
sábado, 06 de agosto de 2022Hora1

R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   

facebookjornalhorah

R$ 1

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS  NOVA IGUAÇU RJ  SábADO, 06 DE AGOSTO DE 2022    ANO XXXII N º10.589

Cláudio Castro 
exonera diretor 
do Ceperj depois 
do escândalo dos 
cargos secretos
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Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) cum-
priram mandado de prisão preventiva contra o pai que obrigou a vítima a 
praticar sexo oral nele. Criminoso ainda ameaçou a criança de morte caso 
contasse sobre a violência para alguém.
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Presidente também Caiu 

DCAV enjaula ‘monstro’ 
que obrigou filha de 12 
anos a fazer sexo oral

 Fim dos temPos 

Cadáver de 
jovem de 20  
anos achado 
carbonizado  
em casa da  
Zona oeste

A vítima, identificada como Milya-
na Carvalho, de 20 anos, que era 
técnica em necropsia, foi encontra-
da pela mãe do principal suspeito 
de cometer o crime. Segundo a fa-
mília, não ele aceitava o fim do rela-
cionamento. pág.7

belford roxo vacina 
mais de sete mil pets

Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses da 
Secretaria de Saúde do município da Baixada Fluminense 
intensifica campanha de imunização antirrábica nos bair-
ros. Luana Silva, de 34 anos (foto), levou cinco cachorros 
e dois gatos para tomar a vacina, em mais uma ação que 
aconteceu no Parque Amorim. pág.3

Luta Contra raiva

varela já pode  
ser escalado  
no próximo 
jogo do Fla
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Jogo do Flu já 
conta com 40  
mil torcedores  
confirmados 
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Iniciativa do 
Estado do Rio 
garantiu mil  
atendimentos 
ao trabalhador
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CeF vai 
devolver os 
valores do 
FGts sem 
movimentos
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Um político na Baixada está manchando a imagem daqueles que foram eleitos para trabalhar pelo povo 
e está tropeçando nas próprias pernas. Na pequena cidade da região, a chefia do Executivo virou decepção 
total. A população, coitada, que tanto confiou nas promessas e nos discursos de campanha, agora terá que 
engolir as falácias de quem só olha para o próprio umbigo. 

Promete e não cumpre

o sombra
envie sua 

denúnCia ou eLoGio!

horahmunicipios@gmail.com

Enquanto o governo está trabalhando em benefício 
próprio, como acusam ex-aliados, a população fica a 
ver navios, uma vez que nada do que foi prometido está 
sendo cumprido. Enquanto isso, a miséria no município 
se acentua sem precedentes. Dizem que lá, a atua gestão 
nada está fazendo pelo crescimento da cidade e redução 
da pobreza. E quem confiou nas palavras ecoadas duran-
te a campanha está amargamente arrependido. 

miséria acentuada
A agente secreto que está de olho na movimenta-

ção daquela turma que trabalha nas madrugadas nas 
operaçãoes de ‘gato de luz’ está temendo por sua in-
tegridade física. Ao Sombra, ela confidenciou que 
os larápios de energia elétrica já descobriram quem 
está registrando com fotos toda a ação. Por enquanto, 
eles não têm certeza, mas estão de olhos bem abertos, 
mas seguem executando a sujeirada. Alô polícia!

agente secreto em perigo

Um dos maiores 
ícones da TV bra-
sileira, Jô Soares 

morreu na madrugada de 
ontem (5) aos 84 anos. 
Apresentador, ator, humo-
rista, escritor e diretor, o 
artista estava internado no 
Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, desde 28 de ju-
lho. Por decisão da família, 
a causa da morte não foi 
informada.  A discrição foi 
pedida pelo próprio Jô. O 
corpo de Jô Soares deixou 
o hospital por volta das 
11h. O velório e enterro se-
rão reservados à família e 
aos amigos.

O Sírio-Libanês confir-

mou, em nota, que Jô mor-
reu às 2h20. “Ele estava 
internado desde o dia 28 
de julho no hospital, onde 
era acompanhado pelas 
equipes do corpo clínico 
da instituição”, destacou a 
unidade de saúde.

Medo da morte 
Em entrevista ao Fantás-

tico em 2012, o artista dizia 
que tinha medo de morrer. 
“O medo da morte é um 
sentimento inútil: você vai 
morrer mesmo, não adianta 
ficar com medo. Eu tenho 
medo de não ser produti-
vo.”

A partida do artista cau-
sou comoção entre amigos, 
colegas e admiradores. Jô 
era uma das pessoas mais 
queridas e respeitadas da 

TV brasileira. O presidente 
Jair Bolsonaro (PL) mani-
festou pesar pela morte do 
artista. “Jô Soares deixa 
para o Brasil um exem-
plo de postura, elegância 
e bom-humor, e, por isso, 
tem o meu respeito”, res-
saltou.

Celebridades
Amiga e vizinha do apre-

sentador, a apresentadora 
Adriane Galisteu disse em 
entrevista à TV Record que 
Jô Soares passava por um 
“momento delicado de saú-
de. Ele fazia um tratamen-
to complicado, com a ida-
de avançada, ia e vinha do 
hospital, mas não importa. 
A gente nunca está prepa-
rado para a partida. Não sei 
lidar com a morte.”

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

O fim de semana come-
çou ontem (5) no Circo Vo-
ador, na Lapa, região cen-
tral do Rio de Janeiro, com 
o sow do cantor recifense 
Johnny Hooker. Apresen-
tando sua nova turnê, ”Es-
tandarte”, em que mostra as 
canções do seu terceiro dis-
co, ”Orgia”, lançado recen-
temente, o emblemático ar-
tista exibirá sua costumeira 
performance inspirada na 
tríade Caetano Veloso-Da-
vid Bowie-Madonna, que 
inclui troca de figurinos e 
maquiagem chamativa.

Completando a noite, so-
bem ao palco do Circo tam-
bém o cantor piauiense Ge-
túlio Abelha e o DJ Caique 
de Jesus, da Festa Mariwô.

Hoje (6) é a vez do show 
dos curitibanos da Jovem 
Dionísio. 

Dona do hit ”Acorda, 
Pedrinho”, que viralizou 
nas redes sociais nos últi-
mos meses e nomeia a tur-
nê atual, a banda formada 
por Bernardo Pasquali (vo-
cal), Rafael Dunajski Men-
des (guitarra), Gustavo Ka-
ram (baixo), Bernardo Hey 
(teclado) e Gabriel Duna-
jski Mendes (bateria) mes-
cla pop, eletrônico e rap 
e já tem mais de 1 bilhão 
de visualizações em suas 
músicas autorais nas pla-
taformas digitais, além de 
participações em canções 
de artistas como Anavitória 
e Gilsons.

Morte do ícone das artes provocou comoção entre amigos e 
admiradores. Artista estava internado em hospital de São Paulo

José Eugênio Soares, 
conhecido como Jô, nas-
ceu em 16 de janeiro de 
1938, no Rio de Janeiro. 
Ele trabalhou nas emissoras 
Continental, TV Rio, Tupi, 
Excelsior, Record, SBT e 
Globo. Entre os bordões, 
está o “beijo do gordo”.

A carreira como apre-
sentador começou no SBT, 
com o programa Jô Soares 
Onze e Meia, que ficou no 
ar entre 1988 e 1999. No 
ano seguinte, o humorista 
estreou o Programa do Jô 
na TV Globo, encerrado em 
2016. Jô perdeu seu único 

filho, Rafael Soares, há oito 
anos. Rafinha, como ele o 
chamava, faleceu aos 50 
anos, em 31 de outubro de 
2014, em virtude de com-
plicações de um câncer no 
cérebro. Rafael era autista e 
filho do primeiro casamento 
de Jô Soares com a atriz Te-

resa Austregésilo.

“Orgulho para
 todo mundo”

Ex-mulher de Jô, Flávia 
Pedras anunciou a mor-
te logo de madrugada em 
uma rede social. “Faleceu 
há alguns minutos o ator, 

humorista, diretor e escritor 
Jô Soares. Nos deixou no 
hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, cercado de amor 
e cuidados”, disse.

Na homenagem, ela ain-
da disse: “Você é orgulho 
para todo mundo que com-
partilhou, de alguma forma, 

a vida com você. Viva você 
meu Bitiko, Bolota, Miu-
deza, Bichinho, Porcaria, 
Gorducho. Agradeço aos 
senhores Tempo e Espaço, 
por terem me dado a sor-
te de deixar nossas vidas 
se cruzarem. Amor eterno, 
sua, Bitika.”

ConheCido também PeLo bordão ‘“beijo do Gordo”

Flávia Pedras Soares é consolada por amigos em velório de 
Jô Soares, que morreu na madrugada de ontem 

reProdução/ manueLa sCarPa/braZiL news

Fim de semana promete 
ser agitado no Circo voador
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Terão direito ao pagamento os motoristas registrados até 31 de maio de 2022, que 
sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público

belford roxo cadastra taxistas para 
receber auxílio do Governo Federal

beneFíCio 

 Os taxistas já podem se cadastrar para receberem o auxílio do Governo Federal

A Prefeitura de Bel-
ford Roxo iniciou 
ontem (5) o cadas-

tramento para o Benefício 
Taxista. O procedimento 
termina no dia 15 deste mês, 
de acordo com o calendário 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego (TEM). Terão di-
reito ao pagamento os moto-
ristas de táxi registrados até 
31 de maio de 2022, que se-
jam titulares de concessão, 
permissão, licença ou auto-
rização emitida pelo poder 
público. O cadastro será 
realizado pela Secretaria de 
Trabalho, Renda e Econo-
mia Solidária, das 10h às 
16h, na rua Manicoré, 125, 
bairro São Bernardo, espa-
ço cedido pela Secretaria de 
Obras, Projetos, Captação 

de Recursos e Convênios.
Instituído pela Emenda 

Constitucional nº 123, de 
14 de julho de 2022, o be-
nefício emergencial devido 
aos motoristas de táxi será 
destinado para o enfrenta-
mento do estado de emer-
gência decorrente da eleva-
ção e imprevisível do preço 
do petróleo, combustíveis e 
seus derivados e impactos 
sociais decorrentes. Ele será 
pago no dia 30 de agosto 
somente para quem estiver 
regular e efetivo exercício 
da atividade e com o CPF e 
CNH também regulares.

O benefício tem valida-
de até dezembro de 2022, 
sendo o número de parce-
las ajustável considerando 
o número de beneficiários 
cadastrados e o limite glo-
bal de recursos. O valor 
máximo é de R$ 1.000 por 
parcela.

raFaeL barreto/Pmbr

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Campanha de vacinação antirrábica já 
imunizou mais de sete mil cães e gatos 

A vacinação antirrábica 
está intensificada em Bel-
ford Roxo. Através do De-
partamento de Controle de 
Vetores e Zoonoses da Se-
cretaria de Saúde está reali-
zando várias ações durante 
a semana. Na última quarta-
-feira (4), a equipe esteve 
nos bairros Parque Amo-
rim, Vale do Ipê e Jardim do 

Ipê aplicando as doses em 
cachorros e gatos. Amanhã 
(05-08), a vacinação retor-
nará ao Parque Amorim, na 
Praça Jardim Brasil, a par-
tir das 9h. Desde o início 
do ano, já foram vacinados 
7.092 (sendo 5.541 cachor-
ros e 1.551 gatos) em ações 
e 160 (103 cachorros e 57 
gatos) em domicílio.

A moradora Luana Sil-
va, 34 anos, levou cinco 
cachorros e dois gatos para 
se imunizarem na ação que 
aconteceu no Parque Amo-
rim. Ela explicou que os 
cachorros são adotados e 
que todo o cuidado é ne-
cessário. “Soube da vaci-
nação pela internet e como 
são muitos animais, foi uma 

vitória, pois sairia muito 
caro. Agora já economiza-
mos até para a ração deles. 
E é necessário vacinar para 
prevenir e livrar nossos bi-
chinhos de doenças. O tra-
balho da prefeitura está sen-
do maravilhoso, vacinando 
a todos, não só os animais, 
mas como a gente também. 
A saúde está de parabéns”, 
afirmou Luana.

Percorre os bairros
O subsecretário de Saú-

de, Brayan Lima, destacou 
que a campanha está per-
correndo o maior número 
de bairros possíveis e que 
só essa semana já foram 
para três locais diferentes. 
“Nosso objetivo é atingir a 
meta da vacinação em toda 
a cidade e atingir 80% da 
população animal entre cães 
e gatos ajudando a prevenir 
a raiva”, explicou Brayan.Desde o início do ano, já foram vacinados mais de sete mil cães e gatos 

raFaeL barreto/Pmbr

Pt mantém apoio à marcelo Freixo para  
candidatura ao governo do estado do rio

A executiva nacional 
do PT confirmou ontem 
(5) o apoio à candidatura 
de Marcelo Freixo (PSB) 
ao governo do Rio de Ja-
neiro. 

O anúncio ocorre em 
oposição à decisão do 
diretório estadual do par-
tido, que havia aprovado 
o rompimento com Frei-
xo, devido à manutenção 
da candidatura de Ales-
sandro Molon (PSB) ao 
Senado. Contudo, o PT 
nacional ressaltou que o 
candidato da sigla ao Se-
nado no RJ é o presidente 
da Assembleia Legislati-
va, André Ceciliano, que 

é do Partido dos Traba-
lhadores.

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 en-
tre os dois partidos em 
favor da candidatura do 
deputado e presidente da 
Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj), 
André Ceciliano (PT), na 
disputa por uma vaga ao 
Senado Federal. Molon 
travava um luta com Ce-
ciliano por apoio, no âm-
bito da aliança no campo 
esquerdista.

Apoio a candidatura de Marcelo Freixo ao 
governo do RJ é parte de acordo entre o PT e o PSB

Luis maCedo/Câmara dos dePutados

Em efeito cascata, após 
exonerar o presidente da 
Fundação Ceperj (Centro 
Estadual de Estatísticas, 
Pesquisas e Formação de 
Servidores Públicos do 
Rio), Gabriel Lopes, o 
governador do Rio, Cláu-
dio Castro (PL), demitiu 
ontem (5) o diretor do 
setor responsável pelos 
cargos secretos do órgão. 
Assim como Lopes, Thia-
go Larangeira, que co-
mandava o CEEP (Centro 
de Estatísticas, Estudos e 
Pesquisas), foi exonera-
do a pedido. Ou seja, ele 
próprio solicitou a saída 
do cargo. A Ceperj está no 
momento sem presiden-
te. O governo ainda não 
anunciou quando haverá 
a nomeação. 

Larangeira foi nome-
ado em setembro do ano 
passado. Antes, ele havia 
exercido cargos no De-
tran e na Secretaria Esta-
dual das Cidades.

A exoneração do presi-
dente da Ceperj, Gabriel 

Lopes foi anunciada na 
noite da última quinta-
-feira (4) pelo governador 
por meio de uma série de 
publicações no Twitter, 
um dia depois de a Justiça 
do Rio suspender novas 
contratações e pagamen-
tos aos cargos secretos. 

A liminar foi concedi-
da em ação civil pública 
movida pelo MP-RJ com 
base em reportagens do 
UOL. É a primeira vez 
que Castro se manifes-
ta publicamente sobre o 
escândalo revelado pelas 
reportagens desde junho. 
No Twitter, Castro oficia-
lizou a demissão, que já 
era dada como certa nos 
bastidores há alguns dias: 
“Hoje, anunciamos a 
substituição do atual pre-
sidente do Ceperj, assim 
como a proposição ime-
diata de um TAC (Termo 
de Ajustamento de Con-
duta) com o MP estadual 
para corrigir rumos e não 
prejudicar importantes 
programas sociais”.

Castro demite presidente 
e diretor da Ceperj 

reProdução 

A exoneração do presidente da Ceperj, Gabriel
 Lopes, foi anunciada pelo governador pelo Twitter
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índice de preço dos 
alimentos teve queda 

Pela 4ª vez consecuti-
va, o Índice de Preços de 
Alimentos da FAO (Or-
ganização das Nações 
Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura) 
registrou queda mensal. 
O indicador teve média 
de 140,9 pontos em ju-
lho, redução de 8,6% na 
comparação com junho.  
De acordo com a FAO, 
foi a maior queda para o 
indicador desde outubro 
de 2008. O dado vem 
acompanhado de redu-
ções significativas nos 
índices de óleos vegetais 
e cereais, enquanto os de 
açúcar, laticínios e car-
nes também caíram, mas 
em menor nível. 

O índice de Preços de 
Cereais registrou queda 
de 11,5% em julho em 
relação ao mês anterior. 
A média para o perío-
do foi de 147,3 pontos, 

permanecendo 16,6% 
acima do valor de julho 
de 2021. Os preços de 
todos os cereais do índi-
ce registraram queda de 
até 14,5%, liderado pelo 
trigo. Segundo a ONU, 
o acordo firmado entre a 
Rússia e a Ucrânia para a 
retomada da exportação 
de grãos contribuiu para 
a baixa. Outra commodi-
ty que apresentou queda 
considerável foi o óleo 
vegetal, que caiu 19,2% 
de junho para julho. 

O preço de derivados 
do leite recuou 2,5% em 
relação ao mês de junho, 
mas permanece 25,4% 
mais alto quando com-
parado a julho de 2021. 
Quanto à carne, o pre-
ço recuou 0,5%, com a 
ONU registrando baixa 
demanda de importação 
de carnes bovina, ovina 
e suína.

A Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do RJ, completou três 
anos de criação ontem (5). O programa dá assistência a mulheres víti-
mas de violência doméstica. Nesse tempo, mais de 130 mil mulheres 

foram atendidas pelo programa.

Câmeras de segurança flagram homem matando um cachorro a paula-
das, no bairro de Junqueira, em Mangaratiba, na Cosa Verde do RJ. Cha-
mado pela família de Branquinho, o cão, que tinha apenas um ano, estava 

brincando com outros cães quando foi assassinado. 

O Tribunal de Contas do 
Estado do RJ (TCE-RJ) vai 
ampliar a fiscalização das 
ações da Fundação Ceperj. 
A Corte aprovou ontem (5) 
a instauração de auditoria 
especial para verificar a le-
galidade das admissões de 
pessoal de todos os projetos 
do órgão. 

Pente-Fino na CePerj

O governador Cláudio 
Castro anunciou mudança 
no comando da fundação 
e foi a primeira vez que 
ele falou sobre o escânda-
lo da Ceperj em uma rede 
social. A edição extra do 
Diário Oficial do Estado 
da última quinta-feira (4) 
publicou a exoneração de 
Gabriel Lopes. 

Os partidos tiveram até ontem para oficia-
lizar nas convenções partidárias os nomes que 
disputarão as eleições. O prazo para registrar as 
candidaturas junto à Justiça Eleitoral é 15 agos-
to. Atos de campanha e o pedido de votos à po-
pulação podem ser feitos a partir de 16/08.

mudança no Comando 

Fim das Convenções 

editoriaL

Em ano de eleição, a distribuição de 
bens, valores ou benefícios por parte do 
poder público, era vetada pela lei eleitoral 
(9.504/1997), exceto nos casos de calamida-
de pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei.

antes vetado 

A companhia aérea Azul 
irá manter as rotas para o 
Norte Fluminense, depois 
que a Assembleia Legis-
lativa do Estado (Alerj) 
enviou uma carta ao dire-
tor-presidente da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), Juliano Alcânta-

ra Noman, questionando 
a suspensão dos voos do 
aeroporto Santos Dumont 
ao Norte Fluminense, so-
bretudo para as cidades de 
Campos e Macaé. A infor-
mação foi dada pelo Mi-
nistério da Infraestrutura.

No documento, assi-

nado pelo presidente da 
Casa, deputado André 
Ceciliano (PT), o parla-
mentar classificou a deci-
são de acabar com esses 
voos como absurda e pe-
diu imediata intervenção 
da Anac para a solução do 
problema.

voos o santos dumont para 
o norte do rj são mantidos

reProdução 

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) sancionou ontem 
a lei que permite ao gover-
no federal doar bens a en-
tidades privadas e públicas 
durante as eleições. O tex-
to, aprovado no Congresso 
Nacional em julho, altera a 
LDO (Lei de Diretrizes Or-
çamentária) de 2023. 

doação nas eLeições 

Águas do rio participa 
de ações em mesquita 

geral

ESTADOS UNIDOS - Os 
corpos de três meninas que 
estavam desaparecidas foram 
encontrado, no último sábado 
(30), em um lago localizado 
em um terreno privado per-
to de uma rodovia, no Texas, 
EUA.

Temari Oliver, de 5 anos, 
Amiyah Hughes, de 8, e 
Zi’Ariel Oliver, de 9, estavam 

desaparecidas desde a sexta-
-feira (29). 

Autoridades iniciaram as 
buscas após uma ligação anô-
nima alertar para o desapareci-
mento das crianças. Segundo 
o jornal Texarkana Gazette, a 
suspeita é de que a ligação foi 
feita por um amigo da mãe das 
irmãs.

Com apoio de cães fareja-

dores, grupos de busca encon-
traram itens de roupa ao redor 
de um lago em uma proprieda-
de privada, levando investiga-
dores a focar no local. Poucas 
horas depois, mergulhadores 
encontraram os corpos das 
vítimas submersos. As causas 
das mortes ainda não estão sob 
investigação e não há suspei-
tos.

Cães farejadores encontram 
corpos de 3 crianças em lago 

Temari, Amiyah e Zi’Ariel estavam 
desaparecidas há menos de 24 horas

Evento faz parte das ODS e ofereceu atendimentos gratuitos à população no Centro Municipal de Serviços

A Agenda 2030, conjunto 
de ações indicadas pela Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) com foco no de-
senvolvimento sustentável, 
tem grandes desafios. Atin-
gir as metas envolve mu-
danças profundas e definiti-
vas. Pensando nesse pilar, a 
Águas do Rio participou na 
última segunda-feira (1º) da 
ação realizada pelo projeto 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
de Mesquita, realizada na 
sede do Centro Municipal 
de Serviços da cidade. 

Segundo o diretor execu-

tivo da Águas do Rio com 
atuação na Baixada Flumi-
nense, Vitor Hugo, a partici-
pação da empresa em ativi-
dades realizadas nas cidades 
onde atua, é fundamental. 
“Desde que assumimos a 
operação, participamos de 
eventos nos municípios que 
a concessionária atende. Em 
cada atividade que partici-
pamos, enviamos equipes 
para informar, solucionar, 
direcionar e esclarecer so-
bre as demandas destinadas 
a concessionária. Queremos 
levar nossos serviços ao al-
cance de todos”, explicou. 

Responsabilidade Social
A concessionária esteve 

presente no encontro com 

as equipes da Responsabi-
lidade Social e Comercial, 
oferecendo atendimentos à 
população sobre tarifa so-

cial, negociação, titularida-
de, entre outros serviços. 
A atividade faz parte do 
17º objetivo das metas da 

ONU, que traz como tema, 
Parcerias e Meios de Im-
plementação. “Procuramos 
realizar parcerias com in-

tuito de ofertar serviços e 
atendimentos aos morado-
res, além de cumprir com 
uma das metas. Fico feliz 
pela colaboração e apoio da 
Águas do Rio”, afirmou Ju-
rema Bacelar, coordenadora 
da ODS Municipal. 

Os 17 Objetivos  da ONU 
Dentre as metas globais 

estabelecidas pela ONU, 
“Água Potável e Saneamen-
to”, também faz parte dos 
17 objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável, que 
asseguram a disponibilida-
de e a gestão da água e sa-
neamento para todos, sendo 
o principal compromisso da 
Águas do Rio, com a uni-
versalização dos serviços. 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com
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A concessionária participou do encontro  e ofereceu atendimento à população 
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Se o Flamengo tem 
pela frente jogos 
contra rivais de peso 

como São Paulo e Corin-
thians, Rodrigo Caio viverá 
dias decisivos para saber 
se o tratamento conserva-
dor para a lesão sofrida no 
menisco medial do joelho 
esquerdo, contra o Corin-
thians, em julho, será man-
tido. Uma cirurgia não está 
descartada. O departamen-
to de saúde e performance 
do Flamengo, chefiado pelo 
médico Márcio Tannure, 
estipulou um prazo de qua-
tro semanas para fazer no-
vas avaliações e posterior-
mente decidir se optará por 

um procedimento cirúrgico 
(artroscopia) ou se seguirá 
com o tratamento conver-
sador.

Rodrigo lesionou-se em 
10 de julho, na derrota para 
o Corinthians, mas a deci-
são será tomada somente 
durante a próxima semana, 
quando o jogador passará 
por exames e novas ava-
liações médicas para saber 
como está a evolução com 
o tratamento conservador.

Rodrigo vem realizando 
trabalhos na academia sob 
supervisão do departamen-
to de fisioterapia do clube. 
Nos últimos dias passou 
também a fazer ativida-
des fisioterápicas no cam-
po para ter uma noção de 
como o joelho reage.

Um dos jogadores mais 

importantes do elenco, Ro-
drigo Caio disputou apenas 
12 dos 50 jogos do Flamen-
go em 2022. Em janeiro 
teve de passar por cirurgia 

no joelho direito após in-
flamação sofrida em outro 
procedimento, este uma ar-
troscopia realizada em de-
zembro.

Recuperado, Rodrigo 
enfim voltou a jogar em 11 
de maio, participando do 
primeiro tempo da vitória 
por 2 a 0 sobre o Altos, pela 

Copa do Brasil. Mostrou 
tempo de bola impressio-
nante, não errou passes e 
animou torcedores. Depois 
disso, teve boa sequência 
e atuou em alto nível na 
maioria dos 11 jogos que 
vieram na sequência. Não 
esteve bem, porém, nas der-
rotas para o Atlético-MG, 
em junho.

Pilar rubro-negro nas 
principais conquistas do 
Flamengo de 2019 em 
diante, Rodrigo completa-
rá 29 anos no próximo dia 
17. Soma 139 jogos pelo 
clube e seis gols marcados. 
É bicampeão brasileiro, 
bicampeão da Supercopa 
do Brasil, campeão da Li-
bertadores, da Recopa Sul-
-Americana e tricampeão 
carioca.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

avaLiações médiCas

rodrigo Caio tem dias 
decisivos no Flamengo

Departamento de saúde estipulou prazo de quatro semanas para fazer novas avaliações
divuLGação

Rodrigo lesionou-se em 10 de julho

Flamengo regulariza lateral Varela
O Flamengo regulari-

zou a situação do lateral-
-direito Guillermo Varela 
na sexta-feira (5). Com 
isso, o uruguaio já tem 
condições de jogo para 
enfrentar o São Paulo 
neste sábado (6), pela 20ª 
rodada do Brasileiro, no 
Morumbi.

Varela, de 29 anos, foi 
o quarto reforço confir-
mado pelo Flamengo na 
janela do segundo semes-
tre. Antes dele chegaram 
Everton Cebolinha, Vidal 
e o volante chileno Erick 
Pulgar. Apesar de regula-

rizado, Guillermo Varela 
não foi relacionado por 
Dorival Júnior para a par-

tida contra o São Paulo. 
Matheuzinho será o titu-
lar. Quinto colocado com 

33 pontos, o Flamengo 
encara o Tricolor Paulista 
no Morumbi.

Jogador foi anunciado como reforço rubro-negro

divuLGação

após atraso na documentação, alan do 
Fluminense é registrado no bid

Após atraso na docu-
mentação, Alan finalmente 
foi regularizado e teve seu 
nome publicado no BID 
(Boletim Informativo Diá-
rio) da CBF na sexta-feira 
(5). Por conta da cidada-
nia chinesa do jogador, os 
trâmites burocráticos com 
visto de trabalho tornaram 
o processo de regulariza-
ção mais longo que o nor-
mal.

A documentação do jo-
gador precisou chegar da 
China em um processo 
burocrático (e geralmente 
lento), como toda contra-
tação de estrangeiro, uma 
vez que o atacante é natu-
ralizado chinês – como não 
há dupla cidadania na Chi-
na, ele precisou abrir mão, 
assim, da nacionalidade 
brasileira. Para o Brasilei-
rão, ele ocupará uma das 
cinco vagas de gringos do 
elenco do Fluminense ao 
lado do colombiano Arias, 
do equatoriano Pineida, do 

argentino Cano e do uru-
guaio Michel Araújo. Vale 
lembrar que o atacante não 
poderá disputar a Copa do 
Brasil, que já encerrou as 
inscrições de novos atletas.

Em sua segunda semana 
de treinamentos, já partici-
pando de atividades com o 
grupo, o jogador sentiu a 
panturrilha há cerca de um 
mês. O problema afastou o 

atacante dos treinos. Alan 
realizou fisioterapia no clu-
be para tratar a lesão para 
só depois voltar aos traba-
lhos com bola e retomar o 
processo de recondiciona-
mento físico. Ainda não há 
prazo para retorno.

Em quase três tempora-
das e 84 jogos pelo Flumi-
nense, Alan deixou o clube 
em agosto de 2010. O des-

tino foi o RB Salzburg, da 
Áustria, por onde ficou por 
quatro temporadas e meia. 
Por lá, jogou ao lado de Sa-
dio Mané, atualmente no 
Bayern de Munique, e vi-
veu uma das melhores fases 
da carreira: disputou 129 jo-
gos e marcou 93 gols – mé-
dia de 0,72 por partida.

Na sequência, o atacante 
foi para o futebol chinês. 
Primeiro para o Guangzhou 
Evergrande, onde viveu um 
início complicado: rompeu 
os ligamentos do joelho di-
reito, jogando apenas duas 
partidas em 2015. Já no 
ano seguinte, recuperado 
da lesão, marcou 18 gols 
em 35 jogos, terminando 
como vice-artilheiro da Su-
perLiga da China (com 14). 
Em 2019, Alan foi empres-
tado ao Tianjin Tianhai, 
que decretou falência. Na 
sequência, atuou pelo Bei-
jing Guoan. Alan ficou li-
vre no mercado após atuar 
pelo Guangzhou FC.

 Atacante é regularizado depois de processo burocrático

divuLGação

O Botafogo dá a che-
gada de Danilo Barbosa a 
General Severiano como 
certa. Depois de se acer-
tar com o Nice há cerca de 
duas semanas, a equipe de 
mercado do clube conside-
ra que os últimos detalhes 
com o volante ex-Palmei-
ras foram alinhados e que 
o acordo está prestes a ser 
sacramentado.

Para poder contar com 
Tiquinho Soares, no entan-
to, ainda há arestas a serem 
aparadas. Principalmente 
com o Olympiacos. Os gre-
gos, que já foram elimina-
dos na fase preliminar da 
Liga dos Campeões, resis-
tem em liberar o jogador de 
31 anos antes de uma defi-
nição na Liga Europa. Os 

gregos forçam ao máximo 
a permanência de Tiqui-
nho Soares visando a Liga 
Europa. O Botafogo segue 
otimista, considera que já 
fez o possível e vê o acordo 
fechado nos termos acorda-
dos previamente, mas ain-
da aguarda a liberação do 
Olympiacos. 

Aguardar a chegada do 
atacante para a próxima 
janela é possibilidade des-
cartada. À medida em que 
o tempo avança, o Botafo-
go fica cada vez mais longe 
de Martín Ojeda, do Godoy 
Cruz. As negociações es-
friaram depois de dirigen-
tes alvinegros entenderem 
que os argentinos recuaram 
após terem aceito um acor-
do preliminar.

botafogo vê 
acordo com danilo 

barbosa certo

Mais de 39 mil ingres-
sos já foram vendidos para 
a partida entre Fluminense 
e Cuiabá, pela 21ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
que acontece no domingo 
(7), às 16h, no Maraca-
nã. Por enquanto, restam 
apenas os setores Oeste 
Inferior, Maracanã Mais e 
Norte.

A venda online para não-
-sócios e torcedores visi-
tantes começou na última 
semana, enquanto a comer-
cialização nas bilheterias 
teve início na última quinta 
(4). Os setores Sul, Leste 
Inferior, Leste Superior e 

gratuidades estão esgota-
dos.

Para utilizar acessar o 
estádio com o QR Code di-
nâmico, o sócio deverá bai-
xar o APP da FutebolCard 
e fazer login com o CPF 
(apenas os números, sem 
pontos e hífen) e a mesma 
senha do Portal do Sócio. 
Após finalizar o check-in, 
deverá ser feita a validação 
através do token disponi-
bilizado no APP (Quem 
já tem o APP baixado não 
precisa fazer a validação). 
O QR Code dinâmico fica-
rá disponível 6 horas antes 
do evento.

Fluminense x Cuiabá: 
quase 40 mil 

ingressos vendidos



sábado, 06 de agosto de 2022Hora6 geral

merCado de trabaLho

Carreta do trabalhador já realizou   
mais de mil atendimentos no rio

A unidade da Carreta 
do Trabalhador está 
realizando o sonho 

de muitos trabalhadores 
de conquistar um lugar no 
mercado de trabalho. Em 
funcionamento, desde abril, 
a Carreta do Trabalhador já 
prestou 1.876 atendimentos 
e realizou 296 encaminha-
mentos de currículos em 
diferentes cidades do Rio.

Um dos usuários do ser-
viço estadual, o cozinheiro 
Francisco de Assis do Vale 

Souza, de 37 anos, conquis-
tou uma tão almejada vaga 
de emprego somente um dia 
após o seu cadastramento 
no balcão de empregos da 
Carreta, durante a ação na 
Catedral Metropolitana.

“Consegui um trabalho, 
graças a Deus deu tudo cer-
to. Eu vim em um dia fazer 
o cadastro e no outro já re-
cebi a notícia de que tenho 
uma entrevista marcada 
para uma vaga de meren-
deiro”, afirmou o cozinhei-
ro.  

Entre os serviços dis-
poníveis na Carreta do 
Trabalhador estão: seguro-

-desemprego, cadastro no 
aplicativo Mais Trabalho 
RJ, apoio à elaboração de 
currículos, intermediação 
de mão de obra, orientação 
sobre carteira de trabalho 
digital, entre outros. Não é 
necessário fazer inscrição 
para ter acesso ao atendi-
mento.

A unidade móvel cum-
prirá nova missão em 
Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense do 
Estado, no dia 13 de agos-
to. Os trabalhadores locais 
poderão acessar os serviços 
estaduais no CIEP 417 José 
do Patrocínio, na rua Dom 

Aquino Corrêa, Parque São 
Jorge.

A Carreta do Trabalha-
dor é uma unidade móvel 
com aproximadamente 60 

metros quadrados destina-
da a oferecer os serviços 
da Casa do Trabalhador e 
do Sine à população flumi-
nense. Com 13 guichês de 

atendimento e infraestrutu-
ra moderna e adaptada, a 
Carreta, que percorre todo 
o Estado, pode atender mais 
de 300 pessoas por dia.

izabelle rodrigues 
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Carreta percorre todo o Estado

Iniciativa do Governo do Estado conta 
com mais de 1.876 atendimentos

47 mil taxistas do Rio são inscritos 
para auxílio do Governo Federal

47 mil taxistas, permis-
sionários e auxiliares do 
município do Rio de Janei-
ro foram inscritos para ter 
acesso ao auxílio taxista do 
Governo Federal. 

Nos dados enviados pela 
Prefeitura, estavam os mo-
toristas de táxi que pos-
suem Carteira Nacional de 
Habilitação válida e alvará 
para prestação do serviço 

cadastrado até o dia 31 de 
maio de 2022. 

Agora, os dados serão 
analisados pela Dataprev 
e o Governo Federal irá 
identificar os profissionais 
que estão aptos a receber 
o auxílio. A primeira parte 
será paga no dia 16 deste 
mês. Agora, os municípios 
poderão voltar a cadastrar 
mais motoristas.Dados serão analisados pelo Dataprev

divuLGação

A Caixa Econômica 
Federal vai iniciar nes-
te sábado (6) o retorno 
às contas do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) dos 
valores do saque ex-
traordinário que foram 
creditados automatica-
mente em conta digital 
do Caixa Tem, mas não 
foram movimentados 
pelos titulares.

Cerca de R$ 9,2 bi-
lhões retornarão para 
as contas do FGTS, de-
vidamente corrigidos, 
em cumprimento à Lei 
14.075/2020, segundo o 
banco público.

“Conforme previs-
to nessa legislação, os 
valores creditados au-
tomaticamente ficam 
disponíveis para mo-
vimentação pelo traba-
lhador pelo prazo de 90 
dias, de acordo com ca-
lendário de pagamentos 
amplamente divulgado, 
e, caso não sejam saca-
dos, retornam para as 
contas do FGTS corri-
gidos”, diz a Caixa, em 
nota.

A Caixa ressalta que, 
em todo o calendário de 
pagamento, foram libe-
rados cerca de R$ 30,1 
bilhões para aproxima-
damente 43,7 milhões 
de trabalhadores com 

direito ao saque. Os 
pagamentos foram libe-
rados até 15 de junho, 
conforme o mês de nas-
cimento do trabalhador.

Os trabalhadores que 
movimentaram o Sa-
que Extraordinário, em 
qualquer valor, não te-
rão o saldo remanescen-
te retornado às contas 
de FGTS, permanecen-
do o saldo disponível 
na conta do Caixa Tem.

“Da mesma forma, 
nos casos em que o 
trabalhador solicitou 
o Saque Extraordiná-
rio no App FGTS, os 
valores não retornarão 
ao FGTS, mesmo que 
ainda não tenham sido 
utilizados pelo Caixa 
Tem.”

Segundo a Caixa, os 
trabalhadores que tive-
rem os recursos retor-
nados automaticamente 
para a conta de FGTS, 
em razão da não movi-
mentação dos valores, 
e ainda desejarem o 
crédito do Saque Ex-
traordinário, têm até 15 
de dezembro deste ano 
para realizar a solici-
tação pelo App FGTS. 
Após a solicitação, o 
crédito será feito na 
conta digital do Caixa 
Tem em até 15 dias, 
aponta o Valor Online.

Caixa econômica vai  
evolver saldos não  

movimentados do FGts

rio será a primeira cidade do brasil a permitir a entrada de animais nos supermercados
Cães e gatos poderão 

entrar nos supermercados 
do Rio de Janeiro, primeira 
capital do Brasil a permitir 
a entrada e circulação de 
animais domésticos nestes 
estabelecimentos.

A novidade partiu de 
uma iniciativa da Associa-
ção de Supermercados do 
Estado do Rio de Janeiro 

(ASSERJ), que vai emitir 
o selo Super Pet para os 
mercados que desejarem 
aderir à prática. Para isso, 
eles deverão seguir as nor-
mas estabelecidas no De-
creto 51.262 do prefeito 
Eduardo Paes, publicado 
na sexta-feira (5) no Diá-
rio Oficial do Município 
do Rio de Janeiro.

O decreto da Prefeitu-
ra estabelece critérios e 
parâmetros para o funcio-
namento dos supermerca-
dos que estarão abertos 
aos animais. Já as lojas 
deverão informar ao con-
sumidor, por meio de avi-
so indicativo, tratar-se de 
estabelecimento pet frien-
dly, podendo estabelecer a 

identidade visual própria 
que o identifique. 

Entre as normas esta-
belecidas, será necessá-
rio que o tutor apresente 
certificado de vacinação 
e comprovante de ver-
mifugação, o que terá de 
ser exigido pelos merca-
dos, que deverão, ainda, 
manter os ambientes de 

circulação comum sob 
constante vigilância e hi-
gienização. Os estabele-
cimentos poderão ainda 
instalar áreas de recrea-
ção para os animais, sob 
a supervisão constante de 
colaboradores, disponibi-
lizar carrinhos específicos 
para carregar as compras 
e os pets e oferecer água 

potável em ambiente es-
pecífico.

Será proibido entrar 
com cães sem coleira, ou 
focinheira (dependendo 
do porte), ou caixa ade-
quada para transporte de 
gatos. Oferecer água ou 
comida dentro do super-
mercado não será permi-
tido.

Campanha de multivacinação vai 
proteger crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio Janeiro 
(SMS-Rio) promove a partir 
de segunda-feira (8) a Cam-
panha de Vacinação contra 
a Poliomielite e Multivaci-
nação para Atualização da 
Caderneta da Criança e do 
Adolescentes. Será aplicada 
a vacina contra a poliomie-
lite para crianças de 1 a 4 
anos e disponibilizados to-
dos os demais imunizantes 
para complementar o esque-
ma vacinal para o público de 
zero a 14 anos. A campanha 
vai até 9 de setembro, com o 
dia D de mobilização acon-
tecendo em 20 de agosto.

O objetivo é atualizar as 
cadernetas de vacinação das 
crianças e adolescentes, de 
acordo com o calendário bá-
sico de vacinação preconiza-
do pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), redu-

zindo assim o risco de trans-
missão de doenças imuno-
preveníveis. A estimativa é 
de que mais de um milhão de 
crianças e adolescentes de 0 
a 14 anos estejam elegíveis 
à atualização da caderneta, 
sendo que, deste total, cerca 
de 280 mil crianças deverão 
receber a dose contra a po-
liomielite. As vacinas dispo-
nibilizadas durante a cam-
panha serão BCG, Hepatite 
B, Pentavalente (DTP/Hib/ 
HB), Pólio inativada, Pólio 
oral, Rotavírus, Pneumocó-
cica 10 valente (Conjugada), 
Meningocócica C (Conjuga-
da), Febre amarela, Tríplice 
viral, Varicela, DTP, Hepati-
te A, Difteria e tétano, Me-
ningocócica ACWY (Conju-
gada), HPV Quadrivalente, 
Influenza e Covid-19. Caso 
haja indicação, as vacinas 
necessárias para atualização 

poderão ser feitas simultane-
amente com a vacina contra 
covid-19. As unidades de 
Atenção Primária (clínicas 
da família e centros munici-
pais de saúde) estão abertas 
para a vacinação de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
A SMS recomenda que pais e 
responsáveis levem aos pos-
tos a caderneta de vacinação 
da criança e do adolescente 
ou algum outro comprovan-
te da situação vacinal, para 
que sejam avaliados pelas 
equipes de saúde e eventuais 

doses que não tenham sido 
feitas na época indicada pos-
sam ser aplicadas. Em caso 
de dúvidas, os pais ou res-
ponsáveis devem procurar a 
unidade de saúde mais pró-
xima de sua residência para 
informação, orientação e 
avaliação clínica da criança. 
Para encontrar a unidade de 
referência, basta acessar no 
site da Secretaria Municipal 
de Saúde o link “Onde ser 
atendido” (http://www.rio.
rj.gov.br/web/sms/onde-ser-
-atendido).

Cerca de 280 mil crianças deverão 
receber a dose contra a poliomielite

divuLGação
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jovem é carbonizada pelo ex
FeminiCídio 

A Delegacia de Ho-
micídios da Capital 
(DHC) investiga 

mais um caso de feminicí-
dio no Rio. O corpo Mylia-
na Carvalho Novaes, de 20 
anos, foi encontrado carbo-
nizado pela ex-sogra, em 

Campo Grande, bairro da 
Zona Oeste da capital cario-
ca, no início da noite da últi-
ma quinta-feira (4). 

De acordo com informa-
ções, policiais militares do 
40º BPM (Campo Grande) 
foram chamados ao local e 
já encontraram a vítima sem 
vida. A família da jovem, que 
era técnica em necropsia, 
suspeita do ex-companhei-

ro dela, identificado como 
Wanderson Reis.

Parentes de Myliana, que 
estiveram no Instituto Médi-
co Legal, na manhã de ontem 
(5), para a liberação do cor-
po, contaram que o suposto 
assassino não se conformava 
com o fim do relacionamen-
to com a jovem.

Ainda segundo relatos, 
nao dia do crime, na quinta-

-feira, por volta do meio-dia, 
Wanderson foi até o trabalho 
da ex-companheira e espe-
rou ela sair para o almoço. 
Testemunhas disseram que 
ele obrigou a jovem a subir 
na moto e depois saíram em 
direção a casa dele, onde 
ocorreu o assassinato. 

Myliana deixa uma filha 
de 2 anos, fruto de um outro 
relacionamento.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Corpo foi encontrado na casa da ex-sogra em 
Campo Grande. O suspeito de praticar a barbárie 

não aceitava o fim do relacionamento 

médico morre em tentativa de assalto
O médico Luiz Antônio 

Ribeiro Nunes, de 61 anos, 
foi morto a tiros em uma 
tentativa de assalto na noite 
da última quinta-feira (4), 
na Taquara, bairro da Zona 
Oeste do Rio. Ele chegou a 
ser socorrido, mas não re-
sistiu aos ferimentos. 

A vítima, que estava 
acompanhado da mulher e 
seus dois netos, dirigia seu 
carro na Rua Radialista, na 
Taquara, quando teve o ve-
ículo fechado por um outro 
carro. Quatro homens ar-
mados desceram e anuncia-
ram o assalto. Testemunhas 

disseram que Luiz Antônio, 
que estava armado, reagiu e 
atirou contra os criminosos, 
que revidaram. O bando fu-

giu sem levar nada.
Segundo a Polícia Mili-

tar, uma equipe do 18º BPM 
(Jacarepaguá) foi aciona-

da para checar a entrada 
de um homem no Hospital 
Municipal Lourenço Jorge, 
na Barra da Tijuca, atingi-
do por disparos de arma de 
fogo.

Os bandidos abandona-
ram o carro, que foi en-
contrado pelos agentes. A 
Delegacia de Homicídios 
da Capital investiga o caso. 
A Polícia Civil informou 
que imagens de câmeras 
de segurança da região fo-
ram requisitadas para serem 
analisadas na tentativa de 
identificar e prender os ban-
didos. 

O carro onde estava a vítima, Luiz Antônio Ribeiro Nunes

reProdução

reProdução /redes soCiais 

Pai acusado de abuso sexual contra 
a filha de 12 anos é preso pela DCAV 

Agentes da da Delegacia 
da Criança e do Adolescen-
te Vítima (DCAV) pren-
deram na última quinta-
-feira (4). um homem, de 
31 anos, acusado de abusar 
sexualmente da filha, de 12 
anos. O crime aconteceu 
no início do ano, quando a 
criança foi visitá-lo. 

Durante depoimento, a 
menina revelou que o pai 
começou a acariciar seu 
corpo e obrigou que ela 
fizesse sexo oral nele. Em 
determinado momento, a 
atual companheira do ho-
mem chegou na casa e ele 
saiu do quarto de forma 
disfarçada. Depois de pra-

ticar o crime, o pai passou 
a ameaçar a vítima de mor-
te caso ela contasse o ocor-
rido para alguém.

A menina passou a ter 
comportamento depressivo 
e começou a se automuti-
lar por causa do transtorno 
psicológico causado pelo 
abuso sexual sofrido e pra-
ticado pelo pai. Os trans-
tornos chamaram atenção 
de familiares para quem 
ela acabou revelando o que 
aconteceu.

O caso foi registrado e 
os agentes da DCAV locali-
zaram o abusador no muni-
cípio de Rio Bonito, na Re-
gião Metropolitana, onde 

foi cumprido um mandado 
de prisão preventiva pelo 

crime de estupro de vulne-
rável.

Momento em que o abusador  chegou à DCAV

reProdução

homem mata cachorro a pauladas em mangaratiba
Um crime revoltante 

foi flagrado por câmeras 
de segurança no bairro de 
Junqueira, em Mangarati-
ba, na Costa Verde do Rio 
de Janeiro. Um cachorro 
chamado pela família de 
Branquinho, de apenas 1 
ano de idade, foi covar-
demente assassinado a 
pauladas, na última terça-
-feira (2).  

A tutora do animal, 
Priscila Serpa, contou que 
ele estava brincando com 
outros cães na rua quando 
foi atacado. Imagens mos-
tram quando o assassino 
vai em direção a Branqui-
nho com um pedaço de 

madeira. É possível ver a 
primeira paulada. Menos 
de 20 segundos depois, ele 
sai carregando o corpo do 
cão pelo rabo.

A dona do cachorro 
disse à polícia que o cri-
minoso é um vizinho, que 
confessou a ela que matou 
o cachorro e jogou o corpo 
em um buraco. O motivo 
teria sido Branquinho ter 
matado uma das galinhas 
do ‘monstro’. 

“Ele tem ódio da mãe 
do cachorro. Ele falou 
para mim, depois de matar 
o cachorro, que a próxima 
a morrer vai ser a minha 
outra cachorra, a Joani-

nha, que é mãe do filhote”, 
conta Priscila, que então à 
delegacia e registrou bo-
letim de ocorrência. Ela 
retornou à casa do vizinho 
acompanhada de guardas 
municipais. 

O homem contou ou-
tra versão aos agentes: a 
que de apenas bateu e que 
o animal fugiu. Quando 
uma viatura retornou ao 
endereço, ele já havia fu-
gido. A polícia procura 
pelo agressor para prendê-
-lo. A mulher contou que a 
filha dela, de 7 anos, tinha 
Branquinho como compa-
nheiro e está muito abala-
da. Ela disse ainda que o 

criminoso já agrediu ani-
mais de outros moradores.

Priscila teve apoio de 

organizações protetoras 
dos animais, como a ONG 
Bichinho Feliz, que a 

acompanharam até a 165ª 
DP (Mangaratiba), onde o 
crime foi registrado. 

reProdução 

Imagens de câmeras de segurança mostram o assassino atacando o cão 

O ex-vereador Jerônimo 
Guimarães Filho chegou a 
anunciar seu apoio às pré-
-candidaturas de um coro-
nel da Polícia Militar e de 
um vereador de São Gonça-
lo, na Região Metropolitana 
do Rio, dias antes de ser as-
sassinado a tiros na última 
quinta-feira (4), na Zona 
Oeste do Rio. 

Em uma publicação nas 
redes sociais no dia 31 de 
julho, Jerominho escreveu 
que a população “estará 
bem representada” por Sér-
gio Porto (PROS) como 
deputado federal e Jalmir 
Júnior (PRTB) como depu-
tado estadual. O ex-verea-
dor promoveu uma reunião 
aberta ao público, em sua 
casa em Campo Grande, 
também na Zona Oeste. 
Presentes ao evento esta-
vam Porto, que foi coman-

dante do 15º BPM (Duque 
de Caxias) e do Batalhão de 
Polícia Rodoviária (BPRv), 
e de Júnior, vereador em 
São Gonçalo. 

Disputa pelo Patrioca 
Fundador da Liga da Jus-

tiça, uma das principais mi-
lícias do Rio de Janeiro, e 
ex-policial civil, Jerominho 
foi executado com dois tiros 
de fuzil em frente ao cen-
tro social que coordena, na 
Estrada Guandu Sapé, em 
Campo Grande. 

Ele foi atingido na barri-
ga e na perna e chegou a ser 
socorrido para o Hospital 
Oeste D’Or, mas não resis-
tiu. O cunhado dele, Mau-
rício Raul Attalah, que o 
acompanhava, também foi 
baleado e foi levado para o 
Hospital Municipal Rocha 
Faria.  

Antes de ser morto, 
Jerominho anunciou apoio 

à pré-candidatura 
de coronel da PM 

reProdução 

Jerominho chefou a promover reunião aberta ao público 
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N
ão jogue lixo nas ruas. 

A
 população agradece!

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

Lombo ao Leite

Lombo de porco de 1 kg 
(aproximadamente)/Alecrim/
Salvia/Alho em pasta ou pi-
cado/Pimenta do reino/Sal/
Azeite extra virgem extra/1 l 
de leite integral
Sal/Pão italiano.

Limpar o lombo do eventual 
excesso de gordura, tempe-
rá-lo com a as ervas frescas 
(pode usar também as de-
sidratadas, mas as frescas 
garantem gosto mais intenso) 
trituradas com uma faca afia-
da
Junte o alho picado o sal e a 
pimenta do reino e espalme o 
composto no lombo em sua 
totalidade.
Esquente o azeite em uma 
ampla panela e deixe o lom-
bo fritar até ficar bem corado.
Acrescente todo o leite e dei-
xe cozinhar por uma hora em 
fogo médio baixo e com a pe-
nela tampada
Verificar de tempo em tempo 
que o líquido não se seque.
Se no final de uma hora o mo-
lho estiver ainda muito liquido 
deixe a panela destampada 
por mais 10 minutos.
O molho deve resultar media-
mente grosso.
Fatie o lombo e sirva nos 
pratos onde colocarás fina 
sfatias de pao italiano torra-
do e cobertas pelo molho do 
lombo.
Pode ser acompanhado ma-
ravilhosamente por ervilhas 
ou espinafre cozidos.

biFe de Carniça

200 g de bife de contrafilet ou 
alcatra/4 colheres de sopa de 
óleo/2 colheres de sopa de ex-
trato de tomate
2 colheres de chá de alecrim/
Orégano a gosto/Sal a gosto/1 
colher de manteiga.

ingredientes

modo de preparo
Tempere o bife com sal.
Em uma frigideira funda (ain-
da sem fogo), ponha o bife e 
despeje o óleo em cima, po-
nha o extrato em cima, distri-
bua a manteiga, ascenda o 
fogo.
A partir que for fritando, acres-
cente o alecrim e o orégano.
Frite até dar a aparência de 
queimado e virar um molho 
(o bife não vai queimar, só da 
aparência de queimado).
E está pronto o bife de carni-
ça.
Sirva com arroz ou pão.
E um vinho seco tinto ou bran-
co.

Quentão de vinho

2 l de vinho tinto suave/1 
copo de água 200 ml/Meio 
copo de cachaça/1 1/2 copo 
de açúcar/2 pauzinhos de ca-
nela/12 cravos (ou a gosto)/8 
rodelinhas de gengibre (ou a 
gosto).

ingredientes

modo de preparo
Misture todos os ingredientes 
ao fogo em uma panela.
Depois que levantar fervura, 
deixe por mais 10 minutos.
Está pronto é só servir.
Tomar a bebida quente.

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
COMiSSÃO DE pROCESSO ADMiniSTRATiVO DiSCipLinAR

Processo Administrativo Disciplinar nº 548/2022. 
Assunto: Inquérito Administrativo.
Servidor: Diogo Bastos Xavier.
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Câmara Municipal de 
Belford Roxo, faz saber, que fica intimado o servidor DIOGO BASTOS XAVIER, matrícula n.º 
115742011 e seus patronos GONÇALVES E TARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/
RJ SOB O N.º 005876/2015, CNPJ N.º 22.369.602/0001-53 e Dr. JORGE GONÇALVES DA 
SILVA, OAB/RJ N.º 184.985, para que, no prazo de 05 (cinco) dias especifiquem as provas 
que pretendem produzir, sendo documental, que no mesmo ato venham os documentos, sen-
do prova testemunhal, que venham no mesmo ato o endereço da testemunha, sob pena de 
perda das provas.
Sem prejuízo, no mesmo prazo, tomar ciência do documento juntado em folhas 64/65, pres-
tando os esclarecimentos que entender cabível.

Belford Roxo, 05 de agosto de 2022.

Delário de Souza Ribeiro
Presidente da Comissão de PAD

ATA DE REuniÃO

Procedimento Administrativo Disciplinares nos 548/2022

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2022, às 15 h, na Câmara Municipal de Belford Roxo, 
situada na Av. José Mariano dos Passos, nº 1.214, Centro, Belford Roxo, RJ, reuniram-se os 
membros Delário de Souza Ribeiro, Micheline Soares Pereira e Édila Gonçalves Pinto, sobre 
a presidência do primeiro, para deliberarem sobre as providências a serem adotadas em rela-
ção a defesa apresentada no procedimento administrativo disciplinares nº:548/2022, servidor 
Diogo Bastos Xavier, matrícula n.º 115742011 conforme os termos do Ato da Presidência n.º 
15, de 26 de maio de 2022, publicada no Jornal Hora H, na data de 28 de maio de 2022. Ini-
ciados os trabalhos, foram deliberadas as seguintes providências: 
1) PAD n.º 548/2022, apresentaram defesas escritas pugnando por eventuais diligências, 
produção de prova oral e demais provas legais.
À secretária para providenciar publicação no PAD 548/2022, para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sejam especificadas minuciosamente as provas que as indiciadas pretendem produzir, 
inclusive testemunhal, fornecendo, no mesmo ato, os endereços para intimação, sob pena de 
perda da prova. A publicação tem que observar os nomes dos patronos das indiciadas.
Sem prejuízo, apense-se os procedimentos administrativos n.º 100/2022 e 883/2022 ao pre-
sente PAD n.º 548/2022.
2) Ao indiciado para ciência e prestar esclarecimentos acerca dos documentos juntados em 
folhas 64/65. 
Nada mais havendo, o Presidente da Comissão determinou o encerramento da reunião, redu-
zida a este termo, o qual, lido e achado conforme, é assinado por todos os presentes.

__________________________________________
Delário de Souza Ribeiro

Micheline Soares Pereira Édila Gonçalves Pinto

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

pORTARiA nº 64 DE 05 DE AGOSTO DE 2022.
ExOnERAR, a contar de 01/08/2022, EDMiLSOn 
HERMÍniO DE SOuZA do Cargo em Comissão de 
ASSESSOR DE SERViÇO, Símbolo AS, na Estrutura 
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme 
disposto na Lei n° 1615/2020.

pORTARiA nº 65 DE 05 DE AGOSTO DE 2022.
ExOnERAR a pedido, REGinA GOMES DA SiLVA 
CABRAL, matrícula nº 011517/10 do Cargo Efetivo de 
AuxiLiAR ADMiniSTRATiVO, desta Casa Legislativa, a 
contar de 28/07/2022, conforme Processo n° 874/2022.

Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 05 de agosto de 2022.

SiDnEY CAnELLA
presidente

ExTRATO DE TERMO DE ADiTAMEnTO nº 04 AO COnTRA-
TO nº 055/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: SINDPASS - Sindicato das Empresas de 
Transportes de Passageiros de Barra Mansa.
03 - OBJETO: Prorrogação de prazo ao contrato em pauta.
04 - EMBASAMENTO: Art.57, II, da Lei 8.666/1993.
05 - PROCESSO: Nº 178/2018.
06 - VALOR: R$ 16.819,20 (dezesseis mil, oitocentos e deze-
nove mil e vinte centavos).
07 - PRAZO: 12 (doze) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2022.

Valeria Aparecida Sá Gonçalves
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos 

e Habitação

AViSO DE LiCiTAÇÃO
Tomada de preços 006/2022

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realiza-
rá às 15:00 horas, do dia 23 de agosto de 2022 na Sala de 
Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, 
licitação nº 006/2022 na modalidade Tomada de Preços, tipo 
menor preço, objetivando COnTRATAÇÃO DE EMpRESA 
ESpECiALiZADA pARA SERViÇO DE AMpLiAÇÃO DO CE-
MiTÉRiO pÚBLiCO MuniCipAL para atender a SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS confor-
me especificações contidas no edital e seus anexos que são 
parte integrante do Processo Administrativo nº 4426/2022. O 
Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no en-
dereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada 
do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos os 
interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de pa-
pel sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação 
civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 2.064.786,64 (dois mi-
lhões, sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais 
e sessenta e quatro centavos)

Porto Real, 05 de agosto de 2022.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E 
CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
Tomada de preços 007/2022

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realiza-
rá às 15:00 horas, do dia 24 de agosto de 2022 na Sala de 
Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, 
licitação nº 007/2022 na modalidade Tomada de Preços, tipo 
menor preço, objetivando COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ES-
pECiALiZADA EM inFRAESTRuTuRA uRBAnA pARA RE-
CupERAÇÃO DE DREnAGEM uRBAnA E RECApEAMEn-
TO ASFÁLTiCO DA RuA RiO DE JAnEiRO, BAiRRO SÃO 
JOSÉ para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme especificações contidas 
no edital e seus anexos que são parte integrante do Processo 
Administrativo nº 2524/2022. O Edital poderá ser retirado no 
portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.

portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de Lici-
tações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 
(uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco 
e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITI-
DO: R$ 672.884,31 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos 
e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos)

Porto Real, 05 de agosto de 2022.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E 
CONTRATOS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
pregão presencial 061/2022

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realiza-
rá às 10:00 horas, do dia 19 de agosto de 2022 na Sala de 
Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de 
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, 
licitação nº 061/2022 na modalidade Pregão na forma presen-
cial, tipo menor preço, objetivando AQuiSiÇÃO DE DiSpO-
SiTiVO ELETRÔniCO pORTÁTiL (TABLET) para atender 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
TURISMO conforme especificações contidas no edital e seus 
anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 
6752/2021. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do mu-
nicípio no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. 
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e 
Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 
folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de 
identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 57.805,20 
(cinquenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos)

Porto Real, 05 de agosto de 2022.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E 
CONTRATOS

PROCESSO Nº 2145/2021.

Para: SMFRP.

     AuTORiZO e RATiFiCO, a 
Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, II da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, conforme pARECER da Procura-
doria Geral do Município as fls. 79 a 86 e Controladoria Geral 
do Município as fls. 100 a 107, em favor da Empresa SILVEIRA 
& DALMAS LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 27.745.509/0001-
10 para aquisição de plaquetas de patrimônio no valor de R$ 
1.470,00 (hum mil e quatrocentos e setenta reais). 

Solicito emissão de nota de empenho. 

Porto Real, 14 de junho de 2022.

Luciano de Carvalho Lima
SECRETÁRiO MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

 ExTRATO DO COnTRATO nº 053/2022
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Sapra Landauer Serviço de Assessoria 
e Proteção Radiológica Ltda.

03 - OBJETO: Contratação de empresa de radiação, atra-
vés de dosímetros para os equipamentos do HGMSFA, 
raio x do CEO, Centro de Diagnóstico, Casa da Mulher, 
USF e Policlínicos.
04 - EMBASAMENTO: Art. 55, Lei Federal n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 10.061,52 (dez mil, sessenta e um reais e 
cinquenta e dois centavos).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1034/2022.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ciência da ordem de 
serviço.
08 - DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2022.

Renato Antônio Ibrahim
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
pROCESSO 7815/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o 
Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das 
Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 
2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO o resultado da presente 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 032/2022 
que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
HOSPITALAR PARA ATENDER O SETOR DE ORTOPEDIA 
DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE (SMS), no processo administrativo 7815/2021, à 
empresa: G A MEDiCAL LTDA, CnpJ: 23.121.810/0001-00, 
Valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais); S & B 
DiSTRiBuiDORA E iMpORTADORA DE MEDiCAMEnTOS 
LTDA, CnpJ: 19.308.719/0001-12, Valor de R$ 179.982,00 
(cento e setenta e nove mil e novecentos e oitenta e dois 
reais); e pHO ALMEiDA SERViÇOS E COMÉRCiO DE MA-
TERiAiS  LTDA, CnpJ: 34.457.177/0001-33, Valor de R$ 
6.812,99 (seis mil, oitocentos e doze reais e noventa e nove 
centavos).

porto Real, 28 de junho de 2022.
Renato Antonio ibrahim 

Secretário Municipal de Saúde

pORTARiA nº 0967 DE 05 DE AGOSTO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE 
AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO ARTIGO 78 DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL.

                                                                R E S O L V E:

Art. 1º -  nOMEAR, para exercer em caráter efetivo no quadro 
permanente de cargos da Prefeitura Municipal de Porto Real, 
niVÍA DOS SAnTOS AnTunES, para ocupar o cargo de 
Docente i- Ensino Fundamental, em virtude da aprovação 
e classificação no Concurso Público Municipal de Provas e de 
Títulos, Edital nº 001/2018, homologado mediante publicação 
em Diário Oficial de 20 de março de 2019. 

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

Alexandre Augustus Serfiotis

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br
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ingredientes

modo de preparo

PaeLLa 
veGetariana

1/3 xícara (chá) de azei-
te de oliva1 cebola pi-
cada2 dentes de alho 
picados2 talos de sal-
são (ou aipo) picados2 
cenoura cortadas em 
cubos1 abobrinha corta-
da em cubo1 pimentão 
vermelho sem semen-
tes picado1 xícara (chá) 
de arroz3 xícaras (chá) 
de caldo de legumes1 
colher (café) de aça-
frão-da-terra (ou cúrcu-
ma)1/2 xícara (chá) de 
vinho branco2 tomate 
sem pele e sem semen-
tes picados• ervas fres-
cas a gosto

Em uma frigideira gran-
de, aqueça o azeite.
Frite a cebola, o alho, 
junte o restante dos ve-
getais e misture.
Adicione o arroz, o caldo 
de legumes e o açafrão.
Quando começar a se-
car, adicione o vinho, o 
tomate e as ervas.
Cozinhe por mais dois 
minutos e sirva em se-
guida.

LeGumes assados 
no saL Grosso

• 400 gramas de espiga 
de milho• 400 gramas de 
batatas variadas (roxa, 
doce e yacon)• 400 gra-
mas de cenoura (laranja 
e roxa)• 400 gramas de 
abóbora• 400 gramas 
de cebola• Sal grosso• 
Tomates-cereja e alca-
chofras para decorar
 

ingredientes

modo de preparo

Corte as espigas de mi-
lho, as batatas, as ce-
nouras, a abóbora e as 
cebolas em quatro par-
tes.
Disponha-as em uma 
assadeira sobre uma 
camada de sal grosso.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C 
por uma hora.
Balance um a um para 
tirar o excesso de sal.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Prefeito 

pORTARiA nº 0968 DE 05 DE AGOSTO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE 
AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO ARTIGO 78 DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL.

                                                                R E S O L V E:

Art. 1º -  nOMEAR, para exercer em caráter efetivo no quadro 
permanente de cargos da Prefeitura Municipal de Porto Real, 
MAxCiLEnE SiQuEiRA DE SOuZA, para ocupar o cargo 
de Docente i- Educação infantil, em virtude da aprovação e 
classificação no Concurso Público Municipal de Provas e de 
Títulos, Edital nº 001/2018, homologado mediante publicação 
em Diário Oficial de 20 de março de 2019. 

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

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

    
pORTARiA nº 0969 DE 05 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):

•	 nATALiA GRACiAni RODRiGuES, matricula 
10139, a partir de 01/08/2022, ocupante do cargo de Docente 
IV - Matemática, do quadro permanente da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo, a vista do Processo 
nº 5186/22.

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

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

                                       
pORTARiA nº 0970 DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, iZA 
HELEnA BERnADELLi pEREiRA, do Cargo em Comissão, 
CC2, de Gerente do SINE na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0971 DE 05 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 partir de 05 de agosto de 2022, 
LEOnARDO MARinHO RODRiGuES, do Cargo em 
Comissão, CC4, de Assessor I – Qualificação Técnica 
Profissionalizante na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Renda.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0972 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de agosto de 2022, iZA 
HELEnA BERnADELLi pEREiRA, para o Cargo em 
Comissão, CC1, de Diretor de Trabalho e Renda na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. 

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0973 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de Agosto de 2022, 
LEOnARDO MARinHO RODRiGuES,  para o Cargo em 
Comissão, CC2, de Gerente do SINE na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0974 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de agosto de 2022, MATHEuS 
CARVALHO DE MEnEZES , do Cargo em Comissão, CC4, 
de Assessor I – Qualificação Técnica Profissionalizante 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0975 DE 05 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 partir de 03 de agosto de 2022,  JORGE 
FiDELiS DE MOuRA , inscrito no CPF: 775.324.067-68 para 
o Cargo em Comissão, CC3, de Coordenador Reciclaveis na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0976 DE 05 DE AGOSTO DE 2022.

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

Art. 1º - DESiGnAR, a partir de 05/08/2022, a Função 
Gratificada (FGR)  do servidor abaixo relacionado, da 
Secretaria Municipal de Licitação, Compras e Contratos.

  Matrícula         nome             Simbologia
5784                Rogério Soares Trindade          FGR I
  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS
pREFEiTO

pORTARiA nº 0977 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de agosto de 2022, EnOQuE 
DA COnCEiÇÃO, para o Cargo em Comissão, CC5, de 
Assessor II – Relações Comunitárias na Secretaria Municipal 
de Governo

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

                               
pORTARiA nº 0978 DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, 
ViniCiuS FERREiRA nEVES, do Cargo, SSM, de 
Subsecretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

                                                       
pORTARiA nº 0979 DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, MARi-
nALDO CORRADi, para o Cargo em Comissão, CC1, Diretor 
de Contratos e Compras da Secretaria Municipal de Licitações, 
Compras e Contratos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS
pREFEiTO

pORTARiA nº 0980 DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, RO-
MuLO DA SiLVA SERpA, para o Cargo em Comissão, CC4, 
de Assessor I - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS
pREFEiTO

pORTARiA nº 0981 DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, 
GRAZiELA DE OLiVEiRA FOnSECA, do Cargo, CC1, de 
Diretor de Gestão Administrativa na Controladoria Geral do 
Município.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0982 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de Agosto de 2022, 
GRAZiELA DE OLiVEiRA FOnSECA, para o Cargo, SSM, de 
Subsecretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0983 DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, 
MiCHELLE CAnuTO DE SOuZA SiLVA, para o Cargo em 
Comissão, CC2, de Gerente de Gestão Administrativa na 
Controladoria Geral do Município. 

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0984 DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, 
MARCiELE SiLVA DE AnDRADE , para o Cargo em Comissão, 
CC4, de Assessor I - Controle e Auditoria na Controladoria 
Geral do Município.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0985 DE 05 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 partir de 05 de agosto de 2022, 
DEBORA SADDE SiLVA, inscrito no CPF: 151.095.087-71 e 
RG: 257567586, para o cargo em comissão, CC2, de Gerente 
de Compras na Secretaria Municipal de Licitações, Compras 
e Contratos.  

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0986  DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, 
LuCiAnA CARVALHO FERREiRA MARTinS, para o Cargo 
em Comissão, CC1, de Diretor de Planejamento e Projetos na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0987 DE 05 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 partir de 05 de Agosto de 2022, AnA 
CAROLinA FRAGA MARASSi, para o Cargo em Comissão, 
CC2, de Gerente de Obras na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos.
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ingredientes

modo de preparo

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pe-
daços.

Coloque em uma pa-
nela de pressão o frango 
e os ingredientes, menos 
o colorau e cozinhe por 
20 minutos em fogo alto.

Abra a panela com cui-
dado (não esqueça de ti-
rar a pressão), coloque o 
colorau e uma pitada de 
sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo do 
seu fogão em fogo mé-
dio.

Bom apetite!

FranGo de PaneLa de 
Pressão sem ÁGua

ingredientes

modo de preparo

Carne moída Com 
batata simPLes

500 g de carne moída/3 
colheres de óleo/2 den-
tes de alho/1 cebola mé-
dia picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha ou 
carne/4 batatas cortadas 
em cubo/tempero ver-
de/1 colher de colorau.

Coloque o óleo e a cebola até 
a cebola murchar e perder 
um pouco de água
Em seguida o alho e colorau.
Coloque a carne até ela se 
soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o table-
te de tempero.
Assim que estiver dissolven-
do o tablete, coloque a batata 
com um pouco de água, tam-
pe a panela
Logo em seguida, veja se a 
batata está mole e acrescen-
te o tempero verde.

ingredientes

modo de preparo

GaLinha Com Quiabo

680 g de molho de toma-
te/1/2 litro de água
600 g de galinha cortada 
em pedaços/1 cebola in-
teira picada/3 dentes de 
alho/4 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g de 
quiabo picado em rode-
las/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, a 
água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os pe-
daços da galinha com o alho 
e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, com 
cuidado para ele não babar.
Cubra com o caldo até que 
passe dois dedos do nível 
dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao res-
tante do que foi preparado 
com o molho e despeje sobre 
a galinha.
Misture tudo e deixe mais 3 
minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com arroz 
branco.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0988 DE 05 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 partir de 05 de agosto de 2022, 
Antonio Carlos da Costa, para o Cargo em Comissão, CC1, de 
Diretor de Serviços Publicos na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Publicos.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0989 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de Agosto de 2022, 
LEOnARDO CAMpOS MOREiRA, para o Cargo em 
Comissão, CC2, de Gerente de Obras na Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0990 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de agosto de 2022, LuCiAnA 
CARVALHO FERREiRA MARTinS, para o Cargo em 
Comissão, CC1, de Diretor de Serviços Publicos na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Publicos.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0991 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de agosto de 2022, AnA 
CAROLinA FRAGA MARASSi, para o Cargo em Comissão, 
CC1, de Diretor de Planejamento e Projetos na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Publicos.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0992 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de agosto de 2022, MiCHELLE 
CAnuTO DE SOuZA SiLVA, para o cargo em comissão, CC2, 
de Gerente de Compras na Secretaria Municipal de Licitações, 
Compras e Contratos.  

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0993 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de agosto de 2022, DEBORA 
SADDE SiLVA, para o cargo em comissão, CC1, de Diretor de 
Contratos e Compras na Secretaria Municipal de Licitações, 
Compras e Contratos.  

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0994 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de Agosto de 2022, MARCiELE 
SiLVA DE AnDRADE , para o Cargo em Comissão, CC2, 
Gerente de Gestão Administrativa na Controladoria Geral do 
Município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo sua  revogando as disposições em contrário.

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0995 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de Agosto de 2022, ROMuLO 
DA SiLVA SERpA , para o Cargo em Comissão, CC4, Assessor 
I – Controle e Auditoria  na Controladoria Geral do Município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo sua  revogando as disposições em contrário.

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0996 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de Agosto de 2022, ViniCiuS 
FERREiRA nEVES, para o Cargo, CC1, de Diretor de Gestão 
Administrativa na Controladoria Geral do Município.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0997 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de Agosto de 2022, AnTOniO 
CARLOS DA COSTA , para o Cargo, CC1, de Chefe de 
Gabinete do Vice-Prefeito na Secretaria Municipal de Governo.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

pORTARiA nº 0998 DE 05 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 - nOMEAR, a partir de 05 de Agosto de 2022, 
MARinALDO CORRADi, para o Cargo, CC4, de Assessor I – 
Gestão Administrativa na Secretaria Municipal de Saúde.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RiO DE JAnEiRO

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO
COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

DECRETO nº 5.529, DE 04 DE AGOSTO DE 2022

Abre em favor da Fundo Municipal de Saúde - FMS, Crédito Suplementar no valor de R$ 
984.000,00 (Novecentos e oitenta e quatro mil reais), com recursos do excesso de arrecada-
ção das receitas da Saúde, apurado até o mês de julho de 2022.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, com funda-
mento no inciso II do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em 
vista a autorização constante do parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.624 de 14 de 
janeiro de 2022.

Considerando o Excesso de Arrecadação verificado na Fonte 1635 (Royalties - Saúde), no 
valor de R$ 984.619,31 (Novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e trinta 
e um centavos),

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar de R$ 984.000,00 (Novecentos e oitenta e quatro 
mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto; 

Art. 2º - O crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será compensado pelo excesso 
de arrecadação com recursos das receitas da 1635 – Royalties - Saúde, verificado no período 
de 01/01 a 31/07/2022, em conformidade com o inciso II do § 1 do artigo 43º, da Lei Federal Nº 
4.320, de 17 de março de 1964, conforme cálculos do Anexo II - QUADRO I e
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTAÇÃO

FMS SEMUS 08.01.10.302.39.2.051 3.3.90.39.00 1635 984.000,00

Anexo II
QUADRO I

Em R$
CÁLCuLOS DE ExCESSO DE ARREC. DAS RECEiTAS (1635 – ROYALTiES - SAÚDE) 

2022

Receita estimada na Lei Orçamentária 150.000,00

Receita estimada para o período de janeiro a julho 87.500,00

Receita arrecadada no período de janeiro a julho 1.134.619,31

Estimativa de arrecadação no período agosto a dezembro 810.442.36

Excesso de arrecadação verificado até 31 de julho 984.619,31

Valor de suplementações anteriores 0,00

Diferença entre o excesso verificado e suplementações anteriores 984.619,31

Valor desta suplementação 984.000,00

Saldo 619,31
WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO – WAGuinHO

Prefeito Municipal
Omitido do Jornal do dia 05/08/2022

DECRETO n° 5.530, DE 04 DE AGOSTO DE 2022
 

Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 7.745.000,00 (Sete 
milhões e setecentos e quarenta e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no 
orçamento vigente.

O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, com funda-
mento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 e tendo 
em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.624 de 14 de janeiro de 2022.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 7.745.000,00 (Sete milhões e sete-
centos e quarenta e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste 
Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da 
anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme dis-
posto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 
e

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.   

Anexo i
      
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTAÇÃO

FMAS SEMASCM 05.01.28.846.08.0.002 4.6.90.71.00 1500 1.500.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.42.2.039 3.3.90.40.00 1550 6.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.302.39.2.051 3.3.90.39.00 1635 149.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.302.39.2.051 3.3.90.39.00 1659 430.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.452.54.1.022 3.3.90.39.00 1501 5.660.000,00

Anexo ii
      
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.42.2.039 3.3.90.32.00 1550 6.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.301.38.2.048 3.3.90.39.00 1635 149.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.302.39.2.050 3.3.90.39.00 1659 430.000,00
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ingredientes

modo de preparo

PeiXe Com açaí

200 g de filé de pescada 
/ sal a gosto / pimenta a 
gosto / 1 xícara de fari-
nha de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 1 xí-
cara de farinha de rosca 
/ óleo quente para fritar 
/ 500 g de polpa de açaí

corte os filés de peixe 
em gurjões e tempere-
-os com sal e pimenta a 
gosto
disponha a farinha de 
trigo, os ovos e a fari-
nha de rosca em reci-
pientes separados
em seguida, passe cada 
pedaço de peixe na fa-
rinha de trigo, nos ovos 
e na farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma fri-
gideira ou panela com 
óleo e frite os pedaços 
até que estejam doura-
dos
À parte, bata a polpa de 
açaí no liquidificador 
até que forme um cre-
me
transfira a polpa ba-
tida para o recipiente 
em que será servida ou 
despeje sobre o peixe 
frito

FiLé de merLuZa Com 
batata ao Forno

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em ro-
delas, sem casca)
1 pimentão (cortado 
em rodelas)
2 tomates (cortados em 
rodelas - as sementes 
ficam à preferência)
1 cebola (cortada em 
rodelas)
Molho de tomate de 
boa qualidade
orégano
azeite para untar

ingredientes

modo de preparo

tempere os filés à seu 
gosto e reserve por 10 
minutos
unta um refratário com 
azeite e faça uma ca-
mada de batata, em 
seguida arrume os filés 
sobre a batata
acrescente a cebola, 
o tomate, o pimentão, 
orégano a gosto, regue 
com o molho de toma-
te (1/2 lata)
cubra com o restante 
das batatas
cubra com papel alu-
mínio e leve ao forno 
alto até que as batatas 
fiquem macias

ingredientes

modo de preparo

CanjiCa

1 1/2 xícara (chá) de 
milho para canjica/ 
7 xícaras (chá) de 
água/ 1 lata de leite 
condensado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite condensado 
vazia para medir)/ 
1 vidro de leite de 
coco (200ml)/ 1 xíca-
ra (chá) de açúcar/ 1 
canela em pau/ 2 cra-
vos da índia/ 100g de 
coco ralado/ 1 xícara 
(chá) de amendoim 
sem pele torrado e 
triturado

Deixe o milho de mo-
lho em água de um 
dia para o outro.
Escorra e coloque na 
panela de pressão.
Adicione as 7 xícaras 
(chá) de água, tampe 
e cozinhe por 40 mi-
nutos depois que pe-
gar pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em uma 
panela junto com o 
leite condensado, o 
leite, o leite de coco, 
o açúcar, a canela, o 
cravo e o coco por 10 
minutos, ou até ficar 
cremoso.
Coloque em taças, 
polvilhe com o amen-
doim e sirva.

ingredientes

modo de preparo

CaraPeba 
GreLhada

1 carapeba limpa e 
sem vísceras/ Suco 
de 1 limão/ Sal a gos-
to/ 3colheres (sopa) 
de azeite/ 1 folha de 
alface para decorar

Tempere a carapeba 
com o suco de limão 
e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada com 
o azeite por 20 minu-
tos.
Na metade do tem-
po, vire o peixe, para 
grelhar por igual.
Arrume a folha de al-
face em uma traves-
sa e coloque o peixe 
sobre ela.

FMAS SEMASCM 56.01.08.244.34.2.069 3.3.90.32.00 1500 1.500.000,00

SEMOCAP SEMOCAP 73.01.15.451.10.1.016 4.4.90.51.00 2501 5.660.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO – WAGuinHO
Prefeito Municipal

Omitido do Jornal do dia 05/08/2022

SECRETARiA MuniCipAL DE COMpRAS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
COnCORRÊnCiA pÚBLiCA nº 025/2022

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Fede-
ral 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo o COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpE-
CiALiZADA nO RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA DE DREnA-
GEM, ESGOTAMEnTO SAniTÁRiO E pAViMEnTAÇÃO nAS RuAS uRuSSAÍ, BEATRiZ 
E DiVERSOS LOGRADOuROS - BAiRRO ViLA pAuLinE nO MuniCÍpiO DE BELFORD 
ROxO–RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 06 de Setembro de 2022 às 10:00 horas. 
PROCESSO: 52/000153/2022.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes 
Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente 
das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 resmas de 
papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

Belford Roxo/RJ, 05 de Agosto de 2022.
JEROniMO CORREiA RAMOS

Presidente da CPLMS

AViSO DE LiCiTAÇÃO
TOMADA DE pREÇOS nº 049/2022

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Fede-
ral 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA DE AMpLiAÇÃO E REFORMA DAS 
inSTALAÇÕES DA SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, CApTAÇÃO DE 
RECuRSOS E COnVÊniOS - SEMOCAp, SiTuADA nA RuA MAniCORÉ, nº125 – BAiRRO 
SÃO BERnARDO - BELFORD ROxO–RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as 
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 22 de 
Agosto de 2022 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000223/2020.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes 
Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente 
das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 resmas de 
papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

Belford Roxo/RJ, 05 de Agosto de 2022.
JEROniMO CORREiA RAMOS

Presidente da CPLMS

SECRETARiA MuniCipAL DE FAZEnDA

JunTA DE RECuRSOS FiSCAiS

AViSO DE EDiTAL

O Presidente da Junta de Recursos Fiscais - JRF, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro no art. 7º, inciso I, do Decreto nº 4.750 de 04 de setembro de 2019, torna pública a 108ª 
Sessão, que fará no dia 10 de agosto de 2022, às 15:00h na sobreloja 03 (Anexo) - PMBR, 
localizada na Avenida Floripes Rocha, 378 - Centro de Belford Roxo - RJ, onde serão julgados 
pelo Colegiado em 2ª Instância os recursos dos processos abaixo discriminados:

1º julgamento: Empresa INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALBERT SANTOS DUMONT LTDA.
ASSUNTO: OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - ISSQN
Proc.  05/1866/2022 (P); 05/3054/2021 (A)
Tipo de Recurso: Voluntário
Relator:  MAURO JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

2º julgamento: Empresa MAGAZINE LUIZA S/A.
ASSUNTO:  OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - ISSQN
Proc.  05/2664/2022 (P); 05/4009/2021 (A)
Tipo de Recurso: Voluntário
Relator: FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS GOMES

3º julgamento: Empresa CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ASSUNTO: OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - ISSQN
Proc.  05/1808/2022 (P); 05/2202/2021 (A)
Tipo de Recurso: Voluntário
Relator: SILMÁRIA BERRIEL FÉLIX

4º julgamento: Empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.
ASSUNTO: OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - ISSQN
Proc. 05/2655/2022 (P); 05/4199/2021 (A)
Tipo de Recurso: Voluntário
Relator: EDSON PINHEIRO GOMES

Legenda: (P): Processo Principal
                (A): Processo Anexo

GLAuCiO pACHECO DOS SAnTOS FARiAS
presidente da Junta de Recursos Fiscais – JRF

Matrícula 11/54.593

SECRETARiA MuniCipAL DE SERViÇOS pÚBLiCOS
pORTARiA nº 002/SEMSEp/2022
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso das atribuições legais que são conferidas 
pela Lei Complementar no 268, de 31 de março de 2021, e em atendimento a Resolução 
Conjunta PGM/CGM Nº 001/2021, de 17 de dezembro de 2021.

RESOLVE:
Art.1º. Fica determinado o início da instauração de procedimento para “RECONSTITUIÇÃO 
DE AUTOS” dos processos: 25/0011/2013, 25/0076/2013, 25/0126/2013, 25/0155/2013, 
25/0171/2013 e 25/0196/2013, que deverá ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
permitida uma prorrogação por igual período.
Art.2º. Para dar cumprimento ao artigo anterior, fica designada a Comissão Especial para a 
reconstituição de autos, que será composta pelos seguintes servidores:
ÁTILA MENDONÇA DA SILVA 82/041.948
PAULO JOSÉ CARDIM DE NANTES 11/053.002
Art.3º. Delego à Comissão poderes para requisitar documentos para a instrução processual, 
bem como para se comunicar direta e pessoalmente ou expedindo atos de comunicação for-
mal, para servidores e autoridades municipais, no que se refere exclusivamente aos processos 
objeto de reconstituição.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CHRiSTiAnO MiRAnDA pOnTES
Secretário Municipal de Serviços públicos

Mat. 11/19.822

SECRETARiA MuniCipAL DE SSAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 08/0073/2021
CONTRATO N°: 32/SEMUS/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LAVIS LAVANDERIAEIRELI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAN-
DERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS E TECIDOS EM 
GERAL, EM TODAS AS SUA ETAPAS DESDE SUA UTILIZAÇÃO E RETORNO EM IDEAIS 
CONDIÇÕES DE REUSO, SOB SITUAÇÕES HIGIÊNICO - SANITÁRIAS ADEQUADAS PARA 
ATENDIMENTO AS UNIDADES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ .
DA READEQUAÇAO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: FICA RETIFICADO A PLANILHA OR-
ÇAMENTÁRIA TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL DO CONTRA-
TO NA QUANTIA DE R$ 284.396,76 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS 
E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
PROGRAMAS DE TRABALHO: 08.1.2050.10.302.39
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 1600-SUS.
NOTA DE EMPENHO: 62
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 15 de JULHO de 2022

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COn-
VÊniOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/0278/2021
CONTRATO N° 107/SEMOCAP/2021
TERMO: 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONSTRUTUÇÃO DA MATERNIDADE DE BELFORD ROXO, SITUADO NA AVENI-
DA BEJAMIN PINTO DIAS, S/Nº, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA READEQUAÇAO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA: FICA RETIFICADO A PLANILHA OR-
ÇAMENTÁRIA TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS NO VALOR DE R$ 715.798,55 
(SETECENTOS E QUINZE MIL , SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 
E CINCO CENTAVOS).
O VALOR DO CONTRATO RERRATIFICADO PASSA A SER DE R$ 11.620.094,55 (ONZE MI-
LHÕES, SEISCENTOS E VINTE MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO 
CENTAVOS).
PROGRAMA DE TRABALHO: 8.1.1008.10.302.39
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE RESERVA: 60
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 08 de JULHO de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS .
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/0239/2021
CONTRATO N°: 101/SEMOCAP/2021
TERMO ADITIVO: 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ÁGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL NO RAMO DA CONSTRUÇÃO 
CIVÍL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL, NO COMPLEXO DE SAÚ-
DE, LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA. S/Nº, BAIRRO PARQUE DOS FERREI-
RAS, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA READEQUAÇAO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA: FICA RETIFICADO A PLANILHA OR-
ÇAMENTÁRIA TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS NO VALOR DE R$ 2.442.103,51 
(DOIS MILHÕES, QUIATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E TRÊS REAIS E 
CINQUENTA E UM CENTAVOS).
O VALOR DO CONTRATO RERRATIFICADO PASSA A SER DE R$ 17.068.527,78(DEZESSE-
TE MILHÕES, SESSENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA 
E OITO CENTAVOS).
PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.302.039.1008
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE EMPENHO: 435
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 22 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
TERMO: 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JESBAN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, NO 
BAIRRO BOM PASTOR, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: FICA RETIFICADA A PLANILHA OR-
ÇAMENTARIA, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS NO IMPORTE DE R$ 137.555,85 
(CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS OITENTA E 
CINCO CENTAVOS) CORRESPONDENTE 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 QUARENTA E DOIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 
21,86%, O QUE GEROU UMA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO NA PROPORÇÃO 
DE 24,57% CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 1.247.165,25 (UM MILHÃO. DUZENTOS 
E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CEN-
TAVOS) 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 MI-
LHÕES, 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.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

pORTARiA nº 079/GDp/pREViDE/2022, DE 05 DE AGOSTO DE 2022
Exonerar, a contar da data desta publicação, PEDRO SIMÃO DA COSTA MACEDO, do Cargo 
de Assessor Executivo, DAS-4, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Belford 
Roxo- PREVIDE.

pEDRO pAuLO DA SiLVEiRA
Diretor – presidente
Matrícula: 60/362.17                    
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