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Vão arder no inferno!

Crueldade
sem limites
Grávida de oito meses é
executada pelo tráfico

A jovem grávida de oito meses, que foi encontrada morta na manhã de ontem
na linha de trem em Deodoro, na Zona Norte do Rio, pode ter sido morta pelo
tráfico da favela do Triângulo. É o que acredita a titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Elen Souto, responsável pelo caso.
7

‘Grileiros’ invadem terrenos em Nova Iguaçu
reprodução

Um grande área pertencente à Prefeitura está sendo alvo de grileiros que se apropriaram dos terrenos
para construção de imóveis no bairro Cobrex. Moradores ouvidos pela reportagem do Hora H denunciaram que as invasões têm sido recorrentes, sem
que haja fiscalização por parte do município. Segundo a denúncia, quem passa pela área localizada
em frente à UPA 24h, na Estrada de Adrianópolis,
avista construções irregulares e terrenos loteados
para futuras obras.
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Meriti e IFRJ fecham
convênio para cursos
técnicos gratuitos
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Queimados
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Morto no K11

Homem é
executado
na hora do
Fla-Flu
Wellington, conhecido como
Tom, foi assassinado com vários
tiros na noite da última quarta-feira na Rua Zizinha, em Nova
Iguaçu, durante a partida.
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RJ terá
pacote
anticorrupção
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ETES terão
programa
de reuso
4

Alerj concede
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a PM morto
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Aquele Abraço!!!
Nesta sexta-feira (11), a Resenha
Cultural & Cia abraça o cineasta, apresentador de TV e produtor cultural,
Joni Bigoo, de Belford Roxo. Aniversariante do dia
ele promete comemorar a data intensamente ao lado
dos colegas da TV Tutti-Frutti e convidados na festinha preparada com carinho. Parabéns e vida longa,
Joní! Aquele Abraço, Bigoo!!!
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A obra da escritora
meritiense foi inspirada no dia a dia em sala
de aula, no convívio
e na observação de
como era a interação
social dos seus alunos e a parceria com o
ilustrador Pietro Peres
e seus traços e cores.
“Foi a partir daí que
surgiu essa linda his-

tória do mundo azul”,
conta a professora e
escritora, Angela Camelo (foto).
‘Ser diferente não
faz diferença’, é uma
obra que retrata através da história de
uma joaninha azul,
o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Caio acaba chamando

atenção de um amiguinho por sempre estar brincando sozinho.
É quando a joaninha
vermelha Pedro, resolve interagir com o
mundo de seu amigo
autista e ali se inicia
uma amizade entre os
dois. Aí, outros coleguinhas da escola
também mergulham

Single Autoral

BRANKA

no mundo azul de
Caio.
No livro, Angela Camelo transmite uma mensagem
de respeito; a lição
de que devemos nos
aceitar como somos
e respeitar diferenças
alheias.
“Ser diferente não
faz diferença, reforça a

jota.carvalho@yahoo.com

N

expediente

estes tempos
de pandemia,
a violência doméstica contra a mulher
tornou-se um perigo
ainda maior, culminando com o aumento do
número de casos de
feminicídio. Mas há as
“violências invisíveis”,
como a psicológica, a
moral, a sexual e a patrimonial. Atenta a essas questões, a cantora
e compositora Branka
lança seu novo single
autoral – música e letra dela – mostrando
que, antes de artista, é
mulher... e mulher engajada nas questões
femininas. Em seu

novo
trabalho,
“Palavras sinceras”, que chega
às plataformas
digitais
no
dia 11 de
setembro,
Branka fala
de relacionamento abusivo, sobretudo na decisão de dar um basta a
esse tipo de situação.
Os versos de Branka
escancaram o poder de
decisão da mulher; a
única pessoa que pode,
realmente, mudar o
rumo da própria vida:
“Mais mentiras não vão
machucar o meu peito
/ Essa dor eu vou tirar,
curar do meu jeito / Teu
veneno não vai mais
entrar, nem confundir/
... / Me desculpe, mas

Ao conversar com
o cantor, compositor
e músico, Durval Borges, na entrevista para
o canal da Resenha
Cultural & Cia no Youtube, deu para sentir o
preparo do sambista no
exercício da profissão.
Filho de maestro,
Durval, em 1 hora de
papo contou que começou a tocar violão
ainda garoto. “Quando
senti que dava, pedi
e meu velho permitiu
que eu participasse dos
seus shows. Ali começou minha caminhada
como músico e mais
tarde como cantor”.
A composição entrou na vida dele em
2015. “Uma voz da espiritualidade me conduziu pelos caminhos
da criação das letras
e melodias, há cinco
anos”, disse o morador
de Botafogo, mas frequentador dos eventos
na Baixada Fluminense. (Jota Carvalho)
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Ingo Rosler / Divulgação

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

e “A Força
da Mulher”
jota carvalho

convivência harmoniosa diante do jeitinho de
ser de cada um. Conscientizar sobre a inclusão é um grito de apoio
à integração social. E é
isso que realmente faz
a diferença”, enfatiza
Angela, que leciona
artes plásticas em uma
escola municipal do
Rio.

O papo com
Durval Borges

Galera ‘alegre’ exige igualdade
Nação Colorida do
Pombal Chifre de Ouro,
o paraíso dos cornos e
cornas da Baixada, que
fica na cidade mais famosa da região, está
reivindicando tratamento igualitário com os
héteros de lá. “Querem

formar comissão para
conversar com o síndico
sobre manifestações de
alguns moradores a respeito dos diferentes”, informa Nandinho Boquinha de Veludo, liderança
gay e presidente da Boca
Maldita do bairro.

Maridão corno ficou mal na fita

Relacionamento abusivo é o tema do novo
trabalho da cantora e compositora

eu vou cuidar de mim”.
Apesar de não estar
vivendo nada parecido, o verso “eu vou
cuidar de mim” tem
muito a ver com a fase
que Branka vem vivendo. Em quarentena, ela
está mesmo muito mais
voltada pra si mesma.
“Estou num momento
de grande autoconhecimento e maturidade.
Uma fase em que, dia
após dia, sinto a delicada sensação de que
minha inspiração pra
compor está mais aflo-

rada”, revela Branka.
“No momento, estou produzindo muitas
composições no estúdio; colocando ideias
que não tinha tempo
de realizar e que agora,
com a pandemia, estou
colocando em dia. E fazendo lives pra matar
a saudade dos palcos
e do público”, acrescenta
‘Branquinha’,
como ficou conhecida
nas rodas de samba do
Rio, logo que chegou
de Curitiba, sua cidade
natal.

E aquele vereador
suspeito de ser corno
há muito tempo, dizem
as más línguas da Boca
Maldita, passou a ganhar
galhadas no coco após a
mulher flagrá-lo sendo
agarrado por trás por um
assessor macholão numa
festinha de aniversário.

“Ninguém percebeu a
parada do sarro, mas a
dona prometeu que ia dar
forra. Parece que a vingança dura até esta pandemia do coronavirus. A
Zilú é minha amiga e me
conta cada uma do maridão!”, entrega Nandinho
Boquinha de Veludo.

Mulher traída ganha namorado extra
“Nandinho: ser corna
de outra mulher dá uma
dor do cacete, mas descobrir tendências estranhas do marido e pegar
no ato é phoda”, reclama Zilú, que se diz liberta de amarras ao ex-companheiro de cama.
“Agora, ele dorme
no outro quarto da casa

e eu sigo minha vida
procurando ser feliz,
mesmo com o casamento fracassado. Estou namorando e tenho
carinho do meu par”,
conta a senhora. “Amiga, você não é a única
a passar por isso”, responde nosso colaborador.
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Denúncia

Obras irregulares em terrenos
da Prefeitura de Nova Iguaçu

Posseiros se apropriam de área pública e há suspeita de
uso de documentação fraudulenta lavrada em cartório

fotos: reprodução

Os terrenos da Prefeitura estão localizados no bairro Cobrex, em frente à UPA do bairro Botafogo
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma grande área
pertencente à Prefeitura de Nova
Iguaçu está sendo alvo
de grileiros que se apropriaram dos terrenos para
construção de imóveis no

bairro Cobrex. Moradores
ouvidos pela reportagem
do Hora H denunciaram
que as invasões têm sido
recorrentes, sem que haja
fiscalização por parte do
município.
Ainda de acordo com a
denúncia, quem passa pela
área localizada em frente

à UPA 24h, na Estrada de
Adrianópolis, avista construções irregulares e terrenos loteados para futuras
obras. O crime acontece
sem a preocupação dos
autores em relação à fiscalização da Prefeitura.
Pelo menos oito imóveis
já foram erguidos e outros

já estão em obras.
A reportagem flagrou
pedreiros trabalhando na
construção de uma casa,
alheios à prática irregular.

inclusive, a suspeita de
documentação fraudada
em cartório para adquirir
o título de propriedade.
Muitos imóveis erguidos
no local sequer possuem
Documentação
documentação legal.
fraudulenta
A denúncia aponta ouAinda segundo apu- tra suspeita: a de que alrou o Hora H, existe, guns terrenos invadidos

Meriti e IFRJ fecham convênio
para cursos técnicos gratuitos
Divulgação/PMSJM

Com objetivo de fornecer educação técnica
gratuita e de qualidade, a
Prefeitura de São João de
Meriti e o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio de
Janeiro - IFRJ, firmaram
um convênio para oferta
de cursos em 2021.
Por meio da Secretaria
Municipal de Trabalho,
Ciência e Tecnologia –
Semtracite e da reitoria
do IFRJ, serão ofertadas
vagas para cursos de técnico em administração e
técnico em informática
para internet no campus
São João de Meriti.
O convênio foi publi- do Município nº 5441 de (anexo) e, de acordo com
cado no Diário Oficial 2 de setembro de 2020 a secretaria, em breve

A concessão da medalha foi promulgada pelo
presidente da Casa, deputado André Ceciliano
(PT), e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10). “A perda de
uma jovem vida que tanto
fez em defesa dos cidadãos de bem é inestimável. Essa homenagem pela
Alerj é reconhecimento à
louvável carreira do PM
Brito. Registro mais uma
vez meus sentimentos à
família e amigos, e estendo minha solidariedade a
todos familiares de víti-

mas de marginais”, afirma
o deputado bolsonarista
Filippe Poubel.
O parlamentar justifica
que em sua passagem de
cinco anos na PM, Jeovany demonstrou grande
competência, recebendo
diversos elogios por parte
do legislativo municipal
de Cabo Frio, da população civil organizada, inclusive Ministério Publico
Estadual, que passou a requisitá-lo frequentemente
para operações conjuntas
que resultaram na prisão
de mais de 70 traficantes

Grupo vai coordenar
vacinação contra Covid-19

reprodução

será divulgada a forma de
ingresso, o ano letivo a
qual se destina e também
a quantidade de vagas
disponíveis.
Sobre o IFRJ
Com 15 campi (unidades), o Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ tem como
missão prover a educação
profissional, científica e
tecnológica de seus 11
mil alunos dos cursos de
Formação Inicial e Continuada, Ensino Médio-Técnico, Graduação e
Pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

Alerj concede Medalha Tiradentes póstuma a PM
Pela terceira vez no
ano, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou
a concessão de Medalha
Tiradentes póstuma. A
maior honraria do Parlamento fluminense foi
proposta pelo deputado
Filippe Poubel (PSL) em
homenagem ao capitão da
Polícia Militar Jeovany
Carvalho de Andrade Brito, morto aos 29 anos durante uma troca de tiros
com traficantes na cidade
de Arraial do Cabo, na
Região dos Lagos.

estariam sendo vendidos
ou trocados por outros
bens. A reportagem fez
contato com a Prefeitura,
através da Secretaria de
Comunicação Social, em
busca de informações sobre as invações, mas até o
fechamento desta edição
não havia obtido retorno.

e outros criminosos. O
25º Batalhão da Polícia
Militar em Cabo Frio, que
atende sete municípios da
Região dos Lagos e não
possuía nome, passou a se
chamar “Capitão Jeovany
Carvalho de Andrade Brito”, após a morte do policial em janeiro de 2018.
Neste ano de 2020, a
Alerj já havia concedido
a Medalha Tiradentes post
mortem ao deputado estadual Gil Vianna, vítima da
Covid-19, e ao ambientalista Alfredo Sirkis, morto
em acidente de carro.

Grupo irá colaborar no planejamento da
estratégia nacional de imunização voluntária

O governo federal instituiu um grupo de trabalho interministerial para
coordenar a aquisição e
a distribuição de vacinas
“com qualidade, eficácia e
segurança comprovadas”
contra o novo coronavírus. A resolução do comitê
de crise da Presidência da
República foi publicada
ontem no Diário Oficial
da União.
Sob coordenação do
Ministério da Saúde, o
grupo deverá colaborar
no planejamento da estratégia nacional de imunização voluntária contra a
covid-19 e terá duração de
até noventa dias, podendo
ser prorrogado por igual
período.
Dezenove pessoas farão parte do grupo: três
da Casa Civil; um do Ministério da Defesa; três do
Ministério das Relações
Exteriores; um do Ministério da Economia; quatro
do Ministério da Saúde;
um do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; um da Controladoria-Geral da União; um

do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos
Humanos; um da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral
da Presidência; dois da
Secretaria de Governo; e
um da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
Quatro estudos
Atualmente, quatro estudos de vacinas contra
o novo coronavírus estão
sendo realizados no Brasil. Em junho, a Anvisa
autorizou o ensaio clínico
da vacina desenvolvida
pela empresa AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, do Reino
Unido; no dia 3 de julho,
o da vacina desenvolvida
pela Sinovac Biotech, da
China, em parceria com o
Instituto Butantan; no dia
21 de julho, o das vacinas
desenvolvidas pela BioNTech, da Alemanha, e
Wyeth/Pfizer, dos Estados
Unidos; e no mês passado,
o da vacina da Jansen-Cilag, unidade farmacêutica
da Johnson & Johnson.

Hora
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Governador em exercício, Cláudio Castro, prepara pacote anticorrupção contra fraudes em licitações e prevê fusões para equilibrar finanças do RJ. Ele enviará à Alerj um projeto de lei para
endurecer regras para seleções públicas.

sexta-feira, 11 de setembro de 2020

Os pedidos de seguro-desemprego somaram 463.835 em agosto,
segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Economia. O
número representa uma queda de 18,7% em relação a julho, quando
foram registrados 570.602 pedidos.

Reúso I
A Assembleia Legislativa do Estado do RJ
(Alerj) aprovou em discussão única, ontem, o
projeto de lei 2.851/14,
que cria o Programa Estadual de Reúso de Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs)
para fins industriais

Alternativa II
O texto seguirá para
o governador em exercício, Cláudio Castro, que
tem até 15 dias úteis para
sancioná-lo ou vetá-lo.
O principal objetivo da
proposta é aproveitar as
águas provenientes do
reúso, que representam
uma fonte hídrica alternativa.

Demanda III
O reúso irá atender parte da demanda
crescente nas grandes
cidades e para solucionar parte do problema
de escassez da água. O
projeto deverá ser desenvolvido por meio de
parcerias entre a iniciativa privada e o poder
público.

Editorial

divulgaç

Estudantes negros, pardos e indígenas:
quase o triplo de brancos

Alerj concede
Medalha Tiradentes à UFRJ
Parlamento
Fluminense
homenageia
centenário da universidadeA Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) será condecorada com a Medalha
Tiradentes, maior honraria concedida pela As-

sembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A comenda
é uma homenagem ao
centenário da instituição, comemorado no último dia 7 de setembro.
O projeto de resolução
384/20 foi aprovado

Aportes IV

pela Alerj, em discussão
única nesta quinta-feira
(10/09). A medida será
promulgada pelo presidente da Alerj, deputado
André Ceciliano, e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos
próximos dias.

Atestada V

No caso de empresas públicas, elas
poderão receber aportes financeiros
do Fundo Estadual de Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam). Já as empresas privadas
que participarem do programa receberão créditos tributários.

A qualidade da água tratada deverá
ser atestada pelo operador da ETE e
fiscalizado pelo órgão ambiental estadual. O Executivo deverá regulamentar a norma, que entrará em vigor em
60 dias após sua publicação no Diário
Oficial.

Um
levantamento
feito do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP)
e da Rede de Pesquisa
Solidária, com base nas
informações da Pnad-Covid do IBGE, revela
que 4,3 milhões de alunos não brancos (negros,
pardos e indígenas) da
rede pública ficaram sem
atividade escolar em
casa durante a pandemia.
Entre os estudantes brancos, foram 1,5 milhão
sem atividades, ou seja,
as crianças não brancas
foram as mais prejudicadas pela falta de atividades escolares em casa.
Os dados fazem parte de
um
A pandemia piora uma
desigualdade que já existia. A pesquisa do IBGE
não diz por que essas
crianças ficaram sem
atividade escolar, mas
os pesquisadores veem
algumas possibilidades.
Entre elas, a de que os

estudantes não tiveram
atividades escolar em
casa porque as escolas
não disponibilizaram, ou,
porque as famílias dessas
crianças não tinham condições de ter uma estrutura que permita que essas crianças façam essas
atividade. Um exemplo
é a falta de internet nos
lares de baixa renda.
Os dados também
mostram a desigualdade
regional entre os estados
do Norte e Nordeste com
as do Sul e Sudeste do
país. O estado com maior
diferença proporcional
entre estudantes brancos
e não brancos matriculados sem atividade é o
Amazonas, 212.242 não
brancos sem atividades,
para 28.227 brancos.
Na sequência vem a
Bahia, com 742.115 não
brancos sem atividades e
120.995 brancas , seguida pelo Amapá 50.256
não brancos sem atividade para 9.310 brancos.

Sete km de rios
limpos em Queimados

Programa

Executada graças à parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, iniciativa atua no Rio Camorim esta semana
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

M

esmo com
a chegada
da pandemia do novo coronavírus, as ações de
limpeza e desassoreamento de rios e córregos de Queimados,
na Baixada Fluminense, continuam a
todo vapor. Desde a
última semana, técnicos do programa
‘Limpa Rio’ estão
realizando as ações
necessárias no Rio
Camarim. Para reforçar os trabalhos estão
sendo utilizadas retroescavadeiras e caminhões.
Os serviços de limpeza nestes locais estão sendo possíveis
graças a uma parceria
firmada entre a Prefeitura de Queimados com o Governo
do Estado, através do
Inea (Instituto Estadual do Ambiente).
Desde o início do
programa na cidade,
quatros dos principais rios foram atendidos, beneficiando
uma extensão de mais
de 7 quilômetros.

Projeto está realizando a limpeza em todos os rios da cidade

Prevenção é a palavra chave, como
destaca o prefeito da
cidade Carlos Vilela.
“Nosso principal objetivo com o programa é evitar que nos
períodos com grande
volume de chuvas as
famílias que residem
próximos aos rios sejam impactadas. Com
isso, o trabalho do
Inea é extremamente importante para

evitar desastres para
nossa cidade, como
as enchentes”, enfatiza o gestor público.
Maquinários do
Inea
Além do Camorim,
outros rios da cidade já receberam os
maquinários do Inea,
como: Quebra Coco,
Queimados e Abel
(em dois trechos). De
acordo com o secre-

tário de Conservação
e Serviços Públicos,
Rogério Brandi, outros rios da cidade
também
receberão
intervenções do programa.
“Vamos solicitar,
em breve, que o Inea
continue realizando
essa ação em outros
rios da cidade. Essas
intervenções são necessárias para evitar
inundações e a pro-

liferação de vetores.
É importante que a
população se conscientize e não jogue
lixo nos rios, mas infelizmente isso ainda
acontece. Precisamos
de todos para manter
a cidade limpa e segura”, enfatiza.
A Secretaria Municipal de Conservação
e Serviços Públicos
também
promove
ações de limpeza, de-

sentupimento de ralos e bueiros, retirada de entulho, entre
outros. Para solicitar
alguma dessas intervenções, basta entrar
em contato pelo e-mail semconsesp@
q u e i m a d o s . r j . g o v.
br ou pelo telefone
2665-1966. O órgão
funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h
às 17h, na Rua Félix,
1551, Centro.

sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Atacante mira
‘Top 5’ dos maiores
goleadores no Brasileiro

jota carvalho

C

jota.carvalho@yahoo.com

inco gols em cinco jogos: esse é o
poder decisivo do
artilheiro Gabriel Barbosa. Na última quarta-feira
(9), o Flamengo venceu o
Fluminense por 2 a 1, com
gols de Filipe Luís e Gabigol. Ao balançar as redes
do Tricolor, o camisa 9 assumiu a artilharia do Brasil, dividindo o posto com
Léo Gamalho, do CRB. O
atacante, todavia, é o 7º
maior artilheiro do Mais
Querido em Brasileiros,

isolado, com 30 gols.
Em 37 jogos, Gabriel
já superou nomes como
Adriano Imperador, Adílio, Obina e Renato Gaúcho. Agora, o jogador se
aproxima da marca deixada por Petkovic, com 31
tentos, e mira o ‘Top 5’
dos maiores artilheiros do
Mengão no Campeonato
Brasileiro, formado por
Zico (135), Bebeto ( 41)
Renato Abreu (40), Romário (37) e Nunes (34). Gabigol marcou seu seu 72º
tento na história da competição, sendo o 30º vestindo
a camisa rubro-negra. Em

O camisa 9 é um dos artilheiros
do Brasil ao lado de Léo Gamalho, do CRB

2019, o atacante foi o arti- embate será disputado na
lheiro do Brasileirão, com Arena Castelão, às 18h
(horário de Brasília), com
25 tentos.
transmissão exclusiva do
Próxima parada: Ceará Premiere. No canal do
Visando, além do ‘Top Coluna do Fla, no You5’, a artilharia do Brasi- Tube, no entanto, a Nação
leirão, Gabigol entra em pode contar com a narracampo novamente neste ção mais rubro-negra da
domingo (13), contra o internet, sob o comando
Ceará, em Fortaleza. O de Rafa Penido.

Os 10 mais artilheiros
1º – Zico – 135 gols em 249 jogos
2º – Bebeto – 41 gols em 95 jogos
3º – Renato Abreu – 40 gols em 164 jogos
4º – Romário – 37 gols em 62 jogos
5º – Nunes – 34 gols em 68 jogos
6º – Petkovic – 31 gols em 98 jogos
7º – Gabigol – 30 gols em 37 jogos
8º – Tita – 29 gols em 101 jogos
9º – Léo Moura – 29 gols em 315 jogos
10º – Obina – 28 gols em 115 jogos

Flu vence Botafogo no retorno do Sub-20
Mailson Santana/FFC
A molecada do Sub-20
voltou e com vitória. Na
quarta-feira (9), o Fluminense recebeu o Botafogo, em Xerém, e venceu o
adversário por 1 a 0, com
gol do meia Ewerthon,
logo no início do segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor chegou
aos 6 pontos e segue com
100% de aproveitamento
na Taça Guanabara da categoria.
Mesmo sem jogar há
quase seis meses e enfrentando um adversário que
vinha atuando e chegou a
empatar com o Sub-23 do
Fluminense em amistoso,
o time do técnico Eduardo Oliveira foi melhor
Ewerthon marca e garante o 100% da molecada de Xerém na Taça Guanabara
desde o início da partida.
a bola não balançou as
Trocando passes e pres- Tricolor só não chegou ao pa, porque uma cabeçada travessão.
Se no primeiro tempo redes, no segundo, Ewersionando o Botafogo, o gol ainda na primeira eta- de Samuel explodiu no

thon mudou o placar. Logo
aos dois minutos, Gabriel
Teixeira invadiu a área
pela esquerda, entortou o
zagueiro adversário e rolou pra Ewerthon marcar.
Mesmo na frente no
placar, o Fluminense seguiu perigoso. John Kennedy e Miguel, que entraram ao longo do jogo,
fizeram uma ótima dupla
e quase marcaram mais
três gols para o Fluminense, mas as finalizações
pararam no goleiro adversário, mantendo a vitória
dos Moleques de Xerém
em 1 a 0.
Na próxima rodada, o
Fluminense vai até a Gávea enfrentar o Flamengo.
O jogo acontecerá neste
sábado (12), com portões
fechados.

CBF apoiará chapa ‘COB+Forte’ na
eleição do Comitê Olímpico do Brasil
A Confederação Brasileira de Futebol, uma
das entidades filiadas ao
Comitê Olímpico do Brasil, comunica seu apoio
à chapa ‘COB+Forte’,
liderada por Rafael Bittencourt Westrupp e Emanuel Fernando Scheffer
Rego, na eleição do COB
que escolherá Presidente, Vice-Presidente, sete
membros representantes
das Entidades Nacionais
de Administrac?a?o do
Desporto e um membro
independente. O pleito
está marcado para o próximo dia 7 de outubro, no
Rio de Janeiro.

A decisão da CBF ocorreu após minuciosa avaliação das propostas de
cada um dos candidatos
e da constatação de que
a chapa ‘COB + Forte’,
lançada por Westrupp e
Emanuel, é aquela com
a qual a CBF se vê mais
alinhada em termos de
conceitos de gestão e de
planejamento para o futuro do esporte nacional.
A CBF reafirma seu
respeito aos demais candidatos,
reconhecendo
sua qualificação, capacidade e legitimidade para
comporem o processo
eleitoral.

Thais Magalhães/CBF

Rogério Caboclo ao lado de Rafael Westrupp e Emanuel

Alexandre Vidal / Fla

Artilharia: Gabigol se
aproxima de Petkovic

Mengão
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Discurso duro na posse
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Luiz Fux é o novo presidente
do STF e do CNJ
Magistrado toma posse após nove anos de atuação e 77 mil decisões
Marcelo Camargo / Agência Brasil

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

ministro
Luiz
Fux tomou posse ontem (10) no
cargo de presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF). Fux cumprirá
mandato de dois anos e
acumulará a presidência
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). A ministra
Rosa Weber será a vice-presidente da Corte e
também do CNJ.
Em junho, a eleição
de Fux ocorreu de forma
simbólica porque não há
disputa. A investidura no
cargo segue ordem de antiguidade de entrada no
tribunal. O ministro sucederá Dias Toffoli, que
deixa a presidência da
Corte após cumprir mandato de dois anos.
A cerimônia de posse
ocorreu presencialmente, mas foi restrita aos
integrantes da Corte, familiares dos ministros e
demais autoridades devido às medidas de distanciamento que devem ser
adotadas durante a pandemia da Covid-19.
O presidente Jair Bolsonaro e os presidentes
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do
Senado, Davi Alcolumbre, também participaram

do evento.
Em seu discurso, o
presidente disse que sua
gestão será focada na
proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, garantia da segurança
jurídica, combate à corrupção e incentivo à digitalização do acesso ao
Judiciário.
Fux também criticou a
judicialização da política
e disse que uma de suas
metas será reduzir a intervenção precoce do Judiciário nessas questões.
“Tanto quanto possível, os poderes Legislativo e Executivo devem
resolver interna corporis
seus próprios conflitos e
arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Imbuído
dessa premissa, conclamo os agentes políticos
e os atores do sistema
de justiça aqui presentes
para darmos um basta
na judicialização vulgar
e epidêmica de temas e
conflitos em que a decisão política deva reinar”,
disse.
O presidente também
garantiu que manterá os
esforços de combate à
corrupção e não permitirá retrocessos no enfrentamento ao crime
organizado.
“Aqueles
que apostam na desones-

“Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência”, disse o novo chefe do Supremo

tidade como meio de vida
não encontrarão em mim
qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese
do Direito. Não permitiremos que obstruam os
avanços que a sociedade
brasileira conquistou nos
últimos anos, em razão
das exitosas operações de
combate à corrupção autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como
ocorreu no mensalão e
tem ocorrido com a Lava
Jato”, garantiu.

foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff e assumiu o cargo
após ser aprovado pelo
Senado. Antes de chegar
ao Supremo, Fux passou
por todas as instâncias do
Judiciário e ingressou na
carreira por meio de concurso público. Foi juiz de
Direito, desembargador
do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro e ministro
do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Ele também atuou como promotor antes de entrar na magistratura.
Carreira
Fux é professor da
Em 2011, o ministro Universidade Estadual do

Rio de Janeiro (UERJ) e
integra a Academia Brasileira de Filosofia e da
Academia Brasileira de
Letras Jurídicas. O ministro também presidiu a
comissão de revisão do
Novo Código de Processo Civil (NCPC), aprovado pelo Congresso em
2016.
Toffoli é
homenageado
O presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli, participou na quarta
(9) da última sessão no

comando da Corte. Após
encerrar mandato de dois
anos.
Durante a sessão, Toffoli recebeu homenagens
dos colegas da Corte, da
Procuradoria-Geral
da
República (PGR) e de outras entidades. A homenagem foi acompanhada
pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos ministros
da Defesa, Fernando
Azevedo e Silva, e da
Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira,
e pelo o advogado-geral
da União, José Levi do
Amaral. (Fonte: Agência
Brasil)

Ministra diz que governo tomou medidas para controlar preço do arroz

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
afirmou ontem (10) que
o governo tomou as medidas necessárias para
tentar conter a alta no
preço do arroz e evitar
um desabastecimento do
produto nas prateleiras
dos supermercados. “As
medidas que podiam ser
tomadas, foram tomadas, para fazer a estabilidade e o equilíbrio para
esse produto”, disse em
um vídeo publicado em
suas redes sociais.

“O Brasil abriu mão,
tirou a alíquota de importação, para que produto de fora pudesse
entrar e trazer um equilíbrio para os preços.
Abrimos somente uma
cota, porque não temos
necessidade de muito
arroz, mas isso é uma
cota de reserva, para que
possamos ter a tranquilidade de que o preço vai
voltar, vai ser equilibrado, e que o produto continuará na gôndola para
todos os brasileiros”,

acrescentou.

A subida de preço
Desde o início do ano,
o preço do arroz acumula alta de mais de 21,2%
nas prateleiras, segundo
a Associação Paulista de
Supermercados (Apas).
- Marcello Casal Jr/
Agência Brasil
A redução temporária
está restrita à cota de
400 mil toneladas, incidente sobre o arroz com
casca não parbolizado e
arroz semibranqueado

ou branqueado, não parbolizado, de acordo com
a Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM).
Até então, a Tarifa
Externa Comum (TEC)
aplicada sobre o produto
era de 12%, para o arroz
beneficiado, e 10% para
o arroz em casca, válida
apenas para países de
fora do Mercosul. Dentro do bloco econômico
regional, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai, a tarifa é de
importação já é zero.

Tailândia e EUA
Ainda ontem, em entrevista para a Rádio
Gaúcha, Teresa Cristina
comentou que a maior
parte do arroz que será
importado sem tarifa
deve vir da Tailândia e
dos Estados Unidos, que
produzem o mesmo tipo
de produto consumido
no Brasil.
Ainda segundo a ministra, no vídeo divulgado em suas redes sociais,
o preço do arroz nos úl-

timos anos vinha abaixo
do que seria seu valor de
mercado, por causa de
uma queda na produção
que afetou o tamanho da
área produzida no país.
“No passado, o arroz
teve um preço muito baixo, durante muitos anos.
Nós tivemos uma queda
na área de produção e o
arroz, então, hoje, tem
um preço mais alto. Mas
ele está na prateleira,
vai continuar nas prateleiras”, afirmou. (Fonte:
Agência Brasil)

Réveillon deste ano em Copacabana será sem presença de público
A virada do ano de
2020 para 2021 na praia
de Copacabana e em outros bairros da cidade não
terá a presença de público,
como tradicionalmente
acontece, devido à pandemia do novo coronavírus.
A festa do réveillon será
transmitida de forma virtual ao vivo pela internet
no canal oficial da Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur) no
Youtube, com intérpretes de libras em todas as

apresentações.
Está prevista ainda a
possibilidade de transmissão pela TV aberta
ou fechada. A Riotur pretende oferecer atrações
musicais nos principais
pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, com
apresentação de grandes
artistas da cena nacional
e internacional e acendimento de luzes a laser,
entre diversos efeitos visuais.
“O Réveillon Rio 2021

terá um novo modelo, devido ao cenário em que o
mundo se encontra com a
pandemia da covid-19, e o
formato será diferente do
que já tivemos na cidade.
Teremos o réveillon da
responsabilidade social
e não incentivaremos as
pessoas a irem às ruas.
Além disso, a iniciativa
privada terá uma oportunidade única para criar
um réveillon que seja
marcante, traduzindo o
sentimento de esperança

e desejo de que tenhamos
um ano melhor”, disse o
presidente em exercício
da Riotur, Fabrício Villa
Flor de Carvalho.
Ele ressaltou que o
novo réveillon deve ser de
renovação e reflexão, com
um ato de respeito e uma
homenagem às vítimas
e aos profissionais que
estão na linha de frente
de combate à pandemia.
“Agora, com o Caderno
de Encargos e Contrapartidas já publicado, aguar-

ressados poderão obter o
documento e seus anexos
na sede da Empresa de
Turismo, na Cidade das
Artes, na Barra da Tijuca,
ou pelo e-mail selecaopublica.riotur@gmail.com.
As empresas interessadas deverão comunicar
Caderno de Encargos seu interesse em apresenA Riotur, publicou hoje tar propostas no mesmo
(10), no Diário Oficial do e-mail, até as 17h do dia
Município, a Convocação 22 de outubro. Depois, as
do Caderno de Encargos e propostas serão apresenContrapartidas para o Ré- tadas unicamente no dia
veillon Rio 2021. Os inte- 27 de outubro deste ano.
damos as propostas das
empresas que queiram fazer parte dessa virada de
ano especial com projetos
criativos e que estejam
em harmonia com a realidade atual”, acrescentou
Carvalho.
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Grávida achada morta no Subúrbio
Uma das linhas de investigações aponta que o tráfico executou jovem
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

jovem grávida de
oito meses, que
foi
encontrada
morta na manhã de ontem
na linha de trem em Deodoro, na Zona Norte do
Rio, pode ter sido morta
pelo tráfico da favela do
Triângulo. É o que acredita a delegada da Delegacia de Descoberta de
Paradeiros (DDPA), Elen
Souto, responsável pelo
caso.
Thaysa Campos dos
Santos, de 23 anos, desapareceu na quinta-feira
da semana passada. A família da jovem ficou sabendo que ela estava com
traficantes na madrugada de quinta para sexta-feira. As investigações
apontam que ela morreu
em uma favela dominada pela facção Terceiro
Comando Puro (TCP),
mas também frequentava
comunidades controladas
pelos rivais do Comando
Vermelho (CV).
“Essa atitude de frequentar
comunidades
controladas por facções
rivais, pode ser interpre-

Rafael Nascimento de Souza

tado por traficantes como
informante, X9. E a gente
sabe que essa desconfiança pode ser uma grande
motivação para que esses criminosos cometam
homicídios”, explicou a
delegada Elen Souto.
Outra suspeita
Outra linha de investigação apurada pela
DDPA é de que o pai da
bebê e a esposa dele possam ter algum envolvimento com o assassinato de Thaysa. A Polícia
Civil tem informações
de que o casal também
tinha conhecidos na comunidade do Triângulo.
“O pai da criança era
casado e nós sabemos
que a mulher dele já havia dito categoricamente
que essa criança não nasceria”, disse a delegada.
A delegacia especializada ainda apura uma
terceira hipótese, de que
ela possa ter sido morta
por conta de uma discussão com a esposa de um
miliciano, duas semanas
antes de seu desaparecimento. Na ocasião, a mulher teria chegado a agredir a jovem grávida.

Thaysa já estava na
reta final da gravidez e
foi morta após ir na favela para pegar uma bolsa
de maternidade. “Pode
ter sido uma emboscada”, afirmou a delegada.
“O chá de bebê seria no

Mãe chora: “Muita dor no meu coração”

domingo. Apesar de se
mãe solteira, ela queria
essa criança. O enxoval e
lembrancinhas da bebê já
estavam prontos. A pessoa que matou ela tem

plena consciência de que
estava matando duas vidas”, explicou Souto.
Por conta do estado
avançado de decomposição do corpo, a perícia

da Polícia Civil não pode
afirmar qual foi a causa
da morte da jovem. No
entanto, foi constatado
que Thaysa não tinha sinais de aborto.

“Só quero saber quem matou minha filha”, diz mãe
A
psicopedagoga Jaqueline Tavares
Campos, que mora em
Brasília, veio ao Rio
prestar depoimento à
polícia e tentar ajudar
de alguma maneira a
elucidar o desapare-

cimento da filha. Foi
numa sala da Delegacia de Descoberta de
Paradeiros
(DDPA),
na tarde de ontem, no
entanto, que ela recebeu dos parentes a notícia que tanto temia:

Homem é executado
em Nova Iguaçu
Reprodução

Morto dentro
Um homem identido carro
ficado apenas pelo priOutro homem que
meiro nome, Wellingnão teve a identidade diton, e conhecido como
vulgada, foi encontrado
Tom foi assassinado
morto com marcas de
com vários tiros na
tiros dentro de um carnoite da última quartaro no bairro Caioaba, na
-feira na Rua Zizinha,
manhã de ontem. próxiK11, em Nova Iguaçu.
mo a linha do trem em
O crime aconteceu
Nova Iguaçu. De acordurante o jogo Flado com as informações
mengo-Fluminense.
das primeiras testemuMoradores contaram
nhas que chegaram no
que assistiam à partida
local, o som do veículo
quando ouviram diverestava ligado.
sos disparos de arma de
A Polícia foi acionafogo.
da ao local. Ainda não
Segundo
informahá informações da auções, o pai da vítima
toria ou motivação do
também foi assassinado
Wellington foi morto com vários tiros
crime que será investihá alguns anos na estação de Juscelino. Mora- nhias, saindo e voltava balhava como porteiro gado pela Delegacia de
dores relataram que Tom para a vida do crime. de uma escola, mas esta- Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF).
andava em más compa- Atualmente a vítima tra- va de aviso prévio.

a jovem foi encontrada morta, na estação
de trem de Deodoro,
na Zona Norte, bairro
onde vivia.
“É muita dor no meu
coração saber que a
minha filha não volta

mais. Milha filha, infelizmente, foi embora
dessa maneira; eu só
quero justiça e saber
quem matou a milha
filha”, disse aos prantos, após prestar depoimento.

Esquema de desvio na
Saúde foi ‘exportado’
para outros estados
Os empresários Miguel
Iskin e Gustavo Estellita foram alvos de operação Gotemburgo, desdobramento
da Lava Jato ontem Os dois
já tinham sido presos em
abril de 2017 na Operação
Fatura Exposta.
Eles são sócios de empresa fornecedora de equipamentos da Saúde. O grupo foi acusado, à época, de
formar um esquema junto ao
ex-governador Sérgio Cabral que desviou pelo menos
R$ 300 milhões da Secretaria Estadual de Saúde em 11
anos. O esquema teria sido
exportado também pelos
empresários para outros estados.
A operação foi realizada pelo Ministério Público
Federal do Distrito Federal
(MPF-DF), onde os desvios
também teriam sido praticados. Houve busca e apreen-

são no Rio.
Foram cumpridos mandados judiciais na capital
do país, Distrito Federal, e
em três estados: Goiás, São
Paulo e Rio de Janeiro
A operação partiu de provas obtidas pela Lava Jato
fluminense, que apontou
um esquema criminoso de
desvio de verba no Instituto
Nacional de Traumatologia
e Ortopedia (Into). Os investigadores descobriram
um esquema criminoso que
“vendia” atas de registro de
preço cadastradas pelo instituto. Assim, as empresas
que faziam parte do esquema eram beneficiadas na
hora de fechar os contratos.
Os investigados vão responder por fraude em licitação, peculato, corrupção
ativa, corrupção passiva,
organização criminosa, lavagem de dinheiro.

Motociclista fica ferido em acidente com ônibus
Um motociclista sofreu
escoriações após um acidente com um ônibus da
Salineira, em São Pedro da
Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, nesta quinta-feira (10). O caso aconteceu na Avenida Wilson
Menes, RJ-102. A moto
ficou presa debaixo do coletivo, mas o motociclista
sofreu apenas arranhões.
O ônibus estava saindo

da antiga estrada São Pedro - Cabo Frio, e a moto
segua pela Wilson Mendes,
quando se encontraram em
um dos cruzamentos da via.
De acordo com a polícia,
o motorista do ônibus disse
que não viu a moto se aproximar por ela estar em um
“ponto cego”.
Ainda de acordo com a
polícia, quando viu que iria
bater no ônibus, o motoci-

clista deixou a moto e se jogou para a lateral da pista, o
que fez com que algo mais
grave não acontecesse. A
motocicleta bateu de frente
com o coletivo e ficou presa
em uma das rodas dianteiras. O motociclista foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Central
de Emergências (HCE) em
Cabo Frio para passar por
exames.
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Governo cria grupo para coordenar
vacinação contra covid-19

Resolução foi publicada hoje no Diário Oficial
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

governo federal instituiu um
grupo de trabalho interministerial para
coordenar a aquisição e
a distribuição de vacinas
“com qualidade, eficácia
e segurança comprovadas” contra o novo coronavírus. A resolução do
comitê de crise da Presi-

dência da República foi
publicada hoje (10) no
Diário Oficial da União.
Sob coordenação do
Ministério da Saúde, o
grupo deverá colaborar no planejamento da
estratégia nacional de
imunização voluntária
contra a covid-19 e terá
duração de até noventa
dias, podendo ser prorrogado por igual período.
Dezenove pessoas fa-

rão parte do grupo: três
da Casa Civil; um do
Ministério da Defesa;
três do Ministério das
Relações Exteriores; um
do Ministério da Economia; quatro do Ministério da Saúde; um do
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações;
um da Controladoria-Geral da União; um do
Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos; um da

Subchefia para Assuntos
Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência;
dois da Secretaria de
Governo; e um da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Atualmente,
quatro
estudos de vacinas contra o novo coronavírus
estão sendo realizados
no Brasil. Em junho, a
Anvisa autorizou o ensaio clínico da vacina
desenvolvida pela em-

presa AstraZeneca e
pela Universidade de
Oxford, do Reino Unido; no dia 3 de julho, o
da vacina desenvolvida
pela Sinovac Biotech,
da China, em parceria
com o Instituto Butantan; no dia 21 de julho,
o das vacinas desenvolvidas pela BioNTech, da
Alemanha, e Wyeth/Pfizer, dos Estados Unidos;
e no mês passado, o da
vacina da Jansen-Cilag,

unidade farmacêutica da
Johnson & Johnson.
Nesta semana, entretanto, a AstraZeneca suspendeu os testes
globais de sua candidata a vacina após um dos
voluntários, no Reino
Unidos, apresentar sintomas adversos. Essa
vacina é uma das principais apostas do governo
brasileiro para a imunização contra a covid-19
no país.

Faetec normatiza a avaliação do ensino remoto nas unidades escolares
Buscando reduzir 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 (foto).
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.
O professor ressalta
ainda que não se trata de
uma mensuração de nota.
Ele explica que esse sis-

tema servirá de subsídio
para quando as unidades
retornarem ao formato
presencial.
- Não está em questão
aprovar ou reprovar os
alunos. A ideia é termos
um indicativo sobre qual
conteúdo poderá ser dado
como vencido e qual precisará ser retomado com
a turma. Saber se o aluno
evoluiu em cada disciplina e, principalmente,
mapear aqueles que não
tiveram ou não puderam
ter acesso às ferramentas
digitais - explica Lisboa.
O secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação
(Secti), Leonardo Rodrigues, ressalta que o ano
não está perdido, e que o
grande desafio está sendo
manter os alunos engajados nos estudos.
- Nossas redes de ensino vinculadas à secretaria
estão buscando reduzir os
prejuízos na aprendizagem dos estudantes, diante
deste cenário. Estamos reforçando para os gestores

Divulgação/Inea

educacionais e escolares
a importância de desenvolver ações específicas
com foco nos alunos para
evitar o risco de evasão.
Essa é maneira social que
encontramos de ajudar a
todos. Neste cenário triste, saliento e agradeço a
capacidade de se reinventar de muitos professores.
Os pais ou responsáveis
também estão sendo parceiros fundamentais nesse
esforço de engajamento
dos alunos nas atividades escolares e, por isso,

continuaremos mantendo
a comunicação com as
famílias. Assim como no
mundo inteiro, ninguém
estava preparado para este
cenário, mas com este esforço para transformar as
aulas presenciais no ensino remoto estamos conseguindo manter o ensino de
excelência e qualidade na
nossa Rede Faetec - afirmou o secretário.
Além dos desafios comuns de todas as escolas
do país, a Faetec possui
peculiaridades que com-

prometem ainda mais a
terminalidade do ano letivo: são as atividades
práticas laboratoriais fundamentais em diversos
cursos técnicos e tecnológicos. Por isso, ainda não
é possível fazer projeção
sobre a conclusão de períodos. Mas todas as atividades serão consideradas
na avaliação de desempenho do aluno. Assim, será
possível definir estratégias
para conduzir os trabalhos
educacionais no seu retorno à forma presencial.

Governo do Estado adere à campanha Setembro Amarelo
Ontem, 10 de setembro, é Dia Mundial de Prevenção
ao Suicídio. A data
pontua a campanha
Setembro Amarelo,
organizada pela Associação Brasileira
de Psiquiatria, em parceria com o Conselho
Federal de Medicina. Para contribuir
com o tema, as
secretarias estaduais de Saúde,
de Vitimados e
de Educação es-

tão fazendo ações diversas,
como postagens nas redes
sociais, lives e rodas de
conversa virtuais sobre a
prevenção do suicídio. As
mensagens focam nos sinais
de alerta, em como pedir
ajuda e como ajudar quem
precisa.
A Secretaria de Vitimados vem realizando uma série de lives com psicólogos
e demais profissionais especializados no tema. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a importância da
saúde mental e do diálogo.

As transmissões, que acontecem até o fim do mês, são
realizadas sempre às 16h
pelo Instagram da secretaria
(@sevitrj). Entre os assuntos debatidos estão a prevenção do suicídio nas Polícias Militar e Civil; suicídio
entre crianças e adolescentes; suicídio entre o público
LGBTQIA+, o trabalho de
ONGs na prevenção do suicídio e medidas de prevenção para o público geral. Há
ainda previsão de outros temas, como a importância do
combate ao suicídio, auto-

mutilação e violência contra
as pessoas com deficiência.
- Não podemos focar apenas no limiar do suicídio,
é preciso um trabalho de
promoção de saúde mental,
seja em que fase do sofrimento mental o indivíduo
se encontre. Ao conversar
por uma sessão, você já está
fazendo um trabalho importantíssimo. Cada atendimento psicológico já é um
trabalho de prevenção ao
suicídio – conta o tenente-coronel Fernando Derenusson, psicólogo da Polícia

Militar que participou de
uma das lives.
A Secretaria de Educação
também está desenvolvendo ações para a campanha.
Serão quatro encontros
virtuais (dias 11, 17, 25/9
e 2/10) com profissionais
que atuam na área de Saúde
Mental. O projeto foi pensado e idealizado por grêmios
estudantis da rede pública
estadual. Nos encontros serão debatidos temas como
ansiedade, depressão, autoestima, insegurança e medo.
e familiares.

sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Funcionário da Funai é
morto por flechada

Rondônia

Rieli Franciscato buscava a criação de reservas para povos isolados do contato com a sociedade
Arquivo pessoal

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

U

m importante indigenista
brasileiro especialista em povos
isolados da Amazônia foi morto por uma
flechada no peito enquanto se aproximava
de um grupo indígena
que ele pretendia proteger, disseram amigos
da vítima e um policial
que testemunhou o incidente, na quinta-feira
(10).
Rieli Franciscato, de
56 anos, trabalhava na
Fundação Nacional do
Índio (Funai) buscando
a criação de reservas
para proteger povos
indígenas isolados do
contato com a sociedade.
Na quarta-feira (9),
ao se locomover para

perto de um grupo indígena até então não
contactado, ele foi
atingido por uma flecha acima do coração
em uma floresta próxima à reserva Uru Eu
Wau Wau, no Estado
de Rondônia, perto da
fronteira com a Bolívia.
“Ele gritou, arrancou
a flecha do peito, correu 50 metros e desabou, sem vida”, disse
um policial que acompanhava a expedição
em áudio postado nas
redes sociais.
A ONG de defesa etnoambiental Kanindé,
que ele ajudou a fundar
na década de 1980, disse que o grupo indígena
não tinha capacidade
de distinguir entre um
amigo ou um inimigo
do mundo exterior.
Sua morte ocorre em

Franciscato foi abatido por índio que iria proteger dos brancos

um momento em que peiros ilegais, encoraos indígenas estão sob jados pelas políticas do
crescente ameaça de presidente Jair Bolsonainvasões por grileiros, ro, que quer desenvolver
madeireiros e garim- economicamente a Ama-

zônia e reduzir o tamanho
das reservas indígenas.
”Nos sentimos desnorteados com tantas mortes nesse Brasil que não

respeita os direitos indígenas”, disse Ivaneide
Cardozo, amiga de Franciscato e cofundadora
da Kanindé.

Lava Jato: PGR não pode ‘vasculhar’ ações contra pessoas com foro
Pedro França/Agência Senado

Dados causaram atrito entre a Lava Jato e a cúpula
da PGR comandada por Augusto Aras

A força-tarefa da Lava
Jato no Paraná alegou ao
ministro Edson Fachin, do
STF (Supremo Tribunal
Federal), que não caberia
à PGR (Procuradoria-Geral da República) ‘vasculhar’ dados de forma
generalizada em busca de
investigações contra autoridades com foro privilegiado.
O argumento consta em
contrarrazões apresentadas à Corte na terça-feira

(8), no processo que discute o compartilhamento
de informações da operação com a cúpula da Procuradoria.
Em agosto, os procuradores negaram a existência de ‘documentos
ocultos’ e avisaram que o
compartilhamento irrestrito de informações da Lava
Jato abriria brecha para
‘bisbilhotagem’. A entrega dos dados - autorizada
pelo ministro Dias Toffo-

li em julho - foi suspensa
por Fachin no retorno das
atividades do Judiciário,
no início do mês passado.
A PGR recorreu.
Na opinião dos procuradores, não caberia à
PGR ‘realizar varreduras
periódicas’ nos bancos de
dados da força-tarefa para
saber se os procuradores
estariam investigando autoridades com foro privilegiado.
“Se o raciocínio estivesse correto e fosse dever do PGR agir para prevenir que ‘muitas pessoas
dirijam-se à Corte Constitucional para obterem a
salvaguarda de seu foro,
pois podem estar sendo
investigadas em primeiro
grau’, então, por lógica,
a varredura teria que ser
feita não apenas sobre as
bases de dados das forças-tarefas, mas também sobre todas as provas obtidas por todos os demais
membros do MPF em suas

atividades de persecução
penal, já que em todas
elas poderia estar ocorrendo ofensa às regras constitucionais sobre o foro por
prerrogativa de função”,
apontam os procuradores.
O compartilhamento de
dados abriu atrito interno
entre a força-tarefa e a cúpula da PGR, que questiona o volume de dados conservados pela Lava Jato
no Paraná e investigações
que atingiriam os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do
Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP). Ambos detém
foro privilegiado perante
o STF e só podem ser investigados pela PGR.
Voz crítica à Operação
Augusto Aras é uma das
vozes críticas aos métodos da operação e defende
uma ‘correção de rumos’
no modelo da Lava Jato.
Nesta semana, o PGR au-

torizou a prorrogação da
força-tarefa no Paraná por
mais quatro meses - o grupo pediu um prazo de um
ano.
A força-tarefa destacou que, ao citar os nomes de Rodrigo Maia e
Davi Alcolumbre em uma
planilha de supostas doações eleitorais feitas pelo
Grupo Petrópolis a mando
da Odebrecht não visava ‘qualquer imputação
ou análise de mérito’ sobre condutas específicas’
de autoridades com foro
privilegiado, citando que
outros parlamentares também foram mencionados
no documento.
“A denúncia relacionou
321 doações eleitorais feitas para candidaturas vinculadas a diferentes partidos, então postulantes a
variados cargos públicos,
as quais foram pagas pelo
Grupo Petrópolis, mas feitas por comando e em favor do grupo Odebrecht o

que caracteriza, em princípio, lavagem de dinheiro praticada pelos agentes
do grupo Petrópolis com
recursos sujos derivados
do Setor de Operações
Estruturadas do Grupo
Odebrecht”, afirmam os
procuradores.
A Lava Jato apontou
ainda que o foco da denúncia ‘não estava e nem
poderia estar’ nas doações
em si, mas sim ‘na lavagem de dinheiro por um
grupo empresarial em favor do outro’.
A peça foi assinada
pelo novo coordenador da
Lava Jato no Paraná Alessandro José Fernandes de
Oliveira, e pelo seu antecessor, Deltan Dallagnol,
que deixou o grupo na semana passada por motivos
familiares. Os integrantes
da força-tarefa subscreveram o texto.
(Fonte: R7/Agência Estado)

Divisão de recursos entre brancos e pretos vale para eleições de 2020
Partidos políticos terão que dividir recursos do Fundo Especial
de Financiamento de
Campanha (FEFC) e o
tempo de rádio e televisão entre candidatos
brancos e negros nas
eleições
municipais
deste ano. A decisão é
do ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Ricardo Lewandowski que atendeu a
pedido de liminar feito
pelo PSOL.

No mês passado, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a
divisão, mas entendeu
que a medida só poderia ser aplicada nas
eleições de 2022.
Ao analisar o caso,
Lewandowski entendeu que a nova regra
não vai trazer prejuízos
para os partidos.
“Segundo o calendário eleitoral, ainda
se está no período das
convenções partidárias,

qual seja, de 31/8 a
16/9, em que as legendas escolhem os candidatos, cujo registro
deve ser feito até o dia
26/9. Tal cronograma
evidencia que a implementação dos incentivos propostos pelo TSE
não causará nenhum
prejuízo às agremiações políticas, sobretudo porque a propaganda eleitoral ainda não
começou, iniciando-se
apenas em 27/9”, deci-

diu o ministro.
Decisão do TSE
No dia 25 de agosto, o TSE decidiu que
os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) devem ser distribuídos pelos partidos
de forma proporcional
entre as candidaturas
de brancos e negros.
Pela decisão, o critério
de distribuição também
deverá ser observado

na divisão do tempo de
propaganda
eleitoral
gratuita no rádio e na
televisão. A decisão foi
motivada por uma consulta apresentada pela
deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ).
O entendimento da
maioria foi formado a
partir do voto do relator
e presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. Segundo o ministro, embora as cotas para
candidatos negros não

estejam previstas em lei,
a Constituição definiu
que a promoção da igualdade é dever de todos.
“Há momentos na vida
em que cada um precisa escolher de que lado
da história deseja estar.
Hoje, afirmamos que estamos do lado dos que
combatem o racismo.
Estamos do lado dos que
querem escrever a história do Brasil com tintas
de todas as cores”, afirmou Barroso.
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CREPE DE TAPIOCA
(CREPIOCA)
Ingredientes

1 ovo (é melhor tirar a
pele da gema)/1 colher
de polvilho doce (pode
ser substituído por tapioca
ou polvilho azedo)/1 colher de requeijão/1 colher
de água/1 pitada sal.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes em um mixer até obter
uma consistência cremosa.
Despeje uma concha da
massa numa frigideira levemente untada com
margarina, tampe e deixe
dourar.
Recheie a gosto e dobre
ao meio como um crepe.

PIRÃO DE FRANGO
Ingredientes
2 peitos de frango/1
cebola/3 dentes de
alho/2
tomates/sal/
caldo de frango/salsinha e cebolinha/farinha de mandioca.

Modo de preparo
Desfie os frangos depois
de cozidos.
Não jogue a água que
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho,
coloque o frango e faça
o molho com os tomates,
tempere com o caldo de
frango, sal, cebolinha e
salsinha.
Coloque a água que está
separada para ferver.
Em um recipiente coloque
a farinha de mandioca
com um pouco de água.
Acrescente o molho de
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com
a farinha de mandioca
que está separada.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu

FRANGO DE PANELA DE
PRESSÃO SEM ÁGUA
Ingredientes
1 frango inteiro/1/2 cebola/pimenta-do-reino (a
gosto)/cebolinha (a gosto)/salsinha (a gosto)/colorau (a gosto).

Modo de preparo
Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela
de pressão o frango e os ingredientes, menos o colorau
e cozinhe por 20 minutos em
fogo alto.
Abra a panela com cuidado (não esqueça de tirar a
pressão), coloque o colorau
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos,
dependendo do seu fogão
em fogo médio.

BOLO DE
COCA - COLA
Ingredientes

6 ovos/1 latinha de Coca
- Cola tradicional/2 xícaras de farinha de trigo/1
colher de sopa de fermento/2 xícaras de açúcar

Modo de preparo
Primeiro abra a Coca Cola e deixe alguns minutos aberta para perder o gás e não espumar
muito na hora de bater
Bater as gemas com o
açúcar, misturar a Coca
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio
por aproximadamente
40 minutos

atos oficiais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,

Assessor do Serviço de Apoio as Comissões, 30 (trinta) dias O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
processo nº. 593/2020, a contar de 16.09.2020.

RESOLVE:

PORTARIA N.° 195, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora ADEILDE MARIA DO CARMO DO
NASCIMENTO, Assessor Administrativo, 30 (trinta) dias de
férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme
processo nº. 650/2020, a contar de 16.09.2020.

RESOLVE:
PORTARIA N.° 202, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
EXONERAR PAULO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA do Cargo
em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar,
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

PORTARIA N.° 196, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora DEBORAH SCAPIN MORELLI,
Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente
ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 521/2020, a
contar de 16.09.2020.

PORTARIA N.° 203, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
NOMEAR TAINA DOS SANTOS CÂNDIDO para exercer o
Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar,
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.

PORTARIA N.° 187, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora GEOVANA DA CONCEIÇÃO SOARES,
Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente
ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 592/2020, a
contar de 16.09.2020.
PORTARIA N.° 188, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor FERNANDO DA SILVA BARBOSA,
Assessor Administrativo Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo
nº. 591/2020, a contar de 16.09.2020.
PORTARIA N.° 189, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor FRANCISCO IVAN ALVES DA CUNHA,
Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias correspondente
ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 590/2020, a
contar de 16.09.2020.
PORTARIA N.° 190, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor LEONARDO MOREIRA ALVAREZ DE
OLIVEIRA, Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo
nº. 634/2020, a contar de 16.09.2020.
PORTARIA N.° 191, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor ANDRÉ LUIZ NEVES DE SOUZA,
Assessor Administrativo Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo
nº. 633/2020, a contar de 16.09.2020.
PORTARIA N.° 192, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor JEAN DA SILVA DUARTE, Assessor
Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao período
de 2019/2020, conforme processo nº. 637/2020, a contar de
16.09.2020.
PORTARIA N.° 193, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor FABRÍCIO DA SILVA LEÃO SANTANA,
Assessor de Recursos Humanos, 30 (trinta) dias de férias
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo
nº. 690/2020, a contar de 16.09.2020.
PORTARIA N.° 194, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA,

PORTARIA N.° 197, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora SANDRA MARIA JACOPINELLI,
Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias correspondente
ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 638/2020, a
contar de 16.09.2020.

PORTARIA N.° 204, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
EXONERAR PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES BESSIM
do Cargo em Comissão de Assessor de Controle Interno,
Símbolo CC-6, a contar da data da publicação.

PORTARIA N.° 205, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
NOMEAR JULIANA RODRIGUES BORGES RIBEIRO para
exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Controle
PORTARIA N.° 198, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora JORGETE DE FREITAS COUTO, Interno, Símbolo CC-6, a contar da data da publicação.
Assessor do Serviço de Arquivo, 30 (trinta) dias de férias
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo PORTARIA N.° 206, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
EXONERAR LUIZ ALBERTO RICI MENDES GARCIA do
nº. 622/2020, a contar de 16.09.2020.
Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar,
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.
PORTARIA N.° 199, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder a servidora VANIA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO,
Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente PORTARIA N.° 207, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 689/2020, a NOMEAR VIRGINIA MARIA DE LIMA GOMES para exercer o
Cargo em Comissão de Assessor Administrativo Parlamentar,
contar de 16.09.2020.
Símbolo CC-7, a contar da data da publicação.
PORTARIA N.° 200, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor JEFFERSON JOSÉ LEMOS, Assessor
Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao
período de 2019/2020, conforme processo nº. 520/2020, a
contar de 16.09.2020.

PORTARIA N.° 208, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
EXONERAR LENI CORSINO DOS SANTOS CORREA do
Cargo em Comissão de Assessor Controle Legislativo, Símbolo
CC-7, a contar da data da publicação.

PORTARIA N.° 201, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Conceder ao servidor RENATO DA SILVA MARTINS, Assessor
da Procuradoria, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao
período de 2019/2020, conforme processo nº. 849/2020, a
contar de 16.09.2020.

PORTARIA N.° 209, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
NOMEAR JEFFERSON MORAES DA SILVA para exercer o
Cargo em Comissão de Assessor Controle Legislativo, Símbolo
CC-7, a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 10 de setembro de 2020.

Nova Iguaçu, 10 de setembro de 2020.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Biscoitinhos
de nata

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
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Ingredientes

10 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM
11/09/2020 – CÓD-PMBR 172.

• 3 colheres (sopa)
de açúcar• 1 colher
(sopa) de manteiga• 2 gemas• 1 copo
americano de nata•
1 colher (café) de
sal• 2 1/2 xícaras de
amido de milho• Raspas de limão (ou de
laranja ou canela em
pó)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD

Modo de preparo

Em uma tigela, bata
o açúcar e a manteiga até obter um
creme.
Junte as gemas batendo.
Acrescente a nata e
o sal e mexa até obter uma mistura homogênea.
Adicione o amido
aos poucos, amassando bem, até que
a massa desgrude
das mãos.
Junte raspas de limão (ou o sabor de
sua preferência) e
misture.
Abra a massa e enrole formando anéis
ou use cortadores
de formatos diversos
e pressione de leve
com um garfo.
Em uma assadeira,
leve ao forno preaquecido a 180°C por
15 minutos ou até
que os biscoitos comecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e
armazene em recipientes bem fechados para manter a
textura.

Abacaxi em calda
Ingredientes

• 1 abacaxi cortado
em rodelas (ou picado)• 1 pau de canela• 5 cravos-da-índia•
3 xícaras de açúcar
Modo de preparo

Retire o miolo do abacaxi.
Se for servir em rodelas, utilize um cortador
de massa para dar
melhor acabamento
(use as aparas no preparo de suco ou geleia).
Em uma panela, aqueça 1 litro de água com
a canela, os cravos e
o açúcar por cerca
de cinco minutos, mexendo sempre.
Junte o abacaxi e cozinhe até a calda ferver.
Deixe amornar e transfira para potes de vidro esterilizados (com
cuidado, ferva-os por
dez minutos, retire
com uma pinça e coloque sobre papel absorvente ou pano de
prato).
Espere esfriar completamente, feche bem
e conserve na geladeira.

PORTARIA Nº2533/SEMAD/2020 DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar de 14 de agosto de 2020, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, THAIS LEAL LIMA, do cargo em comissão
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria
Municipal de Educação.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção
PORTARIA Nº2537/SEMAD/2020 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Conservação.
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
BRENO VERDEIRO DE MELO
CARLOS ANTONIO QUIRINO SOARES
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
JEFERSON DA COSTA SILVEIRA
JONES ANTONIO DE SOUZA
MANOEL DA SILVA THOME
PAULO CEZAR DE SOUZA JUNIOR
RODAQUE COTA
ROMULO ALVES DA SILVA
PORTARIA Nº2538/SEMAD/2020 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDERSON OLIVEIRA DA CUNHA, do cargo
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC10, da Secretaria Municipal de Conservação.
PORTARIA Nº2539/SEMAD/2020 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria
Municipal de Conservação.
VICTOR HUGO AQUINO DA SILVA
ESTEFANY DA SILVA SANTOS
ELY SILVA JUNIOR
SEVERINO RAMOS DA SILVA
PORTARIA Nº2540/SEMAD/2020 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Excluir: VERONICA DE OLIVEIRA da PORTARIA
Nº 1467/SEMAD/2020, DE 01/06/2020, publicada no
Jornal Hora H em 02/06/2020.
PORTARIA Nº2541/SEMAD/2020 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
TATIANA DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor
de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de
Educação.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
ERRATA:
NA PORTARIA Nº2528/SEMAD/2020 DE 08/09/2020,
PUBLICADO EM 09/08/2020.
ONDE SE LÊ: ASSESSOR DE SERVIÇO II, SÍMBOLO
CC-11, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
LEIA-SE: ASSESSOR DE SERVIÇO I, SÍMBOLO CC10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
NA PORTARIA Nº2528/SEMAD/2020 DE 08/09/2020,
PUBLICADO EM 09/08/2020.
ONDE SE LÊ: ASSESSOR DE SERVIÇO I, SÍMBOLO
CC-10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
LEIA-SE: ASSESSOR DE GABINETE, SÍMBOLO CC8, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0083/2019
TERMO: 001
CONTRATO: 014/SEMOCAP/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO, TIPO GABIÃO, NO RIO MAXABOMBA, SITUADO A RUA MARGEM DIREITA S/N°, BAIRRO PIAM, NO MUNICÍPIO
DE BELFORD ROXO/RJ.
PRAZO: PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA)
DIAS.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 16/06/2020.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E
QUITAÇÃO
PROCESSO: 53/0038/2019
TERMO N°: 024/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: A.M.S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI-ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQIPAMENTO COMBINADO
DE JATO D’AGUA A ALTA PRESSÃO COM SUCÇÃO
POR AÇÃOP DE VÁCUO.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
VALOR: R$ 99.098,22 (noventa e nove mil, noventa e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E oito reais e vinte e dois centavos).
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS.
Prazo: 20 (vinte) dias.
Republicado por ter saído com incorreção
PROGRAMAS TRABALHO: 53.01.15.451.013.21.069
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.92.00
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0226/2019
DATA DE ASSINATURA: 31/08/2020.
TERMO: 002
CONTRATO: 011/SEMOCAP/2020
ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
secretÁrio MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.
CONTRATADA: GUARÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TERRRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
secretaria municipal de SAÚDE – semus
OBJETO: ALTERAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 011/SEMOCAP/2020.
EXTRATO DE CONTRATO
VALOR RERRATIFICADO:
ACRÉSCIMO DE R$ PROCESSO: 21/00002/2020
773.785,59 (setecentos e setenta e três mil, setecentos CONTRATO N°: 012/SEMUS/2020
e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) E CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
SUPRESSÃO DE R$ 115.463,62 (cento e quinze mil, CONTRATADA: PRIMER COMERCIAL & DISTRIBUIquatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois DORA LTDA.
centavos), O VALOR GLOBAL PASSARÁ A SER DE OBJETO: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS
R$ 3.869.583,81 (três milhões, oitocentos e sessenta e (BOLSA DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA, PLACA
nove mil, quinhentos e oitenta e um centavos).
PARA BOLSA E ADJUVENTOS, NO QUANTITATIVO
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DE 100%), PARA ATENDER A SECRETARIA MUDATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2020.
NICIPAL DE SAÚDE – SEMUS, DECORRENTE DA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N °50 E
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
51/2019, DO PREGÃO PRESENCIALÇ N° 015/2019,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS.
3140/2019, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI/RJ.
EXTRATO DE CONTRATO
VALOR: R$ 607.640,00 (seiscentos e sete mil, seisPROCESSO: 52.0024/2019
centos e quarenta reais).
CONTRATO N°: 041/SEMOCAP/2020.
PRAZO: 30(trinta) dias.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
PROGRAMAS DE TRABALHO: 1.10.302.028.2.010
CONTRATADA: RICOS SERVIÇOS E CONSTRUELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00.
ÇÕES LTDA.
NOTA DE EMPENHO: 357/2020.
OBJETO: FORNECIMENTO DE ARTEFATO DE CON- FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
CRETO (TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-1,
DATA DE ASSINATURA:09/09/2020
BLOCOS DE CONCRTO ESTRUTURAL, TUBOS DE
CONCRETO SIMPLES OS-1 E MEIOS-FIOS RETOS
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
E PRÉ-MOLDADOS0 PARA ATENDER O NO MUNICÍsecretÁrio municipal de SAÚDE.
PIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 492.192,02 (quatrocentos e noventa e dois
CASA CIVIL – CC
mil, cento e noventa e dois reais e dois centavos).
PRAZO: 48 (quarenta e oito) horas.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.2069
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 47.0060/2019
ELEMENTO DESPESA: 3.390.30.00
TERMO: 001
NOTA DE EMPENHO: 1235/2020.
CONTRATO: 007/SEPE-CC/2020
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
DATA DE ASSINATURA: 09/09/2020.
CONTRATADA: CGM REFORMA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
OBJETO: ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTAsecretÁrio MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E RIA DO CONTRATO N° 007/SEPE-CC/2020, RELATICAPTAÇão DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
VO À EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO
CIEP
secretaria MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.
CASIMIRO MEIRELLES, SITUADO NA RUA LAUDELINO COSTA, CENTRO, BELFORD ROXO/RJ.
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E
VALORES: Acréscimo: R$ 52.913.01 (cinquenta e dois
QUITAÇÃO
mil, novecentos e treze reais e um centavo); passando
PROCESSO: 53/0040/2019
o valor total a ser de R$ 159.456,61 (cento e cinquenta
TERMO N°: 026/2020
e nove
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
mil,
CONTRATADA: A.M.S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS
quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um
EIRELI-ME
centavos).
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQIPAMENTO COMBINADO FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DE JATO D’AGUA A ALTA PRESSÃO COM SUCÇÃO
DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020.
POR AÇÃOP DE VÁCUO.
MERHI DAYCHOUM
VALOR: R$ 98.119,53 (noventa e oito mil, cento e deSECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROJETOS ESPEzenove reais e três centavos).
CIAIS.
PRAZO: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 53.01.15.451.013.21.069
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.92.00
E CIDADANIA – SEMASC
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 31/08/2020.
EXTRATO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TERMO DE COLABORAÇÃO
ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
PROCESSO: 56/188/2019
secretÁrio MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.
TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2019/FMAS
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E INSTIEXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E
TUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
QUITAÇÃO
- INADH.
PROCESSO: 53/0039/2019
OBJETO: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVITERMO N°: 025/2020
ÇOS REFERENTES À COOPERAÇÃO NA GESTÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
DOS RECURSOS HUMANOS DA CASA DE PASSACONTRATADA: A.M.S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS
GEM, BEM COMO A PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E
EIRELI-ME
ATIVIDADES CONSTANTES DO PLANO DE TRABAOBJETO: LOCAÇÃO DE EQIPAMENTO COMBINADO LHO PELO MUNICÍPIO, ESTABELECIDO E APROVADE JATO D’AGUA A ALTA PRESSÃO COM SUCÇÃO
DO NOS TERMOS DA LEI.
POR AÇÃOP DE VÁCUO.
PRAZO DA SUSPENSÃO: ATÉ A FINALIZAÇÃO DO
VALOR: R$ 115.888,95 (cento e quinze mil, oitocentos OBJETO NO PROCESSO Nº 52/44/2020, QUE VERe oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
SA SOBRE O REPARO NO IMÓVEL CASA DE PASPrazo: 20 (vinte) dias.
SAGEM.
PROGRAMAS TRABALHO: 53.01.15.451.013.21.069
FUNDAMENTO: LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.92.00
2014, IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO ÀS ATIVIDAFUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DES PRECÍPUAS DA CASA DE PASSAGEM EM RADATA DE ASSINATURA: 31/08/2020.
ZÃO DE DANOS NO IMÓVEL.
DATA DA SUSPENSÃO: 10/09/2020.
ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
Brenda Silva Gonçalves Carneiro
secretÁrio MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO.
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Matrícula n.º 60/70.862
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Sub-20 Laranja leva
virada do Mengão

Volta do estadual

Time fez jogo igual com o rubro-negro na Baixada Fluminense
Bernardo Gleizer/Nova Iguaçu FC

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

Ewerton foi um dos bons nomes do time e marcou o gol laranja logo no começo da partida

pós quase seis meses, a bola voltou
a rolar para a garotada do Nova Iguaçu. Na
retomada do Campeonato
Carioca Sub-20 após interrupção provocada pela
pandemia do novo coronavírus, o time laranja fez
um jogo de igual para igual
com o Flamengo, mas acabou perdendo de virada por
2 a 1, na quarta-feira (9),
no Laranjão.
Como havia estreado em
março com goleada sobre
o Macaé fora de casa por 4
a 0, o Nova Iguaçu segue
com três pontos na tabela
de classificação. A equipe
folga na próxima rodada
por conta da desistência do

Americano, e só voltará a
campo na quarta-feira (16),
para enfrentar o America,
novamente em casa.
>> O jogo - Logo que a
partida começou, o Nova
Iguaçu saiu na frente. Digão cobrou escanteio da
esquerda, a defesa do Flamengo não conseguiu cortar direito, Ewerton dominou na sobra e acertou um
belo chute, fazendo 1 a 0.
Porém, o Flamengo respondeu pouco tempo depois. Samuel, de carrinho,
completou o passe de Gustavo e deixou tudo igual: 1
a 1.
Depois do empate, o Flamengo pressionou mais.
Nessa pegada, o Nova
Iguaçu teve espaço para
contra-atacar e levou perigo, principalmente com

Ewerton. Entretanto, no
último lance do primeiro
tempo, os visitantes conseguiram virar. Aos 48 minutos, Ítalo cruzou da esquerda e Gustavo, de cabeça,
colocou os rubro-negros
em vantagem: 2 a 1, o placar final do confronto no
Estádio Jãnio Moraes.
Protocolos
Antes da bola rolar, rigoroso protocolo de higiene foi seguido à risca no
Laranjão. Todos que entraram no estádio tiveram
suas temperaturas aferidas,
e havia vários pontos com
álcool em gel. Os atletas e
comissão técnica do Nova
Iguaçu também realizaram
testes rápidos de PCR, e
todos deram negativo para
Covid-19.

Domènec dispensa casa de luxo e mora no Ninho do Urubu
Alexandre Vidal / Fla

De olho na adaptação
ao Brasil e ao Flamengo, Domènec Torrent
está disposto a intensificar esforços para conseguir dar a sua cara ao
time. De acordo com o
Globo Esporte, o treinador catalão decidiu
até morar no Ninho do
Urubu para focar na
missão de conquistar
títulos pelo Mais Querido.
A decisão foi tomada
há pouco mais de um

Comandante quer focar e otimizar trabalho no Flamengo

mês, mas a “mudança”
de fato aconteceu na última segunda-feira (7),
feriado da Independência do Brasil. O treinador está aproveitando o
máximo de tempo para
trabalhar. Depois do
Fla-Flu, Dome assistiu
ao VT da partida e também analisou vídeos do
Ceará, próximo adversário do Flamengo.
Domènec
Torrent
chegou a procurar algumas casas no Rio de

Janeiro, mas nenhuma
chamou a atenção do
treinador. Para simplificar e poupar algumas
horas, o comandante
decidiu ficar no Ninho
do Urubu.
O centro de treinamento do Mengão conta
com serviços de hotelaria, cozinha e academia
para que o treinador se
sinta confortável. Diferente de Dome, os auxiliares não estão morando no Ninho do Urubu.

Sub-20: Voltaço empata com o Bangu pelo Estadual
Na reestreia do Cariocão
Sub-20, o Volta Redonda
empatou em 1 a 1 com o
Bangu. Léo Melo marcou o
gol da equipe do Sul Fluminense.
Na próxima rodada do
Estadual, o Voltaço irá visitar o America, sábado (12),
às 15h, no estádio Giulite
Coutinho.
>> O jogo - O Volta Re-

donda iniciou a partida a
todo vapor e logo abriu o
placar aos quatro minutos de
jogo, com Léo Melo. Dois
minutos depois, o Esquadrão
de Aço teve chance para ampliar o placar, mas Isaac defendeu o pênalti cobrado por
Guilherme Eulálio.
A pressão tricolor seguiu
e quase o segundo gol veio
aos 27 minutos com Bam-

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

bam, que acertou um belo
chute da entrada da área e
obrigou o goleiro adversário
a fazer grande defesa.
Por sua vez, o Bangu só
conseguiu equilibrar a partida após os 30 minutos e
assustou pela primeira vez
em um chute da fora da área
de Barcellos, que Luís Fernando fez grande defesa. Os
visitantes seguiram apostan-

do nos chutes de longe e tiveram sucesso aos 37 minutos, com Lucas Oliveira que
bateu rasteiro para empatar
o jogo.
Na volta do intervalo, o
Bangu chegou com perigo
aos nove minutos, mas Luís
Fernando se esticou todo
para fazer a defesa e evitar o
gol adversário.
Após o susto, o Volta Re-

donda retomou o controle da
partida e passou a pressionar
o adversário em busca do
segundo gol. Aos 19 minutos, Pedro Thomaz arriscou
da entrada da área e quase
marcou.
Aos 32 minutos, o Bangu ficou com um a menos
após Rael receber o segundo
amarelo e ser expulso.
Com um a mais, a pres-

são tricolor ficou ainda
mais intensa e, por muito
pouco, o gol da vitória não
saiu aos 34 minutos. Após
cruzamento na área, Bebê
cabeceou para o gol, Isaac
defedeu e, no rebote, João
finalizou para outra grande
defesa do goleiro adversário. Fim de jogo no CT Oscar Cardoso: Volta Redonda
1 x 1 Bangu.

