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E$quema de R$ 355 milhões

Federal deflagra operação contra advogados
suspeitos de desviar milhões do Sistema S
7

Assassino atrás das grades
reprodução

Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense e a
Divisão de Busca e Recaptura prendem suspeito de ter
roubado e matado Mauro
Koppe Nogueira, irmão do
vereador de Duque de Caxias, André Koppe Nogueira. Identificado como Mateus
Felipe Rodrigues de Brito,
ele tem condenação por tráfico de drogas.

divulgação

7
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Meriti ganha três ambulâncias

Os veículos vão reforçar a frota do atendimento de urgência e emergência do município. A solenidade aconteceu no Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças do Corpo de Bombeiros Militar, em Guadalupe, e contou com a presença do secretário
Estadual de Saúde, Alex Bousquet. A secretária municipal de Saúde, Márcia Lucas, também participou do evento.
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Flordelis é notificada sobre processo
que pode levar à perda de mandato
7

Homem mata o filho com golpes de
faca e transmite por videochamada
7

Alerj aprova PL que cria programa de
estágio para profissionais da Saúde
4

covardão

Deu 15
facadas
na mulher

Ex-marido não aceitou o
fim do relacionamento e foi
pra cima da vítima. Ele vai
responder por tentativa de
feminicídio.
7
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!!!
Nesta quinta-feira (10) quem recebe
o abraço especial da Resenha Cultural
& Cia é a professora, poetisa e escritora
Aline Cunha, de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Aniversariante do dia, Aline promete festejar
a data intensamente ao lado dos familiares e pessoas
queridas. Parabéns, Poetisa e Escritora! Aquele Abraço, Aline Cunha!!!

Hora

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com
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Relembranças
do Arcádia

que Reza”

lão

“Um V
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no Centro Cultural Donana
Divulgaçã

Um dos templos sagrados da Cultura na
Baixada Fluminense, o
Centro Cultural Donana
anuncia novidades para
este mês de setembro.
Já na terça-feira (15),
a primeira atração será
a sessão do curta-metragem “Um Violão que
Reza” no canal do Donana no Youtube.
O curta dirigido por
Azis Gabriel foi contemplado no edital “Cultura
Presente nas Redes” da
Secretaria de Cultura do
Estado do Rio de Janei-

ro. “Que maravilha! estou imensamente feliz
e emocionado por ter a
oportunidade de contar
a história da construção
deste instrumento e ainda por uma equipe dedicada à importância do
áudio visual na narrativa
e no tracejado de cada
ideia escolhida. Obrigado a toda equipe, ao
Giuliano, que ministrou
essa oficina, IFRJ campus Belford Roxo, ao
meu filho Azis e ao Centro Cultural Donana”,
disse Dida Nascimento,

No curta,

Dida Nasci

mento fala

do process

presidente e
um dos fundadores da
entidade.
Transmissão pelo canal: https://www.youtu-

o de recon

strução de

um violão

e sua relaçã

be.
com/channel/
UC_syDt5Vpw_3mk-VsqmdRqw?sub_confirmation=1.

o com a es

o / CC Donana

piritualidad
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O
Donana fica na Rua
Aguapeí, 197, Piam,
Belford Roxo (RJ)

O SOMBRA

Solidariedade

Musa da

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Crente fecha com votos LGBTs

Michele Tameirão
doa cestas básicas
Divulgação

Na tarde de ontem,
quarta-feira (9), a musa
da Inocentes de Belford
Roxo, no Carnaval de
2020, a carismática, Michele Tameirão, entregou
gêneros alimentícios aos
componentes da agremiação. Uma atitude de
respeito e gratidão pelo
modo amoroso como é
tratada pela comunidade.
“É com muita alegria e
muito carinho que venho
fazer a entrega de cestas
básicas, dando continuidade ao trabalho maravilhoso que nosso presidente Reginaldo Gomes
vem desenvolvendo nesta
pandemia. Muitos da nossa escola tiveram a renda
Michelle emocionou os presentes na
quadra da escola em São Vicente
familiar reduzida devido à
quarentena contra o coronavírus e por isso necessitam desta ajuda. Sei que teza que foi de coração. pois para mim temos de
minha colaboração não Sempre que possível esta- ser unidos na alegria da
foi muita, mas tenho cer- rei prestando meu auxílio, folia, nas festas e também
expediente

Nos bons tempos
do teatro iguaçuano,
figuras tradicionais da
eterna terra dos laranjais ajudaram a plantar
arte e cultura com conhecimento de causa e
competência, acima de
tudo. A formação era
prática; era o ‘aqui &
agora’ dos exercícios
teatrais e outras manifestações de cena, música e literatura.
Certa vez, na entrada
do Teatro Arcádia (Travessa Alberto Cocozza,
38, no Centro de Nova
Iguaçu), um momento
de prosa com Dona Alpha Pimenta de Morais,
uma senhorinha com
mais de 70 anos, foi
uma das ocasiões marcantes na carreira deste
Velho Escriba, então
com vinte e poucos
anos. Rolou muita coisa
boa, que contaremos no
próximo comentário.
Dona Alpha, escritora
e poetisa, não perdia
um evento no Arcádia.
(Jota Carvalho).

nos momentos de dificuldades. Tô muito feliz de
estar nessa quadra hoje,
sentindo um pouquinho
do calor da nossa comunidade”, disse a Musa.
A dentista Michele Tameirão desfila há quatro anos, como musa da
Inocentes. No Carnaval
deste ano, saiu na frente
do quarto carro alegórico, que trazia a jogadora
Marta da Silva, no alto.
Sua fantasia representava
as premiações da atleta. A
doação das cestas básicas
e máscaras protetoras foram realizadas na quadra
da agremiação em São Vicente e contou com a presença da presidente das
Alas Reunidas Vera Gorn,
da diretora de Barracão,
Sandra Pinheiro (Dinha) e
vários componentes, que
se emocionaram pelo ato
de amor da musa.

Ninguém lá do
Pombal Chifre de
Ouro está entendendo a figura do prefeito que se prega
evangélico, mas fechou com os rapazes
e moças da Falange
LGBT. “Na hora do
voto, vale qualquer

um”, afirmou ele,
que está mais sujo
do que pau de galinheiro na praça.
Amiga da mulher
mandona do cara
frouxo, Vó Candinha, agente sênior
do SOMBRA, tem
mais novidades.

Preguiçoso ‘mete migué da doença’
“Não só o frouxo tá
mal na fita. Tem vereador cagando na calça
com medo de perder
o excelente emprego
e não dando a cara na
Câmara para não ser
cobrado pelos eleitores
do bairro que o elegeu.

Esse outro frouxo é brabo na rua. Em casa é um
cordeirinho”, revela Vó.
“Esse representante fake
do povo agora deu para
‘meter atestado’ dizendo
que está doente e coisa
e tal”, diz ainda nossa
agente.

Um é corrupto; outro corre do trabalho
Sobre as notas acima, o líder gay e presidente da Boca Maldita,
Nandinho Boquinha
de Veludo, dá sua versão. “Sabe, chefe, um
é corrupto e está com
medo do eleitor. Quase você não o viu apertando a mão do eleitor

ou inaugurando obras
como os outros gestores da área, durante o
mandato. Quanto ao
vereador, não é novidade, em se tratando
de quem é. Um preguiçoso, que hoje está
bem de vida. É o que
acho”.
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Quebra de decoro

Flordelis é notificada sobre processo
que pode levar à perda de mandato
Corregedoria da Câmara entregou documento a deputada
investigada pela morte do pastor Anderson do Carmo

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

deputada
Flordelis (PSD-RJ)
foi
notificada
ontem pela Corregedoria
da Câmara dos Deputados sobre o processo ao
qual responde por quebra
de decoro parlamentar e
que pode levar à perda do
mandato. Acusada de ser
a mandante do assassinato
do marido, o pastor Anderson do Carmo, a parlamentar e os filhos são réus

no processo que apura o
crime.
Corregedor do caso, o
deputado Paulo Bengston
(PTB-PA) foi até o apartamento funcional da deputada, em Brasília, entregar
pessoalmente a notificação. Isso, após a deputada
não comparecer à sala da
Corregedoria na Câmara,
conforme havia sido combinado.

ção, Flordelis negou qual- regimento, a parlamentar
quer desencontro e disse terá cinco dias úteis para
que recebeu o corregedor apresentar defesa.
em casa porque está trabalhando e que, inclusive,
participará da sessão plenária desta quarta-feira.
“Eu quero o mais rápido possível poder provar
minha inocência. Estou
lutando para isso. Eu estou em Brasília para provar minha inocência. Eu
não tenho do que fugir,
Provar inocência
eu não tenho o que temer,
Flordelis tem cinco dias para apresentar defesa à Corregedoria
Em entrevista à impren- eu não tenho do que me
da Câmara, sob o comando do deputado Paulo Bengston (PTB-PA)
sa, após receber a notifica- esconder”, afirmou. Pelo

Tentativas de notificação
O deputado Paulo
Bengston (PTB-PA) infmou que o prazo para a
defesa já deve contar a
partir da entrega da notificação. Pelo regimento, após a entrega da
defesa, ele terá 45 dias

úteis para enviar seu parecer à Mesa Diretora
da Câmara
“Eu creio que esse
prazo será menor, nós
estamos
estimando,
numa força tarefa que
estamos fazendo na

Corregedoria, que num
prazo de 15 dias no
mais tardar esse parecer
já estará pronto e, assim, o caso seguirá para
comissão e conselho de
ética”, disse Bengston.
Flordelis,
contudo,

tem imunidade parlamentar e só pode ser
presa em flagrante por
crime inafiançável ou
quando houver sentença transitada em julgado
para a perda de mandato.

São João de Meriti recebe três novas
ambulâncias do Governo do Estado
Divulgação/PMSJM

A Prefeitura de São
João de Meriti recebeu,
na manhã de ontem, três
novas ambulâncias para
dar assistência ao atendimento de urgência e
emergência do município.
Com o reforço o Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) passa
a contar com 19 veículos
no efetivo. A solenidade
aconteceu no Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças do Corpo
Os veículos foram entregues pelo secretário estadual de Saúde, Alex
de Bombeiros Militar, em
Bousquet, ao lado da secretária da pasta em Meriti, Marcia Lucas
Guadalupe, e contou com
a presença do secretário
Estadual de Saúde, Alex
Bousquet:
“Hoje estamos cumprindo mais uma etapa da
entrega de ambulâncias
para os municípios do Rio
de Janeiro. É importante
ressaltar que esses novos
veículos são fruto do trabalho dos nossos deputados federais que enviaram
emendas parlamentares
para atender essa demanda e melhorar a qualidade
da saúde do nosso estado”, afirmou.
Para a secretária municipal de Saúde, Marcia Lucas, o investimen- governo “Quando assu- nas uma ambulância em móveis. Essa nova aquisito consistente na saúde mi a secretaria a base do operação, hoje estamos ção será fundamental para
é uma forte marca deste SAMU contava com ape- com 19, sendo duas UTIs salvarmos vidas”, disse.

Outro caminho é a
perda de mandato por
quebra de decoro parlamentar, que precisa ser
aprovado por seus pares
no Conselho de Ética e,
em seguida, por maioria
absoluta no plenário da

Câmara.
Segundo a Constituição, um deputado ou senador que tiver um procedimento “declarado
incompatível com o decoro parlamentar” terá
seu mandato cassado.

Faetec dá passo
importante para o
ensino remoto na rede

Muito já foi dito, durante a pandemia do
coronavirus, sobre os
desafios na área da Educação: os reflexos do
distanciamento social na
vida escolar dos alunos,
a falta de acesso às ferramentas digitais, a introdução de novas metodologias, dentre outros.
Buscando reduzir esses
impactos negativos, a
Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec)
dá um passo importante
em relação aos métodos
avaliativos do conteúdo
pedagógico ofertado aos
estudantes até o momento. Por meio da Portaria
635, foi normatizada a
avaliação diagnóstica do
ensino remoto da Rede e
a flexibilização do calendário escolar para o ano
letivo de 2020.
Foram estabelecidos,
em caráter de excepcionalidade, os parâmetros
gerais que serão utilizados na organização da
oferta de ensino remoto
nas unidades escolares,
bem como definidos os
procedimentos pedagógicos de registro e de
avaliação das atividades

escolares realizadas. O
objetivo é realizar um
diagnóstico da situação de cada turma e um
acompanhamento dos
estudantes e de atendimento ao currículo previsto da Faetec, órgão
vinculado à Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação.
“A partir dessa portaria, a Fundação passa a
construir o seu método
avaliativo, considerando todas as variáveis e
seguindo as orientações
do Conselho Estadual de Educação. Afinal,
não esperávamos que
este cenário durasse tanto tempo, mas um ciclo
já foi completado nesse
novo formato. Por isso,
é preciso regulamentar
um sistema de avaliação
de desempenho e dar validade para tudo que foi
feito até agora. O método visa analisar a participação dos estudantes
nas atividades entregues,
relacionadas às habilidades e aos objetivos de
aprendizagem curriculares”, adianta o presidente da Fundação Maicon
Lisboa.

Queimados prorroga vacinação contra sarampo
O Ministério da Saúde
prorrogou o prazo para vacinação contra o sarampo, mas
ainda sem a data definida. O
imunizante, que é destinado a
pessoas com idade entre seis
meses e 49 anos, está dispo-

nível em 17 unidades de saúde (exceto Cethid, Cemeq e
UBS Belmira Vargas). Basta
procurar a unidade de saúde
mais próxima portando identidade, CPF, comprovante de
residência e cartão do SUS.

Desde o início da ação, em
23 de março, mais de seis mil
pessoas já foram imunizadas
contra o vírus em Queimados. De acordo com o secretário municipal de Saúde,
Osiris Melo, a meta do go-

verno municipal é alcançar
95% do público-alvo. A vacinação contra o sarampo é
uma estratégia do Ministério
da Saúde para interromper a
transmissão e eliminar a circulação do vírus no Brasil.

As duas primeiras etapas
ocorreram em 2019, com
a realização de ações nacionais, em outubro, para
crianças de seis meses a
menores de 5 anos de idade. A segunda etapa foi rea-

lizada em novembro para a
população de 20 a 29 anos.
A terceira etapa, que ocorreu entre 10 de fevereiro a
13 de março deste ano, teve
como público-alvo a população de 5 a 19 anos.

Hora
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O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a queda da
economia brasileira em 2020 será ainda menor do que as previsões
de analistas. Afirmou ainda que a atividade econômica está se recuperando mais rápido do que ele mesmo esperava.

quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Puxado pela alta nos preços de alimentos e da gasolina, o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,24% em
agosto, abaixo da taxa de 0,36% registrada em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Polêmica I

Editorial

divulgaç

Suspensão da vacina é
elogiada pela PMS

Um cabo eleitoral do
ex-prefeito cassado, Carlo
Bussato Júnior, o Charlinho, causou polêmica. Ele
gravou um áudio criticando
o Projeto de Lei nº 3.876, de
autoria do vereador Waldemar Ávila, votado recentemente na Câmara.

Cemitério II
O PL propôs a aprovação da criação de um cemitério particular na cidade, semelhante ao Jardim
da Saudade no Rio. Só
que o sectário de Charlinho entendeu que a PL
tinha como proposta a privatização dos cemitérios
existentes em Itaguaí.

Equívoco III
“Até o direito de enterrar seus entes queridos,
as tralhas que ocupam
as cadeiras de nossa casa
de Leis querem tirar do
povo, canalhas! (...) mas
eles querem vender os
cemitérios para alguma
empresa privada, (...)”,
acusou no áudio o ativista.

Estabelecimentos culturais isentos
da cobrança de água e luz

Um projeto de lei aprovado, em discussão única,
pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), ontem, é
um alívio para a párea de
cultura. A PL determina a

suspensão da cobrança de
serviços essenciais como o
fornecimento de água e tratamento de esgoto, energia
elétrica, gás natural e serviços de telefonia e internet
para os estabelecimentos

Amaldiçoados IV

culturais enquanto durar
a pandemia de coronavírus. O texto seguirá para o
governador em exercício,
Cláudio Castro, que tem
até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Contraponto V

No áudio, que circulou nas redes sociais, o
cabo eleitoral chocou ao amaldiçoar a Casa,
incitando o ódio. “Malditos sejam todos os
que votaram a favor dessa patifaria, tomara
que morram e seus familiares não tenham dinheiro para enterrá-los com dignidade (...)”.

Em vídeo postado nas redes sociais, o autor do PL, Waldemar Ávila, apagou o fogo
opositor Justificou afirmando que a lei trata
da criação de cemitério privado. “Já passou
da hora de Itaguaí ter um cemitério como o
Jardim da Saudade”, defendeU.

O anúncio da suspensão da vacina da Oxford
e AstraZeneca feito ontem ganhou elogios da
Organização
Mundial
da Saúde (OMS) que
afirmou em nota está
satisfeita em ver os desenvolvedores se certificando de que os ensaios
clínicos têm integridade
científica.
Os testes estão stand
bye porque uma doença
surgiu em um dos participantes, o que precisa
ser investigado. “A segurança é o principal foco
dos ensaios clínicos para
se encontrar uma vacina.
Quando um participante
tem uma doença potencialmente inexplicada,
que pode ou não estar
ligada à vacina em teste, a prática rigorosa é
investigar. Suspensões
temporárias de ensaios
clínicos de vacinas não
são incomuns quando há

uma avaliação”, diz trecho da nota da OMS.
A organização também disse estar satisfeita
“em ver os desenvolvedores da vacina se certificando que há integridade científica dos ensaios
clínicos ao observar os
protocolos padrões e as
regras para desenvolvimento de vacinas”.
Segundo uma reportagem desta quarta (9) do
“The Financial Times”,
os testes com a vacina
poderão ser retomados
na próxima semana. A
informação foi atribuída a pessoas ligadas aos
ensaios, disse o jornal.
O G1 entrou em contato
com a AstraZeneca para
confirmar a informação,
mas, até a última atualização desta reportagem,
ainda não tinha obtido
resposta.
Fonte:
Agência Brasil

RJ poderá ter programa
de estágio em Saúde

Estado de calamidade

Alerj aprovou contratação de estagiários de enfermagem, medicina, odontologia e técnico de enfermagem
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

om a inclusão
de emendas do
deputado
Marcus Vinícius (PTB), que
aprimoraram a proposta original, a Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj) aprovou ontem,
em discussão única, o
projeto de lei 2425/2020,
apresentado pela deputada Enfermeira Rejane
(PCdoB), que estabelece
um programa de contratação de estagiários na
rede pública de saúde no
período em que durar o
estado de calamidade em
decorrência da pandemia
Covid-19.
O projeto original previa ao Poder Executivo
estadual a contratação de

estudantes do último ano
de enfermagem e medicina. No entanto, com a inclusão de emendas apresentadas pelo deputado
Marcus Vinícius (PTB),
o PL estabelece que poderão ser contratados estagiários dos dois últimos
anos de enfermagem,
medicina, odontologia e
técnico de enfermagem.
Os estudantes deverão
realizar atividades complementares no sistema
público de saúde estadual, não relacionadas ao
enfrentamento do novo
coronavírus,
podendo
atuar nas campanhas de
vacinação; no programa
de saúde da família; em
hospitais não referência
para covid-19; nos serviços remotos de orientação ao público sobre a

Em apenas alguns minutos as equipes fazem o
cadastro, a coleta de sangue e liberam o resultado do teste

covid-19, e outras atividades em sua área de formação, sem contato com
pacientes com suspeita
ou confirmação de Covid-19.

Remanejamento
O objetivo do projeto
de lei é contribuir para
a manutenção dos serviços de saúde essenciais
que não possuem ligação

direta com a pandemia e
possibilitar o remanejamento de profissionais
experientes para os hospitais de referência no
tratamento da Covid-19.

“Ao ampliarmos a
oportunidade de estágio
para estudantes dos dois
últimos anos, contribuímos também para dar
mais vivência na prática
do estágio. É um projeto de lei que valoriza a
importância do profissional da saúde ainda
em formação, além de
contribuir efetivamente
para aumentar o número
de agentes de saúde nas
unidades, beneficiando
toda a sociedade”, afirma
Marcus Vinícius.
A proposta estabelece
pagamento de bolsa no
valor de um salário mínimo, e estágio de seis
horas diárias e 30 horas
semanais. Agora, o governador Cláudio Castro
tem até 15 dias para sancionar ou vetar.

brasil Mais de 300 cidades não registram óbitos por Covid-19
SÃO PAULO - O coordenador executivo do
Centro de Contingência
do Coronavírus em São
Paulo, João Gabbardo,
disse hoje (9) que, dos
645 municípios paulistas,
321 não registram mortes
provocadas pelo novo co-

ronavírus há 14 dias. Se
forem considerados apenas os últimos sete dias,
não há registro de mortes
por óbitos por covid-19
em 422 municípios do
estado. “São indicadores
bastante positivos”, afirmou Gabbardo.

Com 7.793 novos registros da doença e mais
391 mortes nas últimas
24 horas, o estado de
São Paulo soma agora
866.576 casos confirmados do novo coronavírus,
com 31.821 mortes. Do
total de casos diagnosti-

cados, 717.423 pessoas
estão recuperadas, sendo
96.163 após internação.
Há 4.525 pessoas internadas em unidades de
terapia intensiva (UTI)
de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo corona-

vírus, além de 6.059 em
leitos de enfermarias. A
taxa de ocupação de leitos de UTI é de 53,1%
no estado (a mais baixa
desde o início da pandemia) e de 52,6% na
Grande São Paulo. Nesta semana, o estado vem

apresentando novamente
queda no número de óbitos e no número de novas
internações pela doença.
Os dados desta semana,
no entanto, só serão finalizados no próximo sábado.
Fonte: Agência Brasil
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Flamengo
sabia do
perigo no
Ninho do
Urubu

Defensoria Pública descobriu e-mails
reveladores do risco de incêndio

jovens atletas, mostra
que o clube já sabia da
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
necessidade de substituir
as instalações elétricas
Defensoria Púnos alojamentos de conblica do Estado
têineres.
do Rio de Janeiro
Os e-mails, segundo a
afirmou que uma troca de
Defensoria, serão anexae-mails entre funcionádos à ação coletiva morios do Flamengo, nove
vida contra o clube, pemeses antes do incêndio
dindo reparação integral
do Ninho do Urubu, que
a todas as famílias dos
resultou na morte de dez
atletas mortos e também

A

aos demais jogadores da
categoria de base que ficaram feridos à época.
O incêndio no centro de
treinamento (CT) foi na
madrugada do dia 8 de
fevereiro de 2019.
“Os e-mails mostram
que os representantes
do Flamengo (em especial o gerente e o diretor
responsáveis pela administração do CT) tinham

ciência, desde maio de
2018, das gambiarras nas
instalações elétricas do
alojamento da base, tendo o gerente dito que as
instalações foram feitas
no esquema ‘faça-de-qualquer-jeito’”, informou em nota a Defensoria.
De acordo com a instituição, os e-mails também comprovam que eles

sabiam do risco de vida a
que estavam submetendo
os adolescentes que ali
dormiam, e nada fizeram
para evitar a morte de
dez jovens e as lesões em
tantos outros.
“Esses
documentos
são a prova inconteste
da responsabilidade do
clube e serão anexados à
ação coletiva. A Defensoria Pública continuará

buscando a reparação integral dos danos causados pela tragédia no Ninho do Urubu”, concluiu
a nota.
O Flamengo foi procurado, por meio de sua
assessoria, para se posicionar sobre a revelação da troca dos e-mails,
mas informou que não
irá se manifestar. (Fonte:
Agência Brasil)

No Vasco, Talles vibra
com boa fase após lesões
Jogador mais jovem a atuar pelo Vasco no Século 21, Talles encantou a todos
ao receber as primeiras oportunidades no
profissional durante
o Brasileirão do ano
passado.
Algumas
lesões, quase que de
forma consecutiva,
fizeram o jovem demorar a decolar em
2020. Agora, sob o
comando de Ramon
Menezes, o camisa
11 vem recuperando
a boa forma.
“O Ramon tem me
ajudado em tudo que
ele pode. Eu só escuto e guardo tudo.
Tento fazer o melhor

dentro do gramado
para ajudar o Vasco.
Depois de um gol
a confiança muda,
estou sempre trabalhando para dar o
melhor que eu posso. Cada vez mais
concentrada e já me
sinto bem melhor
nas partidas”, disse
o jogador.
O bom momento
de Talles pode ser
comprovado nos números. O garoto é o
líder em assistências
do Gigante da Colina
na atual temporada.
Já foram quatro passes para gols, sendo
dois deles no Campeonato Brasileiro.

O prata da casa também marcou recentemente seu primeiro
gol em 2020.
“Só tenho que agradecer a Deus. Cada
ato que a gente obter
para ajudar a equipe
é muito bom. Ser líder de assistências
mostra que estou
jogando pro grupo,
dando o meu melhor
dentro de campo, fazendo o melhor para
me tornar um atleta profissional mais
completo”, frisou o
atacante.
Confiando
em
mais uma boa exibição de Talles, o
Vasco da Gama vol-

ta aos gramados
nesta quinta-feira
(10), às 21 horas,
para encarar o Atlético Goianiense. Uma vitória sobre
o Dragão
é de suma
importância
para o

Cruzmaltino se aproximar da liderança
do
Brasileiro.

Talles vem sendo importante na equipe de Ramon
Menezes
(crédito: Divulgação)

Justiça do Acre autoriza Bruno a jogar sem tornozeleira
O goleiro Bruno Fernandes poderá retirar
a tornozeleira eletrônica nos dias de jogos
oficiais do Rio Branco
FC. A decisão da Justiça
acreana foi divulgada na
noite de terça-feira (8).
O despacho do juiz
Hugo Barbosa Torquato
Ferreira atendeu a um
pedido dos advogados
do jogador condenado
pela morte da modelo
Eliza Samudio.
A defesa alegou que
o regimento da CBF

(Confederação Brasileira de Futebol) impede o
uso do equipamento nas
partidas e que o aparelho estaria lesionando o
atleta.
A decisão do juiz é
temporária e vale por 30
dias. Segundo Torquato, este é o prazo que o
clube terá para resolver
a situação com organizadores dos torneios. O
time disputa a série D
do Campeonato Brasileiro. “A defesa deverá
provar, no mesmo pra-

zo, que buscou obter
junto ao organizador das
competições a autorização para participação
nos torneios sem a retirada do equipamento”,
explicou o juiz,
A equipe acreana, no
entanto, pretende lutar
para que o jogador que
é aposta do time possa treinar e continuar
disputando as partidas
sem o aparelho. Valdemar Neto, presidente
do time, defendeu que
não é possível compa-

rar a situação de Bruno
com a do jogador belga
que também fez uso da
tornozeleira durante as
partidas, conforme alegado pelo Ministério
Público.
“Na Bélgica o aparelho é pequeno e o jogador é de linha. Ele não
se joga no chão como
um goleiro. Então vamos tentar que o Bruno
possa tirar a tornozeleira de manhã e recolocá-la no final da tarde,
após os treinos”, disse o

dirigente.
Boletim
de ocorrência
Na noite de terça, o
goleiro Bruno esteve em
uma delegacia da cidade
de Rio Branco, capital
do Acre, para registrar
boletim de lesão corporal. O jogador alegou que
se feriu com a tornozeleira durante os treinos. Segundo Mariana Migliorini, advogada que defende
o jogador, Bruno ficou
com o pé inchado devido

ao equipamento.
O jogador vai passar
por exame de corpo de
delito para comprovar
se de fato houve alguma
contusão. De acordo com
a defesa, caso seja constatado a situação do goleiro pode mudar. “Se o
Auto de Constatação de
Descumprimento comprovar que o motivo do
machucado foi a tornozeleira, podemos pedir
para dispensá-la do treinamento.
(Fonte: R7)

Rafael Ribeiro / Vasco
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Bolsonaro aparece de
surpresa no Supremo

Despedida do cargo

Visita na última sessão de Dias Toffoli à frente do STF
TV Justiça

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

presidente da República, Jair Bolsonaro, foi ao plenário do STF (Supremo
Tribunal Federal) na tarde
de quarta-feira (9) participar da última sessão de
Dias Toffoli como presidente da Corte. Bolsonaro
apareceu de surpresa. Não
estava previsto na agenda
oficial.
O ministro Alexandre
de Moraes prestava homenagem a Toffoli na hora
em que o chefe do Executivo adentrou ao plenário.
Ao discursar, Bolsonaro
disse que estava emocionado em ocupar um lugar
de destaque à direita do
presidente do STF. Classi-

ficou a Corte como “ verdadeiro santuário para a
Justiça brasileira”.
“Até mesmo a Bíblia
nos diz como é difícil a
missão de julgar. Que
Deus ilumine cada um dos
senhores e das senhoras.
Cheguei aqui pelo voto.
Os senhores chegaram
pela indicação de um presidente da República. Peço
a Deus que me ilumine
quando a oportunidade se
fizer presente pela idade
de indicar alguém que possa realmente cooperar com
esta Casa”.
“Dizer-lhe que muitos
momentos, quando o chefe do Executivo procurou
o STF por muitas vezes
Visita não estava programada; Luiz Fux assume nesta quinta-feira
em decisões monocráticas, vossa excelência mui- outros momentos, até nos pacidade de se antecipar a a solução antes mesmo acrescentou Bolsonaro.
(Fonte: Poder 360)
to bem nos atendeu. Em surpreendeu com a sua ca- problemas e já apresentar que o procurássemos”,

‘Não somos os vilões’, diz presidente da ABRAS
Sérgio Lima/Poder360

João Sanzovo Neto em entrevista depois de encontro com o presidente Jair Bolsonaro

O presidente da Abras
(Associação
Brasileira
de Supermercados), João
Sanzovo Neto, declarou
na tarde de quarta-feira
(9) que os supermercados
não podem ser considerados “vilões” pela alta do
preço dos alimentos que
compõem a cesta básica
brasileira.
“Nós não vamos ser vilões de uma coisa que não
somos os responsáveis”,
declarou Sanzovo em
entrevista a jornalistas
no Palácio do Planalto,
sede do Poder Executivo,
depois de reunião com o
presidente Jair Bolsonaro.
O presidente da Abras

disse que houve redução
da produção de arroz, um
dos itens que teve maior
elevação no preço. O presidente Jair Bolsonaro, no
entanto, teria orientado a
ministra Tereza Cristina
(Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) a retirar
a tarifa de importação
desse produto. Essa retirada foi confirmada pela
Camex (Câmara de Comércio Exterior), segundo Sanzovo, viabilizou
a importação de 400 mil
toneladas de arroz até dezembro.
“Isso já é uma sinalização do lado da oferta do
produto porque vai ajudar
a regular o preço. Do nos-

so lado, vamos continuar
fazendo a nossa parte.
Nós sempre defendemos
os consumidores. Nós somos muito competitivos.
Nós dependemos de ter
preço barato para continuar vendendo e atraindo
clientes”, afirmou.
Sanzovo também disse que os supermercados
continuarão a negociar
com os fornecedores.
Ainda haverá, de acordo
com ele, uma campanha
“promovendo o consumo
de massa, macarrão, que
é o substituto do arroz”.
Ele acrescentou: “E vamos orientar o consumidor que não estoque”.
(Fonte: Poder 360).

Maia: deputados
querem chegar aos
financiadores das fake news
Os deputados que trabalham no PL das Fake
News estão na fase final de
um texto que possa chegar
aos financiadores da propagação de notícias falsas.
Trata-se de incluir na lei
um mecanismo de “Follow
the money”.
A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), é que o
relatório do texto, que já
foi aprovado no Senado e
agora tramita na Câmara,
seja apresentado nas próximas semanas. Ele falou

sobre o tema durante webinar promovido pela FGV
(Fundação Getúlio Vargas)
e Embaixada da Alemanha
na terça-feira (8).
“Os deputados estão trabalhando e vamos ver se
nas próximas semanas se
constrói um texto que de
fato chegue nos financiadores. Vamos encontrar um
texto que consiga ir atrás
daqueles que estão financiando toda essa estrutura
no Brasil. Em duas semanas, no máximo, o grupo
de trabalho vai ter uma

proposta para apresentar
aos lideres e mais duas semanas para votar. Tendo
voto vai ser bem antes do
final do ano a aprovação.”
Aprovada pelos senadores em junho, a proposta
sobre fake news, prevê, em
linhas gerais, que provedores de redes sociais tenham
sede no Brasil; o rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos
de conversa e regras para
impulsionamento e propaganda nas redes sociais.
(Fonte: R7)

divulgação

Presidente da Câmara falou que texto do grupo de
trabalho pode ser apresentado em até duas semanas
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Advogados são
alvos da Lava Jato
Corrupção

polícia 7

Eles são suspeitos de liderar esquema de fraudes
no sistema S e na Fecomercio fluminenses
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s advogados
Cristiano Zanin e Roberto
Teixeira, que defendem o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), por
suspeita
de liderar
esquema de
fraud e s

no sistema S e na Fecomercio fluminenses,
foram
denunciados
ontem pela força-tarefa da Lava Jato no Rio
de Janeiro
No mesmo conjunto
de ações, batizado de
Operação E$quema S,
o advogado Frederick Wassef, que já defendeu o presidente
Jair Bolsonaro (sem
partido) e seu filho
Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ), também é

alvo de busca e apreensão.
O objetivo do MPF
(Ministério
Público
Federal), a PF (Polícia
Federal) e a Receita
Federal era cumprir
50 mandados de busca e apreensão sobre
o esquema. As buscas
foram feitas em escritórios de advocacia,
endereços pessoais e
ainda de
empresas envolvidas nas fraudes, que
ocorreram de 2012 a

2018 e desviram pelo
menos R$ 151 milhões, segundo as investigações.
Organização
criminosa e
outros crimes
Ao todo, a força-tarefa denunciou 26
pessoas ligadas a escritórios de advocacia por organização
criminosa, estelionato, corrupção (ativa e
passiva), peculato, tráfico de influência e ex-

ploração de prestígio.
Além de Zanin e Teixeira, também estão
incluídos na denúncia
o ex-governador do
Rio de Janeiro Sérgio
Cabral (MDB), que
está preso, e a ex-primeira-dama Adriana
Ancelmo. Wassef não
foi citado na denúncia,
mas está entre os alvos de mandados de
busca e apreensão.
A investigação
apurou que o esquema movimen-

tou cerca de R$ 355
milhões em contratos
feitos com a Fecomércio e pagos pelo
sistema S, que inclui
o Sesc (Serviço Social
do Comércio) e o Senac (Serviço Nacional
de Aprendizagem
Comercial),
para
serviços de advocacia que
não teriam
sido realizados.

Reprodução

Orlando Santos Diniz denunciou a organização como delação
Segundo a força-tarefa carioca, 50%
do seu orçamento
anual dessas entidades foi destinado
entre 2012 e 2016 a
contratos com escritórios de advogados.
De acordo com o
MP, o esquema era
liderado por Orlan-

do Santos Diniz, ex-gestor das entidades
e que denunciou o
esquema em delação
premiada. Ele também foi denunciado.
Segundo a Lava
Jato, Diniz foi “persuadido pelos integrantes da organização criminosa no

sentido de que novos
contratos (e honorários) eram necessários para ter facilidades em processos
em curso no Conselho Fiscal do Sesc
Nacional, no TCU
(Tribunal de Contas
da União) e no Judiciário”.

Frederick Wassef e Cristiano Zanin estão entre os alvos da operação do MPF, PF e Receita Federal

Homem aplica mais de 15 facadas na ex
Reprodução

Um homem acusado de esfaquear 16
vezes a ex-esposa foi
preso em flagrante por
policiais militares do
21º BPM (São João
de Meriti). O crime
aconteceu na Praça
do Skate, no Centro.
Daniel Felipe Santos
Marques, de 32 anos,
atingiu a mulher no
rosto, no ombro esquerdo, no braço direito, na mão direita e
nas costas.
A vítima, que nção
teve a identidade divulgada, foi levada
para a UPA Jardim
Íris, onde recebeu os
primeiros atendimentos e depois transferida para o Hospital
Estadual Adão Pereira
Nunes, em Saracuru-

na, Duque de Caxias.
A Secretaria Municipal de Saúde informou
que ela fez uma tomografia
computadorizada do tórax, seios e
face e recebeu alta na
tarde de ontem.
Testemunhas contam que depois de ferir a ex, Daniel tentou
fugir do local. Policiais que estavam próximos foram avisados
e localizaram o agressor com as mãos sujas
de sangue. Ele foi levado com a faca usada
no crime para a 54ª DP
(Belford Roxo). Autuado por tentativa e feminicídio, o criminoso
já tinha um mandado
de prisão em aberto
por não pagamento de
pensão alimentícia.

Daniel Marques foi preso em flagrante
depois de praticar o crime

DHBF agarra suspeito
de matar irmão de
vereador em Caxiais
Em uma ação
conjunta com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), agentes
da Delegacia de
Homicídios da Baixada
Fluminense
(DHBF) prenderam
na manhã de ontem
um homem suspeito de matar o irmão
do vereador de Duque de Caxias André Koppe Nogueira.
Segundo a Polícia Civil, Mateus
Felipe
Rodrigues
de Brito e mais dois
homens praticavam
roubos em Grama-

cho e assassinaram
o irmão do vereador no dia 21 de
agosto. A vítima foi
atingida após entrar
em luta corporal
com um dos acusados. Os comparsas
ainda não foram
identificados.
Mauro era proprietário do posto
ALE em Gramacho. De acordo com
moradores, um carro estava seguindo
a vítima. Quando
ele saiu do carro, na
Rua Pati do Alferes, os tiros foram
disparados e Mauro
morreu no local.

Homem mata filho a facadas e transmite por videochamada para a ex
MINAS GERAIS Um crime brutal chocou os moradores do
bairro Marimbá, em
Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada
da última segunda-feira. Por não aceitar o

fim do relacionamento
com a ex0mulher, um
homem de 24 anos matou o próprio filho, de
apenas 3, na casa em
que vive com a mãe.
Segundo a Polícia
Militar, a criança foi
esfaqueada até a mor-

te e o suspeito ainda
transmitiu o assassinato para a ex através de
uma chamada de vídeo
no WhatsApp. O menino chegou a ser levado
pelos militares para o
Hospital Regional de
Betim, mas os médicos

constataram o óbito no
local.
Após cometer o crime, o suspeito ainda
tentou suicídio e se
esfaqueou, mas ele foi
encaminhado com vida
para atendimento médico e segue internado

sob escolta na unidade. O estado de saúde
não foi informado pelo
hospital.
O suspeito passava o
feriado da Independência com o filho, quando resolveu cometer o
crime. A avó do meni-

no estava na casa no
momento e conta que
o suspeito usou drogas e bebida alcoólica
antes do assassinato.
Ele não aceitava o fim
do casamento e sentia
muito ciúme da ex-esposa.
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Concessão da Cedae em pauta
Videoconferência

Colegiado realiza reunião sobre os serviços da Cedae no próximo dia 24

Conselho Consultivo da Região Metropolitana coloca em
debate Plano de Saneamento Básico Metropolitano
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Conselho
Consultivo da Região
Metropolitana do
Rio de Janeiro vai se reunir no próximo dia 24 para
debater a concessão dos
serviços da Cedae e o Plano de Saneamento Básico

Metropolitano nos municípios contemplados pela
concessão.
A reunião será realizada por meio de videoconferência e transmitida ao
vivo nas redes sociais do
órgão executivo da Região
Metropolitana, o Instituto
Rio Metrópole, para que
o público acompanhe o

debate. O Conselho Consultivo da Região Metropolitana é formado por
representantes de ONGs,
órgãos de classe, universidades, setor empresarial,
Ministério Público, Poder
Legislativo e o Poder Executivo. Por intermédio do
Conselho, há a integração
dos diferentes setores da

sociedade nas decisões do na do Rio de Janeiro, sua
Conselho Deliberativo da composição, organização e
Região Metropolitana.
gestão, além de ter o papel
de definir as funções públiGovernança
cas e serviços de interesse
Metropolitana
comum.
A Governança Metropolitana foi instituída
Funções públicas
pela Lei Complementar
Foram atribuídas à Go184/2018 que dispõe so- vernança Metropolitana
bre a Região Metropolita- as competências que são

consideradas de interesse metropolitano, ou seja,
os serviços que atendam a
mais de um município ou
sejam integrados entre si,
como: saneamento básico,
mobilidade, habitação, desenvolvimento econômico, comunicação digital,
gerenciamento de resíduos
sólidos e outros.

Conselho Deliberativo da Região Metropolitana
As decisões da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro são realizadas por meio do
Conselho Deliberativo,
formado pelo gover-

nador - que preside o
colegiado -, pelos prefeitos das cidades que
integram a Região Metropolitana e por três
segmentos da socieda-

de civil, indicados pelo
Conselho Consultivo,
todos com direito a voz
e voto, com os pesos
correspondentes à população do município

o qual representa.
Fazem parte da Região
Metropolitana
do Rio de Janeiro os
municípios de Belford Roxo, Cachoeiras

de Macacu, Duque de
Caxias, Guapimirim,
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá,
Mesquita, Nilópolis,
Niterói, Nova Iguaçu,

Paracambi, Petrópolis,
Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São
Gonçalo, São João de
Meriti, Seropédica e
Tanguá.

Cedae reforça o abastecimento na localidade de Nova Palestina, em Santa Cruz
Mais um sistema alternativo para reforço
do abastecimento será
implementado em comunidades do Rio. Nesta
quarta-feira (09/09), será
a vez da localidade Nova
Palestina, na comunidade do Cesarão, em Santa
Cruz, passar a contar com
sistema formado por caixa d’água, com capacidade de armazenar até 10

mil litros, e quatro torneiras para uso dos 500 moradores da região.
O programa, que visa
auxiliar no combate à
pandemia de Covid-19,
consiste na instalação de
caixas d’água, conectadas a barrilete com bicas,
em áreas de crescimento
desordenado. As caixas
d’água são abastecidas
diariamente por cami-

nhões pipa da Companhia
que atuam em comunidades.
A medida visa fornecer
água para comunidades
localizadas em regiões
de construções desordenadas, com moradias sem
meios de receber e reservar água. A Companhia
pede que os moradores
consumam água de forma
equilibrada e evitem in-

terferir nos equipamentos
instalados, sob risco de
causar desabastecimento.
Com o reforço na Nova
Palestina, chega a 17 o
número de sistemas alternativos já instalados
pelo programa. As ações
anteriores beneficiaram
a comunidade da Fazenda (Alto da Boa Vista); o
Morro do Banco, no Itanhangá; Juramentinho,

em Vicente de Carvalho;
Muzema, também no Itanhangá; a comunidade
do Brejo, na Cidade de
Deus; Rio das Pedras, em
Jacarepaguá; Vila dos Pinheiros, no Complexo da
Maré; Camarista Méier,
no Engenho de Dentro;
Gringolândia (Ficap 1),
na Pavuna; Covanca, em
Jacarepaguá; Anil, também em Jacarepaguá;

Batan, em Realengo; Vila
Kennedy 1 (Vila Progresso); Sertão, em Jacarepaguá; as regiões da Cachopa, Cachopinha e parte
baixa do Portão Vermelho, na Rocinha; no Jordão, em Jacarepaguá,e na
comunidade da Fazenda,
no Alto da Boa Vista. A
ação também está sendo
programada para outras
comunidades.

Ambiente e Inea desmontam areal clandestino em Seropédica
Um areal clandestino
localizado em Seropédica
foi alvo de ação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
(Seas), por meio da Superintendência Integrada de
Combate aos Crimes Am-

bientais (Sicca), e Instituto Estadual do Ambiente
(Inea) ontem. Os agentes
dos órgãos ambientais estaduais passaram toda a
manhã em operação na
Reta dos Quatrocentos, em
Piranema.

Arquivo / AP Photo

MUNDO

Divulgação/Inea

No local, os fiscais constataram grande área com
extração ilegal de areia,
com extensão de mais de
30 mil metros quadrados.
Duas máquinas foram
apreendidas e um homem
foi conduzido à delegacia.

Vice-presidente
escapa de ataque a
bomba

- Equipes limpam região de explosão em Cabul, no Afeganistão

AFEGANISTÃO
O vice-presidente do
Afeganistão, Amrullah
Saleh, escapou com ferimentos leves de um ataque a bomba ontem em
Cabul. Nenhum grupo
assumiu o atentado, que
deixou 10 mortos e 31
feridos. “Hoje, mais uma
vez, o inimigo do Afeganistão queria ferir o vice-presidente,
Amrullah
Saleh, mas eles não conseguiram atingir seus obGuarda-parque orienta visitantes
jetivos. Saleh saiu ileso e
antes de entrada em trilha
este ataque terrorista fa-

Agente durante
operação na Reta
dos Quatrocentos,
em Piranema

lhou”, informou o gabinete
do vice-presidente em um
comunicado.
O ataque ocorreu por volta das 7h35 (local) na praça
Taimani Sabiqa, na capital
afegã, disse o porta-voz do
Ministério do Interior, Tariq
Arian, em um comunicado.
A explosão ocorreu enquanto o comboio do vice-presidente passava pela área.
Na sua primeira aparição
pública após o ataque, Saleh afirmou que sofreu apenas queimaduras leves, mas
que passa bem. O Talibã ne-

gou qualquer envolvimento
no ataque, de acordo com a
Associated Press.
Imagens após a explosão
mostraram danos significativos à área, juntamente
com fachadas destruídas e
peças de veículos carbonizadas. Saleh, um ex-chefe
de inteligência, sobreviveu
a outros ataques, incluindo
um em seu escritório há um
ano, durante a campanha
eleitoral que concorreu com
o presidente afegão Ashraf
Ghani, na qual 24 pessoas
morreram.
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Maior universidade
do Brasil completa
100 anos

Para comemorar a data, instituição lança documentário

A primeira universidade criada no país ficou centenária na segunda-feira (7),
Dia da Independência (crédito: Divulgação / UFRJ )

jota carvalho

C

jota.carvalho@yahoo.com

riada em 1920
com o nome de
Universidade do
Rio de Janeiro, a instituição surgiu da fusão de
três escolas criadas depois da vinda da família
real portuguesa para o
Brasil, em 1808: a Real
Academia de Artilharia,
Fortificação e Desenho,
da área de engenharia, a
Faculdade Nacional de
Medicina e a Faculdade
Nacional de Direito. Na
década seguinte, se somaram a Escola Nacional de
Belas Artes e a Faculdade Nacional de Filosofia,
sob o nome de Universidade do Brasil.

Para comemorar a
data, a instituição lançou
segunda-feira (7) o documentário Centenária:
a Universidade do Brasil
entre duas pandemias, na
página da universidade no
YouTube. A abertura da
cerimônia contou com a
apresentação da Orquestra Sinfônica da UFRJ.
Na terça (8), aconteceram
mesas de debates, apresentações e intervenções
artísticas de diversos departamentos.
Produção científica
Em um século de história e produção científica, os números alcançados pela instituição
impressionam. A UFRJ é
considerada a 2ª melhor

universidade do Brasil e
a 3ª da América Latina,
tem cinco áreas de estudo entre as 100 melhores
do mundo (antropologia,
arqueologia, arquitetura/
ambiente construído, estudos de desenvolvimento e línguas modernas),
oferta 176 cursos de graduação, sendo 24 cursos
noturnos e quatro a distância.
No total, são oferecidas, por ano, 9 mil vagas
pelo Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), com as
notas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).
Atualmente, a UFRJ conta com 53,5 mil estudantes de graduação.
Na pós-graduação são
15,7 mil estudantes, em

Tribunais Eleitorais limitam
pessoas em atos durante eleições
Ao menos dois Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) - o de
Pernambuco e o do
Piauí, este em parceria
com o governo do Estado - criaram protocolos
que, na prática, limitam
a concentração de pessoas em atos de campanha, como comícios,
a fim de evitar a disseminação da covid-19.
Embora o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
tenha elaborado um
plano sanitário, que foi
apresentado na terça-feira (8), ela terá caráter de recomendação e
não de norma. Especialistas preveem brigas
jurídicas nos Estados
sem regra obrigatória.
Se, por um lado, Estados e municípios têm

autonomia para limitar
aglomerações - conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal (STF)
-, por outro, atos de
cunho eleitoral, como
comícios, só podem
ser restringidos por lei
federal, aprovada pelo
Congresso Nacional.
Por isso, promotores
eleitorais e especialistas citam a possibilidade de que gestões municipais sejam acusadas
de prejudicar oponentes políticos caso limitem aglomerações em
época de campanha.
A campanha eleitoral, inclusive a de rua,
começa formalmente
em 27 de setembro, data
a partir da qual passaria
a ser permitida por lei a
distribuição de material

gráfico e a realização
de comícios. De acordo com o infectologista
David Uip, que participou da formulação do
plano sanitário do TSE,
a recomendação é que
se faça a campanha de
maneira virtual.
“Acho que o protocolo ficou muito bom e
prevê medidas a serem
adotadas por mesários,
fiscais, funcionários do
TSE e dos TREs, policiais militares, eleitores
e Exército”, afirmou.
“O ministro Luís Roberto Barroso nos fez
um pedido contundente, quis saber como se
realiza a eleição mais
segura possível, com o
menor índice de abstenção”, acrescentou.
(Fonte: AE)

200 cursos de especialização lato-sensu, 130 de
mestrados acadêmico e
profissional e 94 de doutorado. O corpo de profissionais conta com 4.218
docentes, 3.611 técnicos-administrativos que atuam em hospitais e 5.542
técnicos-administrativos
nas demais unidades da
UFRJ. Na área de extensão universitária, são
1.863 projetos pedagógicos, atividades artísticas e
cursos para a população.
A UFRJ conta com 14
prédios tombados como
patrimônio
histórico,
1.456 laboratórios, 45
bibliotecas, 13 museus
e nove unidades de saúde. A instituição abriga o
maior centro de ensino e

pesquisa em engenharia
da América Latina, o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação
e Pesquisa de Engenharia (Coppe), e o tanque
oceânico mais profundo
do mundo para testes de
equipamentos da área de
petróleo e gás offshore.
Pandemia
Uma das principais
instituições científicas do
país, a UFRJ se adaptou
rapidamente para responder às demandas urgentes
da sociedade com a pandemia de covid-19.
A reitora, Denise Pires
de Carvalho, explica que
a capacidade de pesquisa e adaptação vem da
longa jornada em busca

da excelência científica
pela instituição. “Nós
não tínhamos nenhum
grupo de pesquisa trabalhando com coronavírus
na UFRJ. Nenhum. E temos agora mais de 120
projetos de pesquisa em
coronavírus em menos
de 6 meses. Isso é a característica de uma instituição de pesquisa, ela
responde rapidamente às
demandas da sociedade.
Um grupo que trabalhava
com zika, com HIV, agora está trabalhando também com coronavírus. Se
esse grupo não existisse,
era praticamente impossível termos os novos testes sorológicos”, avalia
Denise Carvalho. (Fonte:
Agência Brasil)

Eleitores com deficiência visual
ouvirão nome do candidato na urna
Os eleitores brasileiros com deficiência visual poderão ouvir o nome
do candidato após digitar
o número correspondente na urna eletrônica pela
primeira vez nas eleições
de 2020.
O recurso inaugurado
nestas eleições é de sintetização de voz, tecnologia
que transforma o texto em
som, simulando como se,
no lugar da máquina, houvesse uma pessoa lendo o
conteúdo disposto na tela.
Até as eleições de 2018,
a urna emitia mensagens
pré-gravadas, indicando
ao eleitor com deficiência
visual o número digitado,
o cargo para o qual votou
e instruções sobre as teclas da urna.
Segundo
Rodrigo
Coimbra, chefe da Seção

reprodução

Tecnologia será utilizada pela primeira
vez, informa TSE
de Voto Informatizado da
Secretaria de Tecnologia
da Informação do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), não houve nenhum
custo para o órgão com a
nova tecnologia. “A novidade traz uma confiança
muito maior para o eleitor, naturalmente, sobre o
voto que ele está deposi-

tando na urna”, diz.
Para utilizar esta nova
tecnologia, o eleitor precisará informar o mesário
a respeito de sua deficiência visual, e assim o
mesário poderá habilitar
o recurso e entregar os
fones de ouvido, que garantem o sigilo do voto.
(Fonte; R7)

10

Hora

ATOS OFICIAIS

quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Stolen
Ingredientes
Etapa 1
Cerca de 300g de
farinha de trigo
125 ml de leite ligeiramente morno
30g de fermento
biológico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de
trigo
8g de fermento
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa)
de rum
100g de chocolate
meio-amargo
picado
100g de frutas cristalizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

Modo de preparo
Etapa 1
Misture bem os
ingredientes,
formando uma massa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingredientes dessa etapa na massa fermentada e misture
delicadamente,
até ficar homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de
trigo e o fermento
em pó à mistura
da etapa 2 e misture bem, até a
massa ficar bem
homogênea.
Deixar descansar e
crescer num lugar
quente.
Etapa 4
Misture todos os ingredientes a massa crescida.
Deixe descansar e
crescer novamente, no papel de assar, por ½ hora.
Depois, asse vagarosamente em forno baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen,
depois de assado,
ainda estiver quente, pinte com manteiga e polvilhe
açúcar.
Repita até que
acabem a manteiga e o açúcar, de
forma que o Stollen fique com uma
casca branca.
Sirva em seguida.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

PORTARIA Nº 345 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, a partir desta data, ÉRICA GUIMARÃES
REZENDE para prestar serviços à 183ª Zona Eleitoral de Porto
Real - Quatis - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro até 18 de Dezembro de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Ailton Basílio Marques
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
CNPJ 01.612.355/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Porto Real, através de Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos, torna publico que
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA,
a Licença Ambiental de Instalação nº 004/2018A, com
validade até 21/08/2023, concedida com base nos documentos
e informações no processo administrativo PMPR nº 3841/2017,
para realizar a atividade de Pavimentação de vias Urbanas,
Implantação de Rede de Drenagem Pluvial e Esgotamento
Sanitário das ruas João de Barcelos, Saturnino Braga e José
Custódio de Melo no Loteamento Parque Mariana, no município
de Porto Real/RJ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
CNPJ 01.612.355/0001-02
CONCESSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICENÇA AMBIENTAL
A Prefeitura Municipal de Porto Real, através de Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos, torna publico que
recebeu da Secretaria de Meio Ambiente - SMMA, através do
Processo Administrativo PMPR n° 7761/2019, a Declaração
de Inexigibilidade de Licença Ambiental n° 006/2020, que
isenta o Licenciamento Ambiental para realizar a atividade de
Pavimentação de Via Pública, Drenagem de Águas Pluviais,
Execução de Calçada, Execução de Rede de Coleta de Esgoto
e Execução de Rede de Abastecimento de Água, totalizando
uma área de 4.836,40m², que serão executadas de acordo com
a Proposta m° 001765/2019, conveniada com o Ministério de
Desenvolvimento Regional, no Endereço Rua Floriano Peixoto
e Rua Saturnino Braga, do Loteamento Parque Mariana, no
município de Porto Real/RJ.
AVISO DE PUBLICAÇÃO
EDITAL 02/2020 - APREENSÃO DE ANIMAIS
O Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais; RESOLVE:
Art. 1° - Nos termos da Lei Nº 300 de 27/06/ 2007 - Código
Sanitário – torna-se público as apreensões dos animais soltos
em vias públicas, conforme descrições abaixo:
ANIMAIS DE GRANDE PORTE e ANIMAIS DE PEQUENO
PORTE
O texto completo, com a descrição dos animais apreendidos
encontra-se no site da prefeitura de Porto Real, disponível no
site da PMPR, http://www.portoreal.rj.gov.br
Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Vigilância Sanitária
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 105/2020
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 horas , do dia 29 de Setembro de 2020 na Sala de
Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 105/2020 na modalidade pregão na forma presencial,
tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS
E HABITAÇÃO, conforme especificações contidas no edital e
seus anexos que é parte integrante dos Processo Administrativo nº 1838/2020. O Edital poderá ser retirado no portal oficial do
município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.

br. Para retirada do edital na Secretaria de 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$ 22.486,59 (vinte e dois mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
Porto Real, 09 de setembro de 2020
Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 106/2020
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10 horas , do dia 25 de Setembro de 2020 na Sala de
Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 106/2020 na modalidade pregão na forma presencial,
tipo menor preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, para atender a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é parte integrante
dos Processo Administrativo nº 3289/2020. O Edital poderá ser
retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de 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$ 389.069,60 (trezentos e oitenta e nove mil, sessenta e nove reais e sessenta centavos).
Porto Real, 09 de setembro de 2020
Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 107/2020
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 11 horas , do dia 30 de Setembro de 2020 na Sala de
Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de
Novembro à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 107/2020 na modalidade pregão na forma presencial,
tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO E NEBULIZAÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, para atender a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações contidas
no edital e seus anexos que é parte integrante dos Processo
Administrativo nº 3032/2020. O Edital poderá ser retirado no
portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria de 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$ 6.717,60 (seis mil, setecentos
e dezessete reais e sessenta centavos).
Porto Real, 09 de setembro de 2020
Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos
AVISO DE ERRATA DE EDITAL
Pregão Presencial N° 100/2020
Em referência ao Pregão Presencial n° 100/2020 do processo administrativo 733/2020, que objetiva CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO MENSAL E LOCAÇÃO DE SOFTWARES VOLTADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO PLENAMENTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE E DEMAIS
ALTERAÇÕES, tendo como VALOR MÁXIMO ADMITIDO R$
573.600,00 (quinhentos e setenta e três mil e seiscentos reais),
para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL
DE FAZENDA, RECEITA E PLANEJAMENTO, o Secretário
Municipal de Licitações, Compras e Contratos, informa que a
licitação acima citada está marcada a data para o dia 28 de
setembro de 2020 às 11H.

O Edital e errata poderão ser retirados no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br .
Para retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e
Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500
folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos de
identificação civil. Para maiores informações na Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos na Rua Hilário Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às 17h
ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.
Porto Real, 9 de setembro de 2020
Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 224/2020
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o
Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto
das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da
presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n°
097/2020 que objetiva a AQUISIÇÃO DE COMPONENTES
ELÉTRICOS PARA MODERNIZAÇÃO E MONTAGEM DO
PAINEL ELÉTRICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA DO FREITAS SOARES NO MUNICÍPIO DE PORTO
REAL, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS no processo administrativo 224/2020, à empresa:
Empresa: VR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI
CNPJ: 30.548.715/0001-44
Valor de R$ 137.347,28 (cento e trinta e sete mil, trezentos e
quarenta e sete reais e vinte e oito centavos)
Porto Real, 9 de setembro de 2020
Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4690/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o
Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das
Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n°
2.100 de 24/02/2017, ADJUDICO E HOMOLOGO, o resultado
da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
n° 074/2020 que objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE
MANEJO DO PARQUE NATURAL DE BULHÕES – PORTO
REAL- RJ, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SMMA) no processo administrativo 4690/2019, à empresa:
Empresa: LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES
LTDA
CNPJ: 23.146.943/0001-22
Valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais)
Porto Real, 9 de setembro de 2020
Reinaldo José Raimundo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1843/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o
Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das
Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n°
2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 098/2020
que objetiva a AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER
A VIGILANCIA SANITARIA, atendendo a solicitação feita pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 1843/2019, às empresas:
1 - Empresa: BIDDEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 36.181.473/0001-80
Valor de R$ 12.096,00 (doze mil e noventa e seis reais)
2 - Empresa: ERRADICK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE
PRODUTOS DOMISSANITARIOS EIRELI
CNPJ: 26.221.566/0001-37
Valor de R$ 55.909,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e
nove reais)
Porto Real, 9 de setembro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Rolo de carne
recheado com
espinafre e queijo
Ingredientes
600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro
de sua preferência);
sal e pimenta à gosto;
alho em pó à gosto;
colorau à gosto; azeite à gosto; 400g de
abóbora (usei abóbora manteiga); 1/2
cebola.

Modo de preparo
Leve uma frigideira ao fogo com um
pouco de azeite e
deixe aquecer. Acrescente os espinafres
e tempere com uma
pitada de sal. Deixe
os espinafres murcharem e saltearem, retire escorrendo todo o
líquido e deixe esfriar
completamente.
Numa tigela coloque
a carne moída e tempere-a com sal e pimenta e amasse bem
para misturar. Coloque depois a carne
numa tábua de cozinha, numa camada
só formando uma espécie de retângulo.
No meio coloque os
espinafres já frios e
sobre estes o queijo
cortado em palitos.
Enrole a carne sobre
os espinafres e o queijo, formando um rolo
e apertando bem
para que o recheio
não escape. Coloque
depois o rolo numa
assadeira.
Corte a abóbora em
cubos pequenos e
coloque em volta do
rolo de carme. Pique
a cebola e espalhe
sobre a abóbora,
com uma pitada de
sal, e tempere tudo
com o alho em pó, o
colorau e regue com
um fio de azeite.
Leve a assar em forno
previamente aquecido a 180ºC durante
cerca de 45 minutos
ou até a carne estar
cozida e a abóbora
macia e tostada.
Sirva a carne em fatias e acompanhe
com uma salada ou
legumes cozidos.

Salada
Multicor
Ingredientes
Alface roxa; Alface
verde; Tomates cerejas; Beterraba; Pimentão verde; Pimentão
vermelho; Pimentão
amarelo;
Azeitona
chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

Modo de preparo
Cortar os pimentões e
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas
de uma travessa a alface roxa, depois a alface verde e a seguir
a beterraba. Enfeitar
com os pimentões, os
tomates cerejas, as
azeitonas e o brócolis.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D R O X O
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
09 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 10/09/2020 – CÓD-PMBR 171.
DECRETO Nº 4.950, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
Abre em favor de Diversas Órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 22.400.000,00
(Vinte e dois milhões e quatrocentos mil reais), com recursos do excesso de arrecadação
das receitas do Diversas, apurado até o mês de agosto de 2020.

total do contrato a ser de R$ 1.090.303,41 (um milhão, noventa mil, trezentos e três reais
e quarenta e um centavos).
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2020.
MERHI DAYCHOUM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS.
secretaria municipal de obras, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/00100/2020
CONTRATO N°: 039/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: BR CARIOCA CONSTRUÇÕES LTDA ME.
OBJETO: PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA NA RUA
JOÃO FERNADES NETO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO/RJ.
VALOR: R$ 380.296,94 (trezentos e oitenta mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).
PRAZO: 06 (seis) meses.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.10.02
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 1220/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 08/09/2020
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Em R$
secretÁrio municipal de obras, PROJETOS E CAPTAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO
DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
2.240.000,00

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 do parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal
1.606 de 03 de janeiro de 2020;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar de R$ 22.400.000,00 (Vinte e dois milhões e
quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - O crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será compensado pelo excesso de arrecadação com recursos das receitas de 99 Diversas, verificado no período de
01/01 à 31/08/2020, em conformidade com o inciso II do § 1 do artigo 43º, da Lei Federal
Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme cálculos do Anexo II - QUADRO I.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Anexo I
PROGRAMA

DESPESA

FONTE

FMS

08.01.10.302.104.2.136

3.3.90.39.00

99

FMAS

56.01.08.244.105.2.139

3.3.90.39.00

99

1.120.000,00

SMOCAP

73.01.15.451.013.1.002

4.4.90.51.00

99

19.040.000,00

ÓRGÃO

UNIDADE

SEMUS
SEMASC

SMOCAP

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0075/2018
CONTRATO N°: 040/SEMOCAP/2020.
Anexo II
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
QUADRO I
CONTRATADA: AMANI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI.
Em R$
OBJETO: PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA IVO FERNACálculos de Excesso de arrecadação das Receitas DE DIVERSAS 2020
DES SITUADA NA RUA AGOSTINHO, BAIRRO PIAM, NO MUNICÍPIO DE BELFORD
Receita estimada na Lei Orçamentária
2.183.850,00
ROXO/RJ.
VALOR: R$ 531.014,29 (quinhentos e trinta e um mil e quatorze reais e vinte e nove
Receita estimada para o período de janeiro a agosto
1.455.900,00
centavos).
Receita arrecadada no período de janeiro a agosto
24.584.731,47
PRAZO: 10 (dez) meses.
Estimativa de arrecadação para no período de setembro a dezembro
8.194.910,49
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.10.02
Receita arrecadada até agosto + estimada de setembro a dezembro
32.779.641,96
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 1232/2020.
Excesso de arrecadação verificado até 31 de agosto
22.400.881,47
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
Valor de suplementações anteriores
0,00
DATA DE ASSINATURA: 08/09/2020
Diferença entre o excesso verificado e suplementações anteriores
0,00
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Valor desta suplementação
22.400.000,00
secretÁrio municipal de obras, PROJETOS E CAPTAÇÃO
DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
Saldo
881,47
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
CONVÊNIOS-SEMOCAP.

PORTARIA Nº 44/SEMOCAP/2020 DE 09 de SETEMBRO DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/00249/2019-BELFORD ROXO/RJ.
PORTARIA Nº2532/SEMAD/2020 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.
Excluir, IURI SANTANA BAZETH DE SOUZA, da PORTARIA Nº 2186/SEMAD/2020, DE A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Engenheiros Agrinaldo Gaia
Rigaard matrícula 11/20909, Vanessa Menezes da Silva– matrícula 60/70.101 e Vinicius
13/08/2020, publicada no Jornal Hora H em 14/08/2020.
Resende Mamede matrícula 60/70.170 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem
ao serviços constantes do processo administrativo 52/00249/2019 neste município de
PORTARIA Nº2533/SEMAD/2020 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Belford Roxo, bem como Contrato nº 038/SEMOCAP/2020, produzindo seus efeitos a
Orgânica Municipal, THAIS LEAL LIMA, do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, contar de 14 de setembro de 2020.
símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário
Municipal de Obras, Projetos,
PORTARIA Nº2534/SEMAD/2020 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.
Captação
de Recursos e Convênios
Exonerar, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, NIL SANTANA DA SILVA CHIMITH, do cargo em
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA Nº2535/SEMAD/2020 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, MARIA GENUINA DA SILVA GALDINO, do cargo em comissão de
Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA Nº2536/SEMAD/2020 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei
Orgânica Municipal, JORGE GILMAR DE BARROS PEREIRA, do cargo em comissão de
Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Mobilidade Urbana.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
PELC URBANO – CONVÊNIO 813773/2014
Conforme o Edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária
N°001/2017/SEMEL.
Anexo I Detalhamento do Cargo (Carga Horária), Anexo II Atribuição dos Cargos e Disposições Finais 16.10; e os itens do Contrato de Trabalho, referente às CLAUSULA PRIMEIRA E CLAUSULA QUARTA SEGUE O DISTRATO DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS
PELO NÃO CUMPRIMENTO DO EDITAL E CONTRATO DE TRABALHO A CONTAR DE
01/09/2020.
RENATA CRISTINA DE ALMEIDA SEBASTIÃO

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
CASA CIVIL – CC
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.0133/2017, apensos 02.0144/2017 e 02.0157/2017
TERMO: 003
CONTRATO: 002/0004/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PILAR CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESCOLA (LOTE I), SITUADO NA AVENIDA GLÓRIA – BAIRRO NOVA AURORA- BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: POR MAIS 180 (cento e oitenta) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 20/04/2020.
MERHI DAYCHOUM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS.
Omitido do Jornal Hora H do dia 21/04/2020
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.0100/2017
TERMO: 001
CONTRATO: 001/SEPE-CC/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CHARRIOT CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, SITUADA NA
DR. BURICHE, S/N°- BAIRRO JARDIM GLÁUCIA - BELFORD ROXO/RJ.
VALORES: Acréscimo: R$ 257.604,43 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e
quatro reais e quarenta e três centavos); Redução: R$ 262.916,84 (duzentos e sessenta
e dois mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). Passando o valor

Agente Social

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
MATR. 80/46.584
CONSELHO MUNICUIPAL DE SAÚDE - CMS
RESOLUÇÃO Nº009/CMS/2020 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre a Aprovação da Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2021”
Considerando: As documentações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando: As documentações apresentadas pela Secretaria Municipal do Fundo de
Saúde;
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Belford Roxo, órgão paritário, deliberativo
e fiscalizador das ações de saúde, instituído pela Lei nº 1522/2014 de 17 de Novembro de
2014, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080
de 19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, em Reunião
Extra Ordinária do dia 03 de Setembro de 2020;
RESOLVE:
Art.1º - Aprovar a Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2021, no valor de
226.827.000,00 a contar do dia 31 de Julho de 2020.
Art.2º - A referida Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2021, juntamente com a Ata
e lista de presença será encaminhado aos órgãos competentes em conformidade com a
Legislação vigente;
Art.3º - Esta Resolução entrará em vigor na data se sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
CELIO DAVI DE SOUZA CALADO
Presidente do CMS-BR
Homologado a Resolução CMS/BR nº 009/2020, nos termos do Parágrafo 2º, artigo 1º
da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal de Belford Roxo

Voltaço
Hora

12

Série C

André Moreira / Voltaço

100% de
olho na
liderança

Time recebe o Ypiranga-RS, nesta
quinta (10) no Luso-Brasileiro
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

C
“Precisamos entrar focados para manter o bom nível das últimas partidas”, diz Saulo Mineiro

quinta-feira, 10 de setembro de 2020

om 100% de
aproveitamento
como mandante nesta Série C, o Volta
Redonda receberá o Ypiranga-RS nesta quinta-feira (10), às 15h, no
Luso Brasileiro, em partida que pode recolocar o
Esquadrão de Aço na liderança do grupo B.
Artilheiro do Voltaço
na competição com quatro gols marcados, sendo

três nos últimos dois jogos, o atacante Saulo Mineiro projeta o confronto
diante da equipe gaúcha.
“Tivemos dois jogos difíceis fora de casa e conquistamos quatro pontos
importantes. Iremos enfrentar agora o Ypiranga-RS, que tem muita qualidade e está vindo em
boa sequência de quatro
jogos sem derrota. Sabemos que também será
um jogo de força física
e pegado, características
de times do Sul. Precisa-

mos entrar focados para
manter o nível de atuação das últimas partidas,
aproveitando as chances
criadas, matar o jogo e
conquistar os três pontos
que valem a liderança do
grupo”, disse o artilheiro.
O Volta Redonda é
vice-líder do grupo B,
com onze pontos ganhos,
um a menos que o líder
Brusque-SC. Em terceiro
está o Criciúma-SC, com
oito, mesma pontuação
do Ypiranga-RS, que fecha o G4.

Sub-20 do Mengão bate o Nova Iguaçu na Baixada
Após 175 dias de paralisação devido à pandemia
do novo Corona Vírus, o
Campeonato Carioca Sub20 voltou. Na manhã de
quarta-feira (9), em partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara,
os Garotos do Ninho enfrentaram o Nova Iguaçu
no Estádio Jânio Moraes,
na Baixada Fluminense,
e conquistaram a segunda vitória na competição.
Com gols de Samuel e
Gustavo, o Rubro-Negro
venceu de virada, mantendo os 100% de aproveitamento no campeonato. No

sábado (12), o Flamengo
receberá o Fluminense, na
Gávea.
>> O jogo - O Nova
Iguaçu abriu o placar logo
aos dois minutos, com
Ewerton. Os Garotos do
Ninho passaram a pressionar, e após boas chances
com Samuel e André, chegaram ao empate aos 13
minutos, em bela jogada
coletiva. Ítalo viu bem a
ultrapassagem de Gustavo,
que jogava improvisado
na lateral direita. De primeira, ele tocou de cabeça
para Samuel bater também
de primeira e deixar tudo

Divulgação

igual no placar. Foi o primeiro gol dele atuando
pela categoria Sub-20.
O Flamengo era mais
time, e conseguiu a virada

no último lance antes do
intervalo. Após excelente
cruzamento de Ítalo, Gustavo mergulhou e de peixinho fez o segundo.

Segundo tempo sem gols

Na volta da Taça GB, os Garotos do Ninho meteram virada por 2 a 1

Na segunda etapa o
jogo foi mais equilibrado, e teve poucas chances de gol. Victor Hugo
saiu com precisão e fez
grande defesa aos 32
minutos, no único lance de perigo do Nova
Iguaçu. O Rubro-Negro
teve boas oportunidades para matar o jogo
em contra-ataques já

no fim com Carlos Daniel e João Gabriel, que
não se concretizaram.
A vitória fora de casa
dá tranquilidade para o
técnico Mauricio Souza seguir o reinício de
trabalho, com foco na
estreia no Campeonato
Brasileiro, dia 23, contra o Internacional, em
Porto Alegre.

Duque ganha do Botafogo
Sub-20 em jogo-treino
O Duque de Caxias venceu o seu segundo jogo-treino de pré-temporada visando
o Campeonato Carioca Série
B1. Foi na manhã do sábado (5), quando o Tricolor da
Baixada bateu o Botafogo
Sub-20 por 1 a 0. O gol solitário Luan decidiu o triunfo
no CEFAT, em Niterói.

Dessa forma, utilizando
bastante o elenco no amistoso, o técnico Tinoco pode
trabalhar ainda mais a equipe
e deixar o time afiado para a
estreia no dia 19, contra o
Rio São Paulo, no Marrentão, pela primeira rodada da
Taça Santos Dumont.
Antes da vitória contra o

Atleta foi integrado ao grupo e está
treinando com o técnico Ney Barreto

Arthur Barreto / DCFC / MAS

Botafogo sub-20, o Duque
de Caxias já tinha enfrentado dois adversários em amistosos. No primeiro, contra o
Macaé, venceu por 2 a 0 e,
no segundo, perdeu para o
Sampaio Corrêa, em Saquarema (1 a 0).
(Fonte: Sidney Araujo /
DCFC)

Equipe tricolor se prepara para estrear na Taça Santos Dumont

