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GAT do 20º BPM 
não dá mole para 
a bandidagem 

Defesa da Vida 
na educação 
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foTos:  RePRoDução

o infeRno esTá eM fesTA!

Russão do Guandu 

Chefe do tráfico de comunidade em Japeri, na Baixada Fluminense, morreu com outros 
três comparsas após trocar tiros com policiais do 24º BPM (Queimados) em Engenheiro Pe-
dreira. Com o quarteto, os agentes apreenderam 01 fuzil calibre 5.56, 01 carabina calibre 
.40 e 01 pistola, além do veículo onde estavam os criminosos. 
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foi pra vala!

Guarnição do Grupamento de Ações Táticas do bata-
lhão de Mesquita reagiu a ataque a tiros e baleou sus-
peito de tráfico em Nova Iguaçu. Ele chegou a ser socor-
rido, mas não resistiu. Pistola e radiotransmissor foram 
apreendidos na ação. 

ConfRonTo nA BAixADA 
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Belford Roxo é campeão da Série C
Torcida reconheceu 

o trabalho excelente 
do presidente Reginal-
do Gomes, que trouxe 
à cidade um time de 
futebol maduro e com 
muita determinação 
para disputar Cario-
cão da Ferj. Agora, o 
Belford Roxo fará sua 
estreia na Série B 2 
em setembro.
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Prefeitura de Belford Roxo 
está capacitando estimulado-
res e professores do ensino in-
fantil e especial, em um total 
de cerca de 1.500 profissio-
nais de mais de 100 unidades 
escolares, em noções básicas 
de primeiros socorros, em 
conformidade com Lei 13.722 
de 2018 (Lei Lucas), que torna 
obrigatório o treinamento.

DiVulGAção

DiVulGAção
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‘Cartão de visita’ do Rock 
in Rio já está instalado 

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360  |   WHATSApp: 21 98037-1338                

SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

presidente
José de Lemos
Diretor presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)
Editoria
Hélio Martins
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

BAixADA: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, 
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, 
Itaguaí. SuL FLuMinEnSE:  Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra 
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin. 
COSTA VERDE:  Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGiÃO SERRA-
nA: Teresópolis, Nova Friburgo. RiO DE JAnEiRO:  Centro e Áreas Metropolitanas.

CirCulação

Rua Alexandre Gama Correia, 37 - 
Rancho novo - RJ

CEp: 26013-190

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com

          jornalhorah

Ex
pE

D
iE

n
TE

Confiar em político é dar murro em ponta de faca: a decepção é quase é certa. Mesmo com a eleição de 
2022 quase batendo à porta, muitos personagens desse cenário cão ainda armam ‘estratégias’ para levar 
adiante o plano de sair vitorioso nas urnas. A dissimulação parece ser o principal tempero para preparar 
acordos (mesmo que temporários) e se darem bem. O eleitor está de olho porque sabe que depois as másca-
ras caem e tudo fica transparente.

Cuidado, eleitor!

o soMBRA
enVie suA 

DenúnCiA ou eloGio!

horahmunicipios@gmail.com

Fontes do Sombra revelam que uma dupla de 
‘unhas de fome da política’ comanda regiões que 
são quase currais eleitorais na Baixada Fluminen-
se, sendo esse o motivo de conquistarem tantos 
votos. Se não é pela alegria, é pela dor, uma vez 
que se não têm apoio, nem obra significativos. 
Essa é a estratégia usada pelos dois políticos, que 
podem cair em desgraça nas urnas. 

Cair em desgraça 
Uma conhecida figura na Baixada Fluminense assinou 

sua sentença de morte política depois de trair a confiança 
de amigo influente no meio. Nos bastidores, comenta-se 
que ele recebeu todo tipo de apoio possível, principalmente 
financeiro, para se reerguer, e acabou tropeçando feio. De 
amigo fiel, se transformou em desafeto e ingrato. E não sa-
tisfeito anda fazendo campanha criminosa contra quem lhe 
estendeu a mão. Que coisa feia, hein?

Quase um curral

Um crime que cho-
cou o país, afron-
tou a democracia e 

a independência do Poder 
Judiciário e colocou na pri-
são 11 policiais militares, 
inclusive o comandante do 
7º BPM (São Gonçalo) é 

retratado em documentário 
com pré-estreia para convi-
dados amanhã (11), às 18h, 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos, em São Domingos, 
Niterói, Região Metropoli-
tana do Rio. 

A data de lançamento 
da produção marca os 11 
anos do assassinato da ju-
íza Patrícia Acioli, em em 
Piratininga, Niterói, onde 

morava. O filme resgata 
personagens e memórias, 
além de trazer imagens e 
histórias inéditas sobre a 
magistrada. O longa-me-
tragem tem roteiro e dire-
ção do jornalista Humber-
to Nascimento, primo da 
juíza, produção executiva 
da 5E60 Conteúdo e Pro-
duções Artísticas e música-
-tema “O Real Resiste”, do 

cantor e compositor Arnal-
do Antunes.

“Patrícia Acioli, A Juíza 
do Povo” foi um dos proje-
tos vencedores do 2º Edital 
de Fomento ao Audiovisu-
al da Prefeitura de Niterói, 
partrocinadora do projeto 
com a Secretaria Munici-
pal das Culturas. Titular 
da 4ª Vara Criminal de São 
Gonçalo, Acioli combatia 

com rigor a criminalidade 
na cidade, incluindo gru-
pos de extermínio formado 
por PMs do 7º BPM, que 
forjavam autos de resistên-
cia para legitimar suas exe-
cuções, muitas de pessoas 
inocentes. Insatisfeitos com 
a atuação da magistrada, os 
11 PMs que foram condena-
dos pelo assassinato trama-
ram sua morte.

Fatos memoráveis 
“A história da Patrícia é 

muito rica em coragem, ge-
nerosidade e desprendimen-
to. Só quem conviveu com 
ela sabe o exato tamanho 
que ela tinha e como deve 
ser lembrada. Resgatamos 
fatos memoráveis e perso-
nagens que vão surpreen-
der”, revela Humberto Nas-
cimento.

O Parque Olímpico, na 
Barra da Tijuca, Zona Oes-
te do Rio de Janeiro, já está 
devidamente caracteriza-
do como Cidade do Rock, 
faltando pouco mais de 20 
dias para o início de um dos 
maiores festivais de música 
do mundo, o Rock in Rio. 
Na entrada, já foi instalado 
o tradicional letreiro gigan-
te, considerado o ‘cartão de 
visita’ do evento, que acon-
tece em setembro. 

Para quem circula pela 
Avenida Embaixador Abe-

lardo Bueno, a área no 
entorno de onde será reali-
zado o evento encontra-se 
isolada para utilização, já 
à espera do início do fes-
tival.

O Rock in Rio acontece 
nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 
10 e 11 de setembro. Entre 
as principais atrações estão 
nomes famosos da música 
internacional como Iron 
Maiden, Post Malone, Jus-
tin Bieber, Guns N’ Roses, 
Green Day, Coldplay e Dua 
Lipa.

RePRoDução/ReDes soCiAis

Documentário sobre 
assassinato da 

juíza Patrícia Acioli 
tem pré-estreia

Obra traz imagens e histórias inéditas sobre o crime 
e a vida da magistrada morta por PMs em Niterói

Patrícia Acioli foi executada com 21 tiros na porta da casa onde morava 

Musical “Pink floyd - The Wal live” será apresentado no Rio e em niterói
Pela primeira vez no 

Brasil, sucesso por mais de 
30 anos na Inglaterra, tendo 
se apresentado para mais de 
500 mil pessoas, domicilia-
do no Pavillion Center de 
Liverpool, “THE WALL”, 

considerado pela crítica es-
pecializada uma das mais 
importantes obras do cená-
rio musical de todos os tem-
pos, para muitos, a verda-
deira obra prima da banda 
britânica Pink Floyd, será 

apresentada em forma inte-
gral no Rio, em novembro 
(dia 06, no Vivo Rio) e em 
Niterói (dia 19, na Praia de 
São Francisco), seguindo 
o projeto original de como 
foi concebido, trazendo ao 

palco atores, músicos, can-
tores, acompanhados por 
uma super produção, envol-
vendo lasers, iluminação 
primorosa e tecnologias de 
última geração na sonori-
zação. Será o 5º e último 
espetáculo da Série Cinema 
no Palco Ao Vivo de 2022, 
produzido por Top Cat e 
Vesbim Media Corp. 

O espetáculo narra, se-
gundo a concepção de 
Alan e Rachell Barrett, a 
vida de Pink, que por inú-
meras declarações de Ro-
ger Waters(criador do The 
Wall) foi intencionalmente 
inspirado em Syd Barrett.

O filme, originalmente 
dirigido por Alan Parker 
e Gerald Scarfe em 1982, 
ganha versão musical e te-
atral ao vivo montada com 

talento e sensibilidade por 
Alan Vest e Rachel Barrett. 
O público se emocionará 
com o musical “Pink Floyd 
UK – The Wall”, num show 
com todos os personagens 
do filme, mesclando músi-
cos, vocalistas e atores pro-
fissionais, reconhecidos no 
cenário mundial. As vendas 
de ingressos começam em 
breve.

Performance atemporal
A produção “The Wall 

Live”, conduzida pelo gru-
po de Pink Floyd UK, apre-
senta uma performance es-
timulante, que é atemporal, 
dando ao show, um apelo 
dramático, que atravessa 
gerações, motivo que o tor-
nou um grande sucesso em 
todo o mundo. 

Dirigido pelo conceitu-
ado diretor Alan Vest, este 
show traz uma banda de 
rock poderosa, formada 
por 15 músicos conceitua-
dos no cenário mundial, o 
que permite que o público 
capture toda a emoção e a 
experiência do filme THE 
WALL ao vivo.

Um dos álbuns 
mais intrigantes

“Pink Floyd The Wall” 
é um dos álbuns mais in-
trigantes e imaginativos 
da história do rock. Desde 
o lançamento do álbum de 
estúdio em 1979, a turnê 
de 1980-81, e o filme sub-
sequente de 1982, The Wall 
tornou-se sinônimo, se não 
a própria definição do ter-
mo “álbum conceitual”. 

DiVulGAção

Depoimento e Pazuello estava marcado para hoje 

A atração está instalada na entrada do Parque Olímpico 

RePRoDução

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com
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Prefeitura de Belford Roxo capacita estimuladores e professores do ensino infantil e especial

Defesa da Vida na educação 

TReinAMenTo 

A Secretaria de Educa-
ção de Belford Roxo 
deu início ontem 

(9) à capacitação Defesa 
da Vida para professores e 
estimuladores da educação 
infantil e especial da rede 
de ensino. O encontro está 
acontecendo na Escola Mu-
nicipal Belford Roxo e, ao 
todo, vai contar com cer-
ca de 1.500 profissionais 
de mais de 100 unidades 
escolares. O treinamento 
está fundamentado na Lei 
13.722 de 2018 (Lei Lucas), 
que torna obrigatória a ca-
pacitação em noções bási-
cas de primeiros socorros 
para professores e funcio-

nários de estabelecimentos 
de ensino público e privado 
de educação básica. A ini-
ciativa é uma parceria com 
as Secretarias de Defesa Ci-
vil, de Saúde (Samu), Guar-
da Municipal e o Corpo de 
Bombeiros.

O secretário de Educação, 
Denis Macedo, fez uma ana-
logia sobre os ensinamentos 
da capacitação com a utili-
zação do cinto de segurança 
dentro de um carro. “Se for 
necessário, ele está lá para 
ser usado e preservar a vida. 
E assim será com os primei-
ros socorros. Vocês lidam 
todos os dias com crianças 
que são os tesouros das fa-
mílias, principalmente as 
mais novas e especiais. Mas 
com o trabalho em conjunto 
e esses ensinamentos sabe-

rão como agir. E todos serão 
certificados pelos profissio-
nais preparados que minis-
traram o treinamento hoje”, 
disse Denis, observado pela 
secretária especial de As-
suntos Pedagógicos, Rosân-
gela Garcia.

Escola Segura
Lembrando da parceria 

no início do ano com a ca-
pacitação para os vigias e 
inspetores de disciplina para 
o projeto Escola Segura, o 
secretário de Defesa Civil, 
Alberto Vieira, desejou uma 
boa capacitação a todos 
os profissionais. “Estamos 
cumprindo a lei e prevenin-
do caso os alunos necessi-
tem de primeiros socorros”, 
resumiu o secretário, ao 
lado do diretor de Urgência 

e Emergência da Samu, An-
dré Ronaldo. “Eu sou pai e 

confio a minha vida na mão 
de vocês, por isso sei a im-

portância de cada um aqui”, 
acrescentou.antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Participante da capacitação exercita as manobras aprendidas no curso

RAfAel BARReTo/PMBR

Secretária especial, Rosângela Garcia, bombeiros 
Elisângela e Adonis com  participantes da capacitação

Os sargentos Elisange-
la e Adonis do Corpo de 
Bombeiros ministraram 
toda a capacitação com 
bonecos e demonstrações 
de manobras de respira-
ção. “Estamos felizes em 
passar conhecimento para 
que vocês (estimuladores 
e professores) possam es-
tar aptos a salvarem vidas 
nas escolas. Esse projeto 
foi bem elaborado e va-
mos colocar em prática 
e aprender bastante para 
comprovar que vocês po-
dem sim fazer o melhor 
pelos alunos”, destacou 

Elisangela. Para qualquer 
emergência disque 192 do 
Samu ou 193 para o Cor-
po de Bombeiros.

A estimuladora da Cre-
che Municipal Jorge Vic-
tor de Almeida, Juliana 
Germano, 35 anos, levou 
seu filho Leonardo Lima, 
5, que estuda na mesma 
unidade para a capacita-
ção. Juntos, eles presta-
ram atenção em cada en-
sinamento passado. “Essa 
é a segunda vez que estou 
fazendo um curso desses, 
porque capacitar nunca 
é demais. Como estimu-

ladora acho importante, 
pois temos acesso direto 
à criança e na escola não 
temos um profissional da 
saúde. E até chamarmos o 
socorro, a criança pode ir 
a óbito. Aprendendo essas 
noções, podemos pres-
tar os primeiros socorros. 
Já como mãe, sinto uma 
grande segurança. Nem 
sempre conseguimos fa-
zer contato de imediato 
ou levar a criança ao hos-
pital. Com os profissio-
nais capacitados, eu fico 
mais tranquila”, afirmou 
Juliana.

MAnoBRAs De ResPiRAção

TJRJ empossa novo desembargador
O presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJRJ), desem-
bargador Henrique Carlos 
de Andrade Figueira, em-
possou na tarde da última 
segunda-feira (8) o novo 
desembargador do Judiciá-
rio fluminense Ricardo Al-
berto Pereira. O magistrado 
foi promovido pelo critério 
de merecimento em decor-
rência da aposentadoria da 
desembargadora Norma 
Suely Quintes. 

O nome de Ricardo Al-
berto foi escolhido em vo-
tação na sessão do Órgão 
Especial realizada também 
nesta segunda-feira.  

Nascido em Niterói, o 
desembargador é graduado 
em Direito pela Universi-
dade Santa Úrsula e mestre 
em Direito e Sociologia, 
Ciências Sociais pela Uni-
versidade Federal Flumi-

nense (UFF). É professor 
de Direito Processual Civil 
da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Emerj) e outras institui-
ções de ensino. Atuou por 
27 anos como juiz em vá-
rias comarcas como Cabo 
Frio, Rio Bonito, Volta Re-
donda e Niterói. Atualmen-
te exercia a função de Juiz 
de Direto Substituto de de-

sembargador na 20ª Câmara 
Cível.  

Muito aplaudido, Ricar-
do Pereira foi conduzido ao 
plenário pelos desembarga-
dores Marília de Castro Ne-
ves Vieira e Carlos Eduardo 
Freire Roboredo.  

“Os grandes magistra-
dos sempre querem mais. 
Querem fazer mais justiça, 
através de um judiciário 

melhor, mais eficaz, céle-
re e firme. (...) Ao chegar 
a desembargadoria, quero 
ratificar o meu juramento 
e confirmar o meu compro-
misso de sempre participar 
ativamente deste Tribunal 
de Justiça, que tanto me or-
gulha e que seguidamente é 
reconhecido como o mais 
produtivo do país”, discur-
sou o novo desembargador.

Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira empossa Ricardo Alberto 

feliPe CAVAlCAnTi/TJRJ

Joel santana vai disputar cadeira em Brasília 
Figura muito conhecida 

do futebol carioca, onde já 
comandou Botafogo, Fla-
mengo, Fluminense e Vas-
co, Joel Santana será can-
didato a deputado federal 
pelo Rio de Janeiro. O 
nome do treinador consta 
na lista de pré-candidatu-
ras no site oficial do Tri-
bunal Superior Eleitoral 

(TSE) pelo Partido Repu-
blicano da Ordem Social 
(PROS), com o número 
9007.

Atualmente com 73 
anos, ”Papai Joel”, como 
é carinhosamente co-
nhecido, atuou profissio-
nalmente como jogador 
de futebol entre 1971, 
quando foi revelado pelo 

Vasco, e 1980, quando 
encerrou a carreira pelo 
América-RN. Ele era za-
gueiro.

Em 1981, iniciou sua 
carreira como técnico, 
passando por inúmeros 
clubes brasileiros e até 
mesmo a seleção da Áfri-
ca do Sul, inclusive diri-
gindo a equipe na Copa 

das Confederações 2009, 
disputada no próprio país.

No Rio, especificamen-
te falando, foi campeão 
estadual pelos 4 grandes, 
além de brasileiro e da 
Copa Mercosul pelo Vas-
co, em 2000. Seu último 
clube como treinador foi o 
Boavista, de Saquarema, 
em 2017.

DiVulGAção

Com o número 9007, ‘’Papai Joel’’ consta na 
lista de pré-candidaturas do TSE pelo PROS

O total de eleitores que 
declaram ter algum tipo 
de deficiência ou mobili-
dade reduzida aumentou 
35,27% em quatro anos, 
passando de 939.915 para 
1.271.381. Os números 
fazem parte do perfil do 
eleitorado divulgado pelo 
Tribunal Superior Eleito-
ral, em Brasília.  Segundo 
a Justiça Eleitoral, mais 
de 156 milhões de pes-
soas estão aptas a votar 
nas Eleições 2022. Entre 
os mais de 1,2 milhão de 
eleitores com necessi-
dades especiais, 30,47% 
declararam ter algum 
tipo de deficiência de lo-
comoção, 13,3% visual e 
7,97% auditiva. A fim de 
melhor atender essa par-
cela de eleitores, a Justiça 

Eleitoral implantou “di-
versos mecanismos que 
asseguram a essas pesso-
as a possibilidade de vo-
tar em locais com maior 
acessibilidade”. No en-
tanto, para acessar esses 
mecanismos é necessário 
que o interessado faça 
uma solicitação junto ao 
cartório eleitoral “em 
tempo hábil”. “A eleitora 
e o eleitor nessa situação 
têm prazo até o dia 18 
de agosto para solicitar 
a transferência para uma 
seção com maior acessi-
bilidade. Asseções espe-
ciaissão espaços adapta-
dos pela Justiça Eleitoral 
que oferecem fácil acesso 
e maior comodidade e se-
gurança no momento do 
voto”, informou o TSE.

Número de eleitores que 
declaram ter deficiência 

cresce 35%, diz TSE
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Pacheco quer subsídio
no transporte coletivo 
Em fala gravada no 

evento LATBUS 2022, 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), defendeu o subsí-
dio da tarifa de transporte 
coletivo urbano, que deve 
ser feito através de licita-
ção em parceria com a ini-
ciativa privada. “Obvia-
mente, é uma obrigação 
do Estado de garantir que 
o serviço seja continua-
do e possam todos serem 
atendidos. Independente 
do local. É obrigação do 
município, em todo ter-
ritório do país, oferecer 
o direito de transportar 
(passageiros). Por isso, 
o Estado deve participar 
e se possível subsidiar”, 
disse Pacheco durante 
o evento que tem como 
um dos principais temas 
de discussão o desafio da 
tarifa versus serviço de 
qualidade.

Dados apresentados 

mostram que a tarifa mé-
dia ponderada aumentou 
além do previsto. Segun-
do o Anuário da NTU 
(Associação das Empre-
sas de Transportes Ur-
banos), isso se deve ao 
descumprimento dos con-
tratos por parte do poder 
público, que não reajustou 
as tarifas na mesma pro-
porção dos aumentos dos 
custos nos sistemas onde 
a tarifa pública é a única 
fonte de receita da empre-
sa operadora. Entretanto, 
a associação afirma que 
houve crescimento da 
concessão de subsídios 
aos passageiros desde o 
início da pandemia e isso 
contribuiu para a redução 
da tarifa média. Além dos 
benefícios tarifários, da-
dos da NTU apresentados 
no evento, mostram que a 
cada 5 pessoas transpor-
tadas em ônibus urbanos, 
uma não paga tarifa.

A tarifa dos trens da Supervia será mantida em R$5 até o fim do ano. 
O acordo consta no 12º termo aditivo do contrato com a empresa. No 
documento, o governo do RJ se comprometeu a pagar R$ 251 milhões 

como compensação pelas perdas acumuladas desde o início da pandemia. 

“Mulher não precisa da Lei Maria da Penha, precisa é de um 38 car-
regado”. A ameaça é de um assessor parlamentar do vereador Reinaldo 
Magalhães (PP), da cidade de Mário Campos, em Minas Gerais, e foi dire-

cionada à deputada estadual e candidata à reeleição, Beatriz Cerqueira (PT).

Aconselhado por alia-
dos e advogados, o deputa-
do federal Daniel Silveira 
(PTB-RJ) poderá desistir 
de disputar o Senado pelo 
Rio de Janeiro nas eleições 
deste ano. O argumento é 
de que a desistência pode 
ajudar na defesa do parla-
mentar no STF.

DesisTiR ou não 

O político é réu no pro-
cesso em que foi condena-
do por crime de ameaça 
ao Estado Democrático de 
Direito. Na avaliação de-
les, a desistência ajudaria 
sua defesa a evitar que ele 
perca os direitos políticos 
por oito anos, podendo 
voltar a ser candidato nas 
próximas eleições. 

Ainda segundo o Metrpóles, o prazo do 
TSE para o registro de candidaturas acaba na 
próxima segunda-feira (15). Ao contrário do 
marido, a esposa de Daniel, Paola Silveira 
(PTB), já registrou sua candidatura a depu-
tada federal pelo Rio.

Réu 

esPosA nA DisPuTA 

eDiToRiAl

No meio jurídico, a avaliação é de que 
o indulto perdoa apenas a pena de Silveira, 
não o livrando da inelegibilidade. Por ora, 
aliados dizem que Daniel resiste a desistir. 
O nome dele já foi aprovado em convenção 
pelo PTB, mas ainda não foi registrado.

ineleGiBiliDADe

O Theatro Municipal, 
monumento que passou 
por revitalização estrutural 
há dez anos, rercebeu on-
tem (9) uma visita técnica 

dos alunos da Oficina-
-Escola de Conservação 
e Restauro do Palácio Ti-
radentes. O grupo pôde 
conhecer os detalhes do 

processo de limpeza, re-
cuperação e manutenção, 
principalmente, das peças 
de metal e madeira que de-
coram o prédio histórico.

Alunos da Oficina do Restauro
em visita ao Theatro Municipal 

RAfAel WAllACe/AleRJ

De acordo com repor-
tagem do site Metrópoles, 
aliados e advogados dão 
como certo que a Justiça 
Eleitoral vai barrar a candi-
datura, em razão da conde-
nação pelo STF o em abril. 
O presidente Jair Bolsona-
ro concedeu a graça consti-
tucional ao deputado.

CAnDiDATuRA BARRADA 

China prepara invasão à ilha, diz 
ministro das Relações exteriores 

TAIWAN - O mi-
nistro das Rela-
ções Exteriores de 

Taiwan, Joseph Wu, afir-
mou que a China está se 
preparando para invadir a 
ilha. Segundo ele, os alega-
dos exercícios militares ao 
redor da ilha constituem, 
na verdade, uma prepara-
ção para a invasão. “A Chi-
na usou os exercícios em 
seu manual militar para se 
preparar para uma invasão 
de Taiwan”, disse Wu em 
entrevista coletiva ontem 
(9).

Ainda de acordo com 
Wu, as autoridades chi-
nesas utilizam “coerção 
econômica, ataques ciber-

néticos e lançamento de 
mísseis”, com o intuito de 
“enfraquecer Taiwan”. “A 
China está claramente ten-
tando dissuadir outros paí-
ses de interferir em sua ten-
tativa de invadir Taiwan. 
Em outras palavras, a real 
intenção por trás desses 
exercícios militares é alte-
rar o status quo no Estreito 
de Taiwan”, disse Joseph 
Wu.

Disparos de mísseis
As forças militares chi-

nesas iniciaram exercícios 
militares com munição real 
aos arredores de Taiwan. 
O ataque à ilha vizinha foi 
motivado pela visita da de-
putada Nancy Pelosi, presi-
dente da Câmara dos Esta-
dos Unidos.

A visita foi interpretada 

como uma provocação dos 
Estados Unidos à China, já 
que Pequim considera que 
a ilha faz parte de seu ter-
ritório. O caso provocou 
uma das maiores crises di-
plomáticas recentes.

O Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros da Chi-
na declarou, em nota, que 
a visita de Pelosi constitui 
“uma violação severa do 
princípio de Uma Só China 
e das estipulações dos três 
comunicados conjuntos 
China-EUA”. “Todos esses 
atos são muito perigosos. É 
como se brincassem com o 
fogo, e quem brinca com 
o fogo acaba se queiman-
do”, alertou. Este é o maior 
ataque militar que aconte-
ce ao redor de Taiwan em 
décadas. Chineses filma-
ram o momento em que 

os mísseis são lançados. 
As imagens foram feitas 
em Pingtan, província de 
Fujian, que fica a cerca de 
150 km da principal ilha de 

Taiwan. As manobras chi-
nesas afetaram 900 voos e 
rotas de navios na região. 
As atividades incluem dis-
paros com munição real 

nas águas e no espaço aé-
reo. Entre os 11 mísseis 
lançados, cinco atingiram 
o mar no Japão, conforme 
divulgou a imprensa local.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

RAfAel BARReTo/PMBR

BR
As

il

BRASÍLIA - O secre-
tário-executivo do Mi-
nistério da Saúde, Daniel 
Pereira, deixará o cargo 
na próxima sexta-feira 
(12), segundo publicou o 
Poder360. Ele deve assu-
mir a diretoria da Anvisa 
(Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária) no lu-
gar de Cristiane Jourdan 
Gomes. A ida de Daniel 
Pereira para a Anvisa ain-
da precisa ser oficializada 
com a publicação do Diá-
rio Oficial da União. 

Pereira era o indicado 

para o cargo na agência 
pelo ministro Marcelo 
Queiroga, e seu nome 
passou pela sabatina no 
Senado Federal em 4 de 
abril. O mandato de Cris-
tiane Jourdan se encerrou 
em 24 de julho de 2022. 
Jourdan, que é médica e 
advogada, entrou com 
processo contra a União e 
Daniel Pereira em junho, 
segundo o portal UOL. 
Ela requer a permanência 
no cargo até  4 de novem-
bro de 2025, já que assu-
miu a diretoria em substi-

tuição ao atual presidente 
da Anvisa, Antônio Barra 
Torres, e herdou sua data 
de fim de mandato.

Em 11 de maio, Daniel 
Pereira foi escolhido pelo 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) para substituir o 
então número 2 da pasta 
da Saúde, Rodrigo Cruz, 
que pediu demissão. Ele 
ficou por 1 ano no cargo, 
o qual assumiu durante 
a CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) da 
Covid, no Senado Fede-
ral.

Número 2 da Saúde deixará cargo na 6ª feira
RePRoDução/WhATsAPP

Secretário-executivo Daniel Pereira vai assumir diretoria 
da Anvisa no lugar de Cristiane Jourdan Gomes

RePRoDução

Ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu 
diz que a China busca “enfraquecer o moral público da ilha”

MunDo
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Um talento lapidado 
e reinventado por 
Dorival Júnior. No 

Flamengo dos craques com 
rodagem internacional e 
dos milhões de euros inves-
tidos, Victor Hugo encontra 
espaço para brilhar em sua 
primeira temporada como 
profissional.

Destaque no time alter-
nativo que tem entrado em 
campo no Brasileirão, o 
garoto de 18 anos vê o su-
cesso imediato indicar ca-
minhos para um sonho que 
já tem em mente: disputar 
os Jogos Olímpicos de Pa-
ris 2024.

Com passagem pelas se-
leções de base desde o Sub-
15, Victor Hugo tem como 

objetivo a curto prazo ser 
lembrado por Ramon Me-
nezes para o Sul-America-
no Sub-20 que será disputa-
do entre janeiro e fevereiro, 
na Colômbia. Se consolidar 
entre os melhores de sua 
geração é o objetivo inicial 
traçado pelo jogador e seus 
representantes já visando a 
disputa olímpica na França.

Ambição de quem tem 
conseguido cumprir à ris-
ca as etapas do processo de 
formação até o profissional. 
Um dos grandes nomes da 
geração do Flamengo cam-
peã de tudo no Sub-17 em 
2021, Victor Hugo “pulou” 
a categoria Sub-20 ao ser 
pinçado por Paulo Sousa e 
dar a resposta imediata den-
tro de campo. No confronto 
com o Altos, do Piauí, pela 
Copa do Brasil, deu uma 
assistência na partida em 

Teresina e marcou o primei-
ro gol como profissional na 
volta, no Raulino de Oli-
veira, no dia em que com-
pletou 18 anos. Exibições 
que fizeram da subida aos 
profissionais para ganhar 
experiência algo definitivo.

Desde a chegada de Do-
rival Júnior, no entanto, as 
oportunidades se tornaram 
mais rotineiras e em uma 
nova posição. Meia-atacan-
te na base, Victor Hugo tem 
sido moldado para se tornar 
um volante moderno com 
chegada ao ataque pelo 
treinador, que o elogiou 
pela capacidade ofensiva e 
defensiva após a vitória por 
2 a 0 sobre o São Paulo.

“É um garoto que tem 
uma maturidade interes-
sante pela pouca idade. As 
condições que ele tem apre-
sentado, a evolução tanto 

defensiva quanto ofensiva-
mente, participando mui-
to”, contou.

Com 15 jogos entre os 
profissionais (cinco como 

titular e dez entrando no de-
correr), Victor Hugo soma 
dois gols e duas assistên-
cias. Nas vitórias recentes 
sobre Atlético-GO e São 

Paulo, foi um dos melhores 
em campo e demonstrou 
personalidade que salta aos 
olhos para um menino de 
18 anos.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

foRçA DA BAse

Victor Hugo se firma como 
nova joia do flamengo

Em meio a um elenco nomes consagrados, garoto de 18 anos se destaca no time
DiVulGAção

Victor Hugo na chegada do Flamengo ao Morumbi

Cano entra em grupo 
seleto de artilheiros do 
fluminense no século

Com o gol marcado em 
cima do Cuiabá, na vitória 
do Fluminense por 1 a 0, 
no Maracanã, pelo Cam-
peonato Brasileiro, Cano 
chegou a 30 na tempora-
da e passou a integrar um 
grupo seleto de artilheiros 
no século XXI. De 2001 
para cá, além do argentino, 
somente cinco jogadores 
marcaram mais de 30 ve-

zes pelo Flu em um mes-
mo ano. São eles: Magno 
Alves, em 2002, quando 
marcou 39 vezes; Tuta, em 
2005, quando fez 33 gols; 
Washington, em 2008, que 
balançou as redes em 37 
oportunidades. Fred, em 
2011 e 2012, quando fez 
34 e 30 gols em cada tem-
porada, respectivamente; 
e Henrique Dourado, em 

2017, quando fez 32 gols.
Neste momento, Cano é 

o maior goleador do Brasil 
na temporada, é artilheiro 
do Brasileirão com 13 gols 
e também é artilheiro da 
Copa do Brasil com quatro 
gols marcados.

Ao balançar a rede do 
Cuiabá, Cano também 
igualou a segunda melhor 
temporada artilheira de 

Fred pelo Fluminense, que 
aconteceu em 2012 - a me-
lhor foi em 2011, com 34 
gols marcados. O argenti-
no também está perto de se 
tornar o maior artilheiro do 
Fluminense em uma mes-
ma temporada desde 2012. 
Neste momento, Cano está 
dois gols atrás de Henrique 
Dourado, que marcou 32 

vezes em 2017.
Com a vitória, o Flumi-

nense se mantém na tercei-
ra posição, com 38 pontos. 
O Palmeiras é o primeiro, 
com 45, e o Corinthians, 
o segundo, com 39. O Flu 
volta a campo pelo Brasi-
leirão no próximo domin-
go (14), contra o Inter, em 
Porto Alegre, às 19h.

Atacante é o sexto jogador a marcar 30 vezes pelo Flu

DiVulGAção

Com a vitória por 1 a 
0 em cima do Cuiabá, no 
último domingo (7), pelo 
Campeonato Brasileiro, 
o Fluminense do técnico 
Fernando Diniz chegou 
a 13 jogos seguidos sem 
saber o que é derrota e 
igualou a série invicta do 
começo do ano, quando 
era comandado por Abel 
Braga. Neste momento, o 
Flu também é o time que 
acumula a maior invenci-
bilidade entre as equipes 
da Série A.

A série invicta do Flu-
minense é composta por 
10 vitórias e 3 empates nos 
últimos 13 confrontos so-
mando Brasileirão e Copa 
do Brasil. Ao todo, foram 
25 gols marcados e 9 so-
fridos. O aproveitamento 
no período é de 84%. No 
estadual e na pré-Liberta-
dores, sob o comando de 
Abel Braga, o time chegou 
a conquistar 12 vitórias se-
guidas e teve um empate 
na sequência invicta.

Há 13 jogos sem perder, 
o Fluminense também vive 
a maior invencibilidade de 
toda a Série A. O Palmei-
ras, líder do Brasileirão, é 
o segundo time, com nove 
jogos, somando Brasilei-
rão, Copa do Brasil e Li-
bertadores - sete vitórias 
e dois empates. A terceira 
maior invencibilidade é do 
Flamengo, com oito jogos 
- sete vitórias e um empate 
jogando as mesmas com-
petições que o Verdão.

Flu iguala  
marca do  

início do ano  
e vive major  
sequência  

invicta

Vasco renova com Victor Araújo com multa de €40 milhões
Em dia repleto de novi-

dades no time principal, o 
Vasco também se movi-
mentou nas categorias de 
base e renovou com um 
dos destaques da equipe 
sub-20. Victor Araújo, o 
Vitão, acertou contrato até 
julho de 2026.

O clube definiu a mul-
ta rescisória em €40 mi-
lhões, cerca de R$ 210,5 
milhões na cotação atual, 
para equipes do exterior. 
Esse é o segundo contra-
to profissional assinado 

pelo zagueiro de 18 anos. 
O primeiro, firmado em 
2020, tinha validade até 
setembro do ano que vem.

O novo contrato foi as-
sinado nesta sexta-feira, 
em São Januário. Os pais 
de Vitão, que são vascaí-
nos, participaram do mo-
mento. A mãe, Vanessa, 
inclusive tem uma tatu-
agem do Vasco no braço 
ao lado do nome do filho. 
Conduziu as conversas 
com o clube o empresário 
Fábio Menezes, que agen-

cia a carreira do zagueiro 
em parceria com Thiago 
Reggiani (Ais Football) e 
Marcelo Scharan (Prodigé 
Sportif).

Vitão chegou ao clu-
be aos 11 anos e tem 29 
partidas disputadas pelo 
sub-20 na temporada: foi 
a campo no Campeonato 
Carioca, no Brasileirão e 
na Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior. Ele também 
tem no currículo convoca-
ções para a seleção brasi-
leira de base.Vitão ao lado de sua família

DiVulGAção

Botafogo tem quatro dos oito reforços prometidos por Textor
Apesar de ter quatro 

reforços confirmados no 
Botafogo e dois perto de 
chegar, o número de jo-
gadores que chegam nes-
ta janela de transferências 
ainda está abaixo do que 
o prometido por John 
Textor. O empresário 
americano disse, em en-
trevista, que a estimativa 
era de buscar oito atletas 

com “forte padrão de Sé-
rie A”. A uma semana do 
fim da janela de transfe-
rências, a tendência é de 
que este número seja me-
nor do que o esperado.

Até o momento, o Bo-
tafogo tem quatro con-
tratações para o returno 
do Brasileirão. Desses, 
três estrearam e um ainda 
não. Marçal, Eduardo e 

Luis Henrique já vestiram 
a camisa do clube desde 
que começaram a treinar 
no Espaço Lonier. Ape-
nas Adryelson tem figu-
rado no banco sem conse-
guir atuar ainda.

Marçal e Eduardo têm 
sido escalados por Luís 
Castro no time titular 
com mais frequência. O 
lateral-esquerdo, porém, 

não esteve em campo no 
empate em 1 a 1 com o 
Ceará por causa de dores 
na coxa e por ter contraí-
do virose gastrointestinal 
no surto que acometeu 
o Botafogo nesta sema-
na. Apesar disso, entrou 
para ser dono da lateral 
e mostrou qualidade nas 
partidas contra Santos e 
Athletico-PR.

Eduardo não conseguiu 
dar a mesma qualidade na 
saída de campo que mos-
trou contra a equipe para-
naense. Não fosse o des-
falque em cima da hora 
contra o Corinthians por 
causa da virose, o jogo 
contra o Ceará teria sido 
o terceiro dele como titu-
lar com a camisa do Bo-
tafogo.
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BenefÍCios soCiAis

Auxílio Brasil de 
R$ 600 começa 

a ser pago

A Caixa Econômica 
Federal começou a 
pagar ontem (9) a 

parcela de agosto do Auxí-
lio Brasil e do Auxílio Gás. 
Recebem hoje os beneficiá-
rios com Número de Inscri-
ção Social (NIS) com final 
1. Esta é a primeira parcela 
com o valor mínimo de R$ 
600, que vigorará até de-
zembro, conforme emenda 
constitucional promulgada 
em julho pelo Congresso 

Nacional.
A emenda constitucional 

também liberou a inclusão 
de 2,2 milhões de famílias 
no Auxílio Brasil. Com 
isso, o total de beneficiários 
atendidos pelo programa 
sobe para 20,2 milhões a 
partir deste mês.

O beneficiário poderá 
consultar informações so-
bre as datas de pagamen-
to, o valor do benefício e 
a composição das parcelas 
em dois aplicativos: Au-
xílio Brasil, desenvolvido 
para o programa social, 
e Caixa Tem, usado para 

acompanhar as contas pou-
pança digitais do banco.

Em janeiro, o valor mí-
nimo do Auxílio Brasil 
voltará a R$ 400, a menos 
que uma nova proposta de 
emenda à Constituição seja 
aprovada.

Tradicionalmente, as 
datas do Auxílio Brasil se-
guem o modelo do Bolsa 
Família, que pagava nos 
dez últimos dias úteis do 
mês. No entanto, uma por-
taria editada no início deste 
mês antecipou o pagamento 
da parcela de agosto para o 
período de 9 a 22.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

DiVulGAção

Beneficiário poderá consultar informações no aplicativo

Emenda constitucional também 
liberou a inclusão de 2,2 milhões 

de famílias no Auxílio Brasil

O Auxílio Gás também 
será pago hoje às famí-
lias inscritas no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com NIS 
final 1. Com valor de R$ 
110 em junho, o benefício 
segue o calendário do Au-
xílio Brasil. Com duração 
prevista de cinco anos, o 
programa beneficiará 5,5 
milhões de famílias até o 
fim de 2026. O benefício, 
que equivalia a 50% do 

preço médio do botijão de 
13 quilos nos últimos seis 
meses, será retomado com 
o valor de 100% do preço 
médio, o que equivale a 
R$ 110 em agosto. Esse 
aumento vigorará até de-
zembro, conforme emen-
da constitucional promul-
gada pelo Congresso.

Pago a cada dois me-
ses, o Auxílio Gás origi-
nalmente tinha orçamento 
de R$ 1,9 bilhão para este 
ano, mas a verba subiu 

para R$ 2,95 bilhões após 
a promulgação da emen-
da. Só pode fazer parte do 
programa quem está in-
cluído no CadÚnico e te-
nha pelo menos um mem-
bro da família que receba 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). A lei 
que criou o programa de-
finiu que a mulher res-
ponsável pela família terá 
preferência, assim como 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica.

AuxÍlio Gás

Estão abertas as inscri-
ções para a segunda edição 
de 2022 do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). 
Segundo o Ministério da 
Educação, mais de 44 mil 
vagas serão ofertadas na 
atual edição do programa 
voltado a estudantes inte-
ressados em financiar cursos 
superiores oferecidos por 
instituições de educação pri-
vada.

As inscrições devem ser 
feitas no Portal Acesso Úni-
co entre 9 e 12 de agosto, e 
os resultados serão divulga-
dos em chamada única, no 
dia 16 próximo. Os inscritos 
que não forem selecionados 
na chamada serão automa-
ticamente incluídos na lista 
de espera.

“Podem concorrer a um 
financiamento todos os estu-
dantes que fizeram o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), de qualquer edição 
desde 2010, e obtido média 
mínima de 450 pontos nas 
provas do exame, além de 
nota superior a zero na reda-
ção”, informa o MEC.

Acrescentou que “é ve-
dada a inscrição para quem 
tiver feito o Enem como 
treineiro”. Para obter o fi-
nanciamento, “é necessário 
comprovar renda mensal 
familiar per capita (por ca-
beça) de até três salários mí-
nimos”.

Voltado a conceder finan-
ciamento para acesso a cur-
sos superiores, o Fies é re-
alizado duas vezes por ano. 
Segundo o MEC, as duas 
edições deste ano vão ofere-
cer  110.925 vagas.

Segunda 
edição 
do Fies 

2022 abre 
inscrições

Balanço divulgado pela 
prefeitura do Rio em parce-
ria com o Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) apontou que 1.313 
construções irregulares foram 
demolidas desde 2021, sendo 
mais de 70% na zona oeste da 
cidade. Segundo o secretário 
de Ordem Pública, Brenno 
Carnevale, os prejuízos para 
o crime organizado chegaram 
a R$ 646 milhões. De acordo 
com o balanço, no ano passa-
do, foram feitas 660 demoli-
ções. Em 2022, já houve 653 
demolições de construções 
irregulares. Para o prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, o Po-
der Público está asfixiando o 
poder financeiro da indústria 
imobiliária das milícias. 

“O importante é que essas 
pessoas comecem a respeitar 
e entendam que vão tomar 
prejuízo. Não vão prosperar 
aqueles que apostarem numa 
apatia e imobilidade do Poder 
Público. Hoje, o imóvel que a 
Prefeitura e o MP demoliram 
na Muzema tinha uma avalia-
ção de R$ 14 milhões”, disse 
Paes. 

Somente a Seop realizou 
1.001 demolições, com pre-
juízo estimado para o crime 
organizado de R$ 205 mi-
lhões, sendo que 65% delas 
foram na zona oeste. Nas 
operações da Secretaria de 
Meio Ambiente, ao lado do 
MPRJ, em áreas de preserva-
ção ambiental, ocorreram 313 
demolições, com um total de 
275.982 metros quadrados de 
área demolida, o que gerou 
um prejuízo estimado para o 
crime organizado de R$ 441 
milhões.

Prefeitura 
demoliu 
1.313 

construções 
irregulares

A Supervia, a conces-
sionária que opera os trens 
urbanos na Região Metro-
politana do Rio, vai man-
ter a tarifa básica, de R$ 
5,00, até o fim do ano. Esse 
acordo com o governo do 
estado consta do 12º termo 
aditivo do contrato com a 
empresa, assinado na últi-
ma quinta-feira (4).

No documento, o gover-
no se comprometeu a pagar 
R$ 251 milhões como com-
pensação pelas perdas acu-
muladas desde o início da 
pandemia, uma determina-
ção da Agetransp, a agên-
cia que regula os transpor-
tes no estado.

Esses recursos, porém, 
deverão custear melhorias 
no sistema, e foi apresenta-
do um plano de ação com 
prazos.

Com isso, a Supervia 
terá de cumprir com: a ins-
talação de cabos subterrâ-
neos de sinalização para 
coibir os furtos, o que dará 
maior estabilidade às via-
gens e deverá avançar nos 
ramais de Japeri, Saracuru-
na e Santa Cruz; previsão 
da manutenção das estru-

turas de passagens de nível 
até dezembro; incremento 
operacional, como manu-
tenção dos dormentes e tri-
lhos, limpeza da via férrea, 
controle de vegetação, au-
mento da vida útil dos mu-
ros, reforma e pintura das 
estações, manutenção de 
coberturas, plataformas e 

mezaninos; ampliação dos 
serviços de inteligência e 
segurança patrimonial e 
dos serviços de comunica-
ção com os passageiros.

Um novo termo aditivo 
deverá ser celebrado até 30 
de novembro, quando será 
discutido o aumento de ta-
rifa.

Governo se comprometeu a pagar R$ 251 milhões como compensação 

DiVulGAção

Rio vai paralisar imunização de 
crianças de 3 e 4 anos contra covid-19

A Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro 
informou que, a partir des-
ta semana, a vacinação de 
crianças de 3 a 4 anos com 
a primeira dose (D1) contra 
a covid-19 será paralisada.

A interrupção ocorre de-
vido ao Ministério da Saú-
de não ter enviado doses 
de CoronaVac solicitadas 
desde o mês passado pela 
prefeitura do Rio. Já a apli-
cação da segunda dose (D2) 
para este público, prevista 
para iniciar em 13 de agos-
to, está garantida com a va-
cina reservada especifica-
mente para esse fim.

De 15 de julho a 8 de 
agosto, as unidades da se-
cretaria vacinaram 39.319 
crianças de 3 e 4 anos com 
a primeira dose (D1) da Co-

ronaVac, único imunizante 
autorizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) para uso 
neste público.

Quando a imunização 
desta faixa etária foi apro-
vada pela agência federal, o 
município do Rio tinha do-

ses da vacina em estoque, o 
que permitiu o início ime-
diato da aplicação. Apesar 
das solicitações de novas 
doses, neste momento, não 
há previsão de quando a 
nova remessa será enviada 
pelo Ministério da Saúde.

Por meio de nota, o Mi-

nistério da Saúde informou 
que está em tratativas para 
aquisição do imunizante 
com maior celeridade, de 
acordo com a disponibili-
dade de entrega das doses 
pelos fornecedores.

“Para o estado do Rio de 
Janeiro, foram entregues 
mais de 44,9 milhões de 
doses de vacina para a cam-
panha contra a covid-19. 
Destas, mais de 10 milhões 
de doses são CoronaVac. 
A pasta reitera a disponi-
bilidade de outras vacinas 
para o público acima de 5 
anos e reforça a necessida-
de de estados e municípios 
cumprirem as orientações 
pactuadas para garantir a 
imunização da população 
brasileira”, esclareceu o mi-
nistério.

Ministério da Saúde não enviou doses solicitadas

DiVulGAção

Supervia mantém tarifa de R$ 5 até o fim do ano



quarta-feira, 10 de agosto de 2022 Hora 7polícia

PM derruba chefe do tráfico 
e três comparsas em Japeri

CenáRio De fARoesTe 

Quatro suspeitos mor-
reram na tarde de 
ontem (9) durante 

confronto entre policiais do 
24º BPM (Queimados) em 
Engenheiro Pedreira, distri-
to de Japeri, na Baixada Flu-
minense. Um dos mortos, 
identificado apenas como 
Russão, é apontado como o 
chefe do tráfico de drogas da 
comunidade Guandu. Com 
o quarteto foram apreendi-
dos um fuzil calibre 5.56, 
uma carabina calibre .40 e 
uma pistola.

De acordo informações 
da PM, o veículo onde es-
tavam os suspeitos, um Me-
riva prata, estava saindo da 
comunidade São Jorge em 
direção ao Guandu quando 
chamou a atenção dos po-

liciais da 2ª Companhia do 
batalhão. Durante a aborda-
gem, a guarnição foi atacada 
e houve uma intensa troca 
de tiros. Dois dois bandidos 
morreram no local. Outros 
dois chegaram a ser leva-
dos para a Policlínica Itália 
Franco, mas não resistiram 

aos ferimentos.

Toque de recolher e 
pontos interditados 

Por causa do tiroteio, al-
guns trechos ficaram inter-
ditados, como o Viaduto São 
Jorge, que liga os dois lados 
do município. Nas redes so-

ciais, o ‘Plantão Urgente 
Engenheiro Pedreira’ alertou 
a população a tomar cuida-
do: “Atenção moradores de 
Engenheiro Pedreira “muito 
cuidado pelos acessos a todas 
a comunodades localizada “ 
devido a uma mega operação 
e um total de sete bandidos 

baleados e mortos “ inclusi-
vel um deles mas conhecido 
como russão frente da favela 
do guandu”, diz a publicação 
(sic). Ainda segundo a pá-
gina, em retaliação as mor-
tes os comparsas de Russão 
estariam planejando atacar 
o DPO (Destacamento de 

Policiamento Ostensivo) 
de Engenheiro Pedreira por 
determinação do traficante 
Breno da Silva, que teria or-
denado um toque de recolher 
em todas as comunidades da 
região. A Polícia Militar não 
divulgou informações con-
firmando as ameaças. 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Bandidos estavam saindo de comunidade quando bateram de frente com policiais do 24º BPM e houve troca de tiros
RePRoDução

RePRoDução

Os policiais próximos ao carro onde estavam os bandidos e as armas que foram apreendidas na ação

Breno da Silva Souza, 
conhecido como Bre-
no do Guandu ou BR, 
é apontado como chefe 
do tráfico no Complexo 
do Guandu, em Japeri. 
Em março de 2018, o 
bandido forjou a própria 
morte e conseguiu docu-
mentos que atestavam o 
seu óbito. Quatro meses 
depois, ele foi capturado 
durante uma operação 
conjunta da Polícia Mi-

litar e do Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro 
(MPRJ). Apontado como 
um dos criminosos mais 
procurados da Baixada 
Fluminense, ele coorde-
nava roubos de carga na 
região, principalmente 
nas imediações do Arco 
Metropolitano, segundo 
as investigações. 

Breno do Guandu foi 
um dos denunciados pelo 
assassinato dos vigilan-

tes Jonas Souza da Silva 
e Benedito Charles da 
Silva, em maio de 2017, 
durante assalto a um ca-
minhão de carga no Arco 
Metropolitano. Contra 
o traficante já foram ex-
pedidos 14 mandados de 
prisão, por crimes como 
homicídio, latrocínio, 
tráfico e roubo.

No momento da pri-
são, o bandido foi sur-
preendido pelos agentes 

dentro de um carro en-
quanto tentava fugir de 
um cerco acompanhado 
de um comparsa identi-
ficado como David Tava-
res. Com a dupla foram 
apreendidos três fuzis, 
duas granadas e grande 
quantidade de munição. 
Na ação, outras três pes-
soas também foram pre-
sas e e com eles a polícia 
recuperou duas pistolas e 
drogas.

‘QueM é o TRAfiCAnTe BReno DA silVA

Breno do Guandu ou BR ordenou toque recolher

DiVulGAção/PolÍCiA MiliTAR

Bandido morre em troca 
de tiros em nova iguaçu

Um suspeito foi morto 
após atacar policiais mili-
tares do batalhão de Mes-
quita (20º BPM), na manhã 
de ontem (9) no Parque das 
Palmeiras, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. O 

marginal chegou a ser socor-
rido para o Hospital da Pos-
se (HGNI), mas não resistiu 
as ferimentos.

Segundo a corporação, 
uma guarnição do GAT 
(Grupamento de Ações Táti-

cas) patrulhava a Estrada da 
Granja, um dos acessos a co-
munidade, quando foi alvo 
dos disparos feitos pelo cri-
minoso e reagiu. Na ação, os 
PMs apreenderam 01 pistola 
9mm e 01 tradiotransmissor. 

O material apreendido pela PM 

DiVulGAção

Edson Romário Figuei-
redo de Souza, de 29 anos, 
foi morto depois de separar 
uma briga que envolvia um 
amigo, na madrugada do úl-
timo domingo (7) durante 
um evento na Rua Madale-
na, no bairro da Prata, em 
Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense. Segundo teste-
munhas, Edson e o amigo, 
identificado como Gabriel 
Fonseca, 24, saíram do lo-
cal de moto, mas foram 
perseguidos por um grupo 
que estava em um veículo e 
baleados próximo a casa da 
vítima, que morreu no local. 

Após ser atingido no om-
bro e no tórax, Gabriel con-
seguiu ir de moto até um 
hospital em busca de so-
corro. Ele entrada no Hos-

pital Municipalizado Adão 
Pereira Nunes, às 01h11 de 
domingo. A direção da uni-
dade disse que, após passar 
por avaliação da cirurgia 
geral, o paciente recebeu 

alta pela manhã.
A Delegacia de Homicí-

dios da Baixada Fluminen-
se (DHBF) realizou perícia 
no local e investiga a moti-
vação do crime.

Edson Romário e um amigo 
foram perseguidos e baleados 

RePRoDução

Homem é morto após separar 
briga na Baixada Fluminense

Policia Civil grampeia homem que fez ameaças  
de morte a ex-companheira com arma em vídeo

A Polícia Civil do Rio 
prenderam na última se-
gunda-feira (8) um acusado 
de ameaçar de morte sua 

ex-companheira. Uayan 
Eduardo de Oliveira Sil-
va enviou um vídeo para a 
mulher portando uma arma 

de fogo e invadiu a casa 
dela para agredi-la. Após as 
ameaças, a vítima registrou 
o caso na 71ª DP (Venda das 

Pedras).  Depois de uma in-
vestigação, Uayan Eduardo 
foi localizado pelos agentes 
e teve mandado de prisão 

preventiva decretado pela 
Justiça. O homem foi preso 
por agentes da 71ª DP em 
Venda das Pedras, Itaboraí. Uayan Eduardo aparece no 

vídeo fazendo ameaça a ex

RePRoDução/ReDes soCiAis
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Programa Caminho da 
escola ganha novas regras

Programa oferece diversos tipos de ônibus, lanchas e bicicletas fabricados 

O Diário Oficial da 
União publicou 
o Decreto 11.162 

que traz novas regras para 
o Programa Caminho da 
Escola. O projeto visa re-
novar, padronizar e am-
pliar a frota de veículos 
escolares das redes muni-
cipal, do Distrito Federal e 
estadual de educação bási-
ca pública.

Segundo o Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), o 
Caminho da Escola é vol-

tado a estudantes da rede 
pública de educação básica 
residentes, prioritariamen-
te, em áreas rurais.

O programa oferece di-
versos tipos de ônibus, 
lanchas e bicicletas fabri-
cados especialmente para 
o tráfego nestas regiões. 
Os veículos devem atender 
a critérios de segurança e 
qualidade para garantir o 
acesso diário e a perma-
nência dos estudantes tanto 
nas salas de aula como em 
atividades pedagógicas, 
esportivas, culturais ou de 
lazer previstas no plano 
pedagógico e realizadas 
fora do ambiente escolar.

Os gestores educacio-
nais são os responsáveis 
pela aquisição dos veí-
culos. A compra da frota 
pode ser feita de três ma-
neiras: assistência finan-
ceira do FNDE no âmbito 
do Plano de Ações Articu-
ladas (PAR), conforme dis-
ponibilidade orçamentária 
consignada na Lei Orça-
mentária Anual; recursos 
próprios; e linha de crédi-
to do junto a instituições 
financeiras, exceto para 
bicicletas. Os gestores de-
vem aderir à ata respectiva 
no Sistema de Gerencia-
mento de Adesão a Regis-
tro de Preços – Sigarp. 

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

DiVulGAção

 Iniciativa visa renovar e ampliar frota de veículos escolares

Anatel diz que ligações abusivas feitas 
por robôs caíram cerca de 55%

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
informou que o número de 
ligações abusivas feitas por 
robôs caiu cerca de 55% 
após a decisão que obrigou o 
bloqueio desse tipo de cha-
madas. Os dados divulgados 
ainda são preliminares.

No começo de junho, a 
Anatel determinou às em-
presas de telecomunicações 
o bloqueio das chamadas 
automáticas abusivas ao ex-
pedir uma medida cautelar 
(urgente e provisória). As 
empresas tiveram 30 dias 
para se adaptar à norma.

A agência considera como 
chamadas automáticas abu-
sivas (“robocalls”, no termo 
técnico) a prática de fazer 
mais de 100 mil ligações por 
dia com duração de 0 a 3 se-
gundos.

Para esse tipo de chamada, 
as empresas utilizam robôs 
que ligam automaticamente 
para o contato. O objetivo 
é saber se o número existe 
para depois oferecer produ-
tos e serviços. Algumas em-
presas de cobrança também 
utilizam “robocalls”.

Segundo os dados divul-
gados pela agência, o volu-
me de chamadas curtas (de 
até 3 segundos) geradas pe-
las prestadoras caiu de 1,21 
bilhão – volume gerado na 
primeira semana de publica-

ção da ordem de bloqueio – 
para 550 milhões na quinta 
semana seguinte. Ou seja, 
uma queda de 54,54%, que 
a agência arredondou para 
55%.

Os dados ainda são preli-
minares porque consideram 
as informações enviadas 
pelas empresas que presta-
ram contas para a Anatel. 
Os dados enviados pelas de-
mais prestadoras foram con-
siderados inconsistentes ou 
incompletos, portanto não 
aptos à consolidação.

A agência afirma que, ape-
sar de preliminares, os dados 
indicam “queda consistente 
e constante no volume de 
chamadas curtas geradas nas 
redes das prestadoras”.

Além de determinar o 
bloqueio das ligações de 
“robocalls”, a agência per-
mitiu que as operadoras co-
brem pelas chamadas de até 
3 segundos, o que até então 
não era permitido.

Em nota, a agência diz 
que estão sendo realizadas 
fiscalizações em empresas 
que apresentaram condutas 
inconsistentes com a medida 
cautelar, bem como está sen-
do acompanhada a regulari-
zação das que apresentaram 
dados incompletos ou incon-
sistentes. Foram, segundo a 
Anatel, instaurados oito pro-
cessos sancionatórios.

Agência deu 30 dias para as 
operadoras bloquearem a prática

DiVulGAção

Câmara aprova Pl que pune golpes digitais 
A Câmara dos Deputa-

dos aprovou um projeto 
de lei (PL) que estabelece 
punição para quem aplica 
golpes por meio das redes 
sociais. O PL define que a 
pena será maior quando a 
vítima for idosa ou parte 
de uma relação amorosa. 
O texto segue para análise 
do Senado. O substitutivo 
do relator deputado Subte-
nente Gonzaga (PSD-MG) 
propôs que o Código Penal 
seja alterado para incluir 
novas hipóteses do crime de 

estelionato, que é a busca de 
vantagem por meio de frau-
des que induzam a vítima a 
erro: estelionato emocional, 
fraude eletrônica, esteliona-
to contra idoso ou vulnerá-
vel. Segundo o deputado, 
o crime de estelionato foi 
potencializado pela internet 
e as novas interações por 
meio de redes sociais e ou-
tros aplicativos. 

“O criminoso utiliza-
-se da facilidade do meio 
virtual para enganar suas 
vítimas, o que enseja um 

agravamento da reprimen-
da a ser imposta nesses ca-
sos”, disse.  De acordo com 
a proposta aprovada pelos 
deputados, no caso de es-
telionato emocional, que é 
definido quando a vítima 
entrega bens ou valores 
como parte de uma relação 
afetiva, a pena vai variar 
de 1 a 5 anos. No caso de 
fraude eletrônica com uso 
de informações fornecidas 
pela vítima ou terceiros por 
meio de contatos nas redes 
sociais, telefones ou e-mail 

e de golpes aplicados por 
clonagem de aplicativos, as 
penas serão de 4 a 8 anos. Se 
a vítima for idosa ou pessoa 
vulnerável, a pena será tri-
plicada.   O projeto também 
determina novos agravantes 
para o crime de estelionato: 
a pena será ampliada pela 
metade se o prejuízo for de 
grande quantia; e aumentada 
em até 2/3 se o criminoso se 
utilizar de entidade de direi-
to público ou de instituto de 
economia popular, assistên-
cia social ou beneficência.

Tse capacita 
influenciadores 

digitais para ajudar 
a combater fake news

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) recebeu 
em sua sede, em Brasília, 
30 influenciadores digi-
tais para participarem de 
uma capacitação sobre 
desinformação. Dezenas 
de capacitações do tipo 
já foram realizadas, mas 
esta é a primeira vez que 
o evento ocorre de forma 
presencial.

Um dos eixos do Pro-
grama Permanente de 
Enfrentamento à Desin-
formação do TSE, a ca-
pacitação é uma parceria 
com o Redes Cordiais, 
primeira organização de 
educação midiática brasi-
leira voltada para influen-
ciadores e redes sociais.

“O evento desta quinta 
tem o objetivo de treinar 
os influenciadores para 
que aprendam sobre o 
funcionamento do sis-
tema eleitoral brasileiro 
e ajudem a combater as 
fakes news durante as 
eleições de 2022”, disse o 

TSE, em nota.
A capacitação inclui o 

acompanhamento de jul-
gamento em plenário, au-
las com técnicos sobre o 
funcionamento informa-
tizado do sistema eleito-
ral brasileiro e inclusive a 
abertura da caixa de uma 
das novas urnas eletrô-
nicas adquiridas para o 
pleito deste ano.             

De acordo com o Rede 
Cordiais, os influenciado-
res atingidos pela inicia-
tiva até o momento alcan-
çam mais de 10 milhões 
de pessoas nas redes.

A iniciativa é uma das 
seis contempladas no 
programa Jogo Limpo, 
do ICFJ (Centro Interna-
cional para Jornalistas, 
em português), com o 
apoio do YouTube Brasil. 
Os projetos selecionados 
receberam fundos e men-
toria para o desenvolvi-
mento de ações para en-
frentar a desinformação 
antes das eleições.

Dezenas de capacitações do tipo já foram realizadas

DiVulGAção

Procon Carioca identifica as empresas e setores mais reclamados pelo consumidor 
O Procon Carioca rea-

lizou mais de 80 mil aten-
dimentos ao cidadão em 
2021. E, este ano, o Insti-
tuto Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
segue atento às demandas 
do cidadão. Neste primeiro 
semestre já são 43.658 re-
clamações, e os serviços fi-
nanceiros estão no topo do 
ranking das 20 áreas mais 

reclamadas, com 31,35% 
do total dos registros até o 
mês de junho.

Entre os principais pro-
blemas relatados pelos 
consumidores no setor fi-
nanceiro estão comparti-
lhamento irregular de da-
dos pessoais e financeiros, 
as cobranças irregulares 
por produto ou serviço não 
contratado ou solicitado, 

demandas do SAC sem re-
solução ou não respondidas 
e dificuldades ou atraso na 
devolução de valores e re-
embolso, além de cobran-
ças indevidas ou abusivas 
para alteração ou cancela-
mento de contrato.

“Atento a essas deman-
das relacionadas ao setor 
financeiro por parte dos 
consumidores, o Procon 

Carioca trabalha no senti-
do de implantar um Núcleo 
e Superendividamento, 
por meio de cooperação 
técnica com o Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio. 
O processo já está em an-
damento”, afirmou Igor 
Costa, diretor executivo do 
órgão.

Em segundo lugar entre 
as áreas mais reclamadas 

estão os serviços de tele-
comunicações, com 14, 
95%, e, em terceiro lugar, 
os serviços relacionados a 
transportes, com 10,77% 
das reclamações. Seguem-
-se serviços variados, com 
9,95% e, depois, setor de 
água, energia e gás, com 
7,93% das reclamações.

A Light está no topo, 
entre as 20 empresas mais 

reclamadas pelos consu-
midores neste primeiro 
semestre, com 1.982 re-
clamações: 5,13% do to-
tal.  Em seguida vem a 
Claro Celular, com 3,62%, 
a TIM, com 3,18% das re-
clamações. A Vivo – Tele-
fônica  concentra 3,12% 
das reclamações e a TAM 
fica em quinto lugar, com 
2,98%.
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Mais uma vez, Re-
sende entrou para 
o ranking de ci-

dades modelo no Estado 
do Rio de Janeiro. Dados 
divulgados pela Secretaria 
de Atenção Primária à Saú-
de mostraram que o muni-
cípio ficou entre as cinco 
cidades de todo o estado 
do Rio com cobertura to-
tal do Programa Saúde na 
Escola (PSE) em 2021. As 
informações constam no 
Relatório Estadual de Mo-
nitoramento de 2021 do 
Ministério da Saúde. 

Em Resende, 54 esco-
las, sendo 53 municipais 
e uma estadual, aderiram 
ao programa, realizando 
100% das atividades pre-
vistas no PSE. São 12 ati-
vidades  previstas no PSE, 
porém, conforme demanda 
e necessidade, a Secretaria 

de Saúde de Resende, jun-
tamente com a Educação, 
acrescenta novas atividades 
para proporcionar qualidade 
e melhoria aos estudantes.  
Levando em consideração 
toda a cobertura do Estado 
do Rio de Janeiro, foram 
realizadas mais de 4.190 
atividades pelo Programa 
Saúde na Escola. “As ações 

do Programa Saúde na Es-
cola acontecem para unir a 
família ao ambiente educa-
tivo, melhorar a metodolo-
gia de prevenção e atenção 
à saúde e enfrentamento às 
vulnerabilidades que com-
prometem tanto o ensino 
quanto a saúde de jovens 
da rede pública de ensino. 
Por isso, buscamos sempre 

melhorar a qualidade dos 
serviços prestados aos mo-
radores. Ver Resende clas-
sificada entre as cinco cida-
des em todo o estado do Rio 
de Janeiro com total cober-
tura no programa mostra o 
quanto nossos esforços são 
recompensados”, concluiu 
o prefeito Diogo Balieiro 
Diniz. 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Resende tem nota 10 
no ‘saúde na escola’

DiVulGAção/PMR

Em Resende, 54 escolas, sendo 53 municipais e uma estadual, aderiram ao programa

Município está entre os cinco do RJ com cobertura total no programa. Dados foram divulgados pelo Relatório de Monitoramento do Ministério da Saúde

O PSE é uma inicia-
tiva do Governo Fede-
ral, instituída por meio 
do Decreto 6.286, de 5 
de dezembro de 2007, 
que objetiva unir saúde 
e educação para melho-
rar a qualidade de vida 
dos estudantes da rede 
pública.  

O público beneficia-
do pelo PSE são estu-
dantes que frequentam 
as creches municipais 
até os jovens atendi-
dos pela Educação de 
Jovens e Adultos, pas-
sando também pelos es-
tudantes da primeira e 
segunda fase dos ensino 
Fundamental e Médio. 

Recentemente, a Re-
vista Isto É divulgou 

um ranking com as 50 
melhores cidades por 
porte e Resende clas-
sificou-se em 35º lugar 
no país. 

Entre as cidades do 
estado do Rio de Janei-
ro, Resende foi a única 
listada na categoria de 
médio porte. Em todo o 
estado, apenas Resende 
e Niterói aparecem na 
classificação geral. 

Os dados foram di-
vulgados pela revista 
em junho deste ano, 
baseados na pesquisa 
da Austin Rating em 
parceria com a Edi-
tora Três, que dividiu 
os critérios em fiscais, 
econômicos, sociais e 
digitais.

MelhoRAR A QuAliDADe 
De ViDA Dos esTuDAnTes 

Porto Real tem saldo positivo na geração de emprego, diz CAGeD
O município de Porto 

Real registrou mais uma 
vez um saldo positivo no 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados, 
CAGED, órgão oficial do 
Ministério do Trabalho. 
No primeiro semestre de 
2022, o município obteve 
um número superior de 
admissões através de di-
versas ações em parceria 
entre os setores público e 
privado.

A Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Ren-
da, SMTR, destaca que 
as parcerias estabelecidas 
junto às empresas, alia-
das às políticas de auxílio 
como o vale-transporte 
desenvolvido pela atual 
administração pública, são 
fatores fundamentais para 
os consecutivos saldos po-
sitivos. “Nós atuamos em 
uma região com grande 
potencial, porém só isso 
não é o suficiente. Através 

da SMDR, buscamos par-
cerias com as empresas 
que atuam no município, 
possibilitando o ingresso 
de um maior número de 
trabalhadores ao merca-
do de trabalho” - Frisou 
a Secretária de Trabalho 
e Renda, Viviane Gonçal-
ves.

Já o prefeito Alexan-
dre Serfiotis, destaca que 
elevar os níveis de em-
pregabilidade é um com-
promisso da atual gestão. 

“Em menos de dois anos, 
já desenvolvemos diver-
sos processos seletivos, 
cursos profissionalizantes 
gratuitos e programas de 
incentivo ao trabalhador, 
visando sempre desen-
volver e fortalecer o nos-
so mercado de trabalho. 
Tudo isso só foi possível 
pois além da parceria com 
empresas da região, tam-
bém buscamos a capacita-
ção dos nossos moradores 
para que eles possam atuar 

e serem competitivos tan-
to em Porto Real, quanto 

nas demais empresas da 
região”, elencou Serfiotis.

DiVulGAção/PMPR

No primeiro semestre de 2022, o município 
obteve um número superior de admissões

itatiaia cadastra taxistas para auxílio 
A Secretaria 

Municipal de Ad-
ministração de 
Itatiaia, através do 
Setor de Trans-
porte Concedido, 
vai realizar de 5 
a 15 de agosto, 
o cadastramento 
de motoristas de 
táxi interessados 
em se habilitar ao 
Auxílio Taxista. 
O benefício emer-
gencial para a ca-
tegoria foi institu-
ído pela Emenda 
Constitucional nº 
123, de 14 de julho 
deste ano, com o objetivo de 
proporcionar condições a es-
ses profissionais de enfren-
tarem os impactos sociais 
decorrentes da elevação do 
preço dos combustíveis.

Segundo o diretor de 
Transportes Concedidos, 
Jian Castilho, a medida do 
governo federal para os ta-
xistas tem validade até de-

zembro. Terão direito ao 
pagamento os motoristas de 
táxi registrados nas prefeitu-
ras até 31 de maio de 2022, 
que sejam titulares de con-
cessão, permissão, licença 
ou autorização emitida pelo 
poder público municipal.

O pagamento do benefício 
deve acontecer a partir de 16 
de agosto. O valor máximo 
será de R$ 1.000 por parce-

la. Conforme o Governo Fe-
deral, o número de parcelas 
do Auxílio Taxista poderá 
ser ajustado considerando 
o número de trabalhadores 
beneficiários cadastrados e o 
limite global de recursos. O 
benefício somente será pago 
a quem estiver em regular e 
efetivo exercício da ativida-
de e com CPF e CNH tam-
bém regulares.

O cadastramento será feito através do Setor de Transporte Concedido 

DiVulGAção/PMi A Prefeitura Municipal 
de Quatis, através da Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social (SMAS), promo-
veu a Ação Cidadania para 
os moradores quilombolas, 
que contaram com diversos 
serviços socioassistenciais 
e ações das secretarias mu-
nicipais e do governo do 
Estado do Rio de Janeiro. 

O prefeito Aluísio 
d’Elias e o vice-prefeito e 
secretário de Assistência 
Social, Vitinho, também 
participaram de toda a 
ação, acompanhando as ati-
vidades e interagindo com o 
público presente. De acordo 
com a SMAS, o objetivo do 
evento foi levar atividades 
culturais e serviços públi-
cos à população quilombo-
la do município de Quatis, 
com o intuito de gerar mais 
informação e atendimento 
aos moradores da zona ru-
ral, especialmente a comu-
nidade de Santana.  

“Quando assumimos o 
governo, tivemos a pro-

posta de sempre estarmos 
dentro da área urbana e da 
área rural. Já fizemos vá-
rios eventos em Santana e 
isso é muito importante, a 
prefeitura entrando dentro 
do ambiente para dar mais 
conforto para a nossa po-
pulação”, comenta Vitinho, 
que também afirma que este 
deve ser o quarto evento da 
ação na comunidade. 

O prefeito frisou a im-
portância da ação em San-

tana e ressaltou que a ges-
tão sempre estará presente 
na comunidade quilombola 
e em outras áreas do mu-
nicípio: “Nossa equipe da 
Prefeitura de Quatis sem-
pre estará na comunidade, 
não só em Santana, mas em 
toda área de Quatis, bus-
cando essa aproximação 
com os moradores e levan-
do serviços de qualidade 
para todos os cantos da ci-
dade”, afirmou. 

Conhecimento, acessibilidade e diversão 
marcaram o dia na comunidade 

DiVulGAção/PMQ

Prefeitura de Quatis realização em quilombola 
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MaSSa DE 
PaNQUECa

inGREDiEnTES

2 xícaras (chá) de fari-
nha de trigo
2 xícaras (chá) de leite
3 ovos
1 pitada de sal

MODO DE pREpARO

Bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor por 2 minutos.

Em seguida desligue 
e, com uma colher, mis-
ture a farinha que gru-
dou no copo do liquidi-
ficador.

Bata novamente só 
para misturar e reserve.
Unte a frigideira com 
um fio de óleo e leve ao 
fogo até aquecer.

Com o auxílio de uma 
concha, pegue uma 
porção de massa e co-
loque na frigideira, gire 
a frigideira para espa-
lhar bem a massa.

Abaixe o fogo e deixe 
dourar por baixo, em 
seguida vire do outro 
lado e deixe dourar, 
repita o processo com 
toda a massa.

BoLo DE BaNaNa 
CaraMELaDa

inGREDiEnTES

Massa:
3 ovos
3 colheres (sopa) de 
margarina
1 e 1/2 xícara de açúcar
1 pitada de sal
1 xícara de leite
2 xícaras de farinha de 
trigo
1 colher (sopa) rasa de 
fermento

Cobertura:
1 xícara de açúcar
4 a 5 bananas

MODO DE pREpARO

Cobertura:

Despeje o açúcar em 
uma forma redonda 
com furo central e leve 
ao fogo até que esteja 
completamente derreti-
do.

Logo após, fatie as ba-
nanas e disponha sobre 
o açúcar caramelizado.

Massa:

Bata as claras em neve 
e separe.

Em outra travessa, bata 
os ovos com a margari-
na e o açúcar.

Acrescente a farinha, o 
leite, o sal e o fermento.

Por último, misture as 
claras em neve e conti-
nue batendo.

Despeje a massa na 
forma caramelizada 
com as bananas fatia-
das.

Leve em forno médio 
(180° C), preaquecido, 
por 30 minutos.

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO

COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

09 DE AGOSTO DE 2022 puBLiCADO EM 10/08/2022

DECRETO n° 5531, DE 09 DE AGOSTO DE 2022 
Abre em favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Crédito Extraordinário no valor 
de R$ 143.761,32 (Cento e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e 
trinta e dois centavos), destinados a despesas urgentes e imprevistas.
O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III, do Artigo 41º, da Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964.
Considerando a Lei Federal n. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 Artigo 3º, caput e 
inc. VIII do § 7º, inc. IV, do § 7º - A e, ainda, Artigo 8º, todos, que dispõe sobre medi-
das de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (COVID-19), alterada pelas Leis n.14.006 de 28 de maio 
de 2020 “Altera a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para estabelecer prazo 
de 72 (setenta e duas) horas, para que a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), autorize a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamen-
tos, equipamentos e insumos da área de saúde registrados por autoridade sanitária 
estrangeira e autorizados à distribuição comercial de seus respectivos países; e dá 
outras providências.” e n.14.124 de 10 de março de 2021, que “Dispõe sobre as 
medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e insumos e à contratação 
de bens e serviços de logísticas, de tecnologia da informação e comunicação, de 
comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra 
a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
COVID-19”;  
Considerando o recebimento dos recursos financeiros através da Portaria GM/MS 
n.006, no valor de R$ 143.761,32 (Cento e quarenta e três mil, setecentos e sessen-
ta e um reais e trinta e dois centavos); 
Considerando o Decreto Estadual n. 46.973 de 16 de março de 2021, que “reco-
nhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, em 
razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente 
do novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”, alterado pelo Decreto 
Estadual n. 47.870 de 13 de dezembro de 2021, que “renova o estado de calamidade 
pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus (CO-
VID-19), reconhecido por meio da Lei Estadual n. 8.794/2020”;
Considerando, o Decreto Municipal n. 5.019 de 31 de dezembro 2020, e renovado 
pelo n.º 5.043 de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo Corona Vírus e dá outras providências, alterado pelo Decreto Municipal  n. 
5.339 de 12 de janeiro de 2022, que “dispõe sobre a propagação das medidas de 
enfrentamento da propagação do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da 
saúde no município de Belford Roxo” e
Considerando a Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 de Finanças Públicas 
que trata sobre a temática em seus Artigos 41 e 44.
A autorização de que se trata o caput deste artigo permite a abertura de créditos 
extraordinários até o montante de R$ 143.761,32 (Cento e quarenta e três mil, sete-
centos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), classificados nos Programas 
de Trabalho e no Elementos de Despesas, Fonte 1602, conforme Anexo I.
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados 
nessas rubricas deverão ser provenientes das fontes de recursos especificadas 
abaixo Anexo l;
Art. 2º - O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legis-

lativo, para conhecimento, devendo ainda ser transformado em Decreto Legislativo, 
pela Câmara Municipal, após a aprovação, conforme rito estabelecido no Artigo.44 
da Lei 4.320/64 e Artigo.62 da Constituição Federal e 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTAÇÃO

FMS SEMUS 08.01.10.302.39.1.010 3.3.90.39.00 1602 143.761,32 

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO – WAGuinHO
Prefeito Municipal

DECRETO n° 5532, DE 09 DE AGOSTO DE 2022
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.715.000,00 
(Um milhão e setecentos e quinze mil reais), para reforço das dotações consignadas 
no orçamento vigente.
O pREFEiTO DO MunÌCipiO DE BELFORD ROxO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.624 
de 14 de janeiro de 2022.

DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.715.000,00 (Um milhão 
e setecentos e quinze mil reais), para atender à programação constante do Anexo I 
deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto 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 SupLEMEnTA-
ÇÃO

FMS SEMUS 08.01.10.301.38.2.048 3.3.90.33.00 1600 10.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.302.39.2.050 3.3.90.39.00 1600 50.000,00

SEMC SEMC 53.01.15.452.54.1.022 3.3.90.30.00 2501 1.210.000,00

SEMOCAP SEMOCAP 73.01.15.451.10.1.016 4.4.90.51.00 1500 445.000,00

Anexo ii
      
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE AnuLAÇÃO

FMS SEMUS 08.01.10.301.38.1.007 4.4.20.93.00 1600 10.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.122.37.2.007 3.3.90.92.00 1600 10.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.122.37.2.007 4.4.90.52.00 1600 10.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.122.37.2.046 3.3.90.39.00 1600 10.000,00

FMS SEMUS 08.01.10.122.37.2.046 4.4.90.52.00 1600 20.000,00

SEMOB SEMOB 55.01.15.451.14.1.044 3.3.90.39.00 1501 1.210.000,00

FMAS SEMASCM 56.01.08.244.34.2.069 3.3.90.32.00 1500 445.000,00

WAGnER DOS SAnTOS CARnEiRO – WAGuinHO
Prefeito Municipal

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

L 
 B E L G I C A  

 
 

 
 

 M
  

Y  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 O  
O  

 
 

 
 U E F O R T 

 
 

 S  N  
N  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 O  A  

T L U A N E R  
 

 
 

 
 

T 
 C  

S E I R E S  O  
P I L O T O  

 
 

 
 

 
 

 
 O  

 A 
O  

 
 

 
 

 P  
 C 

A R D E N  
 

 Ã  
 

 
 

 
 O  

 
I 

E 
 

L 
 

 
 

 N  
 R 

C I D A D E 
 P  

 U  
 

 O  
 B 

M
  

 
 G  

 M
  

 A 
E V O N  

 
T R A K  

 
 A  

 
 

 
F 

C  
 

 
 

 R  
 

 
 

 R S H L I B E L G I C A I M R I L A M H S
 M T Y R F E N R F H L R H R O F H T O L N
 D O D D I E L U E F O R T R I S S T N G M
 N S N I Y C G N C D B Y I T E E O N A L O
 G S G T L U A N E R Y F L F H T T R C L H
 H I A A D L D T O G O S E I R E S F O C L
 T P I L O T O Y N L F C I G D E O F Y A R
 D O E M D R O M M O G N H G T F P N O C O
 T A R D E N O N R Ã R R T O A O O D D I R
 E D L N A L F D M E E L M M H H N H F R L
 F B C I D A D E I P I A U D L M O L B B E
 S E F O N S S B Y M O R F G C H M C R A N
 N E V O N S E T R A K D H I A F D F H F R
 F F G D Y T E H A C S H A T T R G A N E A

IL
US

TR
AÇ

ÃO
: L

UZ
IM

AR
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AN
ESAnthoine Hubert

Anthoine Hubert foi um PILOTO de competi-
ções automobilísticas de nacionalidade france-
sa, nascido na CIDADE de LYON, em 22 de setem-
bro de 1996. Fazia parte do programa de desen-
volvimento da FÁBRICA francesa Renault.

Começou sua carreira no KART, aos NOVE anos, 
em 2006. Em 2010, sagrou-se campeão do TRO-
FÉU CIK-FIA, destinado a novos talentos. Nos 
mundiais de 2011 e 2012, terminou ambos em 
terceiro LUGAR.

Já em 2013, migrou para os MONOPOSTOS, na 
Fórmula 4 francesa, tornando-se CAMPEÃO. 
Nos anos posteriores, passaria pela Fórmula RE-
NAULT 2.0, Fórmula 3 europeia e GP3 SERIES, 
com grande sucesso.

Em 2019, foi para a Fórmula 2, pela BTW-ARDEN. Venceu duas corridas já na 
primeira temporada (França e MÔNACO). Faleceu durante um acidente no 
GP da BÉLGICA, aos 22 anos, em 31 de agosto de 2019.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CIE
CARENTESC

PDEELI
RIZICULTOR

SDEEGC
TRANSITOU

PRECSOL
GAUDIOTÃO

NSANTAV
VOLTALIBI

DUPMSIC
TEAOUTSI

ABROLHOSO
REVEPAIS

CURANDEIRO

Os menores
assistidos
pela "mãe

social"
Forma

reduzida
de

"logotipo"
O setor que
se dedica 
à produção
de arroz

Sujeito
ativo do

ilícito pe-
nal (Jur.)

(?) Mort,
criação

de Verissi-
mo (HQ)

(?)-sal,
grande
bacia

petrolífera
Sigla que
identifica 
as doenças
venéreas

Interjeição
típica da

linguagem
caipira

Letra equi-
valente ao

lambda
grego

(?) logo:
introduz
orações

temporais

Pedido de
repetição
da canção

Álbum 
de Maria
Bethânia 

Tem boa
vendagem

Combu-
rente

natural
(símbolo)

Consoante
enfatizada
na fala do

alemão

Soneto de Machado
de Assis com as

queixas de vaga-lume,
estrela, Lua e Sol

Conceito que varia
de acordo com os
padrões morais da

sociedade

"Do Espírito das (?)",
obra de Montesquieu

Formato
de vigas

Prenome
judaico

Historiador e patrono
da cadeira no 15 da
Academia Cearense

de Letras

Desinência
do plural
Circulou;
percorreu

Fóssil descoberto na
Alemanha em 2009

"Preços",
em IPCA

A segunda
vogal

Médico
charlatão

O primeiro
Parque

Nacional
Marinho 

da Améri-
ca do Sul

Grande
alegria
Medida
elétrica

Transtorno
do Espec-
tro Autista

(sigla)

Agente 
alergênico
Polícia Mi-
litar (sigla)

Canonizada
pelo Papa
Inspirou

Beethoven

Fora, em
inglês

A base do
caviar

TV de
Portugal
Tamanho
(bras.)

Conclusão
do dou-
torado

Completos

Bondoso
Antepas-
sados; 

ancestrais

3/out. 4/pais — volt. 10/rizicultor. 14/círculo vicioso. 17/capistrano de abreu.
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ingredientes

Modo de preparo

ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogumelo 
shimeji limpos10 colhe-
res (sopa) de molho de 
soja (shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mirin 
(para cozinha)3 dentes 
de alho bem picados3 
pimentão vermelho cor-
tados em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 co-
lheres (sopa) de man-
teiga3 dentes de alho 
bem picados1 litro de 
leite4 colheres (sopa) 
de amido de milho200 
gramas de queijo pro-
volone ralado1 copo de 
requeijão500 gramas 
de queijo mussarela300 
gramas de champignon 
fatiado

Aqueça a manteiga e 
junte o shimeji, mexen-
do sempre.
Regue com o shoyu e o 
saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
Refogue rapidamente 
metade do alho e o pi-
mentão em 3 colheres 
do azeite.
Aqueça a manteiga e 
doure o restante alho.
Junte o leite com o ami-
do dissolvido, mexendo 
até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
Em uma assadeira, al-
terne camadas de mo-
lho branco, folhas da 
lasanha pré-cozida, shi-
meji, pimentões, mus-
sarela e os cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-alu-
mínio e leve ao forno, 
preaquecido, em tem-
peratura média (170 ºC 
190 ºC), até cozinhar e 
borbulhar.

500 gramas de feijão 
preto2 cebola picadas2 
dentes de alho4 colhe-
res (sopa) de molho de 
soja (shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo de 
legumes2 cenoura pica-
das500 gramas de abó-
bora japonesa picada1 
chuchu300 gramas de 
mandioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida• repolho 
picado a gosto• salsa 
(ou salsinha) a gosto• 
ervilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Cozinhe o feijão. Reser-
ve os grãos, deixando o 
caldo na panela.
Acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, a 
mandioca, o caldo de 
legumes, o shoyu e o 
louro. Cozinhe por 10 
minutos.
Devolva os grãos e jun-
te o restante dos vege-
tais e o sal. Ferva até 
as folhas estarem ligei-
ramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sirva.

lAsAnhA 
VeGeTARiAnA

feiJoADA 
VeGeTARiAnA

Modo de preparo

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO

pORTARiA nº 1840/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUCIANE ALVES BARBOSA, do cargo em comissão de 
Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, na Se-
cretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1841/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, EDMILSON HERMÍNIO DE SOUSA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Especial de Serviço, 
Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1842/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PRISCILA LIMA DE CARVALHO, do cargo em comis-
são de Assessor Regional de Articulação e Cidadania, 
Símbolo DAS-7, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 1843/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DAYNE KELLY VICENTE FREIRE, para exercer o car-
go em comissão de Assessor Regional de Articulação e 
Cidadania, Símbolo DAS-7, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 1844/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANA LÚCIA BORGES RIBEIRO, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico, Símbolo DAS-5, na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 1845/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MARISA DE JESUS GOMES VIEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Técnico, Símbolo 
DAS-5, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.

pORTARiA nº 1846/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
NOBERIS ALVES MATOS, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviços, Símbolo DAS-9, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

pORTARiA nº 1847/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
GILSON WALCKENAER KOPSTCHIPTS BARBOSA, 
do cargo em comissão de Assessor de Serviços, Sím-
bolo DAS-9, da Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1848/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
IAGO ALEXANDRE COSTA DA SILVA, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviços, Símbolo DAS-9, da 
Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1849/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, JOSE RAFAEL DOMES DA SILVA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços, Símbolo DAS-9, da 
Secretaria Municipal de Educação.

pORTARiA nº 1850/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
ISAÍAS ALVES DE MORAES, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na 
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

pORTARiA nº 1851/SEMAD/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANA PAULA CÂNDIDA DE ALMEIDA, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Executivo, Símbolo 
DAS-2, na Secretaria Municipal da Pessoa com Defi-
ciência.

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971 

SECRETARiA MuniCipAL DE COMpRAS

Despacho do Processo nº 102/0037/2022: AUTORIZO 
E RATIFICO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO Nº 005/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) SENHAS DE 
ACESSO A BANCOS DE DADOS ESPECÍFICO COM 
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATI-
CADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA 
E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR 
DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO - RJ e adjudico seu objeto, em favor da empresa 
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
LTDA no valor de R$ 34.800,00 (Trinta e quatro mil e 
oitocentos reais) conforme pareceres da Douta Procu-
radoria Geral as fls. 88 a 93 e da Controladoria Geral do 
Município as fls. 107.        

Belford Roxo, 04 de Agosto de 2022.   
SiMOnE CRuZ DA SiLVA

-Secretária Municipal de Compras-
OMiTiDO nO JORnAL DO DiA 09/08/2022

SECRETARiA MuniCipAL DE EDuCAÇÃO

pORTARiA n°36/SEMED/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acom-
panhamento da aplicação dos recursos públicos desti-
nados à educação; 
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais 
do processo n° 7/78/2022, com objeto do contrato de n° 
18/SEMED/2022, contratação de empresa para forneci-
mento futuro e eventual de gêneros alimentícios, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Belford Roxo.
• RAFAEL GONÇALVES DE ARAUJO – MATR.60/81.238;
• LUIZ EDER VALANI – MATR. 11/14.967.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

pORTARiA n°37/SEMED/2022 DE 09 DE AGOSTO 
DE 2022.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acom-
panhamento da aplicação dos recursos públicos desti-
nados à educação; 
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais 
do processo n° 07/130/2021, com objeto do contrato 
de n° 015/SEMED/2022, contratação de empresa para 
prestação de serviços de elaboração de projeto e pre-
venção contra incêndio e pânico para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Belford Roxo.
• JOSÉ PIRES DE SOUZA – MATR.60/81514;
• THIAGO MOREIRA PRATA – MATR. 60/81244.

DEniS DE SOuZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

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

pORTARiA nº 103-SEMOCAp/2022 DE 08 DE AGOS-
TO DE 2022

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/0441/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores, Elvis Wender Lisboa dos Santos- matrícu-
la 60/82.898, Cleber de Oliveira Pimentel- matrícula 
60/82.897  e Luan Pinto Torres- matrícula 60/82.892 sob 
a presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços 
constantes do processo administrativo 52/0441/2021 
neste município de Belford Roxo, produzindo seus efei-
tos a contar de 01 de agosto de 2022.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

ExTRATO DE TERMO ADiTiVO
PROCESSO: 52/0076/2021
CONTRATO N°: 108/SEMOCAP/2021
TERMO ADITIVO Nº: 002
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AYLA EIRELI.
OBJETO: EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁL-
TICA, DRENAGEM E ESGOTO E DIVERSOS LOGRA-
DOUROS DO BASIRRO VILA JOANA, NO BAIRRO 
NOVA PIAM, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: FICA PRORROGA-
DO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 108/
SEMOCAP/2021 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A 
CONTAR DE 28/08/2022.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 
FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS, NO IM-
PORTE DE R$ 84.476,26 (OITENTA E QUATRO MIL, 
QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VIN-
TE E SEIS CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AO 
ACRÉSCIMO DE 5,66%, DE ITENS NOVOS NO VA-
LORE DE R$ 288.241,50 ( DUZENTOS E OITENTA E 
OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AO 
ACRÉSCIMO DE 19,32%, TOTALIZANDO O ACRÉS-
CIO DE ITENS E ITENS NOVOS NO VALOR DE R$ 
372.717,76 ( TERZENTOS E SETETNA E DOIS MIL, 
SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E 
SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO ACRÉS-
CIMO TOTAL DE 24,98%.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: EM VIRTUDE DOS 
ACRÉSCIMOS O VALOR TOTAL DO CONTRATO PAS-
SARÁ, A SER DE R$ 1.865.017,89 (UM MILHÃO, OI-
TOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, DEZESSETE 
REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: FICA PROR-
ROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
63/SEMOCAP/2021 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.
PROGRAM DE TRABALHO: 73.1.15.451.010.1.016
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 09 de AGOSTO de 2022.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

SECRETARiA MuniCipAL DE COnSERVAÇÃO

ExTRATO DE TERMO DE AJuSTE DE COnTAS E 
QuiTAÇÃO
PROCESSO: 53.0057/2021, 53.0062/2021, 
53.0068/2021, 53.0070/2021 E 53.0008/2022, 
53.001/2022, 53.0016/2022 E 53.0024/2022
TERMO N°: 38
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JX CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: PELO PRESENTE TERMO, RECONHECE 
QUE A EMPRESA JX CONSTRUTORA LTDA, PRES-
TOU OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E 
GUINDASTES PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/ RJ, NO PERIODO DE 01/08/2021 
A 31/03/2022.
VALOR: R$ 2.375.426,91 (DOIS MILHÕES, TREZEN-
TOS E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOSS E 
VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).
Prazo: PERIODO DE 01/08/2021 A 31/03/2022.
PROGRAMA DE TRABALHO: 73.1.1014.15.451.10
NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE RESERVA: 610 E 611
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 22 /07/2022

pAuLO SERGiO CORREA LunA
Secretário Municipal de Conservação



quarta-feira, 10 de agosto de 2022Hora12

se Belford Roxo é o 
campeão da série C

Este foi o primeiro título que o time de Belford Roxo conquistou em dois anos de fundação

Belzão campeão! É 
campeão! É cam-
peão! O que estava 

escrito nas estrelas se con-
firmou, o time profissional 
do Sociedade Esportiva 
Belford Roxo, que foi líder 
absoluto na fase classifica-
tória do Campeonato Ca-
rioca da Série C é o cam-
peão do Cariocão 2022. O 
jogo que decidiu o título 
aconteceu, na tarde de do-
mingo, no Estádio Nélio 
Gomes, contra o Rio de Ja-
neiro de Duque de Caxias. 
O gol da vitória foi mar-
cado pelo zagueiro Rafael. 
“Não dá para expressar 
com palavras, o estamos 
sentindo nesse momento 
histórico para a população 
do município. O time do 
Belford Roxo é campeão! 
Fizemos uma trajetória 
linda, baseada no trabalho, 
boa vontade, renúncia e hu-
mildade. Vamos descansar 
uma semana e em seguida 
começamos a nova fase da 
disputa da Série B2, sempre 
focados em ascender”, dis-
se Diego Brandão.

O jogo
O time campeão entrou 

em campo com uma faixa 
escrita “Obrigado, presi-
dente Reginaldo Gomes”. 
E iniciou o primeiro tem-
po comandando a partida 
e logo aos 7 minutos o vo-
lante Heloan cobrou um es-
canteio, cruzando a bola na 
direção da pequena área e o 
zagueiro Rafael de cabeça 
fez o gol que deu o título a 
equipe dos sinistros de Bel, 

para delírio dos quase mil 
torcedores presentes com 
uma linda festa no estádio.  
Daí em diante foi só con-
trolar o jogo, não permi-
tindo que o time visitante 
fizesse jogadas perigosas. 
No segundo tempo o time 
campeão comandado pelo 
técnico Diego Brandão, ad-
ministrou a partida evitando 
que o adversário passassem 
pela sua defesa, deixando-
-o mais atordoado e ner-
voso. Após os 53 minutos 
da etapa final, o juiz deu o 
apito final, explodindo de 
alegria as arquibancadas. 
Jogadores e os profissio-
nais do clube agradeceram 
a Diego Brandão e seu au-
xiliar Marsón Almeida pela 
dedicação e confiança na 
equipe. E para coroar o tí-
tulo, o delegado da partida, 
Alexandro Araújo, entregou 
o troféu e as medalhas aos 
campeões belforroxenses. 
A torcida reconheceu o tra-
balho árduo do presidente 
Reginaldo Gomes para tra-
zer de volta à cidade o orgu-
lho de ter um time de futebol 
com qualidade para disputar 
o Cariocão da Federação de 
Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj), e um estádio 
em condições de realizar 
partidas oficiais. Os milha-
res de torcedores cantavam 
“Ele é o homem, o nome 
dele é Reginaldo Gomes”. 
Este foi o primeiro título 
que o time profissional do 
Belford Roxo conquistou 
em dois anos de fundação. 
O Belford Roxo estreará, na 
Série B 2, contra o Campos, 
no dia 11 de setembro, às 
15h, no Estádio Ângelo de 
Carvalho, em Campos de 
Goytacazes.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com
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