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Poliçada do ‘20’ mostra
as garras contra bandidos

Divulgação

Sob clima de guerra entre traficantes e milicianos, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) têm enfrentado a ousadia de criminosos, que insistem em marcar território em comunidades do entorno da Estrada de Madureira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No último confronto, ocorrido no sábado (30), no Grão Pará, três milicianos integrantes do bando de Danilo Dias Lima, o Tandera, morreram após baterem de frente com agentes da 4ª Companhia Destacada Marapicu. Dois fuzis 5.56mm e farta munição foram apreendidos. Por determinação
do tenente-coronel Ângelo Barbosa, a região está com o policiamento reforçado e sob intenso monitoramento para coibir a ação dos marginais.
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‘Prato cheio’

Rafael Barreto/PMBR

Festa democrática

Convenção do União Brasil reúne
mais de 15 mil pessoas no Rio

Divulgação

Restaurante do Povo em
Belford Roxo já serviu 44
mil almoços e 22 mil cafés
De segunda a sexta-feira, o local serve refeições com buffet completo. O
prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou que o local está
ajudando muitas famílias a proporcionar uma refeição completa aos seus
filhos por apenas 1 real. Ao lado da neta Vitória da Silva Cardoso, 7, a aposentada Edna Maria Gomes da Silva, 68, esteve na inauguração do espaço e
gostou do sabor da comida que retornou mais vezes.
pág.3

O partido realizou no último domingo (31) sua convenção estadual
para a escolha dos candidatos a deputados federal, estadual e senador. O evento, realizado no Centro de Convenções Expo Mag, no bairro
Cidade Nova, contou com as presenças do governador Cláudio Castro,
do ex-governador Anthony Garotinho, do presidente estadual do União
Brasil e prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, da candidata ao Senado Clarissa Gartoinho, além de lideranças políticas de diversas regiões.
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Exposição imersiva sobre
Van Gogh estreia no Rio

Impressionista, que só vendeu um quadro em vida, mesmo tendo pintado mais de 900 quadros, desperta febre de mostras
Rovena Rosa/Agência Brasil

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

M

orto aos 37 anos
sem ter experimentado o reconhecimento pela sua obra, o
pintor holandês Vincent Van
Gogh, pintou cerca de 900
quadros, mas vendeu apenas
um, em um período de 10
anos. Entretanto, o fracasso
do artista em vida contrasta com a febre de mostras
sobre seu trabalho impressionista nos últimos tempos. O Rio de Janeiro tem a
oportunidade de conhecer a
grandiosidade de suas obras
na exposição mundial Van
Gogh Live 8K, maior experiência imersiva sobre o artista já realizada.
A mostra é como uma

Exposição ‘Paisagem de Van Gogh’ mostra o universo, obra e vida do pintor holandês

versão atualizada de Beyond
Van Gogh, que está em cartaz em São Paulo há três meses e já atraiu mais de 300
mil pessoas. Movidos pelo
sucesso na capital paulista,
os mesmos produtores decidiram criar uma exposição
ainda maior e com tecnologia de última geração.
Montada em um espaço
de 2,8 mil metros quadrados, a Van Gogh Live 8K
usa – como o nome sugere
– resolução de imagem em
8K, inédita em mostras do
gênero, para projetar cerca
de 200 obras do pintor. A
exposição apresenta ainda
com textos ilustrativos retirados das cartas originais de
Van Gogh. Uma trilha sonora com músicas de Debussy,
Ravel, Bach, O’Halloran,

Pink Floyd e 3 na Bossa,
entre outros, embala a experiência imersiva, que dura
cerca de 40 minutos.
Alta definição
Só para as projeções de
alta definição são destinados
1,5 mil metros quadrados. A
exposição ainda conta com
um café temático, uma sala
educacional, uma instalação
com um campo de girassóis
e uma antessala imersiva.
No Rio, a Van Gogh Live
8K ficará em cartaz até o dia
2 de novembro, no estacionamento do BarraShopping.
Depois, segue para Goiânia, Fortaleza e Recife. Os
ingressos podem ser adquiridos aqui ou na bilheteria
do BarraShopping. O preço
varia entre R$ 80 e R$ 180.

Exposição oferece programação interativa gratuita para visitantes
A Expo Rio-Paris - Cores, Formas e Emoções com
Pierre-Marie Janvier & Juventude Carioca traz de hoje
(2) até 5 de agosto, de 17 às
20 horas, uma programação
interativa gratuita e variada
com visitação, oficinas no
atelier e aulas de francês,
para todas as idades.
A exposição apresenta
trabalhos com técnicas de
pintura, desenho e colagem
e registro em foto e vídeo.
Tudo isto é resultado das vivências multiculturais proporcionadas pelo Instituto
Tocando em Você a alunos

e educadores de seus projetos sociais e, também, da
Escola Tempo de Infância
e Juventude a partir das oficinas de arte, francês e inter culturalidade realizadas
pelo pintor e arte-educador
Pierre-Marie Janvier, que
estudou na Université Paris
Nanterre e foi aluno do pintor Gonzalo Belmonte. Sua
admiração pela cultura brasileira e latino-americana o
fizeram querer viajar para o
Brasil realizando oficinas de
artes que são um verdadeiro
passeio pela História da Arte
e um convite ao uso da cria-

tividade.
O projeto de residência
artística que possibilitou a
vinda ao Brasil de Pierre
Marie Janvier é uma realização da parceria do Instituto Tocando em Você com
o SVI - Serviço Voluntário
Internacional - que trabalha
na formação de lideranças
globais jovens.
A programação gratuita
para comunidade da Expo
Paris-Rio - Pierre Marie Janvier & Juventude Carioca
inclui também ateliê criativo, aulas de francês e visitação individual e em grupos.

‘Viagem no tempo
com Oswaldo Cruz

expediente

Uma caixa gigante, com
uma surpresa aos curiosos: a oportunidade de fazer uma viagem no tempo.
Em seu interior, visitantes
podem experimentar um
encontro com ninguém
menos que Oswaldo Cruz,
médico que revolucionou a
ciência no Brasil e morreu
em 1917.
Mas, com a ajuda da
tecnologia, Cruz reaparece
como um holograma para
falar diretamente às crianças e jovens do século 21.
O cientista mostra como
era o país em sua época,
com inúmeras doenças assolando a população e os
esforços que liderou para

conseguir vacinar os brasileiros. Assim é a mostra
Fantástica cápsula do tempo da ciência na Biblioteca
de Manguinhos. A novidade é uma das atrações do
campus da Fiocruz, que
conta também com diversas atividades do Museu da
Vida Fiocruz. O objetivo é
estimular, sobretudo no público infanto-juvenil, uma
reflexão sobre a importância da vacinação, da saúde
pública e do acesso à informação. As atrações podem
ser visitadas gratuitamente
de terça a sexta, das 9h às
16h30, mediante agendamento prévio (pelo email
recepcaomv@fiocruz.br).

divulgação

O SOMBRA

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Ossos do ofício?

Para aumentar os ganhos, um vereador na Baixada resolveu se aventurar por outra vertente nada legal,
por sinal. Comenta-se que o salário recebido na câmara não estaria dando para sustentar a vida de luxo e
ostentação, que inclui mulheres e baladas regadas a bebidas de alto padrão. Nas vibes, ele é conhecido por
tentar ser o mais reservado possível. Mas com a vida desregradada que leva, isso é quase impossível.

Estranhíssimo!

‘Empresa’ próspera
Dizem que o tal político teria investido todos os ganhos em uma ‘financeira’. O negócio prosperou tanto que
a lista de clientes cresceu e ele não consegue atender a
demanda. Por força da crise, tem gente saindo pelo ladrão
na busca por dindim na ‘empresa’. Pelo jeito, o moço vai
acabar deixando o cargo de vereador em stand-by e ficar
de vez no empreendimento.

Os eventos numa Prefeitura da Baixada Fluminense
estão causando uma confusão só e suscitando perguntas sem respostas. Nesse reino de contradições, quem
comete erros, não é punido. Ao contrário, ganha promoção. E, pasmem, os erros não são corrigidos, nem
mesmo quando envolve empresas suspeitíssimas contratadas pelo município. Alô, Ministério Público.
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Em um mês

Restaurante do Povo em Belford Roxo
já serviu 44 mil almoços e 22 mil cafés

De segunda a sexta-feira, o local serve refeições com buffet completo, sendo 100 gratuidades por dia em cada
Rafael Barreto/PMBR

A aposentada Edna Maria Gomes levou a neta
Vitória da Silva para almoçar no Restaurante do Povo

Equipe do Restaurante do Povo começa a trabalhar cedo para preparar a comida

“

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Antes de abrir minha
barraquinha, já tomo
café da manhã e começo meu dia feliz”. Assim
como o comerciante Marcelino Braga, muitas pessoas
já iniciam o dia com um
café da manhã reforçado em
Belford Roxo. De segunda
a sexta-feira, o Restaurante do Povo serve refeições
com buffet completo (frutas, saladas, sobremesa,
guarnições, proteínas e sucos) das 11h às 15h, e um
café da manhã das 6h às 9h.
Nesta sexta-feira (30-07), o
restaurante completou um

mês de funcionamento e, ao
todo, já foram servidos 44
mil almoços e 22 mil cafés
da manhã, sendo 100 gratuidades por dia em cada.
O projeto é fruto de uma
parceria do Governo do
Estado com a Prefeitura de
Belford Roxo. O local tem
aproximadamente
1.500
metros quadrados e fica na
Avenida Floripes Rocha,
42, Centro (antigo prédio
da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense – DHBF) e é composto
por 360 lugares divididos
em dois andares (5% para
cadeirantes). O cardápio
é variado, sendo feijoada,
dobradinha e outros pratos
típicos os que fazem mais

sucesso.
Balanceada e
na medida
Depois do café da manhã,
seu Marcelino, 74 anos,
já aguarda para a hora do
almoço. Quase sempre o
primeiro da fila, ele já tem
essa rotina desde o primeiro dia de funcionamento do
restaurante. “Lá da minha
barraca eu já sinto o cheirinho de comida boa. Provei
e nunca mais quis saber de
outra coisa. Que comida
boa! Balanceada e na medida certa com todos os
nutrientes que precisamos.
E o preço é bem acessível.
Um real que está ajudando
muitas famílias e pessoas

que estão desempregadas lia inteira e saem felizes. A Roxo estava merecendo um
que com apenas cinco reais cada dia está melhorando e empreendimento
desse”,
no bolso, alimenta a famí- eu gostando mais. Belford frisou Marcelino.

Refeição completa e de qualidade
O prefeito Wagner dos
Santos Carneiro, o Waguinho, destacou que o
Restaurante do Povo está
ajudando muitas famílias
a proporcionar uma refeição completa aos seus
filhos por apenas um real.
“Isso é um ato de amor
com o povo. Somos uma
grande família e o cuidado começa dentro de casa.
E faz muita diferença no
bolso de quem não tem

muito. Dá gosto de ver o
sorriso no rosto de cada
um que sai satisfeito do
restaurante.
Seguimos
trabalhando mais e mais
para proporcionar sempre
o melhor a todos”, garantiu Waguinho.
Ao lado da neta Vitória da Silva Cardoso, 7,
a aposentada Edna Maria
Gomes da Silva, 68, esteve na inauguração do espaço e gostou do sabor da

comida que retornou mais
vezes. “Eu moro no Largo
da Baiana (Nova Aurora),
mas vale a pena o trajeto
para chegar aqui e almoçar por dois reais (ela e a
neta). Além de ser muito organizado e limpo, o
cheirinho é muito bom. O
sabor e tempero são maravilhosos e vem bastante comida. E quando tem
dobradinha então, adoro”,
disse Edna.

Convenção do União Brasil reúne João Paulo Diniz
mais de 15 mil pessoas no Rio morre aos 58 anos
O União Brasil realizou
no domingo (31) sua convenção estadual para a escolha dos seus candidatos
a deputado federal, deputado estadual e senador. O
evento, no Centro de Convenções Expo Mag (antigo
Sul-América), no bairro
Cidade Nova, reuniu mais
de 15 mil pessoas e contou
com a presença do governador Cláudio Castro, do
ex-governador
Anthony
Garotinho, e do presidente estadual do União Brasil e prefeito de Belford
Roxo, Wagner dos Santos
Carneiro, o Waguinho,
além de lideranças políticas de diversas regiões.
Em seu discurso, Waguinho defendeu que o partido
apoie a reeleição de Cláudio Castro (PL) e a proposta foi aceita pelos convencionais. “Nossa avaliação é
que o governador Cláudio
Castro tem administrado
pensando nos 92 municípios, sem nenhum tipo de
discriminação. O União
Brasil vai marchar unido
com o governador e com
o nosso vice-governador
Washington Reis. Estamos
prontos para as eleições e
tenho certeza que iremos
eleger uma grande bancada de deputados federais e
outra de deputados estaduais”, concluiu Waguinho.
A deputada federal Daniela do Waguinho destacou

Divulgação

Milhares de pessoas se aglomeram no Centro de Convenções Expo Mag.
Cláudio Castro elogia a festa democrática realizada pela legenda

o apoio do União Brasil ao
governador Cláudio Castro
e enfatizou a liderança de
Waguinho. “O partido vai
com tudo para essas eleições, pois somos resistência e união. Não posso deixar de exaltar a capacidade
de liderar do nosso presidente Waguinho, que com
sua habilidade conseguiu
fazer com que o partido
marche coeso”, finalizou
Daniela, que é presidente
do União Brasil Mulher no
Estado, elogiando Clarissa
Garotinho, candidata ao
Senado pelo União Brasil.
“Essa convenção mostra a força do partido,
que referenda o apoio à
reeleição do governador
Cláudio Castro, tendo Washington Reis como vice.
O Estado do Rio só tem a
ganhar”, completou o líder da bancada do União
Brasil na Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, deputado

O empresário João Paulo
Diniz, de 58 anos, filho do
também empresário Abílio
Diniz, fundador do grupo
Pão de Açúcar, morreu no
último domingo (31) em
Paraty, na Costa Verde Fluminense. A causa da morte
foi um infarto fulminante .
Em nota, a assessoria da
família Diniz comunicou:
“A família Diniz informa o
falecimento de João Paulo
Diniz. O empresário deixa
quatro filhos e esposa. A
família pede que seu luto
seja respeitado neste momento difícil.” Em 2001,
o empresário sobreviveu a
uma queda de helicóptero
que levou à morte da namorada, a modelo Fernanda Vogel.
João Paulo Diniz mantinha uma empresa de in-

vestimentos nos setores de
academias, restaurantes,
tecnologia, imobiliário e
de mobilidade. O empresário, que se apresentava em
suas redes sociais como um
apaixonado pelo esporte,
era presidente da iniciativa
Pacto Pelo Esporte, iniciativa entre patrocinadoras
que busca ajudar entidades
do setor a adotarem uma
gestão profissional.
Na última quarta-feira
(27), João Paulo anunciou
o lançamento da SIGA Latin America, expansão continental de uma coalizão
mundial de integridade no
esporte.
A iniciativa busca promover transparência, integridade e boa governança
em projetos no esporte brasileiro.
Reproução/Redes sociais

estadual Marcio Canella. a eleição. “O Waguinho
conduziu com habilidaUnião de forças
de esse processo político
O governador Cláudio e estamos juntos para que
Castro elogiou a festa de- o Rio continue crescenmocrática feita pelo União do. Fico muito feliz com o
Brasil e acentuou que está apoio desse grande partido
muito feliz com o apoio do e tenho certeza da nossa
partido para que consiga vitória”, concluiu Castro,
sua reeleição. Castro elo- que foi elogiado também
giou o presidente estadual pelo ex-governador Anda legenda, Waguinho, e thony Garotinho, que abriu
frisou que essa união de mão da disputa para apoiar
forças é fundamental para a reeleição de Castro.

O empresário João Paulo foi vítima de infarto
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O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem em sua conta
no Twitter, que o Brasil receberá doses do antiviral contra a varíola de
macaco para combater o surto da doença. Atualmente, há mais de mil
casos da doença registrados em todo o território nacional.

Prazos Eleitorais
Sobre eleições deste
ano, os partidos terão até
15 de agosto para solicitar
o registro de candidatura
dos escolhidos em convenção. Todos os pedidos de
registro aos cargos de presidente e vice-presidente
devem ser julgados pelo
TSE até 12 de setembro.

terça-feira, 02 de agosto de 2022

Depois de abril deste ano ter apresentado o menor número de mortes por
covid desde março de 2020, houve uma alta em junho, e julho deve seguir
a mesma tendência. É o que mostram os números atualizados de mortes
divulgdos pelo Ministério da Saúde.

WhatsApp adia novidade

Divulgação

Fim do prazo
Em 12 de setembro
termina o prazo para que
os sistemas eleitorais e
programas de verificação desenvolvidos pelas
entidades fiscalizadoras
sejam lacrados, mediante
apresentação, compilação, assinatura digital e
guarda das mídias pelo
TSE.

Prestação de contas
Partidos e candidatas ou
candidatos têm entre 9 e 12
de setembro para apresentar a prestação de contas
parcial da campanha, com
registro de movimentação
financeira ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o
dia 8 de setembro.

O aplicativo WhatsApp pode decidir adiar para
2023 a implantação do
novo recurso, de comunidades, caso siga as recomendações do Ministério
Público Federal (MPF),
que busca conter uma onda
de fake news durante as

eleições com a novidade,
anunciada em abril pela
Meta, empresa que administra o app e também
redes, como Facebook e
Instagram. O MPF diz que
o objetivo é “evitar que a
atual política de enfrentamento à desinformação da

Preço alto

empresa seja alterada ainda neste ano, em um momento no qual fake news
sobre o funcionamento das
instituições e a integridade
do sistema de votação brasileiro podem colocar em
risco a estabilidade democrática do país”.

Ordem pública

O ministro Alexandre de Moraes, do
STF, decretou a prisão preventiva de Ivan
Rejane Fonte Boa Pinto. Ele foi detido em
22 de julho depois de fazer ameaças e xingamentos a ministros da Corte e políticos
de esquerda em seus perfis nas redes sociais.

Na decisão assinada publicada no último
domingo (31), o ministro argumenta em
sua decisão que a manutenção da prisão de
Ivan Rejane Fonte Boa Pinto “é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a
conveniência da instrução criminal”.

Editorial

Congresso tem mais de
2 mil PLs emperrados

Ao longo das legislaturas, o Congresso acumulou 2.677 propostas
que já foram aprovadas
pela Câmara ou pelo Senado, mas que ainda não
tiveram decisão na outra
Casa. Alguns projetos foram aprovados em 1984 e
continuam sem definição
em 2022.
De acordo com o levantamento feito pelo Poder360, 1.475 PLs (projetos de lei) no Senado
esperam deliberação da
Câmara e 1.202 na situação oposta. Pelo artigo
5º do Regimento Interno
da Câmara, as propostas
em tramitação podem
ser arquivadas automaticamente ao final de cada
legislatura. Entretanto,
há exceção para os textos que tramitaram ou são
de autoria do Senado. A
mesma regra é válida na
Casa Alta. O artigo 332
do regimento diz, no en-

tanto, que depois de duas
legislaturas todas as propostas são arquivadas. Os
projetos podem voltar a
tramitar com pedido de
1/3 dos senadores e aprovação do plenário.
Na atual legislatura,
2019-2023, a Casa concentrou 442 projetos ativos aguardando decisão
dos senadores. A Casa
Alta acumula 132 propostas esperando deliberação
dos deputados. O PDC
(Projeto de Decreto Legislativo) 58 de 1984 está
há mais de 13.000 dias à
espera de uma definição
do Senado.
A proposta trata da
proteção do direito sindical, texto adotado pela
Organização Internacional do Trabalho em 1948.
A última movimentação
foi o pedido de audiência
pública na Comissão de
Assuntos Sociais, em 20
de março.

Primeira turma

Funbel promove capacitação sobre TEA
Curso, que é uma extensão do projeto NAFA, ajuda profissionais a lidar com o Transtorno de Espectro Autista
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

V

MUNDO

isando diminuir a
insegurança dos
profissionais em
relação ao trabalho com
pessoas que tenham Transtorno de Espectro Autista (TEA), a Fundação de
Desenvolvimento Social
de Belford Roxo (Funbel)
está realizando a capacitação sobre o tema para ajudar esses profissionais. O
curso é uma extensão do
projeto NAFA (Núcleo de
Acolhimento à Família do
Austista), que atualmente acompanha 60 famílias.
Nesta primeira turma, são
30 pessoas. Mas quem quiser pode se inscrever e ficar
no cadastro reserva através
do Plantão Social ou pelo
número de whatsapp 27614264. É preciso ter em
mãos RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade (é
necessário ter o ensino médio concluído).
A presidente da Funbel,
Clarice Santos, explicou

que muitas pessoas que
têm em sua família alguém
com TEA ou devido a sua
profissão precisam lidar
com pessoas especiais não
se encaixavam no NAFA.
A partir disso foi pensada a
capacitação para o público
em geral que queira participar. “70% da turma tem ensino superior, sendo alguns
pedagogos, professores ou
estejam se especializando.
O conteúdo das aulas é parecido com os do NAFA, só
que mais específico e aprofundado”, disse Clarice.
Cuidados
importantes
De acordo com a pedagoga e fisioterapeuta
Claudia Hosana, o curso
foi montado para todas
as pessoas que cuidam de
pessoas com Transtorno
de Espectro Autista. “Na
parte pedagógica demos
destaque sobre o cuidado,
pois existem muitas coisas que podem atrapalhar
essa criança e ocasionar
mais um déficit no seu dia
a dia. Então, criamos práticas para o seu desenvol-

vimento. E sabemos que o
que falta é a informação e
conhecimento. Muitas pessoas querem ajudar, mas
não sabem como agir com
quem tem TEA. E é importante saber como abordar,
alimentar, ter cuidado nos
lugares, saber evitar crises.
Por isso essa preocupação”, explicou Claudia.
“Trabalhamos inicialmente sobre o desenvolvimento trazendo coisas do
próprio NAFA. Na pessoa
com TEA existe a criança
e o ser humano antes de
qualquer diagnóstico. A
partir disso começamos a
descartar alguns conceitos
de diagnóstico e falamos
sobre o desenvolvimento
infantil. Estamos também
pontuando o desenvolvimento psicológico dessa
criança, a importância de
não pular etapas, dela estar inserida no meio social
infantil e a importância do
brincar. Isso afeta diretamente no desenvolvimento
psicológico. Tudo isso é
para entender e quebrar tabus”, explicou a psicóloga
Renata Freitas.

Rafael Barreto/PMBR

Rafael Barreto/PMBR

Terapia ocupacional
Mãe de uma pessoa com
TEA e advogada, Rhayssa
Santos, 38 anos, está cursando terapia ocupacional e
se especializando em transtorno de espectro autista.
Ela explicou que o autismo
chegou em sua vida de repente. Para ajudar no desenvolvimento de seu filho,
ela buscou conhecimento.
“Sou de Nova Iguaçu e
vim buscar conhecimento
aqui em Belford Roxo e

está superando todas as minhas expectativas. É fantástica a preocupação com
as famílias, as crianças
e a inclusão. Agradeço a
prefeitura pela iniciativa e
proporcionar esse momento. A equipe é maravilhosa,
atendimento humanizado,
profissionais altamente capacitados e atenciosos. Eu
coordeno um projeto em
minha igreja sobre inclusão
e levo todo o conhecimento
que adquiro aqui”, desta-

cou Rhayssa.
Dentre os temas abordados no curso estão: o
conceito e características
típicas do TEA; a prevalência do TEA na população;
escalas de rastreamento de
sinais de TEA; transtornos psicológicos e neurológicos da Infância e fase
adulta; a aprendizagem e
o afeto nas fases do desenvolvimento; o impacto do
autismo nas atividades de
vida diária.

Fortes chuvas matam mais de 120 pessoas no Paquistão
PAQUISTÃO - O governo
paquistanês divulgou no último domingo (31) que as fortes chuvas dos últimos dias já
causaram mais de 120 mortes
na província de Baluchistão,
a maior do país. A autoridade
nacional de gestão de desastres informou ainda que pelo
menos 312 pessoas morreram

desde junho em consequência
das “chuvas de monções” ,
que ocorrem normalmente de
junho a setembro.
O Paquistão, que sofreu
uma onda de calor extremo
no início deste ano, está entre os países mais vulneráveis no Índice Global de Risco Climático, que registra a

perda econômica e humana
pelas mudanças climáticas.
Estima-se que o país tenha
perdido 10 mil vidas devido
a desastres ambientais. Para
piorar o cenário, um terremoto de 5,6 graus na escala Richter foi registrado também
no domingo (31) no Baluchistão. O governo não con-

firma mortes ligadas ao tremor. Em um vídeo publicado
nas redes sociais, é possível
ver imagens de áreas completamente alagadas por um longo trecho de terra. O premiê
Shehbaz Sharif sobrevoou a
região e conversou com moradores sobre a tragédia. As
autoridades destacaram que

os trabalhos de assistência e
salvamento estão em curso.
A agência NMDA (Agência Nacional de Gestão de
Desastres) entregou às vítimas das chuvas e inundações
pacotes de alimentos, tendas,
kits de cozinha, mosquiteiros, kits de higiene, cobertores e lonas.
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esportes 5

quartas de final

Flamengo inscreve Cebolinha,
Vidal e Pulgar na Libertadores

divulgação

Jogadores ficam à disposição do técnico Dorival
Júnior para os duelos pelas quartas de final
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Flamengo enviou
para a Conmebol
a lista de inscritos
para as quartas de final da
Libertadores com as três
substituições
possíveis.
Everton Cebolinha, Vidal e
Erick Pulgar estão regularizados para entrar em campo
nos duelos com o Corinthians. O clube retirou da re-

lação três jogadores que se
transferiram recentemente.
Everton Cebolinha entrou
na vaga de Andreas Pereira e ficará com a camisa
18. Vidal ocupará o espaço
deixado por Arão e herdará
a camisa 5, enquanto Erick
Pulgar, que já teve o nome
publicado no BID, usará a
camisa 2 que era de Gustavo
Henrique.
Pulgar não joga desde o
dia 20 de maio, quando participou do empate em 1 a 1

do Galatasaray com o Antayaspor. Caberá a Dorival
Júnior e sua comissão decidirem se o chileno será relacionado já na partida desta
terça ou apenas na volta, no
Maracanã, dia 9.
Anunciado pelo Flamengo após a vitória por 4 a 1
sobre o Atlético-GO, sábado
(30), no Maracanã, o lateral-direito uruguaio Guillermo
Varela só poderá ser inscrito
caso o time passe para a semifinal.

Vidal usará a 5 que era de Arão na Libertadores

Botafogo começa a colher
frutos com o novo time B

A torcida está de olho
no mercado, mas não foi
apenas fora do clube que o
Botafogo buscou reforços
recentemente. Puxado por
Jeffinho, o projeto de time
B, uma das obsessões de
John Textor, começa a dar
frutos ao elenco principal
poucos meses depois de sair
do papel.
Contratado inicialmente para atuar na equipe de
baixo, o atacante foi titular
mais uma vez no último
sábado (30), contra o Corinthians. Não só ele, como
o zagueiro Lucas Mezenga
é outro promovido ao time
de cima a engatar duas
partidas seguidas entre os
11 de Luís Castro. Os dois
aproveitaram brechas no
elenco e ganharam espaço. Com menos destaque,
nomes como DG e Daniel
Cruz também frequentaram
o elenco principal. É o que

Divulgação

Atletas vindos de categoria recém-criada ganham espaço no elenco

também esperam os 27 jogadores que estão no time B
e tentam chamar a atenção
da comissão técnica de Luís
Castro. A maioria já passou
da idade de jogar nas divisões de base e ganhou mais
uma etapa para continuar no
Botafogo mesmo sem espaço no grupo profissional.
O projeto saiu do papel às

Fluminense x Cuiabá:
16 mil ingressos foram
comprados em 2 dias
Quase 16 mil ingressos
já foram vendidos para a
partida entre Fluminense e
Cuiabá, pela 21ª rodada do
Campeonato Brasileiro, que
acontece no próximo dia 7
de agosto (domingo), às 16h,
no Maracanã. As vendas tiveram início no último sábado (30), com os check-ins de
sócios. A venda online para
não-sócios e torcedores visitantes terá início hoje (2),
enquanto a comercialização
nas bilheterias acontece a
partir de quinta (4). Para utilizar acessar o estádio com o
QR Code dinâmico, o sócio
deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login com

o CPF (apenas os números,
sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio.
Após finalizar o check-in,
deverá ser feita a validação
através do token disponibilizado no APP (Quem já tem o
APP baixado não precisa fazer a validação). O QR Code
dinâmico ficará disponível
6 horas antes do evento. Ele
é baixado automaticamente no momento em que o
sócio entra no APP e ficará
disponível na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o
QR Code funcionará mesmo
que não haja conexão com
internet e o acesso ao estádio
será somente com o APP.

pressas no Botafogo, como
o ge contou há alguns meses. Na reta final da primeira janela de transferências,
o empresário John Textor
colocou o departamento de
futebol na missão de começar um elenco praticamente
do zero e colocá-lo para disputar o Brasileirão de Aspirantes deste ano. Chegaram

mais de 20 jogadores, e parte da comissão técnica anterior à chegada de Luís Castro foi realocada para a nova
categoria. A função primeira
é desenvolver jogadores,
mas o início de trabalho é de
bons resultados também no
campo, já que a equipe está
invicta e lidera o grupo no
campeonato nacional.

Flamengo tem lucro
de R$ 44 milhões no
segundo trimestre

O Flamengo divulgou
a demonstração financeira do segundo trimestre
deste ano e registrou lucro de R$ 44 milhões, que
compensou parcialmente
as perdas do primeiro trimestre (R$ 63,6 milhões),
o que já era previsto no
orçamento por causa da
receita menor (Carioca).
Agora, o déficit acumulado no ano é de R$ 19,7
milhões. A receita bruta
acumulada é de R$ 437,7
milhões, e o clube acredita que conseguirá alcançar
até o fim do ano a meta de
bater a marca de R$ 1 bilhão.
“Continuamos acreditando que o resultado no
ano seja superavitário,
mantendo-se em patamares registrados em 2021
ou acima, o que dependerá do alcance da perfor-

mance esportiva projetada”, diz o relatório.
O grande destaque no
segundo semestre é a retomada com mais força
da receita de “Matchday”
(bilheteria e sócio-torcedor), graças aos grandes
públicos. No primeiro semestre, foram R$ 65 milhões neste quesito.
Na demonstração ainda
não consta os resultados
financeiros da classificação para as quartas de
final da Libertadores e
Copa do Brasil, e nem a
receita dos jogos de volta,
que aconteceram depois
do dia 30 de junho.
No relatório, o clube
informa que tem R$ 130,2
milhões em caixa, entre
conta corrente e aplicações de renda fixa, que são
facilmente convertidas em
dinheiro.

Paulo Victor volta a São Januário como jogador do Vasco
divulgação

Apesar do resultado
frustrante, o empate sem
gols com a Chapecoense
no domingo (31), foi especial para Paulo Victor. É a
primeira vez que o lateral-esquerdo pisa em São Januário como jogador do
Vasco, seu clube do coração.
O jogador de 21 anos foi
anunciado como reforço
do Vasco, emprestado pelo
Internacional até julho de
2023.
Antes de rolar a bola, ele
vestiu a camisa do clube e
posou para algumas fotos
no gramado do estádio e ao
lado da estátua de Roberto
Dinamite.
Jogador foi revelado pelo Nova Iguaçu
Nascido em Bocaiúva,
em Minas Gerais, Paulo rioca e foi criado no Rio de co, como mostram as fotos
Victor tem pai e mãe ca- Janeiro. É torcedor do Vas- de infância publicadas pelo

próprio clube no momento
do anúncio. PV já frequentou muito São Januário
como torcedor.
“A ficha ainda não caiu.
Estou até um pouco nervoso, não tem como não estar.
É um sonho que eu nunca
deixei de ter, só foi ficando
mais maduro. Eu joguei no
Botafogo contra o Vasco,
deu até um aperto no coração”, confessou ele, que
defendeu o Bota no ano
passado.
Revelado nas categorias
de base do Nova Iguaçu há
dois anos, Paulo Victor jogou 18 partidas pelo Botafogo em 2021 antes de ser
contratado pelo Inter. Pelo
Colorado, foram 27 jogos.
Ele ainda busca seu primeiro gol como profissional.

Vasco vai solicitar áudio e imagens do VAR à Confederação Brasileira de Futebol

A arbitragem foi pauta
após o empate entre Vasco e Chapecoense, em
São Januário. Nesta se-

mana, o clube carioca vai
O pedido de pênalti em pais questionamentos do
enviar ofício à CBF para lance com Eguinaldo na clube.
solicitar imagens e áudios área da Chape e a expulExpulso no segundo
do VAR de dois lances.
são de Nenê são os princi- tempo, Nenê ficou revol-

tado com o árbitro Douglas Marques das Flores.
O camisa 10 disse que
não entendeu o fato de ter

recebido cartão vermelho
e afirmou que o árbitro
“estragou o espetáculo” e
quis aparecer.
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BENEFÍCIO SOCIAL

Auxílio Brasil: parcela de
R$ 600 começa neste mês
Governo decidiu antecipar o calendário de agosto em 9 dias

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

adicional de R$
200 para os beneficiários do Auxílio Brasil já começa a ser
pago em 9 de agosto. Assim, o valor mínimo pago
passará de R$ 400 para
R$ 600. No entanto, esse
novo valor só será pago
até dezembro.
O valor mínimo de R$
600 será pago dentro do
calendário do programa,
utilizando os mesmos
meios de pagamento. O

governo decidiu antecipar o calendário de agosto
em 9 dias. As parcelas do
próximo mês serão pagas
entre os dias 9 e 22 – o
calendário anterior previa
pagamento entre os dias
18 e 31 de agosto.
O acréscimo no valor
do benefício faz parte do
pacote social pré-eleitoral
criado pela chamada PEC
Kamikaze,
promulgada
pelo Congresso no dia 14
de julho.
Entre outros pontos, a
emenda constitucional aumentou o valor do Auxílio
Brasil de R$ 400 para R$

Divulgação

600, ampliou o vale-gás e
criou um “voucher” para
caminhoneiros e um auxílio para taxistas. O custo
total do pacote pré-eleitoral chega a R$ 41,2 bilhões. No caso do Auxílio
Brasil, o total liberado é
de R$ 26 bilhões.
O acréscimo de R$ 200
não será levado em conta
para cálculo no caso de
pagamento de parcelas
retroativas, segundo portaria que regulamenta os
recursos, ou seja, parcelas
eventualmente atrasadas
terão o valor mínimo anterior, de R$ 400.

Acréscimo de R$ 200 será pago até dezembro

Fila de espera
Após a fila ser zerada
em janeiro, o número de
pessoas à espera do Auxílio Brasil vem aumentando
novamente desde fevereiro. A liberação de novos
beneficiários depende do

orçamento do governo.
Por isso, para conseguir
aumentar novamente o número de beneficiários, será
preciso mais dinheiro para
o programa. O governo
conseguiu a liberação de

R$ 26 bilhões com a promulgação da PEC. Mas
não se sabe se esse dinheiro
será suficiente para incluir
todos os potenciais beneficiários que estão na fila.
Em abril, eram 2,78 mi-

lhões de famílias à espera
de conseguir o benefício,
de acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM). O número de
famílias beneficiárias no
programa naquele mês era

Rio tem 28 mil vacinas que vencem hoje
A Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro
(SMS) tem 28 mil doses da
vacina AstraZeneca contra
a covid-19 que só podem
ser usadas até hoje (2), por
ser o último dia em que estarão dentro do prazo de validade. E na cidade, há mais
de 3 milhões de pessoas que
podem receber as doses por
não terem completado seus
esquemas vacinais contra o
SARS-CoV-2.
A vacina AstraZeneca
pode ser aplicada apenas em
adultos, com idade a partir
de 18 anos, e pode fazer
parte tanto do esquema básico de vacinação - primeira
e segunda dose - quanto dos
reforços.
No município do Rio de
Janeiro, todos os maiores de
18 anos já podem receber
as duas doses de reforço,
respeitando os intervalos

Divulgação

3 milhões de pessoas estão aptas a se vacinarem

de ao menos quatro meses
entre as doses. Apesar disso, a maior parte dos jovens
adultos não recebeu todas
as doses de reforço indicadas para suas faixas etárias
e poderiam ser imunizados
com essas vacinas que correm o risco de serem descartadas.

Mais de 523 mil pessoas
entre 30 e 39 anos de idade
receberam apenas a primeira dose de reforço, e 385 mil
pessoas tomaram apenas
o esquema básico, de duas
doses ou dose única. Esse
contingente chega perto de
1 milhão, se somada às 83
mil pessoas de 30 a 39 anos

que só se vacinaram com a
primeira dose.
Também poderiam receber essas doses mais de 1
milhão de jovens de 20 a
29 anos de idade, quase 800
mil pessoas de 40 a 49 anos,
e mais de 500 mil com 50
a 59 anos. Essas pessoas tomaram apenas uma dose de
reforço, não tomaram nenhuma ou ainda estão com
apenas a primeira dose registrada nos cartões de vacinação.
O prazo desses e outros
lotes da vacina contra a
covid-19 produzidos pela
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) era inicialmente
de 6 meses, mas foi ampliado pelo Ministério da Saúde
para 9 meses.
Com a mudança, as vacinas, que venceriam em
maio, poderão ser usadas
até hoje.

Ministério da Saúde encomenda antiviral
para combater a varíola dos macacos no país

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, informou ontem (1) que vai receber por meio da Organização Pan-Americana de
Saúde (Opas) o antiviral
tecovirimat para combate
ao surto de varíola dos macacos no Brasil.
Segundo o ministro, “serão contemplados os casos
mais graves no país em um
primeiro momento”. O antiviral tecovirimat bloqueia
a disseminação do vírus e já
é usado em alguns países.
Trata-se de um medicamento antiviral com atividade

contra ortopoxvírus, como
varíola e varíola dos macacos. É o primeiro medicamento antipoxviral aprovado nos Estados Unidos. A
droga funciona bloqueando
a transmissão celular do
vírus, prevenindo assim a
doença
O Ministério da Saúde já
encomendou 50 mil doses
da vacina contra a varíola
dos macacos. A previsão é
que cerca de 20 mil doses
cheguem ao país em setembro e o restante em novembro. A vacina é produzida
por um laboratório da Di-

namarca e a solicitação dos
lotes para o Brasil foi feita
à Opas.
Na sexta-feira (29) foi
registrada a primeira morte
no Brasil pela doença. Em
nota, o Ministério da Saúde
afirmou que a vítima trata-se de um paciente do sexo
masculino, de 41 anos, com
imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer
(linfoma), que o levaram
ao agravamento do quadro. Ficou hospitalizado em
hospital público em Belo
Horizonte, sendo depois direcionado ao CTI. A causa

do óbito foi choque séptico,
agravada pelo Monkeypox.
O secretário de Vigilância do Ministério, Arnaldo
Medeiros, explicou nesta
sexta-feira que a vacina
que será adquirida é feita
a partir de um vírus não-replicante.
“A OMS (Organização
Mundial de Saúde) não recomenda a vacinação em
massa. Não estamos falando em uma campanha de
vacinação como fizemos
com a covid-19. São doenças absolutamente distintas”, disse Medeiros.

de 18,06 milhões. Já em
julho, passou para 18,13
milhões.
E a tendência é que o
número de pessoas que não
estão contempladas no programa aumente ainda mais,

em meio ao cenário de filas
registradas em várias cidades do país de brasileiros
tentando se inscrever ou
atualizar o Cadastro Único,
que é o que avaliza a entrada no Auxílio Brasil.

Próximo dia D de
vacinação infantil
será em 20 de agosto

Reprodução

Vacinação infantil será contra meningite

O próximo dia ‘D’ de
mobilização nacional para
atualização da Caderneta de
Vacinação da Criança e do
Adolescente está marcado
para 20 de agosto. A ação
acontece em meio às baixas
coberturas vacinais infantis.
Nos últimos três anos,
por exemplo, a cidade do
Rio de Janeiro não atingiu
a cobertura esperada contra
a meningite que ficou abaixo de 80%. A meta da Prefeitura do Rio era chegar a
imunização de 95% do público-alvo, os bebês de 3 a
5 meses de idade, com dose
de reforço aos 12 meses.
Nos sete anos anteriores a
meta foi alcançada. No País
a cobertura não é atingida
desde 2016.
Para o pediatra e infectologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz) Marcio Nehab a
situação é grave.
A meningite pode levar à
morte e a vacinação é a forma mais indicada para prevenir a doença. Os sintomas

podem ser dor de cabeça,
vômitos, febre, recusa em
mamar, sonolência, entre
outros. A transmissão geralmente é através das vias
respiratórias, por gotículas
e secreções do nariz e da
garganta.
Apesar da baixa procura
pela vacina, o número de
casos não registrou aumento expressivo. Entre 2019
e 2021 foram 940 registrados. Bem abaixo dos mais
de 1600 contabilizados na
soma dos três anos anteriores. Em 2022 são 178 casos até agora. Desde 2011,
o maior índice da doença é
registrado na Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona
Oeste do Rio.
A Prefeitura do Rio realizou duas campanhas de
mobilização para aplicação
de doses infantis em 2022,
em abril e em junho. A
baixa cobertura também é
registrada também na imunização contra tuberculose,
hepatite A, Poliomielite e
Rotavírus. Os dados são
da Secretaria Municipal de
Saúde.
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‘Paredão azul’

Bandidagem enfrenta poliçada
do ‘20’ e leva chumbo grosso
PMs da 4ª Companhia Destacada em Nova Iguaçu enfrentam a ousadia
de traficantes e milicianos e impõem o poder de combate da corporação
Antonio carlos

S

horahmunicipios@gmail.com

ob clima tenso, a comunidade Grão Pará,
em Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense, tem
sido alvo de constantes conflitos entre o tráfico e a mílicia. Com o objetivo de minar
a atuação dos criminosos e
restabelecer a paz, por determinação do tenente-coronel
Ângelo Barbosa, comandante do 20º Batalhão de
Polícia Militar (Mesquita), a
corporação mantém intensificado o patrulhamento nas
áreas do entorno da Avenida
Abílio Augusto Távora (Estrada de Madureira).

Na tarde do último sábado (30), três suspostos
milicianos morreram após
trocar tiros com policiais da
4ª Companhia Destacada do
Na ação, os agentes apreeenderam 02 fuzis 5.56mm com
02 carregadores; 01 pistola
45mm com carregador, além
de farta munição.
De acordo com a equipe
do GAT (Grupamento de
Ações Táticas), o confronto
aconteceu na Rua Dom João
após a PM ser alertada por
moradores de que milicianos que seriam integrantes
da quadrilha de Danilo Dias
Lima, o Tandera, um dos
bandidos mais procurados
do Rio de Janeiro, estariam
erguendo barricadas na área

Suspeito de ser
membro da milícia
roda após extorquir
comerciantes
Policiais Militares da
Corregedoria da Geral da
PMERJ/3ª DPJM/Baixada
e 8ª DPJM/ Especializada
em Milícia, (Delegacias de
Polícia Judiciária Militar),
com informações passadas pelo Disque Denúncia
(2253-1177), prenderam em
flagrante Rodrigo Barbosa
da Silva, mais conhecido
como “Orelha”, de 29 anos,
na Rua Dr Mário Pinoti, no
Jardim Nova Era, em Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Os agentes receberam
a informação de que havia
criminosos extorquindo comerciantes da comunidade
de Ouro Verde, ligados a
um grupo paramilitar (milícia) que age na região. Os
comerciantes da localidade
são obrigados a pagar uma
taxa de segurança a partir
de R$ 30. Segundo as informações, quem se recusa
a pagar a taxa teria suas residências invadidas e seus
bens materiais roubados.
Em alguns casos, seriam
brutalmente agredidos pelos milicianos.
‘Orelha’ confessou que
estava trabalhando para a
“Firma”, como são conhecidos os narcomilicianos

Divulgação Polícia Civil

‘Orelha’ foi preso
por policiais militares
em flagrante com R$ 230

da localidade. Com ele foi
apreendido um telefone celular da marca Motorola e
R$ 230 em espécie em uma
bolsa, proveniente de extorsão.
O bandido possui anotações criminais por porte
iIlegal de arma, lesão corporal provocada por socos
e tapas e llesão corporal
provocada por emprego de
arma de fogo, além de outra
Extorsão.
O Disque Denúncia recebe informações sobre a
localização de integrantes
ligados a grupos paramilitares nos seguintes canais
de atendimento: Zap do
Portal dos Procurados: (21)
98849-6099
(21) 2253 1177 ou 0300253-1177 APP “Disque Denúncia RJ”
divulgação

A adolescente Eduarda Paula de Almeida morreu no local

Divulgação

com o objetivo de instalar
venda de entorpecentes e,
assim, confrontar traficantes
da maior facção criminosa
do estado, da Vila Kennedy,
na Zona Oeste Rio, que tentavam ocupar a região.
Atacados a tiros
Ao chegar no Grão Pará,
os policiais foram atacados
a tiros pelo bando e reagiram. Após cessar o confronto, os PMs localizaram três
suspeitos baleados, que foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu,
mas não resistiram. A polícia ocupa a região para estabilizar o clima de tensão na
região e inibir a atuação dos
criminosos.

Os agentes apreenderam armas e mochilas com farta munição

Polícia prende pai que teria abusado
sexuamente dos filhos de 3 e 7 anos
Divulgação/PCERJ

Agentes da Delegacia
de Proteção à Criança e
Adolescente de Niterói,
na Região Metropolitana,
prenderam ontem (1º) um
homem suspeito de estuprar
os filhos de três e sete anos.
A prisão foi efetuada em
uma plataforma de petróleo
na Bacia de Santos. Ele foi
levado para a sede da especializada.
Segundo a Polícia Civil,
O criminoso foi preso em uma
o homem se aproveitava da
plataforma
de petróleo na Bacia de Santos
ausência da mãe das crianças para cometer os abusos. das crianças com as roupas
Durante as investigações,
Recentemente, no entanto, desalinhadas, o que a fez os policiais encontraram
a esposa flagrou o pai e uma suspeitar do estupro.
duas cartas escritas por uma

das crianças, em que ela
relatava os abusos e pedia
socorro.
Além disso, também foi
apreendida uma bolsa contendo preservativos, remédios para disfunção erétil e
lubrificantes íntimos que,
segundo as vítimas, eram
utilizados pelo pai durante a
prática criminosa.
O preso coagia as crianças a não relatarem os abusos sofridos, sob ameaças
de matar a mãe e a avó das
vítimas. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.

Acusado de feminicídio morre em presídio
Samy Foaud Hammad,
que estava preso pelo assassinato da mulher, Ayend
Cristine Nascimento Hammad, morreu no dia 29 de
maio. A informação foi
confirmada pela Secretaria
Estadual de Administração Penitenciária do Rio
de Janeiro (Seap). Ele foi
internado no Hospital Albert Schweitzer após passar mal na prisão, mas não
resistiu. A causa da morte
é insuficiência renal.
Samy foi preso em abril,
um dia depois do corpo de
Ayend Cristine ser encontrado no apartamento onde
o casal vivia, no Boule-

vard 28 de Setembro, em
Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Ele morreu um
mês após o crime.
Policiais foram até o local depois que dois funcionários de Samy chegaram
à 20ª DP (Vila Isabel) informando terem recebido
mensagens por aplicativo
nas quais o chefe deles dizia ter matado a esposa.
A polícia foi ao local e
encontrou a vítima com
o rosto desfigurado por
causa de agressões e com
sinais de estrangulamento. Ela tinha dois filhos,
de 7 e 3 anos. As crianças estavam em um quar-

Reprodução

Samy Foaud Hammad foi preso pela
morte de Ayend Cristine

to do apartamento quando
o crime aconteceu. Em
depoimento na delegacia,
ele afirmou que perdeu o
controle durante uma dis-

cussão com a mulher. Ele
foi preso em um hotel no
Centro de Petrópolis, na
Região Serrana do estado.

Grupo ouvia músicas de facção rival quando
foi atacado a tiros por bandidos na Baixada

As vítimas do ataque
a tiros na madrugada do
último domingo (31), em
Duque de Caxias, ouviam
músicas que faziam alusão
a uma facção rival quando
bandidos passaram atiran-

do. Eduarda Paula de Almeida, de 15 anos, e Caio
Luiz de Souza Leme, 23
anos, morreram. Outras
quatro vítimas permaneciam internadas na manhã
de ontem (1º). Três rece-

beram alta.
O crime foi na Praça
Rio Branco, em Gramacho, região dominada por
uma facção, e os amigos
ouviam funks que citavam
outras quadrilhas. Bandi-

dos perceberam e retaliaram, de acordo com moradores.
O caso é investigado
pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Hora
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internet grátis

Praias do Rio ganham rede Wi-Fi
Wi-Fi da Orla Rio estará disponível, inicialmente, na Zona Sul do Rio de Janeiro
aos visitantes e moradores.
izabelle rodrigues
Inicialmente, o projeto eshorahmunicipios@gmail.com
tará disponível na extensão
que liga o Forte do Leme
ariocas não preci- ao Forte de Copacabana, na
sam mais usar redes Zona Sul.
móveis em praias
Nova plataforma estará
do Rio de Janeiro. A Orla disponível em 32 duas baRio anunciou uma rede ses, abrangendo 64 quiosWi-Fi gratuita em mais de ques nas praias de Copa60 quiosques localizados cabana e do Leme. Para
na Zona Sul da cidade. A usá-la, basta se conectar à
iniciativa é fruto de uma rede “#Orla Rio#”. Antes
parceria entre a concessio- de aproveitar a conexão, os
nária e o Grupo Muzika, usuários terão de preencher
responsável pela solução um cadastro inicial para
de gerenciamento de usuá- garantir o acesso à internet
rios Skyfii. A novidade fa- sem custo algum.
cilita o acesso à internet em
Aposta da concessionápraias da cidade. Segundo ria de quiosques é grande.
uma publicação no site da Segundo a Orla Rio, estiOrla Rio, a operação está ma-se que a rede receberá
disponível e levará conexão cerca de 15 mil acessos si-

C

multâneos e vai disponibilizar aproximadamente de 1
TB de internet diariamente. O projeto deve atender
2 milhões de pessoas que
transitam na orla das praias
do Leme e Copacabana.
A estrutura também foi
garantida graças a uma
aproximação entre a Orla
Rio e o Grupo Muzika.
Através dessa parceria,
a concessionária ganhou
acesso ao software Skyfii,
que ficará responsável pelo
gerenciamento de usuários.
“Buscamos cada vez
mais proporcionar uma infraestrutura de alta qualidade aliada a experiências
únicas na orla para turistas
e cariocas, inclusive através de ativações e vivências

Divulgação

Internet grátis é oferecida pela Orla Rio

phygital – que unem o físico com o digital”, afirmou
João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Lei Municipal de Redução do
Ruído Urbano é sancionada

Divulgação

O prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes,
sancionou o projeto de lei
dos vereadores César Maia
(PSDB) e Paulo Pinheiro
(PSOL), que institui o Programa Municipal de Redução do Ruído Urbano.
Entre outras medidas, a
lei determina a elaboração
do Mapa do Ruído Urbano do Rio, que permitirá
a identificação das áreas
onde o Poder Público deProjeto de lei é dos vereadores César Maia e Paulo Pinheiro
verá atuar para garantir a
tranquilidade dos bairros.
interesses, regular a utili- tores e promover a cultura as estão entre os tópicos da
Além disso, harmonizar zação de máquinas e mo- do respeito entre as pesso- lei.

Feira do Empreendedor retorna ao Rio
de Janeiro nos dias 1 a 3 de setembro
Em setembro, a Feira do
Empreendedor, do Sebrae
Rio, está de volta ao estado do Rio. O maior evento
voltado ao empreendedorismo acontecerá, de forma
presencial, entre os dias 1
e 3 de setembro, no Centro de Convenções ExpoMag, na Cidade Nova. Em
sua décima edição, mais de
120 pequenos negócios vão
expor seus produtos e a expectativa é que mais de 30
mil pessoas compareçam
aos três dias de evento. A
Feira contará com palestras,
oficinas, rodadas e sessão
de negócios, atendimento,
consultorias individuais e
13 salas de capacitação. As
inscrições podem ser feitas
pelo link: https://feiradoempreendedor.sebraerj.com.
br/
“É uma alegria realizar
uma nova edição da Feira

Divulgação

Mais de 120 pequenos
negócios vão expor seus produtos

do Empreendedor. O Rio de
Janeiro conta com 8,4% de
pequenos negócios, sendo o
terceiro estado do país com
maior número em atividade.
Vamos promover o acesso a
informações sobre gestão
de negócios, por meio de
atendimentos, consultorias
e palestras. Esse evento
será um agente promotor
do desenvolvimento da
economia do nosso estado
para quem empreende ou
quer empreender”, conta

Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae
Rio. O retorno ao presencial promete movimentar o
evento. Os empreendedores
que querem aproveitar essa
oportunidade para garantir
esse contato com o público
poderão optar pela metragem do espaço que melhor
se adapta à exposição do
seu negócio. O contato para
negociação de estandes
deve ser feito diretamente
pelo Sebrae Rio. Para quem

for visitar a feira, as inscrições são gratuitas e podem
ser feitas de forma on-line
no site da Feira.
“O mercado está aquecido querendo esse contato
presencial. Todos estão em
busca de novidades que venham a contribuir com novos modelos de negócios
e estratégias para captar
clientes. Quando o evento
é presencial movimenta a
cadeia econômica, gerando
receitas, novos negócios e
networking”, complementa
Alvarenga. A Feira do Empreendedor é considerada
o maior evento presencial
de empreendedorismo do
mundo, com mais de 170
edições e a marca de, aproximadamente, 2 milhões e
meio de visitantes. No Rio
de Janeiro já está em sua 10ª
edição. Sendo que a última
foi realizada em 2015.

Orla Rio também vai
aproveitar o projeto para
oferecer conteúdo exclusivo com informações e no-

vidades sobre os quiosques
e orlas. A iniciativa também
visa distribuir promoções
especiais aos cadastrados.

Ministério nega campanha
de vacinação contra
varíola dos macacos
O Ministério da Saúde
afirmou que o Brasil tem
50 mil doses da vacina
contra a varíola dos macacos e que não preveem
uma vacinação em massa. Caso o cenário mude,
a pasta afirma estar aberta a fazer acordos com
laboratórios como, por
exemplo, o Butantan. A
declaração ocorre depois
de a pasta confirmar hoje
uma morte relacionada à
varíola dos macacos, no
Brasil.
“Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 41 anos, com
imunidade baixa e comorbidades, incluindo
câncer (linfoma), que o
levaram ao agravamento
do quadro. Ficou hospitalizado em hospital público em Belo Horizonte. A causa do óbito foi
choque séptico, agravada pela doença”, afirmou
o governo.
De acordo com o boletim mais recente do
ministério, 1.066 casos
da doença foram registrados no país, a maioria
em São Paulo e no Rio
de Janeiro. O ministério
está tratando a doença
como surto, o primeiro
estágio da evolução de
contágio, antes de epidemia e pandemia. O surto acontece quando há
o aumento repentino do
número de casos de uma
doença em uma região
específica, maior que o
esperado pelas autoridades.
O secretário de Vigi-

lância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que a
pasta entendeu que precisava aumentar o nível
de alerta para a doença.
“Os primeiros casos
eram importados, tinham
clara relação com viagens a países com surto
ativo, mas hoje no Brasil, temos transmissão
comunitária.
Aí a grande importância das pessoas, ao sentirem qualquer sintoma,
procurarem uma Unidade Básica de Saúde”,
afirmou.
O Ministério montará um grupo para coordenar a resposta, com a
participação de várias
instituições de saúde,
como o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Conasems (Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde), Anvisa
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e a
Opas, braço da OMS nas
Américas.
Ainda não há vacina
disponível para a doença
no país, mas a pasta diz
que negocia a compra.
“A pasta tem buscado
as alternativas céleres
para aquisição da vacina e articulado com a
OPAS/OMS as tratativas
para aquisição do imunizante. Dessa forma,
o Programa Nacional
de Imunizações (PNI)
poderá definir a melhor
estratégia de imunização
para o Brasil”, afirmou
em nota.

Sinal 5G chega hoje a Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre

A partir de agora, a rede
5G começou a funcionar
em Belo Horizonte (MG),
João Pessoa (PB) e Porto
Alegre (RS).
A liberação para ativar
o sinal de 5G foi anunciada na quarta-feira (27)

pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para
os Problemas de Interferência (Gaispi), ligado à
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Com a decisão, as capitais

acompanham Brasília, a
única cidade onde o sinal
da nova tecnologia já está
disponível.
A avaliação do Gaispi é
que essas capitais atenderam os requisitos mínimos
necessários à liberação

da faixa de 3,5 gigahertz
(GHz), como a realização
de testes preliminares para
identificar e sanar a possibilidade do sinal do 5G
afetar a recepção das antenas parabólicas domésticas ou mesmo sistemas

profissionais, tais como
sinais por satélite emitidos em frequências adjacentes.
Segundo a Anatel, as
prestadoras de telefonia
móvel que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz

têm até 29 de setembro
para cumprir a primeira
exigência de cobertura do
Edital de 5G: a instalação
de, no mínimo, uma antena de tecnologia de 5G
para cada 100 mil habitantes nas capitais brasileiras.
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Tipo de lixo que pode
ser transformado em
Sílaba de adubo
“quilo”
Erre

Falta
máxima (?) Diaz,
no futebol atriz
Molha (as plantas)

O das escolas de
samba na Marquês
de Sapucaí é de
1h20

Para o
(Gram.)
Com, em
espanhol
A “casa”
do coelho
Consoantes
de “seiva”

Chegar;
regressar
Amalucado (bras.)

Estas são as principais estruturas do CORAÇÃO:

• ENDOCÁRDIO — membrana protetora da parte interna;

• MIOCÁRDIO — músculo responsável pelas CONTRAÇÕES;

• Ventrículos — CAVIDADES inferiores por onde o sangue sai;

Casa
indígena
Divisão
do limão
Grupo de
alunos da
mesma
sala
Denominação do
cantor
de funk

Falta de
atenção
Apenas;
somente

L

Evento
esportivo
de Lima,
em 2019

Resto
de vela
Sílaba de
“broto”

Peças
móveis
do ventilador
Terceira
letra do
alfabeto

Substantivo
coletivo
de lobos

• Válvula MITRAL — realiza a mesma função da tricúspide, mas do átrio esquerdo para o ventrículo direito.
A R

D R

Correio,
em inglês
Conjunto
de vagões

Comer a
última
refeição
da noite

• Válvula TRICÚSPIDE — impede o REFLUXO de sangue do átrio direito para o
ventrículo esquerdo;

Caso;
namoro
(bras.)
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3/con — pan. 4/mail — time — toca.

Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 01 de agosto de 2022.
SIDNEY CANELLA
Presidente
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PORTARIA Nº 062 DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
Conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA à servidora SULAMITA DO CARMO DA SILVA, matrícula 01-0184/98,
a contar da data do requerimento efetuado através do processo administrativo nº 00873/2022, protocolado em 27 de
julho de 2022.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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500 gramas de peito de
frango cortado em tirinhas 1/4 xícara (chá) de
manteiga 1 unidade de
cebola picada 1 colher
(sobremesa) de mostarda 1 colher (sopa) de
ketchup (ou catchup) 1
pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de tomate sem pele picado 1
xícara (chá) de cogumelo variado | variados escorridos 1 lata de creme
de leite • sal a gosto

O coração é um MÚSCULO do corpo humano localizado no TÓRAX, entre os PULMÕES. Dividido em quatro partes — dois VENTRÍCULOS e
duas aurículas ou ÁTRIOS —, ele é o órgão responsável por IMPULSIONAR o sangue para todo o organismo. Essa ação realiza dois movimentos: a contração, ou SÍSTOLE, e o relaxamento, conhecido como DIÁSTOLE.
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Ingredientes

ILUSTRAÇÃO: CANDI

• PERICÁRDIO — MEMBRANA que protege o órgão pelo lado externo;

Rubro-(?),
apelido do
flamenguista

Tecla
para
apagar
(Inform.)

BANCO

O coração humano

• Átrios — cavidades superiores por onde o SANGUE entra no coração;

(?)-book,
livro
eletrônico
(Inform.)

Modo de preparo

Estrogonofe
de frango

Fio (do
violão)
Crianças, no
Candomblé

Esticar
muito

É escalado pelo
técnico

Refogar a cebola e o
alho no azeite de oliva.
Juntar a carne moída.
Temperar com sal e pimenta a gosto.
Adicionar o extrato de
tomate, em seguida a
salsinha. Misturar e reservar.
Em uma panela, com
água fervente, dispor as
abobrinhas e deixar cozinhar por 15 minutos. A
casca e o miolo devem
ficar macios. Cuidar
para não se desmancharem.
Com o auxílio de uma
faca, cortar a parte de
cima da abobrinha e
com uma colher, retirar
as sementes de dentro.
Rechear com a carne
moída e servir.

Cultiva
(a terra)

C
R R A Q
E
R U
G A L I
A C A
CO
E
S T E N
V I R
N E G
C A S O
D
M
C O T O
E
R
A T E I
R O M A

1 colher de sopa azeite
de oliva; ½ cebola picada em cubinhos; 1 dente de alho picado; 200g
de carne bovina moída;
Sal a gosto; Pimenta do
reino a gosto; 2 colheres de sopa de extrato
de tomate; ½ maço de
salsinha picada; 2 abobrinhas de tronco redondas.

Sabor
picante
como o da
pimenta

© Revistas COQUETEL

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

P
T E
G E N
M A
P L
AC O T
D I
E
D EL
D E S
S O
F
T I M
A L C
E

Ingredientes

A origem
da vodca
O papel
lustroso
Unidade
hereditária (Biol.)
Amiga da
Mônica
(HQ)
Chapa de
automóvel

www.coquetel.com.br

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

Habitante
do nosso
planeta

Mini abóboras
recheadas com
carne moída
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Não jogue
lixo nas ruas.
A população
agradece!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti
atos oficiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO UNITARIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1670/2022
Objeto: A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Kit de Material
Esportivo para atender a Rede Municipal de Ensino da

Secretaria Municipal de Educação de São Joao de Me- horas, mediante a entrega de 02 (DUAS) resmas de papel A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o
riti/RJ. Data de abertura: 12/08/2022 às 10:00 horas.
carimbo com CNPJ da empresa interessada. SEBASRetirada do Edital de Pregão Presencial: Na sala da TIÃO JOEL DE OLIVEIRA – Presidente da Comissão
Subsecretaria de Licitações e Contratos, sito à Av. Pre- Permanente de Licitação/PREGOEIRO. São João de
sidente Lincoln, 899 – 2º Andar – Vilar dos Teles – São Meriti, 29 de julho de 2022.
João de Meriti/RJ, CEP 25555-200.das 11:00 às 16:00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Modo de preparo
Derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar
transparente.
Junte o frango e tempere com o sal.
Mexa até o frango dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda,
o catchup, a pimenta-do-reino e o tomate picado.
Cozinhe até formar um
molho espesso.
Se necessário, adicione
água quente aos poucos.
Quando o molho estiver
encorpado e o frango
macio, adicione os cogumelos e o creme de
leite.
Mexa por 1 minuto e retire do fogo.
Sirva
imediatamente,
acompanhado de arroz
e batata palha.

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO
Errata do Pregão Presencial 053/2022
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10:00 horas, do dia 16 de agosto
de 2022 na Sala de Licitações do Centro Administrativo
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 053/2022 na
modalidade Pregão na forma presencial, tipo menor preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS para atender
a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
conforme especificações contidas na errata do edital e
seus anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 2375/2022. A Errata do Edital poderá ser
retirada no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada da
errata do edital na Secretaria de Licitações Compras e
Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e

documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 2.430.958,33 (dois milhões, quatrocentos e
trinta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e
três centavos)
Porto Real, 01 de agosto de 2022.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

Nomes
Função Inicio Prorrogação
Andrezza Rodrigues de Souza
Docente IV –
Ciências			31/07/2022
Patricia Vieira da Silva		
Docente IV –
Inglês			31/07/2022
Vanderson Sizino Menezes
Docente IV –
Matemática		 31/07/2022		
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 0950 DE 29 DE JULHO DE 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
R E S O L V E:

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito
PORTARIA Nº 0951 DE 29 DE JULHO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
Art. 1º - PRORROGAR, pelo período 06 (seis) meses, USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
os contratos de trabalho do servidor abaixo relacionado,
em razão de ainda existir excepcional necessidades
R E S O L V E:
dos serviços dos mesmos:
Art. 1º - EXTINGUIR, por término de prazo, o contrato
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Hora

atos oficiais

terça-feira, 02 de agosto de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ocupar o cargo de Docente IV- Matemática, em virtude
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO da aprovação e classificação no Concurso Público
Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº 001/2018,
•
LEONARDO GONÇALVES,
a partir de ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
homologado mediante publicação em Diário Oficial de
31/07/2022, matricula 10112, função Docente IV –
20 de março de 2019.
Geografia da Secretaria Municipal de Educação, Cultura
R E S O L V E:
e Turismo, a vista do Processo nº 5031/22,
Art. 1º - NOMEAR, para exercer em caráter efetivo no Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal publicação, revogando-se as disposições em contrário.
publicação, revogando-se as disposições em contrário. de Porto Real, TERESA CRISTINA CARDOSO 						
Alexandre Augustus Serfiotis
DE FIGUEIREDO MARTINI, para ocupar o cargo
Prefeito
Alexandre Augustus Serfiotis
de Docente I- Ensino Fundamental, em virtude
Prefeito
da aprovação e classificação no Concurso Público
Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº 001/2018, PORTARIA Nº 0961 DE 29 DE JULHO DE 2022.
PORTARIA Nº 0952 DE 29 DE JULHO DE 2022.
homologado mediante publicação em Diário Oficial de
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL,
20 de março de 2019.
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO
publicação, revogando-se as disposições em contrário. ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
R E S O L V E:
					
R E S O L V E:
Alexandre Augustus Serfiotis
,Art. 1º - RESCINDIR, sem justa causa, o contrato de
Prefeito
Art. 1º - NOMEAR, para exercer em caráter efetivo no
trabalho da(o) servidora (o) abaixo relacionado:
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal
•
MARIA DE FATIMA VILELA, a partir de PORTARIA Nº 0957 DE 29 DE JULHO DE 2022.
31/07/2022 função Psicólogo, da Secretaria Municipal O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, de Porto Real, PEDRO HENRIQUE DIAS SIQUEIRA,
de Saúde, a vista do Processo nº 4352/22.
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS para ocupar o cargo de Docente IV - Geografia, em
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO virtude da aprovação e classificação no Concurso
Público Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
001/2018, homologado mediante publicação em Diário
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Oficial de 20 de março de 2019.
R E S O L V E:
Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito
Art. 1º - NOMEAR, para exercer em caráter efetivo no Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 0953 DE 29 DE JULHO DE 2022.
de Porto Real, SIMONE APARECIDA ARAUJO
Alexandre Augustus Serfiotis
SOARES, para ocupar o cargo de Docente I- Ensino
Prefeito
O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE Fundamental, em virtude da aprovação e classificação
PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos,
LEGAIS.
Edital nº 001/2018, homologado mediante publicação PORTARIA Nº 0962 DE 29 DE JULHO DE 2022.
de trabalho do (a) servidor (a) abaixo relacionado:

FRANGO COM GENGIBRE,
SALSÃO E MAÇÃ
Ingredientes
1 colher (sopa) de creme
vegetal doriana light/1/2
cebola picada/2 colheres (chá) de gengibre
ralado/1/2 kg de filé de
frango cortado em cubos
médios/1/2 xícara (chá)
de vinho branco seco/1/2
xícara (chá) de água/1/2
xícara (chá) de salsão picado/1 maçã verde grande, com casca picada/1
xícara (chá) de maionese
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela média,
derreta o creme vegetal
doriana light e refogue a
cebola e o gengibre por 1
minuto.
Acrescente o frango e refogue até dourar.
Junte o vinho branco e a
água.
Cozinhe em fogo médio
por 10 minutos ou até ficar macio.
Adicione o salsão e a
maçã.
Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo de vez em
quando.
Adicione a maionese
hellmann’s light e misture.
Sirva em seguida.

FRANGO XADREZ
Ingredientes

2 colheres (sopa) de
azeite de oliva/2 cebolas médias cortadas em
cubos/2 dentes de alho
esmagados/500 g de
filé de frango sem pele
e cortado em cubos/sal
a gosto/1 pimentão verde cortado em cubos/1
pimentão vermelho cortado em cubos/1 pimentão amarelo cortado em
cubos/1 xícara (chá) de
cogumelos em conserva
cortados ao meio/1/4 xícara de molho shoyu/1
colher (sopa) de maisena/1/2 xícara (chá) de
água/2 colheres (sopa)
de amendoim torrado.

Modo de preparo

Em uma frigideira ou panela grande, misture a metade
do azeite de oliva, a cebola,
o alho e deixe fritar.
Retire e coloque em um
prato.
Na mesma panela, coloque
o sal, o restante do azeite e
frite os pimentões e os cogumelos por 5 minutos.
Retire e despeje em outro
prato.
Ainda na mesma panela,
coloque o frango e frite até
dourar.
Coloque todos os ingredientes novamente na frigideira, misture bem com
uma colher de pau e refogue por mais 2 minutos.
Em uma xícara, misture o
molho shoyu, a maisena e
a água.
Mexa bem e junte a mistura
de frango.
Cozinhe, mexendo constantemente, até formar um
molho espesso.
Coloque em uma travessa,
polvilhe com amendoim e
sirva quente.

em Diário Oficial de 20 de março de 2019.
R E S O L V E:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL,
Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
publicação, revogando-se as disposições em contrário. ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
			
Alexandre Augustus Serfiotis
R E S O L V E:
Prefeito

Art. 1º - CONCEDER, a partir de 02/08/2022, licença
sem vencimentos por um período de 02 (dois) anos, ao
servidor CARLOS EDUARDO GISI, matrícula nº 9290,
função Docente IV - Artes, do quadro permanente da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo,
de acordo com Art. 124 da Lei Municipal nº 376, de 14 PORTARIA Nº 0958 DE 29 DE JULHO DE 2022.
de Dezembro de 2009, a vista do Processo nº 3725/22.

Art. 1º - NOMEAR, para exercer em caráter efetivo no
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, de Porto Real, TALLITA CRISTIAN DUTRA DE SOUZA,
Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS para ocupar o cargo de Docente I- Educação Infantil,
publicação, revogando-se as disposições em contrário. ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO em virtude da aprovação e classificação no Concurso
Público Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
001/2018, homologado mediante publicação em Diário
Alexandre Augustus Serfiotis
Oficial de 20 de março de 2019.
Prefeito
R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR, para exercer em caráter efetivo no Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal publicação, revogando-se as disposições em contrário.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO de Porto Real, CLÉRI APARECIDA EDUARDO
Alexandre Augustus Serfiotis
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
VIEIRA, para ocupar o cargo de Docente I- Ensino
Prefeito
Fundamental, em virtude da aprovação e classificação
R E S O L V E: no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos,
Edital nº 001/2018, homologado mediante publicação
PORTARIA Nº 0963 DE 29 DE JULHO DE 2022.
Art. 1º - CONCEDER, a partir de 02/08/2022, licença em Diário Oficial de 20 de março de 2019.
com vencimentos pelo período de 180 (cento oitenta)
dias, para acompanhamento de familiar enfermo, a Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
servidora SIMONE APARECIDA SILVA DE SOUZA, publicação, revogando-se as disposições em contrário. USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
matrícula nº 9254, função Docente I – Educação Infantil, 					
R E S O L V E:
do quadro permanente da Secretaria Municipal de
Alexandre Augustus Serfiotis
Educação, Cultura e Turismo, observando §2º do Art.
Prefeito
Art. 1º - PRORROGAR, pelo período 12 (doze) meses,
120 do Estatuto dos Servidores Público de Porto Real,
os contratos de trabalho do servidor abaixo relacionado,
de 14 de dezembro de 2009, a vista do Processo nº
em razão de ainda existir excepcional necessidades
3775/22.
PORTARIA Nº 0959 DE 29 DE JULHO DE 2022.
dos serviços dos mesmos:
Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL,
Função
Inicio Prorrogação
publicação, revogando-se as disposições em contrário. NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS Nomes
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO Maria Eliza de Mattos T. Mastrangelo
Nutricionista			31/07/2022
Alexandre Augustus Serfiotis
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
Prefeito
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
R E S O L V E:
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 0955 DE 29 DE JULHO DE 2022.
PORTARIA Nº 0954 DE 29 DE JULHOL DE 2022.

Art. 1º - NOMEAR, para exercer em caráter efetivo
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO no quadro permanente de cargos da Prefeitura
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
Municipal de Porto Real, REGINA CÉLIA DA SILVEIRA
OLIVEIRA, para ocupar o cargo de Docente I- Ensino
R E S O L V E: Fundamental, em virtude da aprovação e classificação
no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos,
Art. 1º - CONTRATAR, por prazo determinado e Edital nº 001/2018, homologado mediante publicação
a título precário pelo período de 12(doze) meses, as em Diário Oficial de 20 de março de 2019.
servidoras abaixo relacionadas, para atenderem as
necessidades temporárias de excepcional interesse Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
público, em virtude de aprovação e classificação no publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021(SMS), a
vista do Processo Administrativo nº 1330/21.
Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito
Nomes
Função
Dt. Contratação
Teresa Cristina Santos Silva Nogueira 		
Psicólogo				
PORTARIA Nº 0960 DE 29 DE JULHO DE 2022.
01/08/2022

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0964 DE 29 DE JULHO DE 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, para exercer em caráter efetivo no
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal
de Porto Real, MARCIA LAUREANO CANDIDO, para
ocupar o cargo de Médico Cardiologista, em virtude
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, da aprovação e classificação no Concurso Público
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº 001/2018,
publicação, revogando-se as disposições em contrário. ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO homologado mediante publicação em Diário Oficial de
20 de março de 2019.
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
Alexandre Augustus Serfiotis
Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Prefeito
R E S O L V E:
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 0956 DE 29 DE JULHO DE 2022.
Art. 1º - NOMEAR, para exercer em caráter efetivo no 						
Alexandre Augustus Serfiotis
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal
Prefeito
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, de Porto Real, ROBSON DE OLIVEIRA BRAGA, para

Hora

terça-feira,
02 de
de 2022
terça-feira,
02agosto
de AGOSTO
de 2022

atos oficiais
ATOS OFICIAIS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CARNE ASSADA NA
PANELA DE PRESSÃO
Ingredientes
1 kg de miolo de acém/2
folhas de louro/2 colheres
(sopa) de vinagre/1 cebola
picadinha
4 dentes de alho/5 colheres
(sopa) de shoyu/cominho
a gosto/pimenta branca a
gosto/sal a gosto/noz-moscada a gosto/1 colher (sopa)
de óleo
Modo de preparo

Em um recipiente, misture
todos os temperos, acrescente a carne e deixe marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de pressão, acrescente o óleo, a
carne com o molho do tempero e tampe a panela.
Quando a panela atingir a
pressão, abaixe o fogo e
deixe cozinhar por 1 hora.
Está pronto para servir!

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

01 DE AGOSTO DE 2022 PUBLICADO EM
02/08/2022

PORTARIA Nº 1800/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disDE 2022.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis- DAVI SANTANA DO CARMO, do cargo em comissão
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria
RODOLFO FRANCISCO DE CARVALHO, do cargo em Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1812/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO
DE 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1801/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO Nomear, a contar desta data, com fundamento no disDE 2022.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- LINDACI HENRIQUE COSTA DA SILVA, para exercer o
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, cargo em comissão de Secretário Executivo, Símbolo

Processo nº: 04/2726/2022

PORTARIA Nº 1792/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO LEONARDO FREITAS DA SILVA, para exercer o cargo DAS-2, na Secretaria Municipal de Assistência Social,
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, Cidadania e da Mulher.
DE 2022.
A secretária Municipal de Administração, no uso de na Secretaria Municipal de Saúde.
suas atribuições legais,

PORTARIA Nº 1813/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO
RESOLVE: PORTARIA Nº 1802/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disSHIRLEY DA CONCEIÇÃO SIZENANDO, ocupante do Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
cargo de Técnico de enfermagem, matricula 10/18065, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em comislotada na Secretaria Municipal de Saúde, por ter infrin- DAVIDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA, do cargo em co- são de Assessor Especial de Serviço, símbolo DAS-8,
gido o artigo 138 de acordo com a Lei Complementar nº: missão de Chefe da Divisão de Logradouros Públicos, na Secretário Municipal de Conservação.
014 de 31 de outubro de 1997, conforme o contido nos Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Serviço de JAILSON BAPTISTA DINIZ
Conservação.
autos do processo nº: 04/2726/2022.
JOSÉ LUAN DA SILVA DE LIMA
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1803/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO PORTARIA Nº 1814/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO
DE 2022.
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

Matrícula nº 60/70.971

FRANCISCO DE ASSIS GUEDES FILHO, do cargo em os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo
PORTARIA Nº 1793/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na em comissão de Assessor Especial de Serviço, símbolo
Processo nº: 04/3227/2020
DE 2022.

Secretaria Municipal de Educação.

DAS-8, na Secretário Municipal de Conservação.

A secretária Municipal de Administração, no uso de
suas atribuições legais,

VACA ATOLADA

SEVERINO FRANCISCO BATISTA
PORTARIA Nº 1804/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO RICARDO VICENTE DIAS DA SILVA
RESOLVE: DE 2022.

Instaurar Inquérito Administrativo Disciplinar em face de Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Ingredientes

DANIELA SANTOS DIAS, ocupante do cargo de Pro- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

Secretária Municipal de Administração

fessor, matricula 10/44500, lotada na Secretaria Munici- VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, para exercer o

1 kg de mandioca descascada e picada/4 tomates/3
cebolas/cheiro verde a
vontade/3 tabletes de caldo de costela/1 kg e 1/2 de
costela de boi cozida/pimenta a gosto/1 colher de
sopa de colorau/tempero a
gosto

Matrícula nº 60/70.971

pal de Educação, por ter infringido o artigo 138 de acor- cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo

Modo de preparo

Refogue a mandioca e deixe cozinhar
Quando já estiver macia,
acrescente o tomate picado,
a cebola, o caldo de costela
e deixe cozinhar mais um
pouco.
Acrescente a costela de boi,
deixe apurar mais um pouco.
Cozinhe por aproximadamente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde e a
pimenta de sua preferência
Bom apetite.

do com a Lei Complementar nº: 014 de 31 de outubro DAS-9, na Secretaria Municipal de Educação.
de 1997, conforme o contido nos autos do processo nº:

PORTARIA Nº 1805/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO EXTRATO DE CONTRATO
DE 2022.
PROCESSO: 07/0081/2020

04/3227/2020.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

Ingredientes

1 kg de carne moída/2 cebolas picadas/2 tomates picados/sal a gosto/cebolinha
verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/farinha
de rosca/queijo mussarela
Modo de preparo

Despeje numa tigela a carne
moída, o sal, a cebola, o tomate, a salsinha e a cebolinha verde e mexa bem.
Faça bifes e passe cada um
no ovo e farinha de rosca e
frite.
Depois dos bifinhos fritos,
coloque numa travessa que
possa ir ao forno com o queijo por cima.
Por último, faça um molho
com cebola, tomate e massa de tomate e despeje por
cima do queijo, e a gosto o
orégano.
Leve ao forno para derreter
o queijo

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do CONTRATO N°: 19/SEMED/2022
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
cipal, FERNANDA FERREIRA AREIAS DE OLIVEIRA, CONTRATADA: J. OLIVEIRA PRATES EIRELI.
do cargo em comissão de Assessor Executivo, Símbolo OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-

PORTARIA Nº 1794/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social, NECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE APARELHOS
Cidadania e da Mulher.
DE 2022.
DE AR CONDICIONADO PARA TODA A REDE MUNIExonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-

CIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA Nº 1806/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO ROXO/RJ
JOSÉ MAURÍCIO DE MORAES SANTIAGO, do cargo DE 2022.
VALOR: R$ 1.159.370,00 (UM MILHÃO, CENTO E
em comissão de Assessor Especial de Serviços, Sím- Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA
bolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Serviço Público. posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, REAIS).
ALESSANDRA SANTA SILVA, para exercer o cargo em PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) dias.
PORTARIA Nº 1795/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.42.2039
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.32.02
DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- e da Mulher.

FONTE: 1540-FUNDEB

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

NOTA DE EMPENHO: 574
ELIZABETH MARIA SIMÃO, para exercer o cargo em PORTARIA Nº 1807/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo DE 2022.
DATA DE ASSINATURA: 05 de JULHO de 2022.
DAS-8, na Secretaria Municipal de Serviço Público.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

PORTARIA Nº 1796/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO ANGÉLICA GOMES DA SILVA, do cargo em comissão
DE 2022.

CARNE MOÍDA À
PARMEGIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação.

de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria

Exonerar, a contar desta data, com fundamento no Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuniCAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS
cipal, RAFAEL MAIA DA SILVA, o cargo em comissão PORTARIA Nº 1808/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO
de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria DE 2022.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher. Exonerar, a contar desta data, com fundamento do PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0045/2021
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- CONTRATO: 60/SEMOCAP/2021
PORTARIA Nº 1797/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO nicipal, GISELE FERREIRA DA FONSECA COSTA do CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
cargo em comissão de Assessor Especial de Serviços, CONTRATADA: CONSTRUTORA AYLA EIRELI.
DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência DO OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Social, Cidadania e da Mulher.
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRAWUGO ALVES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em

TIVO Nº 60/SEMOCAP/2021, POR ACORDO ENTRE
comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na PORTARIA Nº 1809/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO AS PARTES E CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania DE 2022.
OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍe da Mulher.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- PIO DE BELFORD ROXO/RJ.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- DATA DA ASSINATURA: 13 de JULHO de 2022

PORTARIA Nº 1798/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO pal, GISELE FERREIRA DA FONSECA COSTA, para
DE 2022.

exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo,

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Assistência
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, Social, Cidadania e da Mulher.

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

JULIANA EPIFANIA ROCHA FILGUEIRAS, do cargo
em comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, PORTARIA Nº 1810/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO
na Secretaria Municipal de Saúde.

DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

PORTARIA Nº 1799/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal,
DE 2022.

ANGÉLICA GOMES DA SILVA, para exercer o cargo em

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE
BELFORD ROXO – FUNBEL

posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social, PORTARIA N.º 0023/FUNBEL/2022 DE 01 DE AGOSALINE DE SOUZA TISSI DUARTE, para exercer o car- Cidadania e da Mulher.
TO DE 2022.
go em comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS4, na Secretaria Municipal de Saúde.

Excluir, GIRLANDIA FIDELIS DOS SANTOS, da PORPORTARIA Nº 1811/SEMAD/2022 DE 01 DE AGOSTO TARIA N.º 0022/FUNBEL/2022 DE 29 DE JULHO DE
DE 2022.
2022, publicada no Jornal Hora H em 30/07/2022.
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