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Chega de carga

Agora é cadeia!
Polícia Civil prende dez suspeitos de integrar quadrilha de roubo de cargas na Região Serrana e na Baixada Fluminense, resultado de uma operação deflagrada em conjunto com o Ministério Público. Em um dos endereços foram apreendidos R$ 15 mil em espécie. O que chamou a atenção dos agentes é que havia notas de R$ 200, lançadas neste mês.
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A cara da corrupção

reprodução

atrás das grades

reprodução

Ex-deputada federal Cristiane Brasil e o secretário estadual
de Educação, Pedro Fernandes são presos por receberem propina que totalizaram R$ 30 milhões de contratos de assistência
social com o Governo do Estado e Prefeitura do Rio.
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Castramóvel
de Belford Roxo
chega ao Roncalli
3

Timor
ganha
força

Tiroteio tem
três mortos na
Zona Norte
7

O Democratas (DEM) realizou na última quinta-feira a convenção partidária para oficializar
seu apoio ao pré-candidato a prefeito de Japeri, Ivaldo Barbosa dos Santos, o Timor, pelo Republicanos.
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Assaltante de
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em Meriti
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Aquele Abraço!!!
Neste sábado (12), o cumprimento
especial vai para um dos jornalistas
mais respeitados do País. Élcio Braga é
o aniversariante do dia e, certamente, será lembrado
pela legião de admiradores que conquistou ao longo
da carreira. Ele promete não deixar por menos e comemorar a data intensamente. Parabéns e vida longa,
Élcio! Aquele Abraço Fera!!!

Um tempo de
arte e cultura

Uma das ações legais da cultura iguaçuana criada pela coordenadoria do setor
(antigamente não havia secretaria), a Semana do Livro e da
Arte agitava os distritos e a sede (centro)
do então município de
Nova Iguaçu. Durante
os sete dias de eventos
diversos ligados à arte,
exposições literárias
e atividades teatrais
eram destaques. Nessa
pegada, o Caminhão
da Cultura percorria
os centros comerciais
de Comendador Soares, Japeri, Queimados, Mesquita, Belford
Roxo, além do Centro,
levando diversão e
conhecimento ‘sobre
seis rodas’, com intensa participação dos
moradores. Praça e cinemas eram locais certos dos ‘shows’. Vale
sempre lembrar! (Jota
Carvalho)

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ganha vida em Nova Iguaçu
Marcus
Monteiro, um homem
chamado trabalho!
Dessa forma os
colegas de pasta
sintetizam a interpretação sobre o
secretário de Cultura de Nova Iguaçu.
Um de seus próximos na secretaria, o subsecretário
Augusto
Vargas
costuma dizer nas
rodas de conversas:
“Marcus é uma máquina de trabalhar

“Que
Mundo
é Esse?”
Música Autoral

Cultura”.
Confirmando a
fama, ontem Marcus Monteiro informou a esta Resenha,
que as colunas do
antigo Cemitério da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, em Iguassú
Velha, que estavam
caindo, foram colocadas no prumo
e escoradas “para
serem devidamente
consolidadas”.

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Quem tem ‘U’ tem medo
Diz a frase batida e
sempre atual. “Aquele figurão da política
está com o fiofó tão
trancado que não passa nem agulha”, brinca Cão Misterioso, o
agente farejador aqui
do SOMBRA. Nosso

Marlye Ferreira
jota carvalho

S

jota.carvalho@yahoo.com

expediente

empre atenta à
conjuntura social
e política, aos
movimentos sociais e
culturais, inquieta com
o caos que se instalou
com a pandemia, a cantora sul fluminense de
Samba, MPB e gospel,
Marlye Ferreira, traduziu tudo isso na música
autoral “Que Mundo
é Esse?”, inédita e em
carreira solo, que será
lançada em todas as
plataformas de streaming, no dia 02 de outubro, com produção da
ADR de Tiago Adrenas.

O SOMBRA

Ingo Rosler / Divulgação

pergunta

A música sempre esteve presente em sua
vida,
principalmente
quando acordava ao
som do trombone e
do trompete dos dois
irmãos, mas deixou
seu sonho adormecido
quando cursou a Faculdade de Ciências
Biológicas e ingressou
no Magistério. Marlye
também caminhou pela
literatura e é autora de
três livros que falam
sobre mulheres, questões sociais e raciais “Recordar - Trazendo
de volta ao coração”,
“Escrito na Pedra” e
“Alma - Projeto Identidade (antologia poé-

“Hoje, 11/09 é
um dia histórico
para a Cidade de
Nova Iguaçu. Foi
publicado o edital de reconstrução da Senzala da
Fazenda São Bernardino, símbolo
majestoso de nossa
terra. Exemplar excepcional do Patrimônio Cultural
brasileiro
sendo
resgatado e valorizado”, vibrou o secretário.

cachorro descobriu que
a sigla PF faz a figura
tremer dos pés à cabeça
nos tempos atuais. “Ele
é suspeito de desviar
grana da Saúde para
setores que nada tem a
ver com a finalidade”,
acrescenta.

O amanhecer vira trauma

Novo lançamento da cantora fala de sua inquietude na pandemia

tica)”.
Mas a paixão pela
música nunca ficou esquecida. Havia sempre
Elza Soares, Elis Regina, Emílio Santiago,
Marisa Monte, Dionne Warwick, Aretha
Franklin, Ivone Lara e
Gal Costa. Em 2017 foi
selecionada pelo Festival Internacional das
Compositoras Sonoras
e com a família já bem
cuidada, partiu para a

“realização de sonho cantar”.
A cidade símbolo
da modernidade, Volta Redonda, exportou
aço e a voz versátil de
Marlye Ferreira, que já
tem em seu currículo
as canções “Imaginei”,
“Esta Mulher Sou Eu”
e “Guerreira e Valente”. Agora, vem para
nos encantar, contar e
cantar “Que Mundo é
Esse”.

Todos sabem que 6 da
matina é o horário preferido da PF para dar o
bote nos corruptos. O
personagem aqui citado
tem pesadelos noturnos
e não consegue viver o
amanhecer do dia em
paz. “Parece que ouvi
a campainha da porta-

ria tocar”, diz o cara
pra mulher diariamente.
Amiga da esposa do corrupto com cara de santo
e vizinha do Cão, conta:
“Sei não. Parece que o
‘poderoso’ está com tanto medo que até esquece
de dar aquele trato pra
madame” (gargalhadas).

Pode ser mais um corno na praça
“Quem esquece de
dar o trato no berço,
perde a preferência”.
Em cima da frase popular, o citado pode
estar ganhando aquele
galho esperto. “O que
tem de vagabundo de
olho na dona é uma

festa. E ela não é de se
jogar fora”, afirma Cão
Misterioso.
“Vamos
seguir de olho na parada. Acho que um novo
chifrudo está chegando na cidade”, encerra
o Cão. Será? (risos do
SOMBRA).
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DEM apoia Timor em Japeri

Convenção reuniu partidos da coligação Republicanos,
Democratas e PRTB, pré-candidatos a vereadores
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Democratas
(DEM) realizou
na última quinta-feira a convenção partidária para oficializar seu
apoio ao pré-candidato a
prefeito de Japeri, Ivaldo Barbosa dos Santos,
o Timor, pelo Republicanos. O nome do então vereador Charles
Gonçalves foi aprovado
como pré-candidato a
vice-prefeito.
Representantes
dos
partidos da coligação
Republicanos, Democratas e PRTB, pré-candidatos a vereadores de Japeri estiveram presentes na
convenção. “Isso é uma
honra muito grande. (...).
Isso aqui, Timor, é mais
uma promessa de Deus
que está se cumprindo. Eu quero agradecer
por acreditar na gente,
no Democratas”, disse
Charles.
“Estamos diante de
um momento tão importante. Vamos governar
juntos”, enfatizou Timor,
que fez uma breve explanação de suas ações, em
dois mandatos consecutivos.

Aliança
O responsável pela
parte jurídica da campanha do Partido Republicanos em Japeri e
pré-candidato a prefeito
de Queimados, Marcelo
Mayrink, ressaltou que a
aliança do Republicanos
com o Democratas demonstra o desejo da população do Município de
voltar a ter, de fato, uma
administração de qualidade. “Nós estamos aqui
para fortalecer este time
e fazer com que o cidadão tenha a certeza de
que nós estaremos no caminho certo”, disse ele.
“Estamos dispostos a
trabalhar por um Município que avance mais
e, se cada um fizer a sua
parte, vamos conseguir
este objetivo”, salientou
a presidente do Partido
Democratas de Japeri,
Rosilene Amorim.
O vereador Guigo da
Padaria falou sobre sua
amizade e respeito com
Charles Gonçalves e,
mesmo não concorrendo à reeleição, ele fez
questão de dar seu apoio
aos
pré-candidatos.
“Não é fácil, mas tem
que se empenhar, vai
pra rua (...). Muito boa

Divulgação

Ministro Luís Roberto Barrosodisse: três pedidos de envio de tropas

divulgação

fotos: reprodução

Evento confirma apoio a pré-candidatura de Timor

sorte. O Município precisa avançar em muita
coisa ainda”, disse ele,
apontando que quer ver
Japeri mais evoluída na
saúde, educação, saneamento básico e, principalmente, na segurança
pública.
Os vereadores Ivan
Carlos, Ernane da Padaria e Miga também
comentaram sobre a
aliança do Republicanos
com o Democratas para
prefeito e vice-prefeito
de Japeri e os reflexos
para o Município que
necessita voltar ao seu

crescimento e desenvolvimento. “ O DEM vai
fazer a diferença nesta
eleição de Japeri”, disse
o vereador Miga, expli-

cando que o Partido vem
crescendo no Município.
Quanto ao pré-candidato
Charles Gonçalves, ele
ressaltou seu grande po-

tencial como vereador,
principalmente, na saúde, o que lhe proporcionava grandes chances de
ser reeleito.

forte presença em Japeri
O deputado federal Juninho do Pneu (DEM) comentou a forte presença
do Democratas em Japeri
e falou sobre a importância de o Partido estar
numa coligação com um
ex-prefeito que, por duas
vezes consecutivas, trouxe mudanças significativas
para o Município. “É mui-

to importante dizer a cada
um de vocês que não vou
estar medindo esforços
para estar ajudando a cidade, para estar, aqui, caminhando junto com vocês”,
disse ele, enfatizando que
as dificuldades existem
e precisam ser superadas
com a união dos poderes e
com a responsabilidade na

administração pública.
“É um deputado que
muito se destaca, não só
na Baixada Fluminense,
como em todo Estado do
Rio de Janeiro, Juninho
do Pneu. Esse grande ser
humano. Esse grande amigo”, disse Timor a Juninho Pneu, que reiterou seu
apoio a Japeri.

TSE recebe pedidos de tropas
federais para as eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Luís Roberto Barroso, informou
ontem que recebeu três
pedidos de envio de tropas
federais para garantir a segurança do primeiro turno
das eleições municipais de
novembro. Até o momento, foram recebidos pedidos da Justiça Eleitoral do
Amazonas, Mato Grosso
do Sul e do Maranhão para
106 municípios, ao todo.
Cabe ao presidente anali-

sar as requisições.
Os pedidos para atuação de militares das Forças Armadas são comuns
em todos os pleitos e são
formulados pelos tribunais Regionais Eleitorais
(TREs), com a finalidade
de garantir a normalidade
da eleição, o livre exercício do voto e o bom andamento da apuração dos
resultados. A atuação está
prevista no Código Eleitoral.
Após receber o pedido

de requisição de tropas
federais, o TSE costuma
deferir a medida. Em seguida, a autorização é encaminhada ao Ministério
da Defesa, pasta responsável pelas ações desenvolvidas pelas Forças Armadas.
Nas eleições gerais de
2018, o TSE autorizou o
envio de tropas para 510
municípios em 11 estados.
Nas eleições municipais
de 2016, foram 467 municípios de 14 estados.

Emenda
Devido à pandemia da
constitucional vid-19, o
Congresso
promulgou
emenda
constitucional
que adiou o primeiro turno das eleições deste ano
de 4 de outubro para 15 de
novembro.
O segundo turno, que
seria em 25 de outubro,
foi marcado para 29 de
novembro. Os eleitores
vão às urnas para eleger
prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores.

Belford Roxo: Castramóvel
chega ao Sargento Roncalli
O projeto itinerante
Castramóvel da Secretaria
de Meio Ambiente de Belford Roxo estará amanhã
(12-09), na Praça do Sargento Roncalli realizando
castrações e pré-cadastros
das 9h às 17h. Para a castração, o animal precisa
ter no máximo 20 quilos e
seis anos. O munícipe precisa ter em mãos o CPF,
RG e comprovante de residência. Lembrando que o
pré-cadastro também pode
ser realizado online atra-

vés do site http://www.cidadao.meioambientedigital.com/?class=PessoaFisi
caFormAcesso&method=
onLoad . O Departamento
de Proteção dos Animais
entrará em contato, fazer
o agendamento e o veterinário passar informações
sobre o pré-operatório.
Segundo o secretário
de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, o castramóvel é muito procurado, sendo realizados já
cerca de mil castrações.

“Belford Roxo avançou muito na proteção
animal. Foi uma grande
conquista a publicação
do Estatuto dos Animais
em 2019 que, atualmente, é referência na Baixada Fluminense. Em breve
iremos inaugurar a primeira Unidade Ambiental de Bem Estar Animal,
no bairro Xavantes, que
oferecerá atendimento
veterinário gratuito”, informou Flávio.
Menos animais

Rafael Barreto/PMBR

O Castramóvel já fez mais de mil castrações

abandonados
A secretária adjunta,
Fernanda Vieira, destacou
que são realizadas aproximadamente 40 castrações
por dia e que um dos ob-

jetivos do projeto é colaborar para a diminuição
de animais abandonados.
“O projeto itinerante estaciona nos bairros de maior
demanda. Com essa pan-

demia, lembramos sempre a população de manter
o distanciamento e usar
máscara”, explicou Fernanda.

Hora
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Um decreto do governo do RJ altera medidas restritivas contra
à propagação da Covid-19. O funcionamento de bares e restaurantes a partir de agora é permitido até 1h, mas fica proibido o
consumo de bebidas alcoólicas em ambiente externo depois das 21h.

sábado, 12 de setembro de 2020

O Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019. É o que
aponta a pesquisa ‘Retratos da leitura no Brasil’.O levantamento foi
feito pelo Instituto Pró-Livro e Itaú Cultural em 208 cidades de 26
estados entre outubro de 2019 e janeiro de 2020.

Remoto I

Editorial

divulgaç

CDC faz 30 anos e
compras online crescem

A Justiça Eleitoral irá
convocar os mesários
pelo sistema Convoca-E,
por e-mail ou whatsapp.
Pelo calendário eleitoral,
os cartórios têm até o dia
16 deste mês para nomear
os cidadãos que vão atuar
como membros de mesas
receptoras de votos.

Confirmação II
Quem receber a mensagem eletrônica das
zonas eleitorais com a
convocação para atuar
como mesários, supervisor de local de votação pode confirmar a
veracidade dos dados
do e-mail ou mensagem
de WhatsApp no site
oficial do TRE-RJ .

ConvocaE III
No mesmo site, os
eleitores também poderão efetuar o cadastro no
sistema Convoca-E. O
TRE-RJ publicou no Diário da Justiça eletrônico (DJe), o Provimento
VPCRE 05/20, que regulamenta o uso da convocação eletrônica pelos
cartórios eleitorais.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/1990), que completou 30 anos ontem, é considerado uma legislação
abrangente para as relações de consumo. Passadas três décadas, houve
mudanças substanciais
na forma de comprar por
meio do comércio eletrônico. Segundo especialistas, uma atualização seria
bem-vinda, embora o código tenha seu texto adaptado ou usado, de forma
indireta, outras legislações para proteger os direitos dos consumidores.
O código é anterior ao
início da popularização da
internet no Brasil. Como
destaca o coordenador do
MBA de Gestão de Varejo
da Fundação Getulio Vargas (FGV), Ulysses Reis,
quando a legislação foi
criada, não se tinha como
prever que a mudança nos
hábitos de consumo seria
tão grande.
Reis destaca como o
processo de compra se

Governo RJ cede imóvel
para abrigar Casa Nem
As secretarias de
Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos e das Cidades
cederam um imóvel no Flamengo, na
Zona Sul do Rio, para
a Casa Nem. A nova
sede da organização

(que abriga pessoas
LGBTI em situação
de vulnerabilidade),
conta com seis quartos, dois banheiros,
sala e cozinha. A cessão terá duração de
cinco anos, podendo
ser prorrogada por

Dispensado IV

igual período. Atualmente, a ONG atende
26 pessoas, em sua
maioria transexuais e
travestis, e desenvolve programas sociais
que alcançam direta e
indiretamente mais de
100 pessoas.

Formulário V

Outra novidade prevista pela norma é que o mesário convocado ficará
dispensado de comparecer ao cartório
para assinar previamente o termo de
ciência e compromisso. O objetivo da
medida visa a preservar o distanciamento social.

Para receber a convocação pelo
Convoca-E, o mesário poderá cadastrar-se, mediante o preenchimento de
um formulário que ficará disponível
na página do TRE-RJ. O Cartório
Eleitoral, por sua vez, poderá cadastrar um banco de mesários.

modificou nos últimos
anos e que o fenômeno se
acelerou com a pandemia
de covid-19. Com as medidas de isolamento social para evitar o contágio
pelo novo coronavírus, as
lojas do comércio de rua
e dos shopping centers tiveram que ser fechadas, o
que levou muita gente a
recorrer ao varejo digital.
“O consumidor antigamente ia à loja pesquisar,
tomava a decisão e comprava o produto. Esse
novo processo de compra
começa na internet onde
ele obtém informações
sobre produtos e serviços,
compara preços, vai às redes sociais ouvir opiniões
e reclamações. Depois,
ele pode ir a uma loja física para experimentar
produtos e serviços e negociar preços e condições
com os vendedores com o
que ele viu online. O consumidor pode comprar na
loja física ou comprar online depois”, disse Reis.
Fonte:Agência Brasil

Faturamento

Magé: produtores rurais têm alta
na renda com palmito pupunha
Agricultores viram o seu faturamento aumentar em mais de 150% nos últimos 15 anos
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

L

MUNDO

eve,
versátil,
com sabor doce
e textura macia,
o palmito pupunha se
tornou o queridinho da
gastronomia, mas agora
também vem mudando
a vida de produtores
rurais do município de
Magé. A cultura deste
alimento se tornou uma
alternativa de diversificação dos agricultores
da região, aumentando
a renda familiar. Com
o apoio técnico da Secretaria da Agricultura
do Estado, através da
Emater-Rio, esses produtores viram o seu faturamento aumentar em
mais de 150% nos últimos 15 anos.
Segundo a Embrapa,
o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de palmito do
mundo. O sucesso da
atividade rural em Magé
ocorre por esta ser uma

região com bom clima, solo e água para o
plantio do alimento. A
partir disso, a equipe da
secretaria elaborou um
planejamento em longo prazo, oferecendo
acesso à financiamentos, serviço de extensão
rural, pesquisas, assistência técnica e oportunidade de plantio desse
tipo de palmito.
“Os agricultores acreditaram na implantação
da cultura do palmito
no município e hoje está
sendo mais uma opção
para eles, suas famílias e o meio ambiente.
Além de promover melhor distribuição de renda e ter essa cultura em
uma área como a Região Metropolitana do
RJ, que é considerada o
segundo maior mercado consumidor do país.
Isso gerou uma grande
mudança, trouxe mais
rentabilidade e injetou
mais recursos na economia do lugar. O apoio

Queridinho da gastronomia, o produto vem mudando a vida de produtores

da Emater está sendo
fundamental”, disse o
secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

dia duas colheitas por
ano, mas em alguns casos, quando a cultura
tem oferta de água e
bons tratos culturais,
Duas colheitas
pode render de 4 a
por ano
5 cortes por ano. O
A planta tem em mé- custo de produção do

palmito na implantação fica em cerca de
R$ 21 mil reais e de
R$ 7.600 a manutenção, a partir do segundo ano. Em 2004
o município de Magé
tinha cerca de 500

pés de palmito pupunha em produção e
em desenvolvimento
vegetativo. Hoje só
em produção tem cerca de 160 mil plantas e
mais 40 mil em desenvolvimento.

Adolescente aprende a dirigir ao fugir do fogo na Califórnia

ESTADOS UNIDOS
- Ruben Navarette, de 14
anos, precisou aprender
a dirigir às pressas na
região central da Califórnia, nos Estados Unidos. Sua primeira vez ao
volante de um carro foi

em uma estrada estreita e íngreme, enquanto
ele e a família fugiam
do devastador incêndio
Creek.
Na última segunda-feira à noite, a família
de Navarrete recebeu a

chamada de uma autoridade local avisando
que era preciso deixar
o mais rápido possível
a casa em Cold Springs
Rancheria, uma reserva
indígena ameaçada pelo
incêndio que já destruiu

mais de 71 mil hectares
nas colinas do bosque
nacional Sierra.
Com Navarette ao volante, a família (os tios,
os três primos e o irmão
de Ruben, que precisa de cadeira de rodas)

percorreu em uma caminhonete sem faróis cerca
de 50 km até a cidade de
Clovis, onde se reúnem
os deslocados por causa
do incêndio.
“Eu estava muito nervoso, com muito medo.

O fogo estava atrás da
gente. Eu não queria
olhar, porque tinha que
ficar focado, não queria
bater o carro”, disse o
garoto no quarto de hotel onde está hospedado
com a família.

Hora
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Filipe
Luís é o
‘Cara da
Rodada’
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Lateral do Mengão (direita) fez o primeiro na vitória sobre o Fluminense por 2 a 1

Pela terceira vez no Brasileirão, o destaque é do Flamengo

jota carvalho

E

jota.carvalho@yahoo.com

m ótima fase, o Flamengo vem acumulando vitórias
dentro e fora dos campos
no Brasileirão deste ano.
Após conseguir seu quarto triunfo consecutivo na
competição, diante do Flu-

minense, o Rubro-negro
ainda emplacou o seu terceiro Cara da Rodada seguido. Dessa vez, a honra
ficou para o lateral-esquerdo Filipe Luís, que marcou
o primeiro gol na vitória
por 2 a 1 no clássico.
Eleita pelos internautas
em votações no Twitter
oficial do Brasileirão, a Se-

leção do Torcedor foi composta por quatro clubes. O
Flamengo mais uma vez liderou, com cinco representantes, acompanhado por
Grêmio e Internacional,
com três jogadores cada. O
Santos fechou o time com
o atacante Marinho.
A escalação ficou assim:
Vanderlei, Orejuela, Cues-

ta, David Braz e Filipe
Luís; Thiago Maia, Edenilson, Thiago Galhardo e
Everton Ribeiro; Gabigol e
Marinho. Técnico: Domènec Torrent.
Filipe Luís marcou seu
segundo gol com a camisa do Flamengo na última
quarta-feira. Curiosamente,
os dois gols dele pelo Fla

foram diante do Fluminense. Com a votação em massa para que fosse eleito na
lateral esquerda desta Seleção do Torcedor, Filipe
ainda se tornou o Cara da
Rodada. Antes dele, também foram eleitos o lateral-direito Mauricio Isla,
na 6ª rodada, e o atacante
Gabriel Barbosa, na 7ª, que

brilharam pelo Flamengo
nos jogos anteriores.
A Seleção do Torcedor e o Cara da Rodada
são escolhidos pelo voto
dos internautas. Quer ajudar a eleger os próximos?
Acompanhe o Brasileirão,
vá às redes sociais oficiais
da competição e deixe seu
voto!

Dos dez jogadores mais valorizados Pego pelo Coronavirus,

quatro são do Flamengo
Em 2019, o Flamengo
contratou nomes como
Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Gerson. O trio,
inclusive, fez parte do
tão aguardado ‘ano mágico’ com as conquistas do
Campeonato Brasileiro e
da Libertadores da América. Para a temporada
2020, no entanto, o Fla
buscou se reforçar ainda
mais e trouxe Pedro, por
empréstimo da Fiorentina. O quarteto dos sonhos,
inclusive, aparece no ‘Top
10’ de jogadores mais caros do Brasileirão.
Confira: 1. Gabriel
Veron – Palmeiras –
157,2M. 2. Matheus Henrique – Grêmio – 125,8M.
3. Gabigol – Flamengo
– 125,8M. 4. Arrascaeta – Flamengo – 94,3M.
5. Gerson – Flamengo –
88M. 6. Pedro – Flamengo
– 75,5M. 7. Gabriel Menino – Palmeiras – 62,9M.
8. Patrick de Paula – Palmeiras – 56,6M. 9. Jean
Pyerre – Grêmio – 56,6M.
10. Marcos Paulo – Fluminense – 56.6M.

Gabriel Machado / AGIF

Gabigol foi comprado à Inter de Milão R$ 83,5 milhões

Os negócios com craques
Apesar de ter chegado
ao Flamengo em 2019,
Gabigol foi comprado em
definitivo pelo clube junto
à Inter de Milão somente no início de 2020, por
aproximadamente 17,45
milhões de euros, cerca de
R$ 83,5 milhões na cotação da época. Já para ter
Arrascaeta, ex-atleta do

Cruzeiro, o Mengão desembolsou mais ou menos 15 milhões de euros,
o equivalente a R$ 63,7
milhões.
Para ter Gerson, que
pertencia à Roma, o Flamengo investiu algo em
torno de 11,8 milhões de
euros, cerca de R$ 49,7
milhões. E, por fim, para

sacramentar o empréstimo de Pedro com a Fiorentina, o Fla pagou 1
milhão de euros o equivalente a R$ 4,6 milhões.
Com as quatro transações,
o Rubro-Negro passou a
ocupar do terceiro ao sexto lugar, em sequência, no
‘Top 10’ de atletas mais
caros do Campeonato.

Fred não joga domingo
contra o Corinthians

Deu ruim pro ídolo! O
Fluminense terá uma baixa
no jogo com o Corinthians,
no Maracanã. No início da
tarde desta sexta-feira, a
assessoria do Fluminense
divulgou que o atacante
Fred está infectado com a
covid-19, segundo detectou o exame da bateria de
testes da décima rodada do
Campeonato Brasileiro.
O Tricolor das Laranjeiras apontou que “testou negativo em todos os
exames anteriores, mais
recentemente na quinta-feira anterior (03/09),
no sábado (05/09), na segunda (07/09) e na quarta

(09/09), que garantiu a
participação dele na 9ª rodada”.
A assessoria de imprensa do clube frisou que o
atacante já está afastado do restante do grupo,
conforme está previsto no
protocolo de prevenção à
Covid-19.
O jogador de 36 anos
já havia sido afastado preventivamente do restante
do elenco na partida da oitava rodada, contra o São
Paulo. Fred comunicara ao
clube que sua esposa estava infectada. Já contra o
Flamengo, o centroavante
atuou. Lucas Merçon/ Fluminense F.C

Atacante foi afastado do grupo
e começou logo o tratamento

Vasco: Ramon analisa derrota e mira confrontos com o Botafogo
O Vasco não teve uma
boa atuação na derrota
por 2 a 1 para o Atlético-GO. Após a partida o técnico Ramon Menezes fez
uma análise da atuação do
Cruzmaltino em entrevista coletiva. O comandante
elogiou a atuação do adversário e reconheceu que

o Vasco perdeu uma grande oportunidade de conquistar mais três pontos.
“Eu sempre falei aqui da
dificuldade desse campeonato. Para a gente, todos os jogos são finais de
campeonato. O adversário
tem uma transição muito
forte. Vendo os números,

a gente teve mais posse de
bola do que o adversário.
O time deles teve a proposta da transição rápida,
demoramos para entrar
no jogo. O rival fez um
grande jogo. Todo mundo
quer ganhar, mas o campeonato continua. Saímos
triste, perdemos uma gran-

de oportunidade. Eles nos
marcaram como a gente
vinha marcando os outros
times. E saíram em velocidade. No segundo tempo,
até conseguimos o gol, mas
levamos dois”, analisou.
O treinador também falou
sobre os próximos compromissos do Cruzmalti-

no. Serão dois confrontos
diante do Botafogo, um
pelo Brasileirão no domingo e outro pela partida
de ida da Copa do Brasil,
na quinta-feira. Depois, o
Vasco visita o Coritiba no
Sul e retorna ao Rio para
o segundo compromisso diante do rival carioca.

“Jogar contra o Botafogo,
sem dúvida nenhuma, é um
grande adversário. Vamos
ter um jogo pelo Brasileiro
e um pela Copa do Brasil.
Competições diferentes. A
dificuldade vai ser enorme.
Temos que estar bem preparados e concentrados”,
finalizou o comandante.
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Degase retoma visitas nas
unidades socioeducativas
Sob prevenção máxima

Visitantes e unidades deverão seguir protocolos
de prevenção ao contágio de coronavírus

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

pós seis meses de
pandemia do coronavírus, a partir
deste sábado (12), conforme o decreto publicado em
Diário Oficial pelo governador em exercício Cláudio Castro e orientações
das Secretarias de Estado
de Educação e de Saúde,
o Degase retornará gradualmente com as visitas de
familiares aos adolescentes que cumprem medidas
de internação/internação
provisória nas unidades de
todo o Estado.
A retomada das visitas
nas unidades socioeducativas que atuam como
porta de entrada no sistema socioeducativo estadual - Cense GCA,
Cense Friburgo, Cense
Volta Redonda e Cense
Campos - não abrangerá
os adolescentes recém-ingressantes que estejam
no período de quarentena. Para eles será realizada a visita virtual, de
segunda a sexta-feira, de
9h às 16h. Caso queiram
mais informações, os familiares podem entrar em
contato com a Ouvidoria

do Degase: (21) 965402040.
Para que esse retorno
aconteça com segurança
para os socioeducandos,
familiares e servidores,
a Coordenação de Saúde
elaborou um protocolo
com medidas de proteção individuais e coletivas, além de orientações
que deverão ser seguidas
pelas unidades e visitantes.
A entrada nas unidades
socioeducativas só será
permitida mediante o uso
de máscara individual e
aferição da temperatura do
visitante; higienização das
mãos com água e sabão ou
álcool 70% que deve ser
fornecido pela unidade e
higienização dos materiais
levados pela família. As
visitas serão organizadas
em turnos e grupos, para
evitar aglomerações, e os
adolescentes também deverão estar usando equipamento de proteção individual.
Além disso, os requisitos para a visitação devem
obedecer os seguintes critérios: será permitido um
visitante (maior de idade),
com comprovada ligação
familiar e/ou afetiva, por

Divulgação

Foto feita durante o período de suspensão das visitas na pandemia

adolescente interno; visitantes devem estar saudáveis, sem febre/tosse/
doença crônica descompensada; visitantes devem
estar fora da faixa etária
do grupo de risco (com
exceção para responsável
único que deverá visitar
em local reservado); não
será permitido o consumo
de bebidas e alimentos durante a visitação familiar,
como forma de prevenção
ao contágio; e está vedada
a entrada de gestantes e
nutrizes.

A visitação familiar - dias e horários
•Cense Dom Bosco (Internação) - Sábados, de 8h às 11h e de 13h às 16h
•Cense Dom Bosco (Provisória) – Sábados de 8h às 11h
•Cense Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (PACGC) – Terças e sextas-feiras,
de 9h às 11h e de 14h às 16h.
•Cense Ilha – Sábados, de 9h às 11h
•Escola João Luiz Alves (EJLA) – Sábados, de 8h às 11h e 13h às 16h
•CAI Belford Roxo (CAI Baixada) - Quarta, das 14h às 16h, e sábados, das 9h às 11h,
e das 14h às 16h.
•Cense Campos (Provisória) – Sextas, de 14h às 16h
•Cense Campos (Internação) – Sábados, de 8h às 11h; 13h30 às 16h30 e domingos, de
8h às 11h.; sábados de 8h às 11h e de 13h às 16h.
•Cense Volta Redonda – Sábados, de 8h às 11h; 14h às 17h e domingo de 8h às 11h
Cense Friburgo - Sábados e domingos de 8h às 11h
(Fonte: Ascom/Degase)

Jair Renan: filho de
Bolsonaro cogita
entrar para política

Jair Renan Bolsonaro,
o filho 04 do presidente,
revelou em suas redes
sociais que cogita entrar
para política. Bolsonaro
Jr., como se identifica no
Instagram, fez uma enquete com seus seguidores. Ele publicou algumas
respostas às perguntas enviadas.
À pergunta “Você será
político?”, ele respondeu:
“Talvez”. Questionado se
cursa alguma faculdade,

Alan Santos / Presidência da República

ele respondeu que sim. Se
vai ingressar na carreira
militar, disse que não.
Na enquete, o estudante também respondeu a
perguntas pessoais, como
se está solteiro, sim, se
pretende se casar, sim.
Questionado se “sobrou
alguma menina no condomínio”, respondeu: “que
eu lembre não, hahaha”.

presidente, os três mais
velhos, Flávio, Carlos
e Eduardo, seguiram os
passos do pai: são senador da República, vereador do Rio de Janeiro e
deputado federal, respectivamente. Além dos três
e de Jair Renan, Bolsonaro é pai de Laura, fruto do
Questionado no Instagram se irá entrar para a política ele disse: “talvez”
casamento com a primeiNo final de agosto, com o secretário de cul- de solenidades e de uma
ra-dama Michelle BolsoJair
Renan publicou tura Mário Frias após viagem oficial para a
naro. Apenas os dois mais
novos ainda não entraram também na sua conta uma reunião. Ao lado Argentina, na cúpula do
Família na política
do Instragram, uma foto do pai, ele já participou Mercosul.
Dos cinco filhos do para a política.

Psol votou contra emenda que anistia dívidas de igrejas

Na votação na Câmara a
medida foi aprovada com
345 a favor, 125 contra e
duas abstenções.
PT, PSDB, PDT e Novo
orientaram que seus deputados votassem contra, mas
não foram seguidos por toda
a bancada. Dos 8 deputados
do Novo, 7 votaram contra,
mas o deputado Lucas Gon-

zalez (MG) se absteve.
PSD e PSB não deram
orientação. Os demais partidos orientaram pela aprovação. Veja como cada deputado votou.
A emenda foi apresentada
pelo deputado David Soares
(DEM-SP), filho do missionário RR Soares, fundador
da Igreja Internacional da

Graça de Deus. O congressista justificou afirmando
que o pagamento de tributos
penaliza os templos.
Os trechos propostos por
Soares alteram a legislação
sobre a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) e a contribuição
previdenciária. O texto estabelece o fim da obrigato-

riedade do pagamento por
parte das igrejas e diz que
“passam a ser nulas as autuações feitas” anteriormente.
Ou seja, as dívidas acumuladas deixam de existir.
“Não faz sentido se aproveitar de um contexto de
pandemia para implicar um
perdão de dívida que, depois a gente soube, era de

uma quantia muito significativa. Então, eu diria que
tem a ver com o método,
mas também com o conteúdo”, disse a líder do Psol
na Câmara, Sâmia Bomfim,
à Folha de S. Paulo. O valor
“perdoado” caso Bolsonaro
não vete o trecho é de quase
R$ 1 bilhão.
O PC do B orientou que a

bancada votasse pela aprovação. Criticado, o partido
divulgou nota dizendo que
orientou o voto com base
na Constituição Federal
que “determina ser vedado
à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos
sobre templos de qualquer
culto”.

sábado, 12 de setembro de 2020
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Sujeira em contratos de AS no RJ
MP diz que ex-deputada federal e secretário da SEEDUC recebiam propina em espécie

fotos: reprodução

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s supostos desvios em contratos
de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio
colocou a ex-deputada
federal Cristiane Brasil
e o secretário estadual de
Educação, Pedro Fernandes, como alvos de uma
denúncia do Ministério
Público do Rio por recebimento de propina.
As investigações apontam que o esquema tenha
desviado R$ 30 milhões
dos cofres públicos entre 2013 e 2018. Pedro
Fernandes foi preso ontem na segunda fase da
Operação Catarata, por
ações durante sua gestão
na secretaria estadual de
Tecnologia e Desenvolvimento Social nos governos de Sérgio Cabral
e de Luiz Fernando Pezão, antes de assumir a
SEEDUC no governo de
Wilson Witzel.
Já Cristiane se apresentou à polícia. Nas redes sociais, ela postou:
“A caminho de mais uma
etapa difícil que enfrentarei de cabeça erguida.
Não desisti da luta antes,

Ex- deputada Cristiane Brasil a caminho da polícia

não desistirei agora”, escreveu. Ao todo, 25 pessoas foram denunciadas e
todas viraram rés.
O que diz o
documento do MP
“Pedro
Fernandes
(3º- “chefe”), ainda na
condição de então Deputado Estadual não
reeleito, recebia as propinas em dinheiro, sendo que os valores das
vantagens
indevidas
eram tão elevados (25%
do valor pago pelo erário referente ao contrato) que, além de serem
pagos parceladamente,
era mantida uma “conta corrente informal da
propina” 50 junto à Ser-

vlog Rio, que era administrada por Flávio Chadud (1º), Bruno Campos
Selem (7º) e Marcus
Vinícius (8º), o que possibilitava que aquele
recebesse mensalmente

Polícia chega à casa do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes (detalhe)

parcelas dos valores espúrios, em espécie”, diz
o documento.
O MP informou que
Cristiane também é citada na investigação e
as “propinas eram re-

cebidas de três formas,
dependendo do político
envolvido”: em espécie,
na maioria das vezes, na
sede a Servlog Rio, sede
do “QG” do grupo criminoso; através de depósi-

tos bancários em dinheiro em contas correntes
bancárias de terceiros;
através de pagamento de
despesas pessoais do próprio político, como locação de bens imóveis.

‘Mulheres da mala’ assessoravam a ex-parlamentar
Ainda segundo os
promotores, duas assessoras políticas de
Cristiane, também denunciadas, eram as “mulheres da mala”. Vera
Lúcia Gorgulho Chaves
de Azevedo e Suely Soares da Silva recebiam
as vantagens indevidas
“a fim de blindar” a ex-deputada. O MP afirma

que havia três núcleos
de atuação: empresarial,
político e administrativo-operacional
A Fundação Estadual Leão XIII, alvo da
investigação, era vinculada à secretaria de
Pedro. Ao receber voz
de prisão, Fernandes
apresentou um exame
positivo de Covid-19,

o que transformou a
prisão preventiva em
domiciliar.
Cristiane
Brasil responde por atos
supostamente praticados entre maio de 2013
e maio de 2017, quando
assumiu as secretarias
municipais nas gestões
de Eduardo Paes e Marcelo Crivella.
Cristiane foi secretá-

ria de Envelhecimento
Saudável da Prefeitura
do Rio e chegou a ser
nomeada ministra do
Trabalho no governo
Temer, mas teve a posse
suspensa pelo Supremo
Tribunal Federal (STF)
por conta de condenações na Justiça Trabalhista.

Operação contra roubo manda dez para o xilindró
O Ministério Público do
Rio e a Polícia Civil deflagraram hoje uma operação
para cumpri 12 mandados
de prisão e 19 de busca
e apreensão contra uma
quadrilha de roubo de cargas na Região Serrana e na
Baixada Fluminense. Na
ação, dez pessoas foram
presas. Segundo a polícia, em um dos endereços
foram apreendidos R$ 15
mil em espécie.o que chamou a atenção dos agentes
é que havia notas de R$
200, lançadas neste mês.
O Ministério Público do
Rio informou que a inves-

reprodução

Os presos foram levados para a Cidade da Polícia

tigação teve início a partir
de um roubo ocorrido no
dia em 18 de março, na
BR-040, quando o grupo
rendeu o motorista que
transportava uma carga de
leite avaliada em R$ 18
mil. O veículo, avaliado
em R$ 80 mil, também foi

levado.
Na investigação, conduzida pelo delegado titular
da 106ª DP, João Valentim,
verificou-se que o grupo foi
responsável por ao menos
13 roubos à mão armada de
caminhões e suas respectivas cargas na região, totali-

zando um prejuízo total de
R$ 2 milhões para os proprietários. Os crimes aconteceram entre julho de 2019
e agosto deste ano.
Foram expedidos mandados de prisão contra
Paulo Francisco Gomes
e José Francisco Gomes,

Tiroteios deixam três mortos e dois feridos
Uma série de tiroteios
na Linha Vermelha e no
Viaduto do Gasômetro,
duas das vias mais movimentadas do Rio, deixaram três suspeitos mortos
e dois feridos. Num dos
casos, um motociclista
foi atingido por uma bala
perdida. Na Linha Vermelha, o confronto ocorreu
na noite da última quinta-feira e na Perimetral, na
manhã de ontem.
Segundo infromações,
dois homens tentaram
assaltar dois PMs do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que seguiam
para o trabalho e passavam pelo Centro do Gasômetro. Os agentes estavam numa motocicleta e
quando foram abordados
por uma dupla de bandi-

dos, um deles armado, que
também estava de moto.
Os PMs trocaram tiros
com os dois suspeitos que
foram atingidos. O Corpo
de Bombeiros foi acionado e constatou a morte dos
marginais.A moto em que
estavam os bandidos e o
revólver calibre 32 foram
apreendidos. O caso será
investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Na Linha Vermelha,
uma equipe do Batalhão
de Policiamento em Vias
Especiais (BPVE) fazia
um patrulhamento na pista sentido Centro quando,
na altura do Caju, na Zona
Norte, suspeitaram de
ocupantes de um Toyota
Etios. Quando os agentes
tentavam fazer a aborda-

Polícia Militar / Divulgação

O revólver apreendido após o confronto
no Viaduto do Gasômetro

gem, foram atacados a tiros. Houve confronto, um
suspeito morreu e outros
dois foram baleados. Um
motociclista que trafegava no trecho foi atingido
por bala perdida. Roberto Goulart da Conceição,
de 28 anos, estava com a

esposa, que nada sofreu.
Ele ficou ferido no braço
e nas costas e foi levado
para o Hospital municipal
Souza Aguiar, no Centro
do Rio. Roberto passou
por uma cirurgia e permanece internado em estado
estável.

Waldemir Santos
Moreira, Marcelo Roberto da Silva Rodrigues,
Sandro Alex Muguet
Cunha, Yago Barreto de
Paula, Ozias Firmino do
Nascimento Júnior, Alessandro Paula de Farias,
Valmir Pereira, Max Dou-

glas Ramos Rodrigues e
Cleiton João da Silva. Patricia Teixeira dos Santos,
companheira de Paulo, foi
apontada como a responsável por escolher administrar o galpão utilizado
para guardar o que foi
roubado.

Segurança Presente agarra
assaltanten de ônibus em Meriti

Um suspeito foi preso
em flagrante por agentes do
Segurança Presente de São
João de Meriti, após assaltar um ônibus da linha 530
(N Iguaçu-via Geneciano),
da empresa Vera Cruz. O
bandido estava escondido
em um hotel da região.
A Polícia Militar informou que a a equipe foi alertada por passageiros do coletivo que o homem tinha se
escondido no Hotel Trevo.
Os agentes foram até o local
e perguntaram a recepcio-

nista sobre algum indivíduo
com as características descritas pelas vítimas. A mesma informou que o acusado
estava no quarto 103.
O marginal foi encontrado com seis aparelhos celulares, um revolver calibre
32, três munições intactas
e R$95 em espécie, escondidos debaixo da cama. O
criminoso foi conduzido
para a 52º DP (Nova Iguaçu). Na delegacia, três vítimas reconheceram o assaltante.
Divulgação 21º BPM
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Justiça do Trabalho suspende
retorno às aulas presenciais no RJ

Juiz destacou
que atividade
de aulas
implica em
aglomeração
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Justiça do Trabalho
deferiu
pedido de liminar feito pelo Sindicato
dos Professores do Rio
de Janeiro (Sinpro-Rio)
que pede a suspensão
do retorno às aulas presenciais na rede particular do estado a partir
de segunda-feira (14). A
decisão da 23ª Vara da
Justiça do Trabalho foi
dada na noite de ontem
(10) e suspende a autorização prevista no decreto 47.250 do governo do

estado, publicado no dia
4 de setembro.
As aulas presenciais
estão suspensas desde
março, por causa da pandemia de covid-19, que
levou a óbito mais de 16
mil pessoas no estado.
Na decisão, o juiz Elisio
Correa de Moraes Neto
argumenta que “a média móvel de infectados
no Rio de Janeiro ainda
não alcançou uma redução concreta”, o que é
demonstrado nos dados
oficiais do estado.
“Verifica-se que ainda é considerável o índice de contaminação e

óbitos por coronavírus,
levando à conclusão de
que ainda não houve
modificação substancial
no quadro de risco à vida
que ensejou as medidas
restritivas adotadas pelo
Estado do Rio de Janeiro
e por autoridades de todo
o mundo”, diz o texto da
decisão.
O juiz destaca também
que a atividade de aulas
implica em aglomeração
e que envolve crianças,
que “nem sempre estarão
aptas para a adaptação
aos critérios sanitários”.
“Conclui-se, portanto,
que o retorno às aulas na

data fixada do decreto
representa risco acentuado aos professores, representados pelo sindicato autor, assim como
as famílias dos alunos e
a toda a sociedade”.
De acordo com a decisão, a suspensão vale até
que os estudantes e professores sejam vacinados contra o coronavírus
ou até que se demonstre,
“de forma concreta, por
meio de estudo técnico
ou de outro modo, que
não há risco aos alunos,
professores e à sociedade”. Com isso, os estabelecimentos de ensino

devem se abster de convocar professores para
atividades presenciais,
sob pena de multa diária
de R$ 10 mil.
Em vídeo publicado nas redes sociais do
Sinpro-Rio, o diretor do
Departamento Jurídico,
professor Elson Paiva,
afirma que a liminar é
uma resposta ao que a
sociedade deseja, ou
seja, preservar vidas.
“A decisão liminar
vem ao encontro do anseio da sociedade, do anseio dos trabalhadores,
das professoras, dos professores, que nada mais

é do que a preservação da vida. A vida das
crianças, dos jovens, dos
adolescentes, a vida de
seus pais, dos seus parentes com comorbidade
em casa, a dos professores, dos professores com
comorbidade e de toda
a comunidade escolar.
A Justiça vai ao encontro do que a sociedade
quer”.
A reportagem entrou
em contato com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no
Estado do Rio de Janeiro
(Sinepe-RJ) e aguarda
retorno.

Governo do Estado publica novas medidas restritivas
para evitar a propagação da Covid-19
Em decreto publicado
no Diário Oficial desta sexta-feira (11/09),
o governador em exercício Cláudio Castro
determinou novas medidas restritivas de prevenção e enfrentamento
à propagação da Covid-19 no estado. Todas
as ações foram alinhadas com a Prefeitura do
Rio de Janeiro.
O decreto altera o
funcionamento de bares
e restaurantes (foto),
que podem continuar
atendendo ao público
com 50% da sua capacidade de lotação, até 1h,
mas com a proibição do
consumo de bebidas alcoólicas em ambiente
externo depois das 21h.
Música ao vivo e siste-

ma self-service seguem
suspensos.
P e l a s
próximas
semanas,
também não
será
permitido, aos
sábados,
domingos
e feriados,
o estacionamento de
veículos
particulares
na orla do
Rio de Janeiro, no trecho entre as
praias do Leme ao Pontal. Só poderão estacionar os proprietários de
carros que morem na
região.
O decreto também

Divulgação/Inea

autoriza o retorno das
atividades
desenvolvidas pela Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro
(Cedae), como obras de
manutenção e expansão
da infraestrutura de saneamento básico.

Continuam mantidos,
até o dia 20 de setembro, os demais dispositivos e restrições do Decreto nº 47.250, de 4 de
setembro de 2020.
Continua obrigatório
o uso de máscaras de
proteção
respiratória

em espaços públicos, transportes
públicos,
estabelecimentos
comerciais e repartições
públicas
estaduais. Está
mantida
ainda
a
recomendação às
prefeituras fluminenses
de reabertura gradual de
setores do comércio e
da indústria, de acordo
com as especificidades
de cada cidade, em horários específicos para
evitar aglomerações. Os

municípios têm autonomia para manter suas
determinações e regras.
Bandeira amarela
De acordo com o painel de indicadores sobre
a pandemia de coronavírus no estado, divulgado no dia 3 de setembro
pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, entre as
nove regiões nas quais
o estado é dividido, sete
estão classificadas como
bandeira amarela, indicativo de risco baixo
para a doença. São elas:
Metropolitanas I e II,
Médio-Paraíba, Centro-Sul, Baixada Litorânea,
Norte e Serrana. Juntas,
elas abrangem cerca de
96% da população.

DER-RJ constrói muro de contenção em trecho da Capelinha-Mauá

A RJ-163 (foto), no
Sul Fluminense, está
recebendo obras de
contenção de encostas
e do sistema de drenagem em dois dos pontos mais críticos da
rodovia: Kms 15,9 e
19,5, que ficam no trecho conhecido como
Capelinha Mauá. A
obra na importante
estrada-parque do estado do Rio - que liga
a Rodovia Presidente
Dutra, em Itatiaia, ao
distrito de Visconde

de Mauá, na cidade de
Resende -, já está com
um terço de execução.
Os serviços contemplam a implantação
de cortinas atirantadas, solo grampeado,
reforço de cortina já
existente, drenagem,
recuperação do pavimento e sinalização.
Ainda está prevista a
instalação de um canal em concreto e de
uma nova ponte de 12
metros no Km 19,5. A
obra tem previsão de

conclusão no início de
2021.
Vale lembrar que a
logística deste tipo de
serviço só é possível
em condições de tempo estável. Em caso
de chuva, os trabalhos
são adiados.
O
departamento
tem realizado outras
intervenções ao longo
da rodovia. Na semana passada, a equipe
da 5ª Residência de
Obras e Conservação
(ROC) do DER, que

fica em Barra Mansa, finalizou ações de
limpeza de dispositivos de drenagem do
Km 13 ao 25, além da
manutenção do asfalto do Km 13 ao 29.
A última ação foi em
parceria com a Prefeitura de Resende,
que cedeu o asfalto e forneceu apoio
operacional. Já o departamento, cedeu o
maquinário para os
serviços e a equipe de
trabalho.

Divulgação/Inea
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Atentado nos States

Pandemia muda homenagens às
vítimas dos atentados nos EUA
Máscaras, distanciamento social e homenagens com menos pessoas marcam a cerimônia
Arquivo pessoal

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

pandemia do novo
coronavírus, que
atingiu Nova York
com força durante vários
meses, deixando milhares de mortos, mudou não
apenas a vida cotidiana na
maior cidade dos EUA,
como também as homenagens para as mais de 3 mil
vítimas dos atentados contra o World Trade Center,
que completam 19 anos na
sexta-feira (11).
A tradicional leitura dos
nomes das vítimas que
morreram depois que os
aviões atingiram as torres
gêmeas na manhã de 11 de
setembro de 2001 foi modificada. Nos anos anteriores, os familiares de cada
uma das pessoas liam os
nomes delas em uma cerimônia que se tornou tradicional.
Este ano, em uma tentativa de evitar aglomerações, a leitura dos nomes
será gravada previamente e
exibida em uma transmissão pela internet. O mesmo
vai acontecer nas cerimônias em homenagens às
pessoas que morreram na
queda do voo 93, na Pensilvânia, e no Pentágono,
em Washington.
“É um ano fora do co-

mum, mas nunca tivemos
dúvida de que faríamos
uma homenagem. Os nomes serão lidos e serão
ouvidos onde quer que
as pessoas estejam. É um
pouco inconveniente, mas
vamos nos manter seguros
dessa forma”, disse a diretora do memorial, Alice
Greenwald, em entrevista
à rede de televisão NBC.
Mudanças e tradições
No memorial Ground
Zero de Nova York, os parentes das vítimas poderão
comparecer para prestar
suas homenagens durante
as cerimônias, mas para
evitar as aglomerações, a
organização espalhou alto-falantes pelo parque, para
que as pessoas possam ouvir a leitura e manter o distanciamento social.
Outras tradições que
serão mantidas incluem o
toque de um sino no horário de cada um dos ataques, a presença de uma
guarda de honra e, à noite,
os dois enormes holofotes
que projetam feixes de luz
azul simbolizando as duas
torres serão acesos.
As máscaras, o álcool
gel e o distanciamento social são as principais novidades. Não apenas na
cerimônia, mas também no

Homem fotografa flores deixadas no memorial com nomes das vítimas do
ataque às torres gêmeas

museu do memorial, que
está fechado desde março
por causa da pandemia,
mas será reaberto para os
parentes de vítimas nesta
sexta e para o público em
geral no sábado.
Uma outra homenagem
aconteceu na quarta-feira
(9), na sede do Corpo de
Bombeiros de Nova York,
quando os nomes de 27
bombeiros, socorristas e
paramédicos que morreram no último ano em de-

corrência de problemas de
saúde causado por substâncias que eles ingeriram ou
aspiraram enquanto socorriam as vítimas dos atentados, foram acrescentados
ao memorial da corporação.
Segundo o Corpo de
Bombeiros, desde o 11
de setembro de 2001, 226
membros da corporação
morreram nessas condições, além dos 346 que
morreram no dia dos ata-

ques.
Parentes insatisfeitos
Apesar de muitos familiares dizerem que entendem a cerimônia diferente
em 2020, alguns acreditam
que o lema “never forget”
(“nunca esquecer”, em inglês) está sendo deixado
de lado e que a pandemia
é uma desculpa para isso.
“Gostaria que eles não esquecessem, mas parece que

estão tentando”, disse o
bombeiro aposentado Jim
Riches, que perdeu o filho,
Jimmy, também bombeiro,
em 2001.
Para essas pessoas, uma
segunda entidade vai promover uma cerimônia a algumas quadras do memorial, onde elas poderão ler
em voz alta os nomes dos
familiares, como fazem
todo dia 11 de setembro,
há 19 anos.
(Fonte: R7)

Brasil perde 4,6 milhões de leitores em quatro anos
Divulgação

Dados fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil

O Brasil perdeu, nos
últimos quatro anos,
mais de 4,6 milhões de
leitores, segundo dados
da pesquisa Retratos da
Leitura no Brasil. De
2015 para 2019, a porcentagem de leitores no
Brasil caiu de 56% para
52%. Já os não leitores,
ou seja, brasileiros com
mais de 5 anos que não
leram nenhum livro,
nem mesmo em parte,
nos últimos três meses,
representam 48% da população, o equivalente a
cerca de 93 milhões de
um total de 193 milhões
de brasileiros.
As maiores quedas no

percentual de leitores
foram observadas entre
as pessoas com ensino superior - passando
de 82% em 2015 para
68% em 2019 -, e entre
os mais ricos. Na classe
A, o percentual de leitores passou de 76% para
67%.
O brasileiro lê, em
média, cinco livros por
ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e,
2,5, inteiros. A Bíblia é
apontada como o tipo
de livro mais lido pelos
entrevistados e também
como o mais marcante.
Esta é a 5ª edição da

pesquisa Retratos da
Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró
Livro em parceria com
o Itaú Cultural.
Foram feitas 8.076 entrevistas em 208 municípios entre outubro de
2019 e janeiro de 2020.
A coleta de dados foi
encomendada ao Ibope
Inteligência. A pesquisa
foi feita antes da pandemia do novo coronavírus, não refletindo,
portanto, os impactos da
emergência sanitária na
leitura no país.
Internet e
redes sociais

De acordo com a
coordenadora da pesquisa, Zoara Failla, a
internet e as redes sociais são razões para
a queda no percentual
de leitores, sobretudo
entre as camadas mais
ricas e com ensino superior.
“[Essas pessoas] estão usando o seu tempo livre, não para a leitura de literatura, para
a leitura pelo prazer,
mas estão usando o
tempo livre nas redes
sociais”, diz.
“A gente nota que a
principal dificuldade
apontada é tempo para
leitura e o tempo que
sobra está sendo usado
nas redes sociais”, completa.
O estudo mostra que
82% dos leitores gostariam de ter lido mais.
Quase a metade (47%)
diz que não o fez por
falta de tempo. Entre os
não leitores, 34% alegaram falta de tempo e
28% disseram que não
leram porque não gostam. Esse percentual é
5% entre os leitores.
A internet e o WhatsApp ganharam espaço
entre as atividades preferidas no tempo livre
entre todos os entrevis-

tados, leitores e não leitores. Em 2015, ao todo,
47% disseram usar a
internet no tempo livre.
Esse percentual aumentou para 66% em 2019.
Já o uso do WhatsApp passou de 43% para
62%.
Dificuldades
de leitura

A pesquisa mostra
ainda uma série de dificuldades de leitura.
Entre os entrevistados,
4% disseram não saber
ler, outros 19% disseram ler muito devagar;
13%, não ter concentração suficiente para ler;
e, 9% não compreender
a maior parte do que
leem.
Há ainda entraves
para acesso aos livros.
“O Brasil está vivendo
uma crise na economia,
vemos dificuldade para
o acesso, para a compra [de livros]. As pessoas estão frequentando
menos bibliotecas”, diz
Zoara.
Segundo a pesquisa,
5% dos leitores e 1%
dos não leitores disseram não ter lido mais
porque os livros são caros; e, 7% dos leitores e
2% dos não leitores não
leram porque não há bi-

bliotecas por perto.
Incentivos
Um dos fatores que
influencia a leitura, de
acordo com o estudo,
é o incentivo de outras
pessoas. Um a cada três
entrevistados, o equivalente a 34%, disse que
alguém os estimulou a
gostar de ler.
Os professores aparecem em primeiro lugar,
apontados por 11%. Em
segundo lugar está a
mãe ou responsável do
sexo feminino, apontado por 8%, e, em seguida, está o pai, responsável do sexo masculino
ou algum outro parente
apontado por 4%.
“É fundamental investir na formação desse mediador. O professor, mediador de leitura,
o bibliotecário que também assuma de alguma forma esse papel. A
gente viu a importância
desse mediador quando é assumido por uma
família, mas que é uma
família de classe alta,
de nível superior. E as
crianças que vêm de
famílias mais vulneráveis? Eu acho que a escola tem que suprir esse
papel”, avalia Zoara.
(Fonte: Agência Brasil)
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Batata recheada
com frango
Ingredientes
4 unidades de batata grandes 1 colher
(sopa) de manteiga 1
dente de alho picado
200 gramas de peito
de frango bem picado 1/2 colher (sopa)
de limão (só a casca) ralada 1 copo de
requeijão cremoso 1
colher (sopa) de suco
de limão 2 colheres
(sopa) de manjericão
picado • sal a gosto
Modo de preparo

Lave as batatas, faça
um corte no sentido
do comprimento e
fure a casca em vários pontos.
Coloque-as num refratário e leve ao
micro-ondas em potência máxima por 10
minutos, até ficarem
macias.
Em outro refratário,
aqueça a manteiga
no micro-ondas por
30 segundos.
Junte o alho e o frango e leve ao forno por
6 minutos.
Misture na metade do
tempo.
Tempere com sal e a
casca de limão ralada.
Misture o requeijão
com o suco de limão
até engrossar.
Junte ao frango e adicione o manjericão
picado.
Misture e recheie as
batatas.

Não jogue lixo
nas ruas.
A população
agradece!
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo,
no uso de suas atribuições conferidas pela Legislação
em vigor
RESOLVE

Coxa de frango
com ervas
Ingredientes

6 unidades de coxa
de frango sem pele
2 xícaras (chá) de
farinha de rosca 2
colheres (sopa) de
ervas secas (salsinha,
cebolinha, orégano,
manjericão) 1 colher
(chá) de pimenta-do-reino amassada
grosseiramente 3 unidades de gema de
ovo • sal grosso a
gosto

P O R T A R I A Nº 062 DE 08 DE SETEMBRO
DE 2020
Conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA ao
servidor ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA, Auxiliar
Administrativo, Matricula nº. 107472009, com base
nos Artigos 81 inciso IV e 86, da Lei Complementar nº
014/97, produzindo efeito a contar de 15 de Agosto de
2020, conforme o Processo nº01132/2020.
Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 08 de Setembro de 2020.
NELCI PRAÇA
Presidente
Partido Trabalhista Cristão
Comissão Municipal Provisória de Belford Roxo
Av. Heliópolis, 567 – Farrula/Belford Roxo – CEP 26120-300
EDITAL

Modo de preparo

Misture a farinha de
rosca com as ervas
secas, a pimenta e o
sal grosso.
Passe as coxas nas
gemas batidas e envolva-as com a mistura de farinha.
Pressione com as
mãos para grudar e
formar uma crosta.
Asse em forno médio
(170 ºC a 190 ºC), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.
Dica: Para ficar mais
picante, junte pimenta-calabresa em flocos na farinha de rosca.

		

A Comissão Municipal Provisória do Partido Trabalhista Cris-

tão – PTC- neste município, por seu Presidente infra-assinado, vem, na forma
da Legislação Eleitoral, pelo presente Edital, convocar os Senhores Membros da
Comissão Municipal Provisória para a Convenção Municipal, que será realizada no dia 15 de setembro de 2020, com início às 10:00 horas e encerramento
às 12:00 horas, no Conytry Clube Belford Roxo – no seguinte endereço Rua
Dagmar, 230 - ,Centro - nesta cidade, com a seguinte
ORDEM DO DIA
a)

– Escolha por voto direto e secreto, dos candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito;

b)

– Fixação do número de candidatos e escolha dos candidatos a
Vereador, por voto direto e secreto;

c)

– Sorteio dos números dos candidatos a Vereador;

d)

– Aprovação(ões) para a eleição majoritária, por voto direto e secreto;

e)

– Assuntos Gerais.
Belford Roxo/RJ, 08 de setembro de 2020.

Oscar Pereira dos Santos Filho
Presidente da Comissão
Municipal Provisória
Telefone: 98266-3529
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

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.
Bom apetite!

CARNE MOÍDA COM
BATATA SIMPLES

DECRETO Nº 2502 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.
EMENTA: “PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO
N. 2477 DE 17 DE JULHO DE 2020, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de
suas atribuições legais e com fundamento no artigo 78,
e incisos da Lei Orgânica Municipal, e;
CONSIDERANDO o entendimento consolidado pelo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que se refere à
competência dos Municípios no que tange a adoção de
medidas de enfrentamento da situação de emergência
em saúde pública, em razão da difusão da pandemia do
Coronavirus – COVID19, nos moldes descritos na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 6341-DF, julgada por
parte daquele Egrégio Tribunal Superior;
CONSIDERANDO as medidas complementares já
adotadas em Decretos Municipais editados, os quais
foram elaborados em razão da análise de informações
voltadas para estratégias orientadas pela Secretaria
Municipal de Saúde no que se refere ao combate
e prevenção à difusão da pandemia oriunda do
Coronavirus – COVID19;
CONSIDERANDO a análise das condições especificas
do Município de Porto Real, no que se refere à evolução
da difusão da pandemia do Coronavirus – COVID19
dentro do âmbito municipal, e as ações preventivas
adotadas pelo poder público municipal, a fim de
promover atendimento adequado aos munícipes com
a finalidade de não ocorrer um colapso no serviço
medico de saúde pública, o que vem gerando êxito até
a presente data;
CONSIDERANDO, a necessidade da adoção de

Modo de preparo
Coloque o óleo e a cebola até a cebola murchar e
perder um pouco de água
Em seguida o alho e colorau.
Coloque a carne até ela
se soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o tablete de tempero.
Assim que estiver dissolvendo o tablete, coloque
a batata com um pouco
de água, tampe a panela
Logo em seguida, veja
se a batata está mole e
acrescente o tempero
verde.

GALINHA COM QUIABO
Ingredientes
680 g de molho de tomate/1/2 litro de água
600 g de galinha cortada em pedaços/1
cebola inteira picada/3 dentes de alho/4
colheres (sopa) de
azeite de oliva/300 g
de quiabo picado em
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

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

COVID-19.
CONSIDERANDO, o teor do Decreto n. 2481/2020, que
prorrogou os efeitos do Decreto n. 2.477 de 17 de julho
de 2020, visando prolongar as medidas de controle e
circulação de pessoas, além do exercício de atividades
no âmbito no do Município de Porto Real;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica prorrogada a vigência do Decreto n. 2.477
de 17 de Julho de 2020, até o dia 18 de Setembro de
2020, mantendo seus efeitos legais.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º. Revogam-se disposições em contrário.
Porto Real, 11 de Setembro de 2020.
Ailton Basílio Marques
Prefeito
PORTARIA Nº 0346 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 15 de Setembro de
2020, ADALBERTO DA SILVA, do Cargo em Comissão
CC1 de Assessor Tributário da Secretaria Municipal de
Fazenda, Receita e Planejamento.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Ailton Basílio Marques
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes
500 g de carne moída/3
colheres
de
óleo/2
dentes
de
alho/1 cebola média
picada/1 tablete de
tempero sabor galinha
ou carne/4 batatas
cortadas em cubo/
tempero verde/1 colher de colorau.

medidas de caráter técnicos e operacionais, por parte
do Município de Porto Real, em especial pela Secretaria
Municipal de Saúde, a fim de evitar a disseminação
da contaminação do Coronavírus – COVID-19 e
novo Coronavírus – SARS – COV - 2, proveniente
da aglomeração de pessoas em espaços públicos e
privados;
CONSIDERANDO, a evolução com aumento de casos
e as decisões proferidas pelas equipes técnicas do
Município de Porto Real, no sentido de deflagrar um
Plano de Contingência Municipal em Saúde, em razão
do risco iminente de contaminação, a fim de manter
o menor nível possível de risco de propagação das
patologias já listadas, junto à circunscrição municipal,
CONSIDERANDO, a necessidade de evitar o maior
comprometimento da economia em determinados
segmentos, especialmente aqueles que se encontram
vinculados à possibilidade de propiciar melhores
condições de vida e saúde a população, observado é
claro, o controle direto por parte do poder público em
relação a cada atividade realizada;
CONSIDERANDO, o teor dos Decretos Municipais
n. 2429/2020, 2433/2020, 2434/2020, 2435/2020,
2436/2020,
2437/2020,
2444/2020,
2445/2020,
2450/2020 e 2458/2020, todos os quais tratam de
medidas de prevenção e combate a difusão do
Coronavirus – COVID-19 no âmbito do Município de
Porto Real – RJ;
CONSIDERANDO, o contido no Decreto n. 2.477 de
17 de julho de 2020, o qual estabelece novas medidas
de controle de circulação de pessoas e exercício de
atividades no âmbito do Município de Porto Real,
em razão de aumento dos casos do Coronavirus –

atos oficiais
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
11 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 12/09/2020 – CÓD-PMBR 173.
DECRETO N° 4.951, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.710.000,00
(Cinco milhões, setecentos e dez mil reais), para reforço das dotações consignadas
no orçamento vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal
1.606 de 03 de janeiro de 2020;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 5.710.000,00 (Cinco milhões,
setecentos e dez mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto,
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Anexo I
Em R$
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

SEMAD

SEMAD

04.01.11.331.009.2.029

3.1.90.94.00

00

SEMED

SEMED

07.01.12.365.022.2.041

3.3.90.39.00

91

10.000,00

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.015.2.054

3.3.90.30.00

00

13.000,00

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.015.2.054

4.4.90.52.00

00

557.000,00
3.190.000,00

SEMC

SEMC

53.01.15.451.013.2.069

3.3.90.30.00

00

SEMASC

FMAS

56.01.08.244.045.2.024

3.3.90.92.00

00

SMOCAP

SMOCAP

73.01.15.451.013.1.002

4.4.90.51.00

00

100.000,00

UNIDADE

SEMASC
SMOCAP

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

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
EXTRATO RESUMIDO DE PUBLICAÇÃO
DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/SEMUS/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08/365/2020
O Presidente da Comissão Especial de Credenciamento de Serviços de Saúde para
Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde para Secretaria Municipal de
Saúde de Belford Roxo, que foi constituída por meio do Decreto Municipal n° 4.912,
de 24/06/2020, em cumprimento ao cronograma previsto para condução dos trabalhos referentes ao Chamamento Público n° 001/SEMUS/2020, torna público a divulgação do resultado do procedimento após realizadas as fases de Abertura dos Envelopes A – Documentos de Habilitação e B – Proposta de Trabalho, e da realização
da Visita Técnica previstas no Cronograma e no Edital de Chamamento Público n°
004/SEMUS/2020:
Participantes Aptas para fins de credenciamento e contratação para prestação
dos serviços de saúde complementar previstos na Lei Federal n° 8.080/1990:
SOPHIA MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA – CNPJ 34.236.400/0001-12
ESSENCIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS – CNPJ 37.972.282/0001-07
INSTITUTO CONEXÃO AMPARO (CONEXÃO SAÚDE) – CNPJ 37.541.309/0001-07
HOSPITAL CENTRAL DA BAIXADA FLUMINENSE – CNPJ 32.103.218/0001-68
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ 31.154.677/0001-12

Ressalva-se que a contratação estará sujeita, ainda, à oitiva dos demais órgãos
atribuídos pela legislação municipal em vigor, componentes da Assessoria Jurídica
1.820.000,00
e do Controle Interno, sem prejuízo de seguir na íntegra o Rito Processual aprovado
por esta Comissão para condução dos trabalhos referentes ao Chamamento Público
n° 001/SEMUS/2020, do Processo Administrativo n° 08/365/2020, tendo em vista as
Em R$ especificidades previstas na Lei Federal n° 8.080/1990.
20.000,00

Anexo II
ÓRGÃO

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Engenheiros Mara
Aparecida Macedo matrícula 11/17.981 e Paulo José Cardim de Nantes – matrícula
11/53002 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes
do processo administrativo 52/00100/2020 neste município de Belford Roxo, bem
como Contrato nº 039/SEMOCAP/2020, produzindo seus efeitos a contar de 14 de
setembro de 2020.

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

ANULAÇÃO

FMAS

56.01.08.244.045.2.024

3.3.90.39.00

00

20.000,00

SMOCAP

73.01.15.451.013.1.002

4.4.90.51.00

99

5.690.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

RAPHAEL ANTONIO DE MATTOS DAVALLE
Presidente da Comissão
Omitido no Diário Oficial (Jornal Hora H) em 26/08/2020
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Educação - CME, Sr. Denis de Souza Macêdo, no uso de suas atribuições, CONVOCA os senhores Conselheiros Titulares e
Suplentes do Conselho Municipal de Educação – CME de Belford Roxo, e CONVIDA
os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, bem como representantes da
rede pública e privada de ensino para participarem de Reunião Extraordinária a ser
realizada no dia 17/09/2020 (quinta-feira) às 14h, por meio de plataforma ZOOM.
Salienta-se que a presença deverá ser, necessariamente, confirmada através do
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
e-mail: infosemedbr@gmail.com , colocando no assunto REUNIÃO CME 17/09. No
Secretária Municipal de Administração
corpo do e-mail, identifique o nome do participante, a instituição e o segmento que
Matrícula nº 60/60.430
representa.
Cumpre informar que o convite para acesso à sala de reunião será enviado oportuSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS namente aos que confirmarem presença.
E CONVÊNIOS-SEMOCAP.

PORTARIA Nº2542/SEMAD/2020 DE 11 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, VALERIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretária
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 45/SEMOCAP/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/00100/2020-BELFORD ROXO/RJ.

DENIS DE SOUZA MACÊDO
Presidente do Conselho Municipal de Educação – Belford Roxo

Hora
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Nova Cidade
anuncia novo
treinador

Nilópolis na Segundona

Técnico tem passagens pelo futebol inglês e quer o acesso
(Foto: Caio Quintella / Nova Cidade)

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Nova Cidade
tem um novo
comandante para a Série B1 Estadual. Vianna Jr. foi
apresentado na tarde
da quarta-feira (9), no
Estádio Joaquim de
Flores, em Nilópolis.
Vianna é irmão do ex-jogador
Leonardo,

sábado, 12 de setembro de 2020

atual diretor do PSG.
A boa campanha e
o final de campeonato
tranquilo no ano passado, faz com que a missão do alvirrubro seja
ainda mais ambiciosa.
Segundo, Vianna Jr. o
grande desejo é o acesso. “Chego duas semanas antes da estreia,
mas nós já temos um
time base em função
dos atletas remanescen-

Vianna Jr. é irmão de Leonardo ex-lateral
do Fla e Seleção Brasileira

tes dos últimos anos. A
partir de agora, estamos
avaliando os coletivos
para chegarmos a um
plantel ótimo, competitivo e que busque fazer
com que o Nova Cidade retorne à Série A no
ano que vem”, projetou
o treinador.
A parte física é uma
preocupação para Vianna. “Nós vamos crescer fisicamente e tec-

nicamente ao longo do
campeonato. Acredito
que no meio para o final do primeiro turno
nós estaremos no nível
elevado da parte física
e chegando no clima
que a gente quer da parte técnica. Não podemos exigir do jogador
diante neste momento
de pandemia. Além da
pressão social que vivemos, temos outra em

relação ao nível físico
e técnico. Precisamos
evoluir com o tempo”,
destacou.
Para finalizar, ele
mandou um recado à
torcida. “Quero agradecer a hospitalidade
do bairro, do clube, do
presidente e agradeço
a oportunidade. Vocês
podem ter fé que faremos um trabalho aqui
com muita força e foco

“Temos que aprender com a
derrota”, diz comandante
Após a partida diante
do Ypiranga-RS, que terminou 2 a 1 para a equipe gaúcha, o comandante
Luizinho Vieira analisou
o confronto que culminou no primeiro revés do
Esquadrão de Aço nesta
Série C. O técnico tricolor destacou que o gol
no começo do jogo teve
grande influência no andamento do duelo.
“Tomamos um gol
muito cedo e atrapalhou
um pouco tudo o que tí-

nhamos planejado para
poder fazer um jogo,
principalmente,
mais
agressivo no início. Encontramos algumas dificuldades para impor o
nosso estilo de jogo, porque tivemos pela frente
um adversário bem postado, fechado e que conseguiu criar boas oportunidades durante o jogo”,
analisou.
O Esquadrão de Aço se
mantém na vice-liderança da competição, com

onze pontos conquistados, um a menos que o
líder Brusque-SC. Na
próxima rodada, o Voltaço visita o São Bento-SP,
sábado, dia 19, às 16h,
no estádio Walter Ribeiro. O dia da partida foi
alterado atendendo a pedido dos donos da casa.
“Temos que aprender com a derrota. Ela
machuca, ela dói, ainda
mais que a equipe vinha em uma crescente,
mas também traz lições

que precisamos corrigir
e que são fundamentais
para a sequência da
competição. Teremos
uma semana cheia de
treinamentos e vamos
aproveitar para analisar e corrigir os erros que tivemos, para
chegarmos
diante
do São Bento e brigar pela vitória,
justamente
para
nos
mantermos
no G4”, afirmou o
treinador.

visando chegar na Série A do ano que vem”,
completou o técnico.
Com licença A da
UEFA, o Nova Cidade será sua primeira
equipe como treinador
principal. Anteriormente, Vianna Jr foi auxiliar e observador no
Água Santa-SP, Wolverhampton-ING, Blackpool-ING e Altos-PI,
seu último clube.
André Oliveira / Voltaço

Luizinho Vieira analisa primeiro revés do Voltaço na Série C

B1: Gonçalense entra na reta final de preparação

Técnico Junior Gomes: “A
cada jogo, a cada treino,
a equipe vem entendendo
minha maneira de jogar”
(Foto: Gabriel Farias / Gonçalense)

A
pré-temporada
avança e o Gonçalense se aproxima cada
vez mais da estreia
na Série B1 Estadual, que começa
no próximo dia 19,
em duelo contra o Audax Rio. Enquanto isso o
elenco apresenta franca
evolução sob o comando
do técnico Junior Gomes,
que faz balanço positivo
da rotina de treinamentos

e amistosos realizados até
aqui.
“Pelo trabalho que vem
sendo desenvolvido, vejo
uma evolução muito grande. A cada jogo, a cada
treino, a equipe vem entendendo minha maneira de
jogar. Estou com a cabeça
tranquila sabendo que estamos no caminho certo”,
explicou o treinador, que
é uma das caras novas no
Tricolor do Jardim Catari-

na em 2020.
“A presidência vem
me deixando tranquilo e
me dando carta branca
em tudo para trabalhar.
Os atletas me receberam
muito bem, com maior carinho, e estamos fazendo
um trabalho para chegar
em cima”, disse.
Entre o elenco a confiança também é grande.
Um dos remanescentes da
última temporada é o meia

Jones, que destaca o encaixe entre novas e velhas caras do Gonçalense. “Acredito que o time está muito
bom. Foram feitas boas
contratações que vão nos
ajudar muito. Aos poucos
vamos acertando os detalhes que são necessários”,
afirmou o jogador.
O Gonçalense inicia caminhada na Série B1 no
próximo dia 19, em Moça
Bonita, contra o Audax.

