntar bem mais elementos
para fundamentar um pedido
de prisão”, disse o delegado
Fabio Luiz da Silva, da 36ª
DP (Santa Cruz), responsável pela investigação.
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Mutirão jurídico vai oferecer
serviços à população de rua
Até 5 de agosto o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF2) vai oferecer orientação e outros serviços
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) realiza
até 5 de agosto o primeiro
Mutirão PopRuaJud do Rio
de Janeiro. O evento pretende orientar e oferecer
serviços de atenção básica e
de documentação, além de
atendimento jurídico, para
pessoas em situação de rua.
Os interessados devem
procurar a Catedral Metropolitana de São Sebastião,
na Avenida Chile, 245, no
Centro do Rio, entre às 9h e
15h. O objetivo do evento é

oferecer ao cidadão a possibilidade de fazer o requerimento de benefícios previdenciários e parcelas como
o Auxílio Brasil, FGTS e
seguro desemprego.
Caso o pedido administrativo seja negado, o solicitante será encaminhado
à Defensoria Pública da
União, que também estará
presente e poderá propor
ação na Justiça Federal no
mesmo dia.
Também estarão presentes a Justiça Estadual, para
resolver questões relativas
a registro e de família, a
Justiça do Trabalho, para
fazer a atermação de ações
trabalhistas pedindo verbas

rescisórias devidas ao atendido, e a Justiça Eleitoral,
para prestar orientações aos
visitantes.
Todos os presentes também vão receber alimentação e serviços como corte
de cabelo, banho, assistência à saúde e odontológica.
No local, também haverá
a emissão de documentos,
como, por exemplo, certidão de nascimento, identidade, CPF e certificado
reservista.
O trabalho ao longo dos
três dias será coordenado
pelo Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos da 2ª
Região (NPSC2).

Divulgação

Interessados devem procurar a Catedral Metropolitana de São Sebastião

Detro-RJ aplicou mais de 200 multas
O Departamento de
Transportes
Rodoviários
do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) divulgou que
no mês de julho 225 multas
foram aplicadas, durante
operações em todo estado.
As cidades que mais registraram autuações foram Rio
de Janeiro, Magé, Duque de
Caxias, Nova Iguaçu e São
Gonçalo.
Os ônibus intermunicipais
lideraram o ranking e foram
multados 131 vezes, as vans

25, além de 69 veículos flagrados realizando transporte
irregular de passageiros.
As principais irregularidades flagradas nos ônibus
intermunicipais foram o descumprimento de portarias e
decretos, mau estado de conservação e descumprimento
do quadro de horários. Já entre as vans intermunicipais o
desvio de itinerário e o excesso de passageiros foram
as principais irregularidades
flagradas.

Divulgação

Ônibus intermunicipais lideraram
o ranking com 131 sanções

Câmara aprova MP do teletrabalho
A Câmara dos Deputados
aprovou o texto da Medida
Provisória (MP) 1108/22
que regulamenta o teletrabalho e altera regras do auxílio-alimentação. O texto
foi aprovado por 248 votos
a favor e 159 contrários. A
MP segue agora para o Senado e precisa ser votada
até o domingo (7), quando
perde a validade.
Entre outros pontos, a
MP considera o teletrabalho
ou trabalho remoto aquele
que é prestado fora das dependências do empregador
de maneira preponderante
ou não, com tecnologias de
informação e comunicação
e que não se configure trabalho externo.
O texto apresentado pelo
relator, deputado Paulinho
da Força (Solidariedade-

Divulgação

Texto segue agora para o Senado

-SP), prevê que o regime
de teletrabalho se dará por
jornada, produção ou tarefa.
Contudo, a proposta exclui
a previsão de aplicação da
jornada diária de trabalho
de até oito horas, do pagamento de horas-extras, pagamento de valor adicional
por trabalho noturno, con-

forme consta na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
Os empregados em regime de teletrabalho ficam
submetidos às disposições
previstas na legislação local
e nas convenções e acordos
coletivos de trabalho na
base territorial onde o em-

pregador contratou o trabalhador. Aprendizes e estagiários também poderão fazer
teletrabalho.
A MP diz ainda que o
uso de ferramentas, como
e-mails, fora do horário de
trabalho não será considerado como sobreaviso e que
os empregadores terão que
dar prioridade para o regime remoto aos empregados
com filhos de até quatro
anos. Além disso, a MP diz
que a negociação da jornada
de trabalho ocorrerá individualmente, entre o trabalhador e o empregador.
“Acordo individual poderá dispor sobre os horários e meios de comunicação entre o empregador
e o empregado, desde que
assegurados os repousos legais”, diz o texto.

Empresas de telefonia
serão obrigadas a
realizar cancelamentos
por meio de aplicativos

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou o
projeto de lei que determina a obrigatoriedade
das empresas de telefonia
a disponibilizar opções de
cancelamento de contratos ou troca de plano de
serviços por meio de aplicativos de atendimento ao
consumidor.
A medida é determinada pelo Projeto de Lei
5.141/21, de autoria do
deputado Anderson Moraes (PL).
O consumidor deverá
ser informado sobre os
custos adicionais ou reduzidos com a referida
troca de planos, assim
como dos serviços que
deixarão de ser prestados
após o cancelamento, garantido ao consumidor,
em ambos os casos, o
ressarcimento ou bônus
de valores pagos antecipadamente.
A medida não altera as
respectivas multas e demais condições contratuais, tratando-se de medida
para facilitar a resilição
contratual pelo consumidor e possibilidade de
migração entre os planos
ofertados pela respectiva
operadora.

Em caso de descumprimento, a empresa pode
estar sujeita à multa diária de 1.000 UFIR – cerca de R$4.090,00 – ao
consumidor, revertidas ao
Fundo Estadual de Apoio
ao Programa de Proteção
ao Consumidor (FEPROCON).
“Queremos criar uma
legislação punitiva às empresas de telefonia celular
que abusam da relação de
consumo junto aos cidadãos, quanto à dificuldade de encerrar serviços
ou trocar planos de telefonia e dados de internet,
quando o consumidor não
desejar mais o respectivo serviço, obrigando as
operadoras a incluir tais
possibilidades por meio
de aplicativos de atendimento ao consumidor.
É uma prática abusiva a
ausência ou restrição de
ferramentas para que o
consumidor se retire de
um serviço que o consumidor não deseja, causando enormes transtornos
à população”, justificou
Moraes.
A norma segue para o
governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15
dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Alerj aprova criação de protocolo para atendimento às vítimas de racismo
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou
em segunda discussão, na
quarta-feira (3), o protocolo de atendimento ‘Durval
Teófilo’, para atendimento às vítimas de racismo e

condutas análogas e seus
familiares. A medida é
prevista no Projeto de Lei
5.663/22, de autoria das
deputadas Renata Souza e
Mônica Francisco, ambas
do PSol, e do deputado
Carlos Minc (PSB).

Durval Teófilo Filho, de
38 anos, que dá nome ao
projeto de lei, foi assassinado, em fevereiro deste ano,
ao ser confundido com um
bandido pelo vizinho, que
é sargento da Marinha.
De acordo com o depu-

tado Carlos Minc (PSB),
que preside Comissão de
Combate às Discriminações da Alerj, a medida se
faz necessária.
“Pessoas negras são
perseguidas, mortas, agredidas, presas pelo simples

fato de serem negras, o que
nos aponta para um sistema
estrutural onde racismo é o
principal problema social a
seu enfrentado, para construir uma sociedade segura
para a população negra”,
afirmou Minc.

Também assina o texto
como coautor o deputado
Waldeck Carneiro (PSB).
A medida segue para o governador Cláudio Castro
(PL), que tem até 15 dias
úteis para sancioná-la ou
vetá-la.
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Escola é reformada em Resende
Serviços na E. M. Adelaide Lopes incluem ainda pintura de toda a unidade e troca de pisos e janelas
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Resende iniciou recentemente as obras
de reforma geral da Escola
Municipal Adelaide Lopes,
localizada no distrito da
Capelinha. Os serviços envolvem desde ampliação de
salas até troca de telhado.
De acordo com informações
da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos,
as obras iniciaram na última
semana e concentram-se,
atualmente, na retirada de
toda a cobertura para a colocação de uma nova. Além

disso, a unidade também
terá seus espaços ampliados
com sala administrativa,
sala de aula, refeitório, cozinha, varandas, trocas de pisos e janelas e pintura geral.
“A Escola Adelaide Lopes atende alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental e as obras
têm o objetivo de deixar o
espaço mais confortável e
seguro às crianças do distrito. Em breve, entregaremos
mais uma unidade de ensino
novinha e reformada para
que nossa cidade consiga
atingir a excelência nos serviços prestados à população
- explicou o prefeito Diogo
Balieiro Diniz.

Unidades
escolares reformadas
Desde 2017, a atual gestão da Prefeitura de Resende
já entregou 32 unidades escolares, dentre inauguradas
e reformadas. Outras quase
20 unidades estão passando por obras de reforma e/
ou ampliação. Além dessas,
outras três estão sendo construídas.
Com as construções, melhorias e ampliações já entregues, mais de 600 novas
vagas em creche foram criadas pela atual gestão. Assim
que as obras em andamento
forem entregues, em breve,
novas vagas, em diferentes
bairros, serão abertas.

Divulgação/PMR

As obras começaram na semana passada com a retirada de toda a cobertura

Porto Real entra na Campanha Volta Redonda abre
Mundial Contra Hepatites Virais chamamento público

Divulgação/PMVR

Cerca de 60 pessoas foram atendidas neste mês durante a campanha do Julho
Amarelo, que marca o Dia
Mundial da Luta Contra Hepatites Virais, comemorado

no dia 28 de julho. Realizada por meio do Programa
Municipal de Hepatites Virais nas Unidades de Saúde
da Família (USFs), a campanha foi concluída na unida-

de do bairro Bulhões, onde
além da realização do Teste
Rápido de Hepatite, também
houve a conscientização sobre a Doença.
Entre as unidades que reDivulgação/PMPR

Agentes da USF se empenharam no atendimento

ceberam a campanha, também estão as USFs dos bairros Jardim Real, São José,
Freitas Soares e Centro. “A
campanha termina aqui, porém é importante reforçar
que a população pode solicitar a realização do teste durante todo o ano nas USFs de
referência. Lembro também
que o tratamento para as Hepatites virais B e C também
são ofertados no município”,
explica a coordenadora do
Programa de Hepatites Virais, Carla Gomes.

Itatiaia implanta modelo de Escola
Cívico-Militar no bairro Campo Alegre
O retorno às aulas na
rede municipal de ensino,
foi segunda-feira (1º) e teve
novidades para os alunos do
Colégio Ana Elisa Lisboa
Gregori, no bairro Campo
Alegre, em Itatiaia. Com
a aprovação do modelo de
Ecim (Escola Cívico-Militar) pela comunidade escolar da unidade e a publicação no Diário Oficial da
União, do Extrato de Acordo de Cooperação Técnica
para Implantação da Escola
Cívico-Militar, no último
dia 19, a proposta começa a
ser implementada no retorno às aulas neste segundo
semestre.
Cinco militares estiveram presentes no estabelecimento de ensino auxiliando o corpo técnico da
unidade no desenvolvimento do projeto. De acordo
com a Secretaria Municipal
de Educação, nos próximos
dois anos algumas etapas

Divulgação/PMI

O modelo será iniciamente implantado
no Colégio Ana Elisa Lisboa Gregori

vão acontecer, em busca de
certificação definitiva como
Escola Cívico-Militar.
“Haverá uniformes específicos para a Escola Cívico
Militar, que terá identificação em sua fachada informando ser uma Ecim. A
mudança para o novo modelo não envolve repasse de
recursos financeiros entre as
partes. Tem vigência de 12
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos

períodos, até o limite de 36
meses, mediante celebração
de aditivo. A inovação será
fomentada pelo Programa
Nacional das Escolas Cívico-Militares, instituído pelo
Decreto nº 10.004, de 5 de
setembro de 2019”, explica
a Secretária de Educação,
Solange Miranda.
Iniciativa do
Ministério da Educação
O Programa Nacional

das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em
parceria com o Ministério
da Defesa, e apresenta um
conceito de gestão nas áreas
educacional, didático-pedagógica e administrativa,
com a participação do corpo
docente da escola e apoio
dos militares.
A proposta do governo
federal é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em
todo o país, até 2023.
Segundo o MEC, atualmente em torno de 300 municípios em todo o território
nacional estão na lista de
espera de adesão ao programa.
Para participar as escolas
devem ter entre 501 e mil
matrículas nos anos finais
do ensino fundamental e do
médio, atender aos turnos
matutino e/ou vespertino e
ter alunos em situação de
vulnerabilidade social.

Palestra sobre violência contra o idoso
A equipe do Centro de
Referência
Especializado de Assistência Social
(CREAS) de Quatis promoveu no dia 21, uma palestra sobre o Dia Mundial
de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que é celebrado no dia

15 de junho.
O evento aconteceu no
auditório da Prefeitura de
Quatis, onde a superintendente de Políticas para a
Pessoa Idosa do governo
do Estado, Ana Furtado
Vasconcelos, abordou diversas reflexões em rela-

ção ao crescimento populacional de idosos, além de
explicar sobre as violações
que este público vem sofrendo nos dias atuais.
A palestra contou com
a participação do prefeito
de Quatis, Aluísio d’Elias,
da equipe da Secretaria

Municipal de Assistência
Social (SMAS) e dos idosos inseridos nos grupos
de convivência do CRAS
Dona Júlia Esperança e
CRAS Maria de Lourdes
que, na ocasião, receberam
exemplares do Estatuto do
Idoso.

Os interessados em oferecer e testar novos produtos
e serviços podem se credenciar pela internet

A Prefeitura de Volta
Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Turismo (SMDET), abriu
um chamamento público
para empresas participarem
do programa “Sandbox Volta Redonda”. O termo em
inglês é utilizado para classificar um ambiente de testes livre para startups e empresas de inovação. Quem
tiver interesse em oferecer
e testar novos produtos e
serviços na cidade pode se
credenciar pelo link: https://bit.ly/3zERHBE.
A publicação do edital
busca incentivar que diferentes segmentos da sociedade, como empresas,
instituições de ensino e o
próprio Poder Público adotem soluções e iniciativas
inovadoras para resolver
problemas ou agilizar processos.
“Na prática, o Sandbox
regulatório permitirá que
pequenas e grandes empresas realizem testes de projetos inovadores, que podem ser serviços, produtos
ou soluções experimentais,
com clientes reais.” ressaltou a diretora de inovação
do município, Letícia Oliveira.
Atrair empresas
Entusiasta do projeto e

idealizador do Sandbox de
Volta Redonda, o secretário
de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio
Sodré, destacou que o programa será um importante
instrumento para atração
de empresas de inovação e
empreendedorismo, geração de empregos e a criação
de um capital intelectual na
cidade.
“Este é um dia histórico
para inovação e é resultado
de uma gestão que preza
pela sinergia entre o Poder
Público, institutos de pesquisa e sociedade civil”, celebrou Sodré.
Como funciona
o ‘Sandbox’
O Sandbox é um ambiente de teste, sem qualquer
custo para o município. O
programa cria condições
para que empresas de inovação e tecnologia recebam autorização para desenvolver seus modelos de
negócios e testar técnicas e
tecnologias experimentais
em um ambiente real. Os
interessados serão avaliados pelo comitê gestor do
programa, para receberem
ou não autorização para
desenvolver testes. O ciclo de experimentação é de
até 12 meses, podendo ser
prorrogado por mais um
ano.
Divulgação/PMQ

O evento aconteceu no auditório
da prefeitura, na última quarta-feira
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Carapeba
grelhada
Ingredientes
1 carapeba limpa e
sem vísceras/ Suco
de 1 limão/ Sal a gosto/ 3colheres (sopa)
de azeite/ 1 folha de
alface para decorar

Modo de preparo

Delário de Souza Ribeiro
Presidente da Comissão de PAD

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processos Administrativo Disciplinar nº 564/2022.
Assunto: Inquérito Administrativo.
Servidora: Renata Carla Hecht de Jesus.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Câmara Municipal de
Belford Roxo, faz saber, que fica intimada a servidora RENATA CARLA HECHT DE JESUS,
matrícula n.º 108422002 e seus patronos JOÃO BOSCO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/RJ SOB O N.º 3.133/2013, CNPJ N.º 18.710.896/0001-68 e Dr. VINÍCIUS CARREIRO HONORATO, OAB/RJ N.º 188.176, para que, no prazo de 05 (cinco) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, sendo documental, que no mesmo ato venham os
documentos, sendo prova testemunhal, que venham no mesmo ato o endereço da testemunha, sob pena de perda das provas.

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA Nº 63 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
EXONERAR, a contar de 03/08/2022, ALBERTO MANOEL
DA SILVA do Cargo em Comissão de ASSESSOR DE
SERVIÇO, Símbolo AS, na Estrutura Legislativa da Câmara
Municipal de Belford Roxo, conforme disposto na Lei n°
1615/2020.
Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 03 de agosto de 2022.

Belford Roxo, 03 de agosto de 2022.
Delário de Souza Ribeiro
Presidente da Comissão de PAD

SIDNEY CANELLA
Presidente

@jornalhorah

Tempere a carapeba
com o suco de limão
e o sal.
Grelhe-a em uma
grelha, untada com
o azeite por 20 minutos.
Na metade do tempo, vire o peixe, para
grelhar por igual.
Arrume a folha de alface em uma travessa e coloque o peixe
sobre ela.

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Processos Administrativo Disciplinar nº 560/2022.
Assunto: Inquérito Administrativo.
Servidora: Letícia Souza dos Santos.
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Câmara Municipal de
Belford Roxo, faz saber, que fica intimada a servidora LETÍCIA SOUZA DOS SANTOS, matrícula n.º 115592011 e seus patronos JOÃO BOSCO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
OAB/RJ SOB O N.º 3.133/2013, CNPJ N.º 18.710.896/0001-68 e Dr. VINÍCIUS CARREIRO
HONORATO, OAB/RJ N.º 188.176, para que, no prazo de 05 (cinco) dias especifiquem as
provas que pretendem produzir, sendo documental, que no mesmo ato venham os documentos, sendo prova testemunhal, que venham no mesmo ato o endereço da testemunha, sob
pena de perda das provas.
Belford Roxo, 03 de agosto de 2022.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real

Arroz de forno
Ingredientes
4 xícaras (chá) de
arroz cozido 100
gramas de queijo
mussarela
ralada
100 gramas de açaí
cortado em cubos
pequenos 1 cenoura ralada 2 colheres
(sopa) de salsa (ou
salsinha) picada 2
unidades de ovo 1
xícara (chá) de leite
1/2 copo de requeijão 1 xícara (chá)
de queijo parmesão
ralado • sal a gosto
• pimenta-do-reino a
gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz, a mussarela, o presunto, a
cenoura e a salsa.
Coloque em um refratário untado com
margarina.
No
liquidificador,
bata os ovos, o leite,
o requeijão, o queijo
ralado, o sal e a pimenta.
Despeje sobre o arroz e asse no forno,
preaquecido, a 200
°C durante 30 minutos ou até dourar.

atos oficiais

DECRETO Nº 2765 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.

de suas atribuições constitucionais, torna público que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona a presente Lei.
EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 399.798,57 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica regulamentado o vencimento dos cargos de Agentes Comunitários de
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate de Endemias (ACE) desta Municipalidade,
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em R$2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), conforme previsão da
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da lei Municipal nº 772 de 29 Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.
de Dezembro de 2021.
Art. 2º. Aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias
Decreta:

será concedido, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, e,
somado aos seus vencimentos, o adicional de insalubridade de 20 % (vinte por

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar no valor de R$ 399.798,57 ( Trezentos e No- cento).
venta e Nove Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos
) para atender as programações constantes do Anexo I deste Decreto;

1 xícara (chá) de arroz arbóreo cozido/ 1
xícara (chá) de tucupi/
50g de camarões secos/ 1/4 xícara (chá)
de jambu cozido e picado

Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o arroz e acrescente o tucupi e os
camarões, mexendo
sempre.
Deixe cozinhar até reduzir o volume à metade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu
picado, misture bem e
sirva.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações

Art. 2º Os recursos necessários à execução do dispositivo no artigo anterior decorre- orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
rão das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto,
conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320, de Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se os
17 de março de 1964;

dispositivos em contrário, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2022.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito
Anexo I
Ficha

Suplementação

Unidade Executora

Funcional Programática

Despesa

Fonte

0174

14.01.00

06.122.0129-2.524

3.3.90.39.00

1.001.0000

75.000,00

0039

13.01.00

10.122.0154.2.514

3.3.90.36.00

1.214.0000

324.798,57

Total

R$399.798,57

PROCESSO Nº 1034/2022.
Para: SMFRP.
			

AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, con-

forme artigo 24, II da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER
da Controladoria Geral do Município de fls. 91 a 100 e parecer da Procuradoria Geral
Anexo II

do Município as fls. 83 a 89, em favor da Empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇO

Ficha

Unidade
Executora

Funcional
Programática

Despesa

Fonte

0187

14.01.00

06.181.0144-2.611

3.3.90.36.00

1.001.0000

5.000,00

0198

14.01.00

06.181.0144-2.641

3.3.90.30.00

1.001.0000

25.000,00

0190
14.01.00
06.182.0144-2.612
3.3.90.30.00
1.001.0000

Arroz de tacacá
Ingredientes

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso

Anulação

DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA inscrito no CNPJ sob o n°
50.429.810/0001-36 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONTROLE DE RADIAÇÃO IONIZANTE no valor de R$ 10.061,52 (dez mil e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

25.000,00

0191

14.01.00

06.182.0144-2.612

3.3.90.36.00

1.001.0000

0054

13.01.00

10.301.0129-2.529

3.3.90.30.00

1.215.0000

7.598,05

0064

13.01.00

10.301.0129-2.529

4.4.90.52.00

1.215.0000

316.914,44

0102

13.01.00

10.301.0154-1.120

4.4.90.51.00

1.215.0000

286,08

Total

20.000,00

R$ 399.798,57

Solicito emissão de nota de empenho.
Porto Real, 27 de julho de 2022.

RENATO ANTONIO IBRHAIM
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Legenda:
Descrição da Fonte e Vinculo

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 024/2021

1.214.0000 -Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS
1.001.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de impostos

01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Meta Projetos e Construções Ltda.
03 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6551/2020.
04 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em pauta.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: Sem recursos financeiros envolvidos.
07 – PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
07 - DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2022.

LEI Nº 811 DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Maria Madalena Ferreira de Souza
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Hora

quinta-feira, 04 de agosto de 2022

atos oficiais

11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLENTA COM BIFE
ENROLADO

Modo de preparo
Temperar os bifes batidos.
Estender uma fatia de presunto em cada um,colocar
uma tira de cenoura e
enrolar,prendendo
com
um palito.
Refogar os bifes no azeite
até dourar.
Acrescentar o concentrado de tomate,o caldo
de carne dissolvido num
copo de água fervente,o
vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne ficar
macia.
Salpicar salsinha picada e
servir sobre a polenta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

MARCOS FERNANDO XIMENES

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Secretário Municipal de Fazenda
Mat.: 11/20.307

03 DE AGOSTO DE 2022 PUBLICADO EM 04/08/2022

Ingredientes
1 polenta caseira/12 bifes de
patinho/12 fatias de presunto cru tipo Parma/12 tiras de
cenoura/1 tablete de caldo
decarne/1/2 copo de vinho
branco seco/2 colheres (sopa)
de azeite de oliva/3 colheres
(sopa) de concentrado de tomate/tomilho, salsinha picada/
sal e pimenta a gosto/

Belford Roxo, 02 de Agosto de 2022.

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES
DECRETO N° 5.528, DE 01 DE AGOSTO DE 2022
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.580.000,00
(Três milhões e quinhentos e oitenta mil reais), para reforço das dotações consigna-

SOS E CONVÊNIOS

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.624 PORTARIA Nº 0102-SEMOCAP/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022
de 14 de janeiro de 2022.
DECRETA: INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 3.580.000,00 (Três milhões PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/0536/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
e quinhentos e oitenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
deste Decreto;

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Elvis Wender Lisboa

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre- dos Santos- matrícula 60/82.898, Luan Pinto Torres- matrícula 60/82.892 e Juliana
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, Rossi Arrais - matrícula 60/98.048 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de os serviços constantes do processo administrativo 52/0536/2021 neste município de
17 de março de 1964 e

Belford Roxo, produzindo seus efeitos a contar de 26 de julho de 2022.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

disposições em contrário.
Anexo I

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Em R$

Captação de Recursos e Convênios

ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

SEMFA

SEMFA

05.01.28.846.08.0.002

4.6.90.71.00

1500

400.000,00

SEMFA

SEMFA

05.01.28.846.08.0.002

4.6.91.71.00

1500

600.000,00

FMS

SEMUS

08.01.10.301.38.1.007

4.4.90.51.00

15001002

820.000,00

FMS

SEMUS

08.01.10.301.38.2.048

3.3.90.39.00

1600

280.000,00

FMS

SEMUS

08.01.10.302.39.2.050

3.3.90.39.00

1600

1.440.000,00

FMS

SEMUS

08.01.10.302.39.2.051

3.3.90.39.00

1600

40.000,00

						

Ingredientes
óleo para friturapimenta-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres (sopa)
de molho de tomate/1 ½
colher (sopa) de amido de
milho (maisena)xícara de
água/ xícara de vinagre/3
colheres (sopa)de shoyu/¾
xícara de açúcar/1 xícara
de farinha de trigo/2 ovos/1
cebola grande/2 fatias de
abacaxi/500 g de lombo de
porco/2 pimentões verdes/

Despacho do Processo nº 52/0443/2021 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO
CESAR DE ANDRADE GONÇALVES NO BAIRRO VILA PAULINE NO MUNICÍPIO
DE BELFORD ROXO, adjudicando seu objeto a empresa: CCS Serviços e Cons-

Anexo II

LOMBO À MODA
CHINESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECUR-

das no orçamento vigente.

Em R$

truções Ltda., no valor de R$ 631.814,55 (seiscentos e trinta e um mil oitocentos
e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) conforme Ata de julgamento/mapa
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de

ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

ANULAÇÃO

FMS

SEMUS

08.01.10.301.38.1.007

3.3.90.39.00

1600

820.000,00

FMS

SEMUS

08.01.10.302.39.1.008

4.4.90.61.00

15001002

820.000,00

FMS

SEMUS

08.01.10.128.37.1.009

3.3.90.33.00

1600

10.000,00

FMS

SEMUS

08.01.10.301.38.2.048

3.3.90.14.00

1600

10.000,00

FMS

SEMUS

08.01.10.301.38.2.048

3.3.90.33.00

1600

10.000,00

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

FMS

SEMUS

08.01.10.302.39.2.050

3.3.90.33.00

1600

10.000,00

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

FMS

SEMUS

08.01.10.302.39.2.057

3.3.90.39.00

1600

900.000,00

FMAS

SEMASCM

56.01.08.244.34.2.069

3.3.90.32.00

1500

1.000.000,00

Captação de Recursos e Convênios

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO – WAGUINHO

Licitação as fls. 931/934 ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município
em fls. 256/265 e 439 e da Controladoria Geral do Município às fls. 938/944.
Belford Roxo, 29 de julho de 2022.

Despacho do Processo nº 52/0005/2022 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO

Prefeito Municipal

na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE

Omitido do Jornal do dia 02/08/2022

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO COMPLEXO DE VILA PAULLINE,
SITUADA NA RUA TIMBIRAS C/ RUA OSNI S/N, NO BAIRRO VILA PAULINE
NO MUNICÍPIO BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a empresa: JMM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Construções e Reformas Eireli, no valor de R$ 1.948.444,95 (hum milhão novecentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco

Modo de preparo
Cortar o lombo em fatias de 1
cm(Cortar as fatias em quadrados de 3x3 cm aproximadamente)
Temperar com pimenta-do-reino
e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos de
3 cm,fazer o mesmo com a cebola e as fatias de abacaxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de óleo
em uma panela pequena.
Bateligeiramenteos ovos,passar
os cubos de lombo pelos ovos e
depois pela farinha de trigo.
Retirar o excesso e dourar aos
poucos no óleo quente,escorrer
em papel absorvente e reservar.
Emumapanela pequena,colocar
o açúcar,vinagre e shoyu,levar
ao fogo baixo até que o açúcar
dissolva,acrescentar o molho
de tomates. Misture a água
fria ao amido de milho e acrescente à mistura de açúcar e
vinagre,ferva por 1 minuto e
reserve.
Em uma frigideira ou panela
grande,coloque
4
colheres(sopa)do mesmo óleo
em que fritou os pedaços de
lombo. Aqueça e acrescente os cubos da cebola e do
pimentão,refogue rapidamente
em fogo alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de abacaxi
e os pedaços de lombo,misture
bem e regue com o molho agridoce. Cozinhe em fogo baixo
por 3 minutos, se o molho estiver muito espesso,acrescente
um pouco de água.

centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa

Processo nº: 55/065/2022

de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 1294/1298 e ainda,

PORTARIA Nº 1817/SEMAD/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
A secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. 361/369 e 528/529 e da
Controladoria Geral do Município às fls. 1302/1308.
Belford Roxo, 28 de julho de 2022.

Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de JOZIVALDO SILVA DOS
SANTOS, ocupante do cargo de Agente de trânsito, matricula 10/58555, lotado na
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por ter infringido os artigos 116, incisos
IX e XI e 117, incisos V e XIV ambos de acordo com a Lei Complementar nº: 014 de
31 de outubro de 1997, conforme o contido nos autos do processo nº: 55/065/2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios
Despacho do Processo nº 52/0006/2022 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022, cujo objeto é CONTRATA-

Secretária Municipal de Administração

ÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE

Matrícula nº 60/70.971

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, SITUADA NA RUA SANTO EXPEDITO Nº
102 – 168 NO BAIRRO JARDIM IDEAL NO MUNICÍPIO BELFORD ROXO/RJ.,

PORTARIA Nº 1818/SEMAD/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87,
da Lei Orgânica Municipal, ELITON SENA RODRIGUES, do cargo em comissão de
Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 1819/SEMAD/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da
Lei Orgânica Municipal, LEIDIANE KELLEN OLIVEIRA LOPES, para exercer o cargo
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal de
Educação.

adjudicando seu objeto a empresa: SAGA CONSTRUTORA LTDA, no valor de R$
507.027,28 (quinhentos e sete mil vinte e sete reais e vinte e oito centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação
da Comissão Permanente de Licitação as fls. 869/871 e ainda, pareceres da Douta
Procuradoria-Geral do Município em fls. 292/301 e 437/438 e da Controladoria Geral
do Município às fls. 875/881.
Belford Roxo, 28 de julho de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Captação de Recursos e Convênios

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

Despacho do Processo nº 52/0027/2022 = HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2022, cujo objeto é CONTRATA-

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ALAMEDA SÃO BENTO, BAIRRO SÃO

PORTARIA Nº 004/SEMFA DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
Estabelece comissão de Avaliação as Propostas apresentadas para contratação de
serviços Técnico Profissionais.

CÍPIO BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a empresa: JR Paiva Freitas
Empreendimentos Ltda., no valor de R$ 1.065.804,56 (hum milhão sessenta e cinco

O Secretário Municipal de Fazenda, no uso das suas atribuições legais
RESOLVE:
Designar aos servidores GLAUCIO PACHECO DOS SANTOS FARIAS – Matrícula
11/54593, LUCIANO LIMA – Matrícula 11/20101 e WELLINGTON LUIZ CORTES
DA SILVA – Matrícula 11/004504, para compor à Comissão de Avaliação de Propostas e Documentos que serão apresentados por Instituições Financeiras que buscam
credenciamento para concessão de empréstimos financeiros consignados em folha
de pagamento para os servidores efetivos ativos do município de Belford Roxo a
contar da data desta publicação.

VICENTE, CEP 26.160-151, COORDENADAS: 22,728058 – 43,370746, NO MUNI-

mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 928/931 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral
do Município em fls. 237/242 e da Controladoria Geral do Município às fls. 935/941.
Belford Roxo, 26 de julho de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios
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Hora

quinta-feira, 04 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
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Rua Professor Heleno Claudio Fragoso nº 34 - Posse - Nova Iguaçu
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Medicamentos

