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Com menos de dois anos de mandato, Fernanda Ontiveros (PDT) está a um passo de perder a cadeira de prefeita de Japeri. Protagonista de 
uma gestão desastrada, com escândalos envolvendo fraudes em licitações, falta de merenda escolar e publicações de editais de licitações 
fantasmas, a mandatária está na mira de uma CPI (comissão parlamentar de inquérito) aprovada pelos vereadores para investigar denúncias 
no seu governo. pág.3

Prefeita
pode serpode ser
AFASTADA

Jerominho é fuzilado no rio 
Ex-vereador apontado como fundador da maior milícia carioca, Jerônimo Guimarães Filho, 

foi executado com tiros de fuzil, na tarde de ontem (4), em Campo Grande, na Zona Oeste do 
Rio. O cunhado dele também foi baleado e segue internado no Hospital Rocha Faria.

Fundador da Liga da Justiça 

pág.7

Menino morre em 
confronto quando 
voltava da escola 

Kauã Mendonça, de 13 anos, foi 
atingido por disparo de fuzil na perna 
durante troca de tiros entre polciais e 
bandidos na Região Metropolitana do 
Rio. O tio dele, Lucas da Conceição de 
Souza, 25, ficou ferido. O caso é inves-
tigado pela Delegacia de Homicídios 
de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).
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André Ceciliano 
afirma que vai 
pressionar o PSB 
para ‘sacrificar’ 
candidatura de 
Molon ao Senado 

Em entrevista ao UOL, presiden-
te da Assembleia Legislativa do RJ 
e candidato a senador pelo PT dis-
se que Luiz Inácio Lula da Silva vai 
apoiar somente um candidato ao 
Congresso Nacional e que legenda 
aliada precisa cumprir acordo. 
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Hemorio promove mais 
uma campanha para 
incentivar doação de 
sangue em todo estado
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Auxílio Brasil atinge 
neste mês média de 
vinte milhões  de 
beneficiários inscritos  
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A campanha eleitoral ainda não começou pra valer, mas muito candidado tá vendendo seu peixe em pe-
quenas porções (aglomerações) organizadas para anunciar a disputa e angariar apoio. O Sombra não vai 
citar nomes, mas um conhecido político tem feito pequenos encontros para anunciar que vai brigar por uma 
cadeira na Assembleia Legislativa do RJ, com vitória garantida. Alguns apoiadores pediram até pra ele ir 
com calma porque o excesso de confiança pode resultar em frustração. 

encontro pocket 

o soMBra
envie sua 

denúncia ou eLogio!

horahmunicipios@gmail.com

E pelo visto, os pedidos feitos pelos conselheiros de 
plantão não tem surtido muito efeito. Dizem que o moço 
anda tão ansioso por causa da disputa, que nas reuniões 
realizadas com as equipes no seu quartel general são es-
quentadas com pressão e até gritos. Tuda essa reação 
é tão somente para empurrar o povo a trabalhar mais 
e mostrar otimismo durante as caminhadas. Tem gente 
que já reclama do estrese causado pela rotina da agenda 
cheia. 

agenda cheia e estresse 
E não é só do estresse que tem gente reclamando. 

Nos bastidores, há uma chiadeira vinda da parte de 
algumas equipes insatisfeitas, porque as longas e es-
tafantes caminhadas são regadas apenas com água: 
lanche nem pensar. Há quem questione a ‘mão’ fe-
chada’ do chefe, que só a estende para cumprimentos 
e as costumeiras batidinhas nas costas de aliados e 
simpatizantes. Trabalhar assim, de estômago vazia, 
fica difícil, não é candidato?

Água e nada mais 

Uma parceria entre 
o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 

e o Instituto Justiça e Ci-
dadania lançou na última 
quarta-feira (3) o livro e a 
cartilha “Liberdades”, em 
comemoração aos 200 anos 
da Independência do Bra-
sil e também aos 130 anos 
do STF na República. As 
publicações somam-se às 
iniciativas do Programa de 
Combate à Desinformação, 
criado especialmente para 
difundir informações corre-
tas sobre o STF.

Durante a solenidade, o 
presidente da Corte, minis-
tro Luiz Fux, afirmou que 

os artigos redigidos sobre 
as liberdades previstas na 
Constituição Federal, a 
cartilha e os painéis dos 
grafiteiros visam contribuir 
para despertar em todos “o 
orgulho e o sentimento de 
pertencimento a uma nação 
independente e livre, que 
nunca se deixou abater em 
prol do sonho denominado 
democracia”.

Em seu pronunciamento, 
ele ressaltou que o Supremo 
está e permanecerá sempre 
alerta para frear qualquer 
possibilidade de retrocesso 
em relação às liberdades 
fundamentais, “plenamente 
conquistadas desde a nos-
sa independente e, hoje, 
felizmente garantida aos 
brasileiros pela nossa Carta 
cidadã”.

Para ele, a linguagem 
mais acessível contida na 
cartilha e as ilustrações dos 
grafiteiros ajudam a pro-
jetar o conteúdo do livro 
para toda a sociedade bra-
sileira. “Todos verão que 
o trabalho dos grafiteiros 
é digno de louvação e não 
de punição, os senhores são 
grandes artistas como todos 
poderão ver”, destacou.

Livro
O livro “Liberdades” 

traz textos que versam so-
bre as liberdades previstas 
na Constituição Federal. 
Os artigos foram escritos 
pelos 11 ministros da Su-
prema Corte, bem como 
pelo advogado Marcus Vi-
nicius Furtado Coêlho, que 
é membro honorário vita-

lício do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil, e pelo professor 
de Direito Penal Pierpaolo 
Bottini, livre docente da Fa-
culdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo. O 
prefácio da obra foi escrito 
pelo professor e advogado 
Bernardo Cabral, presiden-
te de honra do Conselho 
Editorial da Revista Justiça 

e Cidadania, com apresen-
tação do presidente do Ins-
tituto Justiça e Cidadania, 
Tiago Salles.

Cartilha
Voltada ao público jo-

vem, a cartilha apresenta 
resumos dos artigos com 
linguagem adaptada, bem 
como ilustrações em grafite 
inspiradas nos temas e pro-

duzidas por artistas urbanos 
na Praça dos Três Poderes, 
em maio deste ano. A apre-
sentação do material foi 
escrita pelo presidente da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Beto Simonetti. Ao 
final da solenidade, foram 
expostos os 14 painéis em 
grafite em torno do prédio 
do STF, cada um represen-
tando um tipo de liberdade.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

O Encontro Internacio-
nal de Motociclistas come-
çou ontem (4) e termina no 
domingo (7) em Penedo, 
Itatiaia, município do Sul 
Fluminense. O evento é re-
alizado no campo do Clube 
Finlândia. O encontro fi-
cou dois anos sem ser rea-
lizado devido à pandemia 
da Covid-19.  Neste ano, a 
Penedo Riders Moto, orga-
nizadora do evento, prome-
te uma grande festa para os 
apaixonados por motocicle-
tas. E o melhor: a entrada 

é gratuita. A programação 
musical vai ser dominada 
pelo rock’n roll, embora 
não seja o único estilo pre-
sente. Artistas de Blues e o 
DJ Fábio Lacerda, pioneiro 
em eventos motociclísticos, 
também vão se apresentar.

Além das atrações mu-
sicais, o encontro terá uma 
praça de alimentação cober-
ta, lojas de produtos para 
motociclistas, stands de 
montadoras, bar temático, 
stand da organizadora e es-
paço kids.

encontro internacional de 
Motociclistas agita penedo 

As obras fazem parte da comemoração 
aos 200 anos da Independência do Brasil 

e dos 130 anos do STF na República

stF apresenta 
livro e cartilha 
‘Liberdades’ 

O lançamento do livro e a cartilha ‘Liberdades’ é uma parceria com Instituto Justiça e Cidadania

Tiago Santos Sal-
les, do Instituto Justiça 
e Cidadania, ressaltou 
que “o encontro dos 
traços desses jovens ar-
tistas, com as palavras 
dos nossos experientes 

ministros, será capaz 
de despertar nos estu-
dantes de todo o Brasil 
muitas reflexões sobre 
a liberdade e uma nova 
consciência sobre a ci-
dadania”.

No fim da cerimônia, 
Tiago Salles entregou 
ao ministro Luiz Fux 
uma medalha comemo-
rativa e também uma ré-
plica da estátua do prê-
mio Dom Quixote.

reconHeciMento artístico

A Banda Paralamas do Su-
cesso vai se apresentar em Vol-
ta Redonda (RJ) na véspera do 
Dia dos Pais, no sábado (13). 
O show da turnê “Paralamas 
Clássicos” vai acontecer no 
Ginásio da PET, na Vila Santa 
Cecília.

A abertura dos portões está 
prevista para as 21h. 

Os ingressos já estão dispo-
níveis para venda, a partir de 
R$ 50, na internet e na secreta-
ria do Clube dos Funcionários, 
na Rua 90, s/n°, na Vila Santa 
Cecília. Também é possível 

comprar o ingresso em uma 
loja parceira.

Herbert Vianna, Bi Ribeiro 
e João Barone, os Paralamas 
do Sucesso, vão tocar vários 
sucessos, como “Meu erro”, 
“Óculos”, “Lanterna dos Afo-
gados” e “Uma Brasileira”.

Paralamas do Sucesso faz show em Volta Redonda 

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone 
vão tocar vários sucessos da consagrada banda 

divuLgação
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Prefeita do município da Baixada está mal na fita com o povo que não a vê e nem consegue ser recebido pela chefe do Executivo 

a alma mais pura do universo 
cai em desgraça em Japeri 

divuLgação

por uM Fio!

Encontrar agulha o palheiro é mais fácil do que achar a prefeita Fernanda Ontiveros 

Com menos de dois 
anos no mandato, 
Fernanda Ontiveros 

(PDT) está a um passo de 
perder a cadeira de prefeita. 
Depois de uma estratégia 
muito bem elaborada de ma-
rketing, somada ao engano 
de que a Casa de Saúde On-
tiveros prestava um favor 
para a população de Japeri, 
a chefe do Executivo caiu 
em desgraça com o povo 
que não a vê e nem conse-
gue ser recebido por ela des-
de o dia da posse. Um mo-
rador de Japeri ouvido pela 
reportagem afirmou que 
parece que a cidade possui 
prefeita “fantasma” tama-
nha é a ausência dela, já que 
é moradora da Barra da Ti-
juca, na Zona Oeste do Rio. 
Depois de diversos escânda-
los na cidade, envolvendo 

fraudes em licitações, falta 
de merenda, publicações de 
editais de licitações fantas-
mas a DRACO e o GAECO 
meteram a colher na sacana-
gem de Fernanda Ontiveros, 
o que levou a Câmara de 
Japeri a aprovar uma CPI.  
Um dos mais árduos defen-

sores da prefeita, Cristiano 
Pingin (Avante) diz “‘que 
não há legitimidade na CPI, 
porque não há um crime de 
fato. E que não há base le-
gal para ir em frente...e que 
a CPI está sendo motivada 
por insastifação política”, 
afiançou o fiel escudei-

ro de Fernanda Ontiveros. 

Mentor intelectual 
Segundo fontes ouvidas 

pelo jornal, o grande men-
tor intelectual das sacana-

gens da prefeitura de Japeri, 
que está levando a prefei-
tura à ruína possui nome e 
sobrenome: Francisco Na-
célio, ou Papa Francisco, 
como é conhecido na ci-

dade, tamanho é o poder 
dele na administração. 
Para o vereador Tiago Ca-
reca (PSC), “o trabalho da 
comissão parlamentar de 
inquérito se pautará pela 
mais serena tranquili-
dade, sem nenhum re-
vanchismo político ou 
ressentimento e que o 

governo terá a opor-
tunidade de fazer 

todas as provas 
de sua inocên-
cia”, afiançou 
o Vereador 
de oposição.  
A CPI tem 
como base 
documen-
tos obti-
dos de in-
vestigações 

policiais que indicam 
falsificação de assinatura 
em atas de licitações e até 
mesmo editais que nunca 
foram publicados no portal 
da transparência.

editoria 
de política

ceciliano diz que vai pressionar psB a retirar Molon da disputa ao senado 
O deputado estadual An-

dré Ceciliano (PT-RJ) de-
clarou ontem (4), que seu 
foco é persistir no acordo 
com o PSB em torno de 
sua candidatura ao Senado 
e pressionar o partido para 
que o deputado federal 
Alessandro Molon desista 
da disputa. 

Durante entrevista ao 
UOL, o presidente da As-
sembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Aljer) des-
cartou a possibilidade de o 
ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) apoiar 
dois candidatos ao Senado. 
Na prática, segundo Ceci-
liano, o impasse não deve 
influenciar o apoio a Mar-
celo Freixo (PSB), mas 
reiterou que não aceitará 
dois candidatos na mesma 
chapa. “Não tem a possi-
bilidade de ter dois palan-
ques”, disse. 

“O presidente Lula já 
deixou claro que só te-
remos um palanque no 
Estado. Ocorre que a po-
lítica é dinâmica. O pre-

sidente Lula entrou nessa 
discussão nos últimos dez 
dias. Em Pernambuco, ele 
conversou com a direção 
do PSB nacional: ‘eu vim 
aqui cumprir nosso acor-
do, agora quero que vocês 
cumpram o acordo de vo-
cês’, afirmou o político. 

Palanques 
divididos 

Segundo a reportagem 
do site, o PT desejava que 
Ceciliano fosse o único 
candidato ao Senado no 

palanque de Freixo. En-
tretanto, Molon, que é pre-
sidente estadual do PSB, 
contrariou o acordo e não 
aceitou abdicar de sua can-
didatura à mesma cadeira. 
O parlamentar argumenta 
que tem “mais condições” 
de derrotar o bolsonarismo 
no Estado por pontuar me-
lhor nas pesquisas.

Ceciliano afirmou que, 
a princípio, tinha inclusive 
o apoio do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes (PSD), para 
concorrer ao governo do 

Estado. Ma, em fevereiro 
deste ano, após encontro 
com Lula e a presidente 

nacional do PT, Gleisi Ho-
ffmann, decidiu disputar 
uma vaga de senador. 

reprodução 

Revelação consta no relatório final do 
processo de cassação de Gabriel Monteiro 

stF julga mudanças na Lei de improbidade
O Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) começou a julgar 
o recurso que discute se as 
alterações na Lei de Impro-
bidade Administrativa (Lei 
8.429/1992) inseridas pela 
Lei 14.230/2021 podem ser 
aplicadas retroativamente 
ao prazo de prescrição para 
ações de ressarcimento e aos 
atos de improbidade adminis-
trativa na modalidade culposa 
(sem intenção). Na sessão da 
última quarta-feira (3), foram 
apresentados os argumentos 
das partes, dos terceiros in-
teressados e do procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras. O julgamento do Recur-
so Extraordinário com Agra-
vo (ARE) 843989, com re-
percussão geral (Tema 1.199), 
prossegue na quinta-feira (4), 
com o voto do relator, minis-
tro Alexandre de Moraes.

Litigância de má-fé
No caso em análise, o Ins-

tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) ajuizou ação 
civil pública pedindo a con-
denação de uma advogada, 
contratada como procurado-
ra para defender em juízo os 
interesses da autarquia, ao 
ressarcimento dos prejuízos 
sofridos em razão de sua su-
posta atuação negligente. Ela 
atuou entre 1994 e 1999, e a 
ação foi proposta em 2006.

Na primeira instância, a 
procuradora foi absolvida, 
porque o juiz não constatou 
ato de improbidade admi-

nistrativa nem prejuízos ao 
erário. A autarquia foi, então, 
condenada ao pagamento de 
multa por litigância de má-fé, 
custas processuais e honorá-
rios advocatícios.

O Tribunal Federal Re-
gional da 4ª Região (TRF-4), 
contudo, anulou a sentença 
e determinou a abertura de 
nova instrução processual, 
com o entendimento de que, 
após Constituição Federal de 
1988, a pretensão de ressar-
cimento de danos causados 
ao erário por atos de impro-
bidade administrativa não 
prescreve.

A Corte durante o julgamento sobre o tema 

divuLgação

Uma visita do desembar-
gador Siro Darlan, presi-
dente da 7ª Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro ao ex-
-governador Sérgio Cabral 
dentro de um presídio está 
sendo alvo de um proce-
dimento disciplinaraberto 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 

“Por volta de 15 horas 
do dia 6 de abril de 2022, 
visitou esta unidade prisio-
nal o excelentíssimo de-
sembargador Siro Darlan. 
Ele entrou na galeria dos 
oficiais e teve uma breve 
conversa com Sérgio Ca-
bral. Siro Darlan deixou a 
unidade meia hora depois”, 
diz o livro de registros da 
Secretaria de Administra-
ção Penitenciária.

Segundo reportagem do 

RJ1, da TV Globo, Cabral 
tem processos na 7ª Câma-
ra Criminal relacionados 
com a execução da pena. 
O político foi condenado a 
mais de 400 anos de prisão 
por corrupção, lavagem 
de dinheiro e formação de 
quadrilha.

Investigado por venda 
de sentenças, Darlan che-
gou a ser réu no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
por corrupção passiva. O 
inquérito do STJ investi-
gou se o desembargador 
concedia decisões duran-
te plantões para beneficiar 
presos, em troca de pro-
pina. O filho dele, Renato 
Darlan, chegou a ser preso 
no processo, em 2020.

O ministro do STJ Luis 
Felipe Salomão disse em 
sentença que acreditava 
haver elementos concretos 
da existência de uma estru-
tura criminosa organizada 
que comercializava deci-
sões judiciais no TJ do Rio. 
Mas em junho de 2021, o 
ministro Edson Fachin en-
cerrou a ação penal contra 
Siro Darlan.

O desembargador Siro 
Darlan visitou o 

ex-governador Sérgio 
Cabral em presídio 

reprodução 

Visita de Darlan a Cabral em presídio é alvo do CNJ

Ceciliano afirmou que, 
na ocasião, Lula anun-
ciou que o acordo fechado 
com o PSB daria ao PT a 
prerrogativa de indicar o 
candidato ao Senado no 

Rio. “Eu, como tenho juí-
zo, respeito as decisões do 
meu partido. Existia um 
acordo”, disse.

Por outro lado, Cecilia-
no admitiu que o impasse 

de sua candidatura ao Se-
nado não deve retirar na 
prática o apoio de seu par-
tido a Freixo. Segundo ele, 
mesmo que a aliança for-
mal acabe por ser desfeita, 

como propôs o diretório 
estadual da sigla, o can-
didato da base lulista no 
Estado continuará sendo o 
pessebista. 

“Não tenho dúvida que 

mais de 80% dos nossos 
militantes vão de Freixo. 
Eu vou de Freixo”, afir-
mou. “Mas tendo dois 
candidatos, não dá para 
emprestar nosso tempo 

de televisão ao outro can-
didato ao Senado. Não dá 
para utilizar do nosso tem-
po de televisão para expor 
outro candidato. Aí é um 
contrassenso”.

“respeito as decisões do Meu partido. existia uM acordo” 
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policiais do caso carandiru têm 
condenações mantidas pelo stF 

Dois dias após a Comis-
são de Segurança Pública 
da Câmara dos Deputa-
dos aprovar um projeto 
que anistia os policiais 
militares do massacre do 
Carandiru, em outubro 
de 1992, na Zona Norte 
de São Paulo, o ministro 
Roberto Barroso, do STF 
(Supremo Tribunal Fede-
ral), negou um recurso da 
defesa e manteve a con-
denação de 73 policiais 
militares. Na ocasião, 111 
presos foram mortos. 

Os PMs foram conde-
nados pelo Tribunal do 
Júri a penas que variam 
entre 48 e 624 anos de 
prisão. O TJ-SP (Tribunal 
de Justiça de São Paulo) 
anulou as condenações no 
final de 2018 por enten-
der que a decisão havia se 
dado de forma contrária 
ao que traziam as provas 
no processo. Em junho 
de 2021, o STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) resta-

beleceu a condenação.
A decisão é de 2ª feira 

(1º.ago.2022) e foi divul-
gada nesta 5ª feira (4.ago). 
A defesa argumentou que 
houve ofensa ao contra-
ditório, à ampla defesa e 
ao devido processo legal. 
Barroso rejeitou o recurso 
porque o entendimento do 
Supremo é de que não há 
repercussão geral nos te-
mas levantados. “À falta 
de mínima fundamenta-
ção sobre a repercussão 
geral da questão consti-
tucional controvertida, 
não há como dar prosse-
guimento ao recurso, no 
ponto”, afirmou. 

Na última terça-feira 
(2), a Câmara dos Depu-
tados aprovou a proposta 
de anistia os policiais mi-
litares. Agora, o projeto 
será analisado pela CCJ 
(Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cida-
dania) e pelo plenário da 
Câmara.

A Câmara dos Deputados aprova projeto que estabelece normas para 
concursos públicos. Entre outros pontos, passa a autorizar a realização 
das provas à distância. Com a aprovação, o texto retorna ao Senado, 

onde já foi aprovado, mas será submetido a nova análise. 

Mais mulheres relatam abusos sexuais cometidos por um pastor da Igre-
ja Pentecostal Deus de Justiça, em Antares, na Zona Oeste do Rio. O caso 
é investigado pela Polícia Civil. A polícia disse que está ouvindo testemu-

nhas e coletando informações para esclarecer os fatos.

A decisão da Executi-
va Nacional do PT sobre o 
impasse no Rio de Janeiro 
envolvendo a aliança com o 
PSB ficou para hoje (5). A 
expectativa de que a cúpula 
pessebista retire a candida-
tura de Molon ao Senado e 
deixe a disputa livre para o 
petista André Ceciliano. 

É HoJe!

Na última terça-feira 
(2), o diretório estadual 
do PT retirou o apoio a 
Marcelo Freixo em razão 
do não cumprimento de 
um acordo firmado entre 
os dois partidos em favor 
da candidatura do depu-
tado e presidente da As-
sembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj).

Os decretos citados na ação (Decreto 
88.540/1983 Decreto-Lei 667/1969) são da di-
tadura militar. Eles preveem a possibilidade de 
mobilização das polícias estaduais pelo governo 
federal e, ainda, a subordinação e o controle das 
Polícias Militares pelo Ministério do Exército.

retirada de apoio 

período da ditadura

editoriaL

O processo está sob a relatoria do ministro 
Dias Toffoli. Segundo as legendas, objetivo 
é “afastar toda interpretação legal” que “bus-
que fundamentar, de forma absolutamente 
descabida, a possibilidade de ‘convocação’ 
direta das forças policiais dos Estados.”

ação descaBida 

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) aprovou 
ontem (4), em discussão 
única, o Projeto de Lei 
5.173/21, de autoria do 
deputado Rodrigo Amo-

rim (PTB), que cria o 
Programa “Sou Jovem, 
Sou Empreendedor”, que 
visa incentivar a criação 
de novas empresas no es-
tado, além de estimular o 
interesse dos jovens flu-

minenses ao mercado de 
trabalho e ao empreende-
dorismo. 

A medida ainda precisa 
passar por uma segunda 
discussão no plenário da 
Casa.

alerj aprova pL que cria 
‘sou Jovem empreendedor’

tHiago Lontra/aLerJ

Partidos de oposição 
recorreram ao STF para 
impedir que as Forças Ar-
madas ou o governo fede-
ral possam convocar poli-
ciais militares (atribuição 
que cabe aos Estados). A 
ação foi assinada por PSB, 
PV, Solidariedade, PCdoB, 
Psol e Rede.

recurso no stF

píer Mauá recebe pela primeira vez 
Festival internacional de robótica 

geral

RÚSSIA - A corte russa res-
ponsável pelo julgamento da 
atleta Brittney Griner decla-
rou ontem (4) que a estrela de 
basquete da WNBA cometeu 
crimes de porte de drogas e 
contrabando. A atleta terá que 
cumprir pena de nove de anos 
de prisão. Ela também terá que 
pagar uma multa de 1 milhão 
de rublos, aproximadamente 
R$ 85,8 mil.  Brittney foi de-
tida em fevereiro ao desem-
barcar em Moscou portando 
cartuchos de vape com óleo de 
cannabis. A atleta de 31 anos é 
considerada uma das melhores 

jogadoras de basquete do mun-
do. Anteriormente, a Procu-
radoria da Rússia pediu uma 
pena de nove anos e meio de 
prisão para a estrela america-
na do basquete Brittney Gri-
ner. Esta é quase a maior pena 
possível para o crime, que 
pode chegar a 10 anos de pri-
são.  A americana se declarou 
culpada de transportar a subs-
tância à Rússia por descuido e 
negou qualquer tipo de tráfico 
de entorpecentes. O promo-
tor afirmou que ela tentou de 
modo intencional ocultar dos 
funcionários da alfândega no 

aeroporto o líquido a base de 
cannabis. 

EUA propôs ‘troca 
de prisioneiros’

Com o conflito na Ucrânia, o 
julgamento de Griner ganhou 
uma dimensão geopolítica 
com negociações entre Mos-
cou e Washington sobre uma 
possível troca de prisioneiros, 
que poderia beneficiar a atleta. 
Na semana passada, o chefe da 
diplomacia americana, Antony 
Blinken, informou que Wa-
shington fez uma “oferta con-
sequente” a Moscou para ob-

ter a libertação de Griner e de 
outro americano detido na Rús-
sia, Paul Whelan. Para garantir 
a liberação da atleta, os Estados 
Unidos se propuseram a liberar 
um russo condenado por tráfi-
co de armas, que cumpre uma 
pena de 25 anos no país. O pre-
sidente Joe Biden disse que a 
detenção da jogadora é injusta:

“É inaceitável, e eu peço que 
a Rússia a liberte imediatamen-
te, para que ela possa ficar com 
sua esposa, seus entes queri-
dos, amigos e suas companhei-
ras de equipe”, disse Biden em 
um comunicado.

Jogadora de basquete americana é condenada a a 9 anos de prisão

Brittney Griner durante a
udiência em corte da Rússia 

Escolas Firjan SESI Barra do Piraí e Nova Friburgo participam da competição realizada entre os dias 5 e 7 de agosto no Rio de Janeiro

As escolas Firjan 
SESI Barra do Pi-
raí e Nova Friburgo 

irão mostrar suas habilida-
des no Festival Internacio-
nal de Robótica. Organiza-
do pelo Serviço Social da 
Indústria (SESI) e pelo Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI), 
o torneio acontece entre 
hoje (5) e domingo (7), no 
Pier Mauá, no Rio de Janei-
ro, com a participação de 
990 estudantes de 37 países.

Serão três dias de muita 
tecnologia, ciência, enge-
nharia e troca cultural entre 
crianças e adolescentes, de 
9 a 19 anos. 

O festival de robótica 
será aberto ao público, com 

entrada gratuita e sujeita à 
lotação, que também pode-
rá participar de atividades 
experimentais de ciência, 
artes e tecnologia. O evento 
integra o calendário oficial 
desta temporada da FIRST 
– organizadora de competi-
ções de robótica em todo o 
mundo.

Com o projeto ‘Dragon 
Farmacy’, a Dragon Bots, 
da Escola Firjan SESI Barra 
do Piraí, irá competir na ca-
tegoria FIRST LEGO Lea-
gue Challenge (FLL), onde 
os estudantes, de 9 a 16 
anos, constroem e progra-
mam robôs de LEGO para 
cumprir uma série de mis-
sões em um tapete, além de 
desenvolverem um projeto 
de inovação. 

O projeto dos alunos do 
Sul Fluminense consiste 
em uma caixa que serve 

para transportar remédios 
— neste caso, de Barra do 
Piraí para o distrito de São 
José do Turvo —, conser-
vando os medicamentos na 
temperatura e estado ideal, 
e foi campeão na categoria 
‘Projeto de Inovação’, no 
Torneio Nacional, realizado 
em maio, em São Paulo.

Competição  
E a equipe Tucanus, da 

Firjan SENAI SESI Nova 
Friburgo, irá competir na 
categoria FIRST Robotics 
Competition (FRC). Nes-
sa competição, estudantes 
do ensino médio, de 15 a 
18 anos, são desafiados a 
construir robôs de tamanho 
industrial para um jogo de 
campo complexo em alian-
ça com outras equipes. Nes-
sa categoria, não há um pro-
jeto.

Melhores equipes 
do mundo 

O páreo internacional é 
realizado sob a bandeira do 
SESI FIRST Lego League 
(FLL) International Open 
Brazil, evento que vai reu-
nir as melhores equipes de 
FLL de todo mundo, sendo 
58 estrangeiras e 32 brasi-
leiras. Depois de meses de-
dicados à programação e à 
construção dos robôs, estu-
dantes de diferentes nacio-
nalidades competem com 
as suas criações. Em outras 
competições da categoria 
ao redor do mundo, alunos 
brasileiros já levaram mais 
de 70 prêmios. A segunda 
modalidade é a competição 
Off Season da First Robo-
tics Competition (FRC), 
que terá 28 equipes brasi-
leiras, e é conhecida como a 
“Olimpíada dos Robôs”.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

raFaeL Barreto/pMBr

É Hora de torcer! 
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evgenia novozHenina/pooL/reuters

Público poderá participar de oficinas 
experimentais de ciências, artes e tecnologia
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esportes

Um dos reforços do 
Flamengo contra-
tados neste segun-

do semestre, o volante chi-
leno Pulgar foi apresentado 
nesta semana, no Ninho do 
Urubu. O atleta de 28 anos 
definiu-se como um atleta 
discreto fora das quatro li-
nhas e afirmou estar muito 
feliz com a chegada ao clu-

be.
“Sou um jogador que fala 

muito pouco fora de campo. 
Só agradecer à diretoria por 
todo o esforço que fizeram. 
Quando me falaram que 
poderia vir, sempre estive à 
disposição. Estou muito fe-
liz”, afirmou o jogador, que 
usará a camisa 5 no Brasi-
leiro e a 2 na Libertadores.

Pulgar comentou a ale-
gria de voltar a jogar ao 
lado do compatriota Vidal.

“Já joguei muitos jogos 

com ele na seleção. Sempre 
foi uma honra jogar com 
ele na seleção e mais ainda 
agora no dia a dia do Fla-
mengo”, disse.

Sobre a hashtag levanta-
da pela torcida #PulgarNão 
por conta de questões ex-
tracampo, como um atro-
pelamento sem assistência 
ocorrido quando tinha 19 
anos e a existência de um 
estupro dentro de sua resi-
dência, Pulgar não quis fa-
zer comentários.

Pulgar, que tem 1,87m, 
começou sua carreira no 
Antofagasta, de sua cidade 
natal, e se transferiu para 
a Universidad Católica. 
No início de sua trajetória 
profissional, foi zagueiro, 
mas depois passou a atu-
ar como primeiro volante 
e era apontado como um 
possível sucessor de Vidal, 
a quem encontrará no Ni-
nho do Urubu. Sua primei-
ra experiência na Europa 
foi em 2015, no Bologna, 

onde se destacou. Em 2019, 
foi comprado pela Fioren-
tina e teve um bom início, 
com desempenho elogiado. 
Se transformou também 
no responsável pelas bolas 
paradas do time - se espe-
cializou também em co-
branças de pênaltis. Em 82 
jogos pela Viola, marcou 
oito gols. Em sua reta final 
na Fiorentina, o rendimento 
caiu, e ele foi emprestado 
ao Galatasaray. Na Turquia 
disputou 11 partidas e não 

teve muito brilho. Agora 
no Brasil para vestir as co-
res do Flamengo, o volante 
pretende retomar o cami-
nho das glórias.

Na seleção chilena, Erick 
Pulgar, que teve a primeira 
convocação em 2015, se 
consolidou como uma das 
peças importantes do meio 
de campo e tem 40 jogos 
disputados, com quatro gols 
marcados. Foi campeão da 
Copa América Centenário, 
em 2016.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

 Pulgar em sua primeira entrevista como jogador do Flamengo

novo reForço

Luccas claro deixa o Fluminense 
para atuar no futebol turco

Luccas Claro não é mais 
jogador do Fluminense. O 
zagueiro, que tinha víncu-
lo com o clube até o fim de 
2022, solicitou a rescisão 
do contrato para atuar no 
futebol turco, no Eyüps-
por. 

O Flu anunciou que re-
ceberá uma compensação 
financeira pela saída do 
atleta - os valores não fo-
ram revelados. Ao todo, o 

jogador disputou 118 jo-
gos pelo time.

Antes de atuar pelo Flu-
minense, Luccas Claro 
atuou no Gençlerbirligi, 
da Turquia. O zagueiro foi 
contratado pelo Flu na reta 
final de 2019.

Luccas Claro ganhou 
destaque na temporada se-
guinte, quando foi o nome 
da equipe com 42 jogos e 
seis gols. No ano passado, 

o zagueiro esteve em cam-
po em 49 partidas, deu 
uma assistência e balan-
çou a rede uma vez. Em 
2022, atuou em 25 jogos, 
fez um gol e deu uma as-
sistência.

Nas redes sociais, o 
Fluminense agradeceu 
Luccas Claro: Todo o 
nosso carinho e gratidão 
ao zagueiro que honrou e 
lutou por nossas cores ao 
longo dos 118 jogos em 
que atuou pelo clube. En-
tre tantos momentos espe-
ciais, foram gols em clás-
sicos, conquistas e grande 
identificação com o Flu. 
Valeu demais, Guerreiro! 

Para o setor defensivo o 
Flu conta com Nino, Ma-
noel, David Duarte, David 
Braz, Matheus Ferraz e 
Luan, que se recupera de 
cirurgia. Felipe Melo tam-
bém vem atuando na posi-
ção em alguns jogos.

Com 37 pontos, o Flu-
minense é o terceiro no 
Brasileiro. 

O time está a três pon-
tos do Corinthians, se-
gundo colocado, e a sete 
do Palmeiras, que lidera a 
competição com 42. Zagueiro solicita rescisão com o Flu

divuLgação

O Vasco acertou a com-
pra de Eguinaldo. Ficou 
decidido que o clube vai 
adquirir os 70% dos direitos 
econômicos do atacante de 
17 anos, que está empresta-
do pelo Artsul. A equipe de 
Nova Iguaçu vai manter os 
outros 30% do jogador. O 
novo contrato vai até 2027.

Foi uma negociação fei-
ta pelo Vasco, através do 
gerente Carlos Brazil, com 
aprovação da 777 Partners. 
O grupo americano pagará 
pelos direitos econômicos 
do atacante, caso assuma o 
controle do futebol, após a 
AGE de domingo (7).

A opção de compra pre-

vista no contrato com o Art-
sul é de R$ 800 mil, mas 
existe um desconto de 25% 
caso o Vasco efetue a com-
pra antes de setembro. O 
clube, portanto, vai pagar 
R$ 640 mil. A informação 
de que havia um desconto 
foi publicada primeiramente 
pelo site “Jogada 10”.

Aos 17 anos, Eguinaldo 
vem tendo uma carreira me-
teórica. Até o início do ano 
passado, o adolescente joga-
va na várzea no Maranhão. 
Foi contratado pelo Artsul, 
se destacou e foi empresta-
do ao Vasco. Chegou para o 
time sub-17, foi bem, subiu 
para o sub-20 e terminou 

como artilheiro do time no 
Campeonato Carioca da ca-
tegoria, com 12 gols.

No mês passado, Egui-
naldo ganhou oportunidade 
no elenco profissional e não 
desceu mais. Vem entrando 
constantemente nos jogos 
e marcou seu primeiro gol 
contra o CRB, na semana 
passada.

Eguinaldo estava cota-
do para jogar a decisão do 
Campeonato Carioca sub-
20, nesta quinta, contra o 
Fluminense, mas o Vasco 
achou melhor segurar o ata-
cante no profissional, por 
conta do destaque que ele 
vem tendo.

Clube vai pagar R$ 640 mil por 70% dos direitos do atacante

divuLgação

Vasco compra atacante Eguinado 
e acerta contrato por cinco anos

Luís Castro já usou 14 linhas de 
defesa diferentes em 24 jogos

Passados um turno do 
Campeonato Brasileiro e 
quatro jogos na Copa do 
Brasil, Luís Castro segue 
sem conseguir repetir uma 
escalação completa no Bo-
tafogo. Na defesa, isso já 
aconteceu cinco vezes, mas 
o técnico português montou 
14 linhas defensivas dife-
rentes nas 24 partidas que 
esteve à frente da equipe 
principal.

Ao todo, Castro colocou 
em campo 12 jogadores 
para atuar na defesa alvine-
gra. Nos 24 jogos que co-

mandou o time até aqui, re-
petiu a linha de defensores 
de uma partida para outra 
apenas cinco vezes.

No último jogo, contra o 
Corinthians, Castro havia 
escalado os mesmos zaguei-
ros e laterais da vitória por 
2 a 0 contra o Athletico-PR, 
no fim de semana anterior. 
Porém, perdeu Marçal, ma-
chucado, aos 12 minutos do 
primeiro tempo e logo teve 
que mudar. Como disse em 
entrevista coletiva depois 
da derrota em São Paulo, a 
mudança na linha defensiva 

ajuda a explicar a oscilação 
do desempenho do time.

A linha de defesa que 
mais atuou com Luís Cas-
tro é formada por Sara-
via, Kanu, Cuesta e Daniel 
Borges (improvisado na 
esquerda). Entre as 14 com-
binações, são eles que mais 
atuaram juntos no Botafo-
go. Coincidência ou não, é 
o grupo que mais se apro-
xima do aproveitamento 
de Luís Castro à frente da 
equipe. O português tem 
41,67%, enquanto o quarte-
to tem 46,67%.

Flamengo: filas se formam por 
gratuidades na bilheteria

Após vencer o primeiro 
jogo por 2 a 0 na Neo Quí-
mica Arena, o Flamengo 
enfrenta o Corinthians na 
próxima terça (9), no Ma-
racanã, para garantir a vaga 
na semifinal da Libertado-
res. Com os ingressos es-
gotados, uma fila no local 
do jogo começou a se for-
mar ontem (4) na busca por 
gratuidades, que serão dis-
tribuídas nesta sexta-feira 
(5), a partir das 10h.

Mais de 50 pessoas es-
tão na fila, mas há quem 
denuncie a participação de 

cambistas na organização 
de parte do grupo para a 
retirada de ingressos, que 
será feita na bilheteria 2 
do estádio. Serão cerca de 
dois mil ingressos gratui-
tos por lei para o jogo de 
terça-feira. Só tem direito 
à gratuidade menores de 12 
anos, adultos a partir dos 
65 anos, pessoas com defi-
ciência e seu acompanhan-
te. É necessário apresentar 
documento original com 
foto e CPF para a retirada 
dos ingressos, porque são 
emitidos com nome, para 

evitar a ação de cambistas.
Os ingressos para o due-

lo entre Flamengo e Co-
rinthians pela Libertadores 
estão esgotados desde o 
começo da semana. A ex-
pectativa é que o público 
presente se aproxime de 65 
mil pessoas.

Vale lembrar que os clu-
bes fizeram um acordo de 
ceder ao visitante 4 mil 
ingressos nas partidas das 
quartas de final. No jogo 
em São Paulo, os rubro-
-negros também esgotaram 
a carga de ingressos.

pulgar é 
apresentado 

pelo Flamengo
Chileno evita falar sobre casos na Justiça



sexta-feira, 05 de agosto de 2022Hora6 geral

voLuntÁrios

Hemorio promove campanha 
de doação de sangue no dia 10

Com o objetivo de 
ajudar a reforçar o 
estoque de sangue 

da cidade, a Secretaria 
Municipal Especial de Ci-
dadania, em parceria com 
o Hemorio, promoverá, na 
próxima quarta-feira (10), 
um dia de coleta de sangue 
no Centro Administrativo 
São Sebastião (CASS), 
na rua Afonso Cavalcanti, 
455, Subsolo, Sala 2, na 
Cidade Nova.

Em fevereiro, a primei-
ra ação da parceria rendeu 

85 bolsas coletadas aptas. 
Considerando que cada 
bolsa pode ajudar, no mí-
nimo, 4 pessoas, a campa-
nha pode ter beneficiado 
340 pacientes.

De acordo com o He-
morio, os parâmetros da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) indicam 
que, para manter os esto-
ques regulares, é preciso 
que 1,5% a 3% da popula-
ção doem regularmente, e 
o Brasil tem hoje 1,8% de 
doadores. Para atender à 
demanda dos pacientes no 
estado do Rio é necessário 
obter pelo menos 300 bol-
sas de sangue por dia.

Motivada pelo suces-
so da primeira ação, a 
Secretaria de Cidadania 
buscou novas parcerias. 
Desta vez, a campanha vai 
contar com o trabalho de 
voluntários inscritos no 
programa Colabora Rio, 
também gerenciado pela 
pasta. Os voluntários, 
além de contribuir como 
doadores, estão divulgan-
do a campanha e, no dia 
da coleta, estarão espalha-
dos pelo prédio da sede da 
Prefeitura e pelo bairro, 
conscientizando e mobili-
zando pessoas.

O ponto de coleta vai 
funcionar, no dia 10, de 

10h às 15h, para atender a 
todos os doadores volun-
tários.

“Ficamos muito felizes 
com o resultado da última 

campanha e estamos com 
muita expectativa para 
essa nova coleta. Convi-
damos a população para 
participar. Reforço que 

doar sangue também é um 
ato de cidadania, que pode 
salvar vidas”, afirmou o 
secretário de Cidadania, 
Renato Moura.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com
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Brasil tem hoje 1,8% de doadores

Para atender à demanda no Rio é necessário 
obter, pelo menos, 300 bolsas por dia

Beneficiários de programas sociais 
podem solicitar instalação de parabólica
Famílias inscritas em 

programas sociais do Go-
verno Federal já podem 
agendar a instalação gra-
tuita dos kits de antena 
parabólica digital no Rio. 
A troca da parabólica tra-
dicional é necessária para 
a implementação da tecno-
logia 5G porque a frequên-
cia dos equipamentos é a 
mesma da nova geração de 
internet.

A troca é feita pela Siga 
Antenado, entidade criada 
por determinação da Anatel 
para apoiar a população na 
migração dos sinais. Quem 
continuar usando as ante-
nas antigas pode ter inter-
ferência ou mesmo o sinal 
interrompido com o uso do 
5G, como explica o presi-
dente da Siga Antenado, 
Leandro Guerra.

A mudança das antenas 
já vem acontecendo em 
outras capitais brasileiras, 
incluindo as cinco cidades 
que já disponibilizaram o 
5G: Brasília, Belo Hori-
zonte, João Pessoa, Porto 
Alegre e São Paulo. A tec-

nologia ainda não tem data 
certa para chegar no Rio, 
mas deve ser ativada até 
setembro.

A troca deve ser finali-
zada em todas as capitais 
até 29 de agosto. A Siga 
Antenado também vai ins-

talar filtros em estações 
profissionais usadas, por 
exemplo, para a radiodifu-
são. Elas também operam 
em frequência próxima à 
do 5G.

Segundo dados do IBGE, 
em 2018 cerca de 125 mil 
residências ainda usavam 
antenas tradicionais no 
Rio. Dessas, 25.900 devem 
ter direito à troca gratuita. 
Quem não tem direito ao 
benefício pode comprar a 
antena digital em lojas co-
muns. 

Já as famílias que têm 
cadastro em programas so-
ciais devem entrar em con-
tato com a Siga Antenado 
para fazer o agendamento. 
A solicitação pode ser rea-
lizada pelo site sigaantena-
do.com.br ou pelo telefone 
0800 729 2404.

Troca é necessária para a implementação do 5G 
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Com a inclusão de mais 
de 2,2 milhões de novas 
famílias, 20,2 milhões de 
beneficiários, em condição 
de vulnerabilidade social, 
vão receber o mínimo de 
R$ 600 este mês. Até se-
tembro, o valor pago era 
de R$ 400, mas um com-
plemento de R$ 200, apro-
vado pelo Congresso em 
julho, reajustou o benefí-
cio, em caráter emergen-
cial, até 31 de dezembro 
deste ano.

O estado com maior 
número de novos benefi-
ciários é o Rio de Janei-
ro: 336 mil inclusões. Na 
sequência, aparecem São 
Paulo (290 mil), Bahia 
(235 mil), Pernambuco 
(180 mil), Pará (141 mil), 
Minas Gerais (138 mil) e 
Ceará (122 mil).

Segundo o Ministério 
da Cidadania, o calendário 
de pagamentos foi anteci-
pado. Na próxima terça-
-feira (9) o auxílio será 
pago a beneficiários com 
o Número de Identificação 
Social (NIS) com final 1. 
Os repasses seguem até o 
dia 22 para o último grupo 
do mês, com final de NIS 
zero.

“O investimento total 
do Ministério da Cidada-
nia para o pagamento do 

Auxílio Brasil, em agosto 
de 2022, é superior a R$ 
12,1 bilhões. O valor mé-
dio é de R$ 607,88”, infor-
mou a pasta.

Além do benefício prin-
cipal, há outros comple-
mentares pagos de acordo 
com os perfis das famílias, 
como o Auxílio Esporte 
Escolar, a Bolsa de Inicia-
ção Científica Júnior e o 
Auxílio Inclusão Produti-
va Rural.

O Auxílio Brasil é vol-
tado a famílias em situ-
ação de vulnerabilidade 
econômica e social. Para 
que sejam habilitadas, elas 
precisam atender critérios 
de elegibilidade, como 
apresentar renda per capita 
[por cabeça] classificada 
como situação de pobreza 
ou de extrema pobreza, 
ter os dados atualizados 
no Cadastro Único nos úl-
timos 24 meses e não ter 
informações divergentes 
entre as declaradas no ca-
dastro e as de outras bases 
de dados federais.

A seleção é feita de 
forma automática, consi-
derando a estimativa de 
pobreza, a quantidade de 
famílias atendidas em cada 
município e o limite orça-
mentário anual do Auxílio 
Brasil.

auxílio Brasil chega 
a 20,2 milhões de 

beneficiários este mês

Estações de Metrô recebem nomes dos bairros onde ficam
As estações de metrô do 

Rio que não são identifica-
das com o nome do bairro 
em que estão localizadas 
terão os nomes comple-
mentados a partir deste 
mês. O objetivo da mudan-
ça, segundo o MetrôRio, 
é orientar os clientes com 
mais clareza principalmen-
te em locais de forte movi-
mentação de turistas.

As estações Uruguai, 
Saens Peña, São Francis-
co Xavier e Afonso Pena, 
por exemplo, passam a 
ser complementadas com 
o nome do bairro Tijuca 
no final. As estações Cen-
tral do Brasil, Uruguaiana, 
Carioca, Cinelândia serão 
complementadas com a 
palavra Centro.

A Cardeal Arcoverde, 

Siqueira Campos e Can-
tagalo recebem o comple-
mento Copacabana e as 
Estação General Osório e 
Nossa Senhora da Paz pas-
sam a ter o bairro Ipanema 
no nome. 

Na Linha 4, os no-
vos nomes são Antero de 
Quental/Leblon, Jardim 
de Alah/Leblon e Jardim 
Oceânico/Barra da Tijuca.

divuLgação

Mudança serve para auxiliar usuários a se localizarem 

Mais de 3 milhões de cariocas continuam 
com vacina contra a covid em atraso

No Rio, mais de três mi-
lhões de pessoas que pode-
riam ter tomado as doses de 
reforço da vacina contra a 
Covid-19 continuam com a 
imunização atrasada. Devi-
do à baixa procura, doses do 
imunizante estão perdendo 
a validade.

A Secretaria Municipal 

de Saúde diz que também é 
preocupante a vacinação in-
fantil, que está caminhando 
de forma muito lenta. Até 
quarta-feira (3), pouco mais 
de 36 mil crianças de 3 a 4 
anos tinham tomado a pri-
meira dose da vacina, num 
total de 170 mil crianças 
nessa faixa etária.

Na cidade, mais de 126 
mil crianças não tomaram 
sequer a primeira dose do 
imunizante. O que é preo-
cupante, já que há vacinas 
com prazo de validade ven-
cendo e sendo descartadas 
por causa dessa baixa pro-
cura.

A SMS informou no iní-

cio da semana que 15 mil 
doses da AstraZeneca ven-
ceram no dia 2 de agosto. A 
prefeitura vai recolher essas 
doses vencidas, contar e ar-
mazenar num local refrige-
rado e esperar uma decisão 
do Ministério da Saúde para 
saber o que fazer com essas 
doses fora da validade.
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Fundador da Liga da Justiça, 
Jerominho é fuzilado no rio 

ataque na zona oeste do rio 

O ex-vereador Jerôni-
mo Guimarães Fi-
lho, conhecido como 

Jerominho, foi assassinado 
com tiros de fuzil na Estrada 
Guandu do Sapé, em Campo 
Grande, bairro da Zona Oes-
te do Rio, na tarde de ontem 
(4). O cunhado dele também 
foi baleado e está internado 
no Hospital Rocha Faria, 
com quadro estável.

Jerominho, apontado 
como um dos fundadores 
de uma milícia que atua na 
Zona Oeste da capital, foi  
atingido na perna e no abdô-
men. Ele chegou a ser levado 
para o Hospital Oeste D’Or, 
mas não resistiu.  Um vídeo 
que circula nas redes sociais 
mostra o ataque dos crimino-
sos. 

Dos mandatos 
Jerônimo Guimarães Fi-

lho, o Jerominho, foi verea-
dor do Rio de Janeiro, pelo 
PMDB, por dois mandatos, 
entre 2000 e 2008. Em 2004, 
foi eleito com 33.373 votos, 
e em 2000, com 20.560.

Mas, antes de terminar 
seu segundo mandato na 
Câmara Municipal do Rio, 
foi preso e permaneceu em 
penitenciárias federais por 
11 anos. Em 1998, ele ten-
tou uma vaga de deputado 
estadual, mas com 18.152 
votos não conseguiu ser 
eleito. Ele concorreu pelo 
PSC.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Ex-vereador apontado com chefe do grupo paramilitar foi atingido por tiros de fuzil na 
perna e no abdômen e não resistiu. Cunhado dele também foi baleado e está hospitalizado

Bicheiro é preso pouco depois do filho 
O contraventor Rogério 

Andrade foi preso ontem 
(4), após a 1ª Vara Criminal 
Especializada da Capital, 
do Tribunal de Justiça do 
Rio, decretar nova prisão 
para o bicheiro. 

O pedido foi feito pelo 
Grupo de Atuação Espe-
cializada de Combate ao 
Crime Organizado (Gae-
co), do Ministério Público 
do Rio (MPRJ), com base 
em um relatório de análise 
elaborado pela Polícia Fe-
deral.

Uma ação conjunta 
do Gaeco e da PF pren-
deu, pela manhã, o filho 
do contraventor, Gustavo 
Andrade – foragido desde 
a Operação Calígula, em 
maio.

Os dois estavam em um 
condomínio em Itaipa-
va, na Região Serrana do 
Rio. Rogério não foi preso 
inicialmente por força de 
uma decisão do ministro 
Kassio Nunes Marques, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Na segunda-feira 
(1), Marques revogou o 

mandado de prisão preven-
tiva contra o bicheiro.

Os advogados de Rogé-
rio alegaram que o pedido 
de prisão foi baseado na 
apreensão de um celular 
em 2019 — a defesa sus-
tentou não haver fato novo 
que o justificasse.

Nas buscas feitas on-

tem, foram encontrados 
documentos de junho e 
julho deste ano que reve-
lam “uma sistemática ca-
deia de corrupção mantida 
de forma persistente com 
instituição de segurança”, 
como a Deac Centro (De-
legacia de Acervo Cartorá-
rio), Deac, especializadas 
e Deam Centro (Delegacia 
de Atendimento à Mulher).

Rogério seria o chefe da 
organização criminosa que 
contava ainda com o PM 
reformado Ronnie Lessa, 
e a delegada Adriana Be-
lém, que facilitava as ações 
do grupo. Gustavo aparece 
como o número 2 na hie-
rarquia criminosa montada 
pelo pai. É também chama-
do de Príncipe Regente.

Gustavo Andrade (d), preso pouco antes 
de Rogério, em ação da PF e do Gaeco

reprodução

‘Gordão da Maconha’ 
é grampeado na Maré

Anderson Fernando Sil-
va dos Santos, conhecido 
como Gordão da Maconha, 
foi preso por agentes da 
Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes (DRE), na 
manhã de ontem (4), na co-
munidade da Vila do João, 
no Complexo da Maré, 
na Zona Norte do Rio. Na 
ação, os policiais apreende-
ram uma grande quantidade 
de drogas. 

Segundo informações, 
ao chegar na localidade os 
agentes foram atacados a 
tiros precisaram de auxí-
lio de um blindado para 

deixar a região. Segundo 
a Polícia, ‘Gordão’ conhe-
cido fornecedor de drogas 
de uma facção que atua na 
comunidade. Contra ele, 
havia mandado de prisão 
preventiva por tráfico de 
drogas decorrente de uma 
investigação da especia-
lizada. Gordão foi levado 
para a sede da DRE, na Ci-
dade da Policia, no Jacare-
zinho, onde foi cumprido 
seu mandado. De lá, ele en-
caminhado foi à Secretaria 
de Administração Peniten-
ciária (SEAP), para ficar à 
disposição da Justiça.

divuLgação 

Contra o preso havia mandado 
de prisão preventiva por tráfico de drogas

reprodução /redes sociais 

Jerominho foi um dos 
227 indiciados na CPI das 
Milícias, que chegou ao 
fim na Alerj em 2008 e foi 
um marco contra o crime 
organizado no Rio.

Ao lado do irmão, o 
ex-deputado Natalino 
Guimarães, Jerominho é 

apontado como um dos 
criadores da milícia Liga 
da Justiça, que atua em 
Campo Grande, Zona Oes-
te do Rio. Na década de 
70, os dois eram policiais 
civis.

O ex-parlamentar foi 
solto em 2018, após ser 

absolvido pelo último pro-
cesso que respondia na 
época, em que era acusado 
de tentar matar um moto-
rista de van em junho de 
2005. No final de 2020, 
a Polícia Federal fez uma 
operação que teve a famí-
lia Jerominho como alvo. 

A investigação descobriu 
que a família queria ocupar 
postos no Executivo e no 
Legislativo para retomar o 
poder na Zona Oeste.

No fim de janeiro de 
2022, o ex-vereador voltou 
a ser preso por extorsão a 
mão armada contra moto-

ristas de vans, um crime 
cometido em 2005. Menos 
de uma semana depois, ele 
foi solto. Dias antes da pri-
são, o ex-vereador anun-
ciou em uma rede social 
que pretendia se candida-
tar a deputado federal pelo 
Patriota.

indiciado na cpi das MiLícias

Curiosos se aglomeram após o ataque que vitimou Jerominho na Estrada Guandu do Sapé, em Campo Grande 

Suspeito de matar pai de santo a 
facadas em Angra é preso no Rio 

Um homem apontado 
como o assassino do pai de 
santo Jorge Luiz Mariano, 
foi preso na última quarta-
-feira (3) por agentes da 
166ª DP (Angra dos Reis), 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio. Antônio Al-
vesde Oliveira cometeu o 
crime aconteceu no dia 19 
de julho, na casa da vítima, 
no bairro Japuíba.

O corpo só foi encontra-
do sete dias depois, após 
familiares e vizinhos senti-
rem um mau cheiro. 

Segundo a Polícia Civil, 
exames periciais aponta-
ram que a vítima, de 70 
anos, foi atingida por nove 

facadas. Após cometer o 
crime, o suspeito fugiu no 
carro de Jorge e levou o 
celular dele. O marginal 
utilizou o aparelho para 
enganar diversos contatos 
de uma rede social do líder 
religioso, que realizaram 
transferências de dinheiro 
via PIX.

O veículo foi encontra-
do no bairro Santa Rita do 
Bracuí, em Angra. As víti-
mas do estelionato foram 
identificadas e prestaram 
depoimento na delegacia.

A partir das evidências, 
a Polícia Civil pediu à Jus-
tiça um mandado de prisão 
temporária contra o suspei-

to. Segundo a polícia, o ho-
mem confessou ter matado 
o líder religioso por conta 
de uma dívida na prestação 

de serviço de pedreiro para 
a vítima. Ele vai responder 
por homicídio, furto e este-
lionato.

Suspeito de cometer o crime chega a DP

reprodução

adolescente é morto 
Um adolescente de 13 

anos morreu ao ser baleado 
na última quarta-feira (3) 
durante um confronto po-
licial no bairro Jardim Im-
perial, em Itaboraí, Região 
Metropolitana do Rio. Kauã 
Mendonça voltava da escola 
quando levou um tiro de fu-
zil na perna. O tio dele, Lu-
cas da Conceição de Souza, 
25, ficou ferido 

O tio do menino tinha 
ido buscar Kauã no colégio. 
Segundo moradores, o ado-
lescente foi soltar pipa com 
os amigos quando começou 

uma troca de tiro entre cri-
minosos e policiais. O caso 
é investigado pela Delegacia 
de Homicídios de Niterói 
e São Gonçalo (DHNSG). 
Em nota, a Polícia Mili-
tar afirmou que agentes do 
35º BPM (Itaboraí) foram 
verificar uma denúncia de 
tráfico de drogas no bairro 
Sossego, onde foram hos-
tilizados por criminosos e 
houve disparos. Após o con-
fronto, os policiais contaram 
que viram duas pessoas fe-
ridas. O adolescente morreu 
no local
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piso nacionaL 

Sancionado projeto que fixa 
piso salarial para enfermeiros
Texto aprovado pelo Congresso prevê mínimo de R$ 4.750 para enfermeiros

O presidente Jair 
Bolsonaro sancio-
nou a lei que fixa 

pisos salariais para enfer-
meiros, técnicos de enfer-
magem, auxiliares de en-
fermagem e parteiras em 
todo o país. A Secom ainda 
não informou sobre possí-
veis vetos.

O texto do projeto, apro-
vado pela Câmara e pelo 
Senado, fixou em R$ 4.750 

o piso nacional de enfer-
meiros, valor que serve de 
referência para o cálculo do 
mínimo salarial de técni-
cos de enfermagem (70%), 
auxiliares de enfermagem 
(50%) e parteiras (50%).

O piso salarial entrará 
em vigor imediatamente 
após a publicação, sendo 
assegurada a manutenção 
das remunerações e salários 
vigentes superiores ao piso.

O projeto foi sancionado 
por Bolsonaro após depu-
tados e senadores aprova-
rem uma emenda à Cons-

tituição que viabilizou a 
criação e o pagamento dos 
pisos para as quatro cate-
gorias.

A mudança na Constitui-
ção estabeleceu que uma 
lei federal definirá os pisos 
nacionais das categorias, 
o que foi fixado com a lei 
sancionada por Bolsonaro.

O texto aprovado pelo 
Congresso determina que 
os pisos serão atualizados 
anualmente com base na 
inflação calculada pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC).

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com
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Valor servirá de referência para as outras carreiras

Câmara aprova projeto que extingue 
saídas temporárias de presos

A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto que acaba 
com saídas temporárias de 
presos dos estabelecimentos 
prisionais. A matéria segue 
para análise do Senado.

A proposta teve origem 
no Senado e previa apenas 
que as saídas temporárias 
fossem limitadas. No entan-
to, ao tramitar na Câmara, 
deputados decidiram ex-
tinguir o benefício. O texto 
aprovado prevê a revogação 
de todas as possibilidades 
de saída, que atualmente 
estão disponíveis para con-
denados em regime semia-
berto, como visita à família 
durante feriados, frequência 
a cursos e participação em 
atividades.

Para o relator, Capitão 
Derrite (PL-SP), a existência 

do benefício da saída tem-
porária burla a própria lei 
penal, ao frustrar a propor-
cionalidade no cumprimen-
to da pena. Além disso, ele 
destacou que muitos presos 
não retornam ao sistema pri-
sional após a saída.

“A Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (SAP) 
de São Paulo informou que 
na passagem de 2021 para 
2022, 1.628 presos que dei-
xaram as penitenciárias do 
estado, durante a chamada 
‘saidinha temporária de fim 
de ano’, não retornaram ao 
sistema prisional paulista”, 
argumentou o deputado. 

“Já existe a previsão le-
gal de cumprimento de pena 
e progressão de regime de 
forma proporcional, a saída 
temporária causa a todos um 

sentimento de impunidade 
diante da percepção de que 
as pessoas condenadas não 
cumprem suas penas, e o 
pior, de que o crime com-
pensa”, acrescentou.

O texto aprovado tam-
bém obriga a realização de 
exame criminológico como 

requisito para a progressão 
de regime e para a autoriza-
ção de regime semiaberto. 
A análise deverá comprovar 
que o detento tem condições 
de se adaptar ao novo regi-
me com autodisciplina, bai-
xa periculosidade e senso de 
responsabilidade.

Proposta inicial limitava o benefício
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senado aprova regras que podem 
dispensar perícia médica do inss

O Senado aprovou a 
Medida Provisória (MP) 
1.113/2022, que muda o 
modelo de análise de pe-
didos de benefícios ao Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS).

De acordo com o texto, 
fica dispensada a passagem 
por exame da perícia médi-
ca federal para requerimen-
tos de auxílio por incapa-
cidade temporária (antigo 
auxílio-doença). O texto 
segue para sanção presiden-

cial.
Dessa forma, o Ministé-

rio do Trabalho e Previdên-
cia vai definir as condições 

para a dispensa do exame. 
A pasta definirá quando a 
concessão do auxílio por 
incapacidade temporária 

estará sujeita apenas à aná-
lise documental, incluídos 
atestados e laudos médicos. 
Esse modelo foi usado nos 
anos de 2020 e 2021 devido 
às restrições causadas pela 
pandemia de covid-19.

Segundo o governo fede-
ral, o objetivo da MP é re-
duzir o prazo de espera do 
agendamento do Serviço de 
Perícia Médica Federal, que 
atualmente leva em média 
60 dias e conta com 738 mil 
pedidos pendentes.

Texto segue agora para sanção presidencial
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Ministério da saúde 
aprova protocolo para 
diagnóstico de tdaH

O governo brasileiro 
aprovou um documento 
com critérios de diagnósti-
co, tratamento e mecanis-
mos de regulação, controle 
e avaliação do transtorno 
do déficit de atenção com 
hiperatividade (TDAH). O 
protocolo do Ministério da 
Saúde foi publicado no Diá-
rio Oficial da União. Dados 
da Organização Mundial da 
Saúde estimam que o trans-
torno acomete 3% da po-
pulação mundial. Segundo 
o ministério, o transtorno é 
considerado uma condição 
do neurodesenvolvimento, 
caracterizada por uma tría-
de de sintomas envolvendo 
desatenção, hiperatividade 
e impulsividade em um ní-
vel exacerbado e disfuncio-
nal para a idade.  Os sinto-
mas começam na infância, 

podendo persistir ao longo 
de toda a vida.

“As dificuldades, muitas 
vezes, só se tornam eviden-
tes a partir do momento em 
que as responsabilidades e 
a independência se tornam 
maiores, como quando a 
criança começa a ser ava-
liada no contexto escolar ou 
quando precisa se organizar 
para alguma atividade ou 
tarefa sem a supervisão dos 
pais”, ressaltou a pasta.

Embora o TDAH seja fre-
quentemente diagnosticado 
durante a infância, o Minis-
tério da Saúde alertou ainda 
que não é raro o diagnósti-
co ser feito posteriormente. 
Ele deve ser realizado por 
um médico psiquiatra, pe-
diatra ou outro profissional 
de saúde como neurologista 
e neuropediatra.

México volta a exigir visto 
impresso para brasileiros
A partir do próximo dia 

18, o México voltará a 
exigir a apresentação físi-
ca do visto (impressa no 
passaporte) para viajantes 
do Brasil que desejem en-
trar no país com finalida-
de turística, comercial ou 
cultural. A medida revoga 
um acordo de dezembro 
de 2021 que permitia aos 
brasileiros ingressar no 
território mexicano apenas 
com a versão digital do do-
cumento. Em comunicado, 
as Secretarias do Interior 
(Segob) e das Relações 
Exteriores (SRE) do país 
afirmam que as medidas 
têm como intuito garantir 
a segurança dos viajantes e 
combater a criminalidade.

“O México reitera sua 
disposição de continuar 
cooperando com as autori-
dades brasileiras na busca 
de soluções mutuamente 
aceitáveis   para garantir a 
migração segura, ordenada 
e regular, bem como para 
combater as quadrilhas do 
crime organizado interna-
cional que lucram com os 

migrantes e com o tráfico 
de pessoas”, afirmaram as 
autoridades mexicanas.

Para obter o visto, os in-
teressados devem agendar 
uma visita à Embaixada 
do México, em Brasília, ou 
aos Consulados do México, 
no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, pelo site www.citas.
sre.gob.mx. Os requisitos 
para emissão do documento 
estão descritos nos sites da 
Embaixada e dos Consula-
dos.

Não precisam do visto 
aqueles que possam com-
provar residência perma-
nente no Canadá, Estados 
Unidos, Japão, Reino Uni-
do e Irlanda do Norte, qual-
quer um dos países que in-
tegram o Espaço Schengen, 
bem como os países mem-
bros da Aliança do Pacífico.

Para quem tem visto vá-
lido e atual do Canadá, Es-
tados Unidos, Japão, Reino 
Unido, Irlanda do Norte e 
qualquer um dos países que 
compõem o Espaço Schen-
gen, o documento não é ne-
cessário.

Câmara aprova criação de Política 
Nacional de Educação Digital

A Câmara dos Deputados 
aprovou na quinta-feira (4) 
a criação da Política Nacio-
nal de Educação Digital. A 
proposta busca promover 
competências informacio-
nais e digitais, ferramentas 
online, capacitação e pes-
quisa para estimular a in-
clusão digital. 

A matéria segue para 
análise do Senado. 
O texto modifica a Lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional para 
que currículos da edu-
cação básica incluam as 
competências digitais ao 
longo das etapas, a par-
tir do ensino fundamental. 

“É importante salientar 
que, segundo estudo do Fó-
rum Econômico Mundial, 
65% das crianças inician-
do o ensino fundamental 
hoje terão profissões que 
ainda não existem. Além 
disso, 8 das 10 profissões 
com maior crescimento 
em demanda são relacio-

nadas à tecnologia”, argu-
mentou o relator, deputado 
Israel Batista (PSB-DF) 
Pela proposta, o poder exe-
cutivo federal deve regula-
mentar a política, que deve 
estar prevista no plano na-
cional plurianual específi-
co, com duração até 2030, e 
nas leis orçamentarias.
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videoMonitoraMento 

O prefeito Antonio 
Francisco Neto 
sancionou lei de 

autoria do vereador Renan 
Cury que institui o Pro-
grama Municipal de Vide-
omonitoramento em Volta 
Redonda, que cria a possi-
bilidade de o Poder Público 
receber, de forma gratuita, 
imagens de câmeras de se-
gurança privadas que sejam 
direcionadas para vias pú-
blicas. A medida permite 
ampliar o alcance da rede 

de monitoramento na cida-
de, que é gerida pelo Centro 
Integrado de Operações de 
Segurança Pública (Ciosp), 
operado pela Secretaria 
Municipal de Ordem Públi-
ca (Semop).

“É fundamental essa par-
ceria entre a população, a 
prefeitura e as forças de se-
gurança para melhorar o dia 
a dia na cidade. Tem dado 
certo e vai melhorar ainda 
mais em Volta Redonda. 
Já instalamos mais de 300 
câmeras das 700 que temos 
como meta no ‘Cidade Mo-
nitorada’ (projeto munici-
pal de segurança pública), 

e o novo programa vai per-
mitir trabalharmos de for-
ma mais eficiente pela se-
gurança em nossa cidade”.

Sistema
 de câmeras 

O município de Volta 
Redonda, através do Ciosp, 
poderá receber imagens e 
dados para integrar ao sis-
tema de câmeras e softwa-
re, desde que sejam viáveis, 
ou seja, equipamentos que 
atendam às especificações 
da Semop, além de preen-
cherem requisitos de inte-
resse público e análise cri-
minal.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

‘Big brother’ em volta redonda 
secoM/pMvr

O monitoramento é feito pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp)

sul fluminense

Prefeitura sanciona lei que permite que população ceda imagens para integrar rede de imagens em tempo real da cidade

Itatiaia estreita 
laços com CODIN

Atendendo um convite 
do presidente da CODIN 
(Companhia de Desenvol-
vimento Industrial do Esta-
do do Rio de Janeiro), Júlio 
Andrade, o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co de Itatiaia, José Luiz Ri-
beiro Xavier, esteve na últi-
ma quarta-feira (3) na sede 
da instituição, no Rio de 
Janeiro. Na oportunidade, 
ele conheceu os novos dire-
tores da instituição para as 
áreas de Incentivos Fiscais, 
Fernanda Coelho, e de No-
vos Negócios, Rafael Cam-
pelo de Menezes. Segundo 
Xavier, no encontro com 
os diretores da CODIN ele 
destacou o fato de Itatiaia 
oferecer excelentes con-
dições para que empresas 
possam desenvolver no mu-
nicípio suas atividades. “Te-
mos localização estratégica 
em relação a fornecedores, 
prestadores de serviços e os 
maiores mercados consumi-
dores do país. Além disso, 

temos como diferencial um 
modal ferroviário que pro-
porciona a possibilidade de 
operação com menores cus-
tos  alta capacidade de car-
ga em comparação a outros 
tipos de modais de trans-
porte”, destaca Xavier. José 
Luiz Ribeiro Xavier lem-
bra que esta interação com 
o Estado é importante para 
o município estar inteirado 
sobre possíveis investimen-
tos e atração de novos em-
preendimentos. “Uma das 
tarefas principais da com-
panhia é fornecer orientação 
às empresas que desejam 
se instalar ou expandir sua 
atividade no Rio de Janeiro. 
Para tal a CODIN fornece 
informações sobre os diver-
sos aspectos socioeconômi-
cos e logísticos das regiões 
e municípios fluminenses, 
possibilitando à empresa 
selecionar áreas mais ade-
quadas às suas necessidades 
operacionais, logísticas e 
mercadológicas”, conclui.

divuLgação/pMi

O secretário de Desenvolvimento Econômico de 
Itatiaia, José Luiz Ribeiro Xavier, no encontro 

com o presidente da CODIN, Júlio Andrade

resende inscreve para cursos de braille, 
libras e deficiência intelectual gratuitos 

Resende (RJ) está com 
inscrições abertas para cur-
sos gratuitos de braille, libras 
e deficiência intelectual. Os 
interessados têm até este do-
mingo (7) para se inscrever. 
Ao todo, são 90 vagas para 
os três cursos. Destas, 40 
são para o curso de deficiên-
cia intelectual, 25 para o de 
braille e 25 para o de libras. 
Segundo a prefeitura, metade 
das vagas são destinadas aos 
profissionais que atuam na 
rede municipal de ensino. Já 
a outra metade é para quem 

possui demanda social, como 
familiares de surdos e de pes-
soas com deficiência visual 
de Resende.

Os cursos de libras e brail-
le serão presenciais, na Esco-
la Municipal Bilíngue Rom-
pendo o Silêncio, no bairro 
Vila Julieta. Já o curso de 
deficiência intelectual será 
ministrado de forma online. 
Para mais informações, basta 
ligar para o telefone do Cen-
tro Municipal de Atendimen-
to ao Educando (Cemae). O 
número é (24) 3354-3559.

Vagas são para profissionais que atuam na rede municipal, 
familiares de surdos e de pessoas com deficiência visual

carina rocHa/preFeitura de resende

O secretário municipal 
de Ordem Pública, tenen-
te-coronel Luiz Henrique 
Barbosa, afirmou que o 
Programa Municipal de 
Videomonitoramento é 

uma importante ferramen-
ta do Poder Público para 
detectar, prevenir e reagir 
a situações de emergência, 
além de auxiliar na manu-
tenção do espaço público.

“O programa torna pos-
sível o monitoramento 
mais eficiente e econômi-
co, sem a necessidade de 
aquisição de novas câme-
ras pelo Poder Público, 

ressaltando a importância 
de se equipar os órgãos de 
segurança pública com fer-
ramentas para operação no 
município. É um reforço ao 
combate e prevenção aos 

delitos, inclusive na parte 
de investigação, auxilian-
do na solução de crimes. 
E também no controle de 
tráfego e no monitoramen-
to das vias públicas da ci-

dade, com o objetivo final 
de proporcionar à popula-
ção melhores condições de 
policiamento e gestão da 
segurança pública”, expli-
cou Luiz Henrique.

iMportante FerraMenta do poder púBLico 

PAIF chega a mais um bairro de Quatis 
No último dia 26, foi a 

vez do distrito Falcão de re-
ceber a atividade do Serviço 
de Proteção e  Atendimento 
Integral à Família (PAIF) 
em conjunto com a gestão 
do Cadastro Único e o Pro-
grama Auxílio Brasil. Ainda 
no mês de julho, a equipe 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SMAS) 
de Quatis já havia levado a 
ação até a comunidade Qui-
lombola de Santana para re-
alizar os serviços. 

A atividade tem como 
objetivo levar informações 

à população e às comuni-
dades, com o intuito de es-
clarecer dúvidas e aumentar 
o acesso aos programas so-
ciais e benefícios relaciona-
dos ao Cadastro Único para 
Programa Sociais do gover-
no federal. 

Segundo a equipe da 
SMAS, os moradores do 
distrito também puderam re-
ceber a atividade, que busca 
contribuir para aquisição de 
segurança de renda e pro-
porcionar o acolhimento de 
demandas e necessidades 
das famílias.

Ação leva informações à população e às 
comunidades sobre programas sociais

divuLgação/pMq

Barra do piraí: saldo positivo em empregos 
No mês de junho, segun-

do informações do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados do Ministério 
do Trabalho (Caged), Barra 
do Piraí apresentou um saldo 
positivo de 350 empregos em 
relação ao número de gera-
dos. A estimativa acompa-
nhou alguns setores da eco-
nomia, como agropecuária, 
comércio, construção, servi-
ços e indústria, revelando a 
partir do número de admis-
sões e desligamentos o saldo 
final. Como foi relatado em 
uma pesquisa feita pelo Mi-

nistério do Trabalho, durante 
o mês de junho, foram gera-
dos mais de 200 mil empre-
gos, um número superior ao 
mês anterior (maio), quando 
Barra do Piraí também houve 
um crescimento. Segundo os 
dados do Caged, o município 
ficou com um saldo positi-
vo de 350 empregos e, além 
disso, por meio do estudo, é 
possível perceber que o setor 
que mais obteve destaque foi 
o industrial. A visibilidade 
apresentada pela indústria 
não é mera coincidência, 
uma vez que a prefeitura tem 

feito uma série de ações que 
buscaram promover o desen-
volvimento econômico local, 
a partir da vinda de empresas 
para os polos industriais. No 
segundo polo, por exemplo, a 
companhia Acso - Central de 
Serviços do Aço - se instalou 
e a previsão é que outras tam-
bém venham para a cidade.

O prefeito Mario Esteves 
alerta para o fato que as pes-
quisas comprovam o com-
prometimento da prefeitura 
com os seus cidadãos e com 
o desenvolvimento do muni-
cípio. 

Hemonúcleo de Barra Mansa precisa de doações 
O Hemonúcleo de Barra 

Mansa está precisando de 
todos os tipos sanguíneos 
para ajudar a repor o esto-
que da unidade, que se en-
contra abaixo do ideal. As 
doações podem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 11h.

Segundo a coordenado-
ra do Hemonúcleo, Thaís 
Mendes, o número de vo-
luntários nas últimas se-
manas diminuiu significati-
vamente. “Nesta época do 
ano ocorre uma baixa no 
número de doadores devido 

ao tempo frio, e isso é muito 
preocupante para a unidade, 
já que atendemos outras ci-
dades, além de Barra Man-
sa”, explicou Thaís

Para doar é necessário 
ter entre 16 e 69 anos. Para 
o idoso, a primeira doação 
deve ser feita até 59 anos, 
11 meses e 29 dias. Meno-
res de idade só podem doar 
mediante autorização dos 
responsáveis. 

Deve estar com saúde 
em dia, pesar no mínimo 
50 quilos, não ter ingerido 
bebida alcoólica no mínimo 

12 horas antes da doação. 
Caso tenha feito tatuagem, 
a pessoa deve aguardar seis 
meses após a realização da 
mesma.

O Hemonúcleo fica na 
Rua Pinto Ribeiro, n° 205, 
anexo à Santa Casa de Mi-
sericórdia. 

Quem for doar pode es-
tacionar no pátio da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social e Direitos 
Humanos, na Rua Oscar da 
Silva Marins, n° 155. 

Ambos ficam no centro 
da cidade.
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Não jogue lixo nas ruas. 
A população agradece!

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

JoeLHo de porco na 
cerveJa

1 joelho de porco de 
1kg/ Sal a gosto/ Pi-
menta do reino a gos-
to/ 1 colher (chá0 de 
cominho em grãos/ 
500ml de cerveja/ 2 
batatas com casca/ 1 
colher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon de-
fumado cortado em ti-
ras/ 1 cebola pequena 
cortada em tiras finas

ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes na 
pele do joelho de por-
co.
Escalde a peça em 
água fervente e pol-
vilhe-a com o sal, a 
pimenta e o cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar a 
corar, vire a peça e 
regue com metade da 
cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tempe-
ratura do forno para 
200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e regue 
com mais cerveja, 
caso a carne esteja 
ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em água 
e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, doure o 
bacon e a cebola.
Junte as batatas cozi-
das e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma tra-
vessa e sirva com as 
batatas.

sopa de espinaFre

1 ½ cubo de caldo de 
frango sem gordura 
para 2 litros de água/ 
1 maço de espinafre 
(só as folhas)/ 1 co-
lher (sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara (chá) 
de leite desnatado/ 
Noz-moscada ralada 
a gosto/ Sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liquidifi-
cador e leve ao fogo 
por 20 minutos.
Após colocar no pra-
to, regue com um fio 
de azeite extravirgem.

EDiTAL DE COnVOCAÇÃO nº 08/2022
COnCuRSO pÚBLiCO - nº 01/2018

O Prefeito do Município de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a homologação final dos resultados do Concurso 
Público nº 01/2018;

COnVOCA os candidatos relacionados no Anexo deste edital para comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Porto Real, loca-
lizado na Rua Hilário Ettore nº 442, Centro, Porto Real/RJ, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a partir da publicação do presente edital, para apresentar os documen-
tos relacionados no item 12.10 do Edital nº 01/2018, de segunda à sexta-feira (exce-
to feriados e pontos facultativos), no período das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 16:30.

O prazo determinado acima fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil 
caso termine em fim de semana, feriado ou ponto facultativo.

Na ocasião os candidatos serão encaminhados para o Departamento de Medicina 
do Trabalho para agendamento de exames médicos admissionais para verificação 
da capacidade laboral para os cargos que concorrem.

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital de Convocação e nas de-
mais normas do certame acarretará na exclusão do candidato do concurso.

Demais convocações serão realizadas conforme demanda desta Municipalidade.

Porto Real, 05 de Agosto de 2022.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

AnExO

Relação de Convocados - Edital de Convocação nº 08/2022

CARGO CLASS nOME inSC

Docente I Educação Infantil 71 MARIA RITA GOMES SOARES ROSARIO 18023

Docente I Ensino Fundamental 42 CAROLINE DE CARVALHO OLIVEIRA 24842

Docente I Ensino Fundamental 43 MICHELLE GONZAGA TEIXEIRA 21243

Docente I Ensino Fundamental 44 PRISCILA MARTINS LUNARDI 10077

Docente I Ensino Fundamental 45 JESSICA MARIA OS SANTOS OLIVEIRA 12242

Docente I Ensino Fundamental 46 DARIANE BAPTISTA DA SILVA MENEZES 21525

Docente I Ensino Fundamental 47 CHARLENE DE ANDRADE RODRIGUES 22476

Docente I Ensino Fundamental 48 ANGELINA DA SILVA DINIZ 23200

Docente I Ensino Fundamental 49 FAUVE HUBACK FERREIRA 13670

Docente I Ensino Fundamental 50 MARCO ANTONIO SANTOS DA SILVA 17981

Docente I Ensino Fundamental 51 JOSE RICARDO FELIPE DE OLIVEIRA 11993

Docente I Ensino Fundamental 52 WILTON JORGE GONÇALVES 25481

Docente I Ensino Fundamental 53 HELOISA DA SILVA OLIVEIRA MOTTA 20119

Docente I Ensino Fundamental 54 PRISCILA VIEIRA SANTANA 18629

Docente I Ensino Fundamental 55 JEMIMA SANTOS DA SILVA 18393

Docente I Ensino Fundamental 56 MARILEY DE FATIMA MENDES SARMEN-
TO 18158

Docente I Ensino Fundamental 57 VALÉRIA NEVES OLIVEIRA 22515

Docente I Ensino Fundamental 58 LIGIA MARIA MONTEIRO DA SILVA FU-
JINO 18960

Docente I Ensino Fundamental 59 JOELMA SIMONI SILVA DE OLIVEIRA 13972

Docente I Ensino Fundamental 60 HELAINE CAROLINE BRANDÃO DUQUE 25175

Docente I Ensino Fundamental 61 PRISCILA MOREIRA SANTOS DA SILVA 
AGUIAR 23895

Docente I Ensino Fundamental 62 MARILDA DA SILVEIRA DIAS AGUIAR 19461

Docente I Ensino Fundamental 63 ELAINE VALÉRIA DÓRIA DE SOUZA MA-
CHADO 20206

Docente I Ensino Fundamental 64 CARLA APARECIDA SILVA 17134

Docente I Ensino Fundamental 65 AMANDA KELLY DE ARAUJO CRUZ 15604

Docente I Ensino Fundamental 66 FRANCIELLE DE MENDONÇA JABER 16631

___________________________________________

DECRETO Nº 2766 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro do FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  no valor de R$ 461.787,50

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso das suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 772 de 29 
de Dezembro de 2021.

Decreta: 

Art. 1º Fica Aberto crédito suplementar por superavit financeiro na FONTE DE 
RECURSO do  FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL no valor de R$ 
461.787,50 ( Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais 
e Cinquenta Centavos ) conforme o ANEXO I -  quadro de detalhamento do supera-
vit financeiro - exercício de 2021, a fim de atender os programas e dotações abaixo 
discriminados:

Ficha Unidade Executora Funcional Programática Despesa Fonte Suplementação

15.01.00 08.244.0021-2.588 3.1.90.11.00 1.311.0000 230.893,75

15.01.00 08.244.0135-2.591 3.1.90.11.00 1.311.0000 230.893,75

Total R$ 461.787,50 

Art. 2º O presente crédito será coberto pelo Resultado Financeiro do Fundo Nacional 
de Assistência Social para o exercício de 2022, apurado em 31 de dezembro de 
2021, parte integrante deste Decreto. 

Art. 3º Fica criado o Elemento de despesa e Fonte de recurso, conforme a autori-
zação constantes do artigo 8º da Lei Municipal nº 772 de 29 de Dezembro de 2021.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Legenda: 
Descrição da Fonte e Vinculo

1.311.0000 - Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social.

Alexandre Augustus Serfiotis
prefeito

pREFEiTuRA MuniCipAL DE pORTO REAL

uniDADE ExECuTORA: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AnExO i 

QuADRO DE DETALHAMEnTO DO SupERÁViT FinAnCEiRO - ExERCÍCiO 
2021 

Banco do Brasil - Agência 4665-5

CONTA 
CONTA-

BIL

CONTA 
BANCA-

RIA

FONTE DE 
RECURSO

SALDO FINAL 
31/12/2021

RESTOS A 
PAGAR

CONSIG-
NAÇÃO A 
PAGAR

DEDUÇÃO
CONCILIAÇÃO 

BANCÁRIA

SALDO 
PARA 2022

64538 109727-x 1.311.0000 207.911,63 14.205,70 0,00 0,00 193.705,93

64519 109728-8 1.311.0000 268.081,57 0,00 0,00 0,00 268.081,57

TOTAL 461.787,5

Responsável pela Tesouraria

nome:  José Henrique Rodrigues Martins
Matrícula: 1.215

Data: 03/08/2022

Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante 
nos registros contábeis. 

pORTARiA nº 0965 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS.

                                                                                                             R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a pedido, a(o) servidor (a) abaixo relacionado(o):

•	 FERnAnDA DE CARVALHO GHETTi, matricula 5216, a partir de 
02/08/2022, ocupante do cargo de Dentista Endodontista, do quadro permanente da 
Secretaria Municipal de Saúde, a vista do Processo nº 5064/22.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

                                       
pORTARiA nº 0966 DE 04 DE AGOSTO DE  2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS.
                                                                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - pRORROGAR, pelo período 12 (doze) meses, os contratos de trabalho dos 
servidores abaixo relacionados, em razão de ainda existir excepcional necessidades 
dos serviços dos mesmos:

nomes                                     Função             inicio prorrogação
Aline Braga Barbosa                    Nutricionista   02/08/2022
Simone Helena da Silva Braga       Enfermeiro   03/08/2022
Ana Cristina Tavares S. Santos       Fisioterapeuta  05/08/2022
Daniela Silveira        Fisioterapeuta   06/08/2022
Michele de Souza M. Trivelato      Fisioterapeuta   07/08/2022
Daniele Faria Galvão Sichi       Fisioterapeuta   08/08/2022
Irma Aparecida Provazi       Enfermeiro   09/08/2022
Clelia dos Reis        Enfermeiro   10/08/2022 
  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

FiLÉ de peixe assado

500 g de filé de peixe (tilá-
pia, saint peter ou outro) / 
4 batatas grande descas-
cada em rodelas de 0,5 
centímetro de espessura / 
2 tomates picadinhos / 1/2 
pimentão(se ele for grande)
1 cebola média picada em 
cubos / 1 colher (sopa) 
cheia de alcaparras / cheiro-
-verde a gosto / coentro a 
gosto (opcional) / 1/2 colher 
(sopa) de sal / 1 dente de 
alho (pequeno) bem espre-
mido / azeite a gosto

Tempere o filé de peixe com 
sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco de 
sal e junte o cheiro verde e 
coentro
Reseve
Unte um refratário com azei-
te, e forre com as batatas 
cruas
Cubra as batatas com o 
peixe e por cima distribua a 
mistura do tomate
Regue com bastante azeite 
e leve ao forno por mais ou 
menos 30 a 40 minutos
Quando secar o líquido que 
acumula no fundo da forma 
quando está assando e ficar 
dourado está pronto
Sirva com arroz intergal ou 
branco, é uma delícia!

4 postas de cação ou garou-
pa (700 gramas) / suco de 1 
limão / 1 cebola grande cor-
tada em rodelas / 1 pimen-
tão vermelho cortado em 
rodelas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 toma-
tes maduros cortados em 
rodelas / 2 colheres (sopa) 
de coentro picado / 200 ml 
de leite de coco / 1 colher 
(sopa) de azeite de dendê 
/ 2 tabletes de caldo de ca-
marão

ingredientes

Modo de preparo

Lave bem o peixe, regue 
com o suco de limão e dei-
xe descansar por cerca de 
1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a cebola, 
os pimentões, os tomates 
e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de cal-
do de camarão, misture-os 
ao leite de coco e regue o 
peixe
Leve ao fogo baixo, com a 
panela parcialmente tam-
pada, por 20 minutos
Mexa algumas vezes até 
que esteja cozido
Junte o azeite de dendê e 
adicione sal
Retire do fogo e sirva

Moqueca de peixe

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO

COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

04 DE AGOSTO DE 2022 puBLiCADO EM 
05/08/2022

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO
pORTARiA nº 1820/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secre-
taria Municipal de Habitação e Urbanismo.
MARIA APARECIDA DA SILVA EUFRÁSIO
MARIA EDUARDA FREITAS FARIA
pORTARiA nº 1821/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, 
na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.
CINTHIA RITA DA SILVA LIMA
PAULO ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA
pORTARiA nº 1822/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na 
Secretaria Municipal de Educação.
DIRLENE PEREIRA DO NASCIMENTO
SHIRLEY SOUZA DE OLIVEIRA DA SILVA
pORTARiA nº 1823/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, 
na Secretaria Municipal de Educação.
ELISÂNGELA COSTA CORRÊA FERREIRA
TIAGO PEREIRA BARBOSA
pORTARiA nº 1824/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo DAS-8, 
na Secretaria Municipal de Conservação.
pORTARiA nº 1825/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CLEBER ALVES FARIAS, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor de Gabinete, Símbolo DAS-8, na 
Secretaria Municipal de Conservação.
pORTARiA nº 1826/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
FAUSTO DE SOUZA, do cargo em comissão de Asses-
sor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
pORTARiA nº 1827/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, KÁTIA ALVES DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher.
pORTARiA nº 1828/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JORGE SILVA DE PAULA, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
pORTARiA nº 1829/SEMAD/2022 DE 04 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, TÁCIO LUIZ CAMPOS NOGUEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo 
DAS-9, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971 

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-
CiAL, CiDADAniA E DA MuLHER

Despacho do processo nº 56/0147/2020: HOMOLO-
GO como DESERTA a presente LiCiTAÇÃO na mo-
dalidade de pREGÃO ELETRÔniCO nº 007/2021, 
cujo objeto é COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpE-
CiALiZADA pARA FORnECiMEnTO DE VEÍCuLO 
AuTOMOTOR pARA ATEnDER A EMEnDA pARLA-
MEnTAR nº 202039520011. Conforme Ata DESERTA 
da Comissão para realização de procedimentos de 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico as fls. 
694, parecer da Douta procuradoria Geral do Mu-
nicípio em fls. 350 a 356 e 420 e da Controladoria 
Geral do Município às fls. 697.                  

Belford Roxo, 28 de Julho de 2022.

BREnDA SiLVA GOnÇALVES CARnEiRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania 

e da Mulher
REpuBLiCADO pOR TER SAÍDO COM inCORRE-

ÇÕES

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

Despacho do processo nº 07/0186/2022: HOMOLO-
GO o presente CHAMAMEnTO pÚBLiCO n º 001/
SEMED/2022, cujo objeto é TERMO E COLABORA-
ÇÃO pARA ATEnDiMEnTO A CRiAnÇA DE DOiS A 
CinCO AnOS E OnZE MESES nA EDuCAÇÃO in-
FAnTiL, pRiMEiRA ETApA DA EDuCAÇÃO BÁSiCA, 
pARA ExECuÇÃO DE ATEnDiMEnTO A CRiAnÇA 
DE 2 (DOiS) AnOS A 5 (CinCO) AnOS E 11 (OnZE) 
MESES DE iDADE nA EDuCAÇÃO inFAnTiL, nO 
ÂMBiTO DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ. 
Credenciando seu objeto as instituições: ESCOLA 
COMuniTÁRiA TiA ALinE, ESCOLA COMuniTÁRiA 
TiA ALinE FiLiAL 2, ESCOLA COMuniTÁRiA TiA ALi-
nE – FiLiAL 3, ASSOCiAÇÃO BEnEFiCEnTE ViDA E 
AMOR, ASSOCiAÇÃO BEnEFiCEnTE ViDA E AMOR 
– FiLiAL, inSTiTuTO ESTRELA AZuL, CEnTRO CO-
MuniTÁRiO ALEGRiA DO SABER, FunDAÇÃO ES-
COLA SOLiDÁRiA, ASSOCiAÇÃO COMuniTÁRiA 
DA CiDADAniA FLuMinEnSE – MATRiZ E ACOCiF 
ASSOCiAÇÃO COMuniTÁRiA DA CiDADAniA FLu-
MinEnSE – FiLiAL, inSTiTuTO LuZ E ViDA, inSTi-
TuTO pEDRO LuCAS, inSTiTuTO SÃO SEBASTiÃO 
– MATRiZ, inSTiTuTO SÃO SEBASTiÃO – FiLiAL 2, 
conforme Ata da Comissão de Seleção e Avaliação 
do Chamamento público para Credenciamento de 
Organizações da Sociais as fls. 2028 a 2041 e ainda, 
pareceres da Douta procuradoria Geral do Municí-
pio em fls. 61 a 73, 147 e 148, da Assessoria Jurídica 
as fls. 2048 a 2062 e da Controladoria Geral do Mu-
nicípio às fls. 2043 a 2047 e 2538 a 2362.                  

Belford Roxo, 02 de Agosto de 2022.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação.

Despacho do processo nº 07/0080/2022 = HOMO-
LOGO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade pRE-
GÃO pRESEnCiAL - SRp nº 028/2022, cujo objeto 
é a COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA 
pARA FORnECiMEnTO DE BOTiJÕES DE GÁS GLp 
– p-13 KG E p-45 KG, (QuE SERÃO SuBSTiTuÍDOS 
QuAnDO DO ESGOTAMEnTO DO GÁS) pARA pRE-
pARO DA MEREnDA ESCOLAR DE 88 (OiTEnTA E 
OiTO) uniDADES ESCOLARES E MAiS nOVE QuE 
ESTÃO nA iMinÊnCiA DE SEREM inAuGuRADAS 
E CRECHES COnVEniADAS EM ATEnDiMEnTO A 
SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO DO Mu-
niCÍpiO DE BELFORD ROxO – RJ, considerando 
a solicitação a fls. 02, pela Secretaria Municipal de 
Educação., adjudicando seu objeto a empresa: LF 
Comércio e Transporte de Gás Ltda., no valor de R$ 
2.138.148,00 (dois milhões cento e trinta e oito mil 
cento e quarenta e oito centavos), conforme Ata de 
julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/
Mapa de Adjudicação da Comissão para procedi-
mentos de Licitação na Modalidade de pregão pre-
sencial = SRP  as fls. 556/559 e ainda, pareceres da 
Douta procuradoria Geral do Município 170/179, 239 
e 242, e da Controladoria Geral do Município 575.               

Belford Roxo, 03 de agosto de 2022.
DEniS DE SOuZA MACEDO

Secretário Municipal de Educação.

SECRETARiA MuniCipAL DE COnSERVAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
QUITAÇÃO
PROCESSO: 53/0041/2022
TERMO N°: 37/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PORTLAN SERVIÇO DE MANUTEN-
ÇÃO COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELLI.
OBJETO: PRESTOU SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO/ RJ NO PERÍODO DE 04/04/2022 À 
03/05/2022.
VALOR: R$ 492.836,40 (QUATROCENTOS E NO-
VENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS 
REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
Prazo: PERÍODO DE 04/04/2022 À 03/05/2022.
PROGAMA DE TRABALHO: 1.15.452.13.1023
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
NOTA DE EMPENHO: 628
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 22/07/2022.

pAuLO SERGiO CORRÊA LunA
Secretário Municipal de Conservação

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, 
CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COnVÊniOS

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0011/2020
APOSTILAMENTO: 21/ 2022
CONTRATO: 30-A/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS,SERVIÇOS E 
CONSTTRUÇÕES EIRELLI.
DA FINALIDADE: O PRESENTE TERMO TEM POR 
FINALIDADE A CORREÇÃO POR ERRO MATERIAL 
CONSTANTE NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRA-
TO Nº 30-A/SEMOCAP/2021.
DO OBJETO:
ONDE SE LÊ: 030/SEMOCAP/2021
LEIA-SE: 030-A/SEMOCAP/2021.
DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2022

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0160/2021
TERMO: 002
CONTRATO: 103/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: N.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELLI
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO COM-
PLEXO MARINGÁ , NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 
FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS NO IM-
PORTE DE R$ 104.642,06 (CENTO E QUATRO MIL, 
SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SEIS 
CENTAVOS) CORRESPONDENTE AO PERCENTU-
AL DE 12,84%, E ITENS NOVOS IMPORTE DE R$ 
49.371,43 (QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E 
SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CEN-
TAVOS) ) CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL 
DE 06,06%, O QUE GEROU UMA ALTERAÇÃO DO 
VALOR DO CONTRATO NA PROPORÇÃO DE 18,90% 
CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 154.013,49 
(CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZE RE-
AIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
O VALOR DO CONTRATO RERRATIFICADO PASSA A 
SER DE R$ 968.666,42 (NOVECENTOS E SESSENTA 
E OITO MIL, SEICENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS 
E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: PELO PRESENTE 
INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 103/SEMOCAP/2021 
POR MAIS 90 DIAS.
PROGRAMAS TRABALHO: 73.1.1013.15.451.10
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 193
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 26 de julho DE 2022

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/0153/2021
CONTRATO N°:83/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JESBAN SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÕES LTDA.
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, NO BAIRRO 
BOM PASTOR, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRU-
ÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO 
COMPLEXO MARINGÁ NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 
FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS NO IM-
PORTE DE R$ 137.555,85 (CENTO E TRINTA E SETE 
MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS 
OITENTA E CINCO CENTAVOS) CORRESPONDEN-
TE AO PERCENTUAL DE 2,71%, E ITENS NOVOS 
IMPORTE DE R$ 1.109.609,40 (UM MILHÃO, CENTO 
E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E QUA-
RENTA E DOIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE AO 
PERCENTUAL DE 21,86%, O QUE GEROU UMA AL-
TERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO NA PROPOR-
ÇÃO DE 24,57% CORRESPONDENDO AO VALOR DE 
R$ 1.247.165,25 (UM MILHÃO. DUZENTOS E QUA-
RENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO 
REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) E REDUÇÃO 
DE ITENS NO VALOR DE R$ 146.135,96 ( CENTO E 
QUARENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO 
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
O VALOR DO CONTRATO RERRATIFICADO PASSA 
A SER DE R$ 6.176.650,55 (SEIS MILHÕES, CENTO 
E SETENTA E SEIS MIL, SEICENTOS E CINQUENTA 
REAIS E CIQUENTA E CINCO CENTAVOS).
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: PELO PRESENTE 
INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 83/SEMOCAP/2021 
POR MAIS 60 DIAS.
PROGRAMAS TRABALHO: 08.01.10.302.3910.0.8
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 02 de AGOSTO de 2022

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0352/2020
CONTRATO N°:86/SEMOCAP/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: OMEGA CONSTRUTORA E SERVI-
ÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRE-
NAGEM NA AVENIDA AUTOMÓVEL CLUBE E ADJA-
CÊNCIAS, NO BAIRRO SANTA TEREZA, NO MUNICÍ-
PIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 3.790.885,80 (TRÊS MILHÕES, SETE-
CENTOS NOVENTA MIL, OITOCENTOS E OITENTA E 
CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
PRAZO: 04 (QUATRO) MESES.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.10.1016
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE EMPENHO: 449
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 25 de JULHO de 2022.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios
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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!

Rua PRofessoR Heleno Claudio fRagoso nº 34 - Posse - nova iguaçu
99298-5755

som    insulfilm
Envelopamento
vidros elétricos
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BrinquedosRação Medicamentos

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

@ahelppet


