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Saúde de
Nova
Iguaçu

A prisão de Victor Belfort (E) por desvios de medicamentos no Hospital da Posse
leva Polícia Civil a investigar suposto esquema com tentáculos na pasta comandada pelo
secretário Manoel Barreto. Taxista preso na mesma ação revela participação de outros
funcionários do órgão na organização criminosa.
7
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A volta do ‘xerifão’!
Cláudio Castro fez mudanças
em órgãos da administração

Delegado Allan Turnowsk é o novo secretário estadual de
Polícia Civil do Rio de Janeiro, nove anos depois de deixar a
chefia da corporação. Governador em exercício, Cláudio Castro, já começou a ‘dança das cadeiras’.
7

Civil caça
assassinos
de mulher
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Bolsonaro
não perdoa
dívidas
4

O fantasma do impeachment assombra Witzel
3
RAFAEL BARRETO / PMBR

a marca de belford roxo

Cidade alcança 50 mil
testes rápidos para Covid-19
A Secretaria Municipal de Saúde, através do projeto
“Saúde em Ação”, iniciado no final do mês de junho,
atua em mais de 25 bairros com equipes formadas por
médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários.
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Corpo carbonizado achado
em Caxias pode ser de PM
O SOMBRA
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Além de corno e ‘jogar das duas’, ex-político é caloteiro
2
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Aquele Abraço!!!
A segunda (14) foi um dia especial
na vida da ativista cultural Maria Luiza
Spataro, de Nova Iguaçu. A moça completou mais um ano de vida e comemorou pra valer
ao lado dos familiares. Poetisa, ela coordena o ‘Sarau Um Dedo de Prosa e Uma Pitada de Poesia’, que
acontece no bairro Vila Nova. Parabéns e vida longa,
Luiza! Um abraço especial da Resenha!!!

MESTRE DIDA NASCIMENTO

Coronel do Exército
preside a Funarte

apresenta “Donana na sua Casa”
Na sexta-feira (18),
estreia
a
série de vídeos “Donana na sua
Casa: Música e Arte
através da
capoeira”,
que busca
difundir
a técnica
e conhecimentos
da prática
da
capoeira
dialogando
com a
música
e artes.
O s

Live na sexta

vídeos
apresentados por Mestre Dida
Nascimento (foto)
(Associação Cultural Capoeira Palmares) estarão disponíveis toda sexta a
partir das 19h no canal do Youtube e no
perfil do Instagram
do Centro Cultural
Donana.
Este projeto foi
premiado no edital
“Cultura
Presente
nas Redes” da Secretaria de Cultura
do Estado do Rio de
Janeiro.
O Centro Cultural
Donana é uma organização sem fins lucrativos que busca
propiciar a vivência

cultural, incentivar
e agregar as múltiplas manifestações
artísticas e educacionais.
Sede: Rua Aguapeí,
197,
bairro
Piam, Belford Roxo,
Rio de Janeiro.
Redes Sociais
Youtube: https://
w w w. y o u t u b e .
com/channel/UC_
syDt5Vpw_3mk-VsqmdRqw?sub_
confirmation=1
Facebook: https://
web.facebook.com/
donanaoficial
Instagram: https://
w w w. i n s t a g r a m .
com/centroculturaldonana/

Vale lembrar para
os leitores desta Resenha que a Funarte
é responsável pelas
políticas públicas federais de estímulo à
atividade artística no
País. O ministro-chefe
da Casa Civil, Walter
Braga Netto, nomeou
o coronel do Exército, Lamartine Barbosa
Holanda, para exercer
o cargo de presidente
da Fundação Nacional
de Artes (Funarte).
A nomeação entrou
em vigor após ser publicada, na segunda-feira (14), no “Diário
Oficial da União”.
Repetindo: a Funarte tem como missão
promover e incentivar
a produção, a prática,
o
desenvolvimento
e a difusão das artes
no Brasil. Se valeu a
indicação, só o tempo
dirá. (Jota Carvalho)

O SOMBRA

Ingo Rosler / Divulgação

Transmissão contará com participação de
intérpretes do carnaval carioca e componentes da
escola

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Chifre de Ouro quer experiência

Vigário Geral

apresenta samba-enredo de 2021
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

D

expediente

ando o pontapé
no trabalho para
o próximo carnaval, o Acadêmicos de
Vigário Geral realiza sua
live, na sexta-feira (18),
a partir das 20h. Na ocasião, a agremiação fará
a apresentação oficial do
seu samba-enredo que
embalará seu próximo
desfile na Marquês de Sapucaí.
A transmissão, que

acontecerá através do canal do Youtube da escola
e do ‘Fita Amarela’, contará com a participação
de grandes intérpretes do
carnaval carioca, além
do show dos segmentos
comandado pela bateria
‘Swing Puro’, do Mestre
Luygui. A apresentação
fica por conta da Rainha
de Bateria Egili Oliviera.
“Assim que divulgamos
o nosso samba a repercussão foi maravilhosa,
só elogios. Temos uma
bela obra para um enre-

do importante e principalmente cultural. Além
da apresentação, nossa
live é uma forma de levar
alegria e entretenimento
para a nossa comunidade
de Vigário Geral e todos
os amigos da nossa escola”, revelou a presidente Elizabeth da Cunha, a
Betinha.
A Vigário Geral tem
como enredo “Pequena
África: da Escravidão ao
Pertencimento - Camadas
de Memórias entre o Mar
e o Morro”, que será de-

senvolvido pelos carnavalescos Alexandre Costa, Lino Salles, Marcus
do Val.
Transmissão
Canal Fita Amarela https://www.youtube.
com/channel/UCxuORB Y Q e X v R y o p Z Wo 12DoA
Canal Vigário Geral https://www.youtube.
com/channel/UCnxR6SDnjhEmnMY2Xf1aDIw

O conjunto de apartamentos conhecido
por Pombal Chifre de
Ouro, naquela cidade do chefe frouxão
com cara de assustado, vai inovar e pegar
experiência com um
ex-prefeito cuja simpatia pelos ‘rapazes
alegres’ não escondia

de ninguém. No governo do simpatizante, a Parada Gay era
obrigatória todo ano.
Ele passou os quatro
anos do mandato tirando fotos em cima
do trio elétrico. “Amo
muito tudo isso”, dizia eufórico e cercado
pelas monas.

Babado e cornice no mandato
“No Pombal, será
montada comissão para
visitar o ex-mandão da
outra cidade, que, além
de gostar do babado,
ainda virou cornão a
partir do terceiro ano de

Executivo. Temos muito
a ganhar com o colega.
Tem experiência dupla.
É um mito”, disse a liderança gay do Pombal,
Nandinho Boquinha de
Veludo.

Além de corno é caloteiro
O pior: o malandro
que joga das duas posições, logo assim que
sentou na cadeira contratou um time de 11
seguranças.
“Agora,
sou a maior autoridade
da minha cidade e não
posso marcar bobeira”,
dizia ele aos ex-colegas
de vida pobre. Certa vez

o SOMBRA foi até a
prefeitura e tentou falar
com o deslumbrado. Ele
mandou um dos seguranças dizer que poderia
atender dois dias depois
e com hora marcada. O
SOMBRA foi lá cobrar
a grana emprestada ao
então candidato durante
a campanha.
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VitÓria sobre a pandemia

Belford Roxo atinge a marca de
50 mil testes rápidos para Covid
‘Saúde e em Ação’ atua em mais de 25 bairros com equipes
formadas por médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

cidade de Belford
Roxo atingiu na
última semana a
expressiva marca de 50
mil testes rápidos para
Covid-19. A Secretaria
Municipal de Saúde, através do projeto “Saúde em
Ação”, iniciado no final
do mês de junho, atua em
mais de 25 bairros com
equipes formadas por
médicos,
enfermeiros,
técnicos e funcionários.
As testagens rápidas gratuitas integram as ações
de proteção à vida que
a Secretaria realiza nos
bairros. Além dos exames, os moradores que
testam positivo já saem
com medicação e orientação dos profissionais
que compõem as equipes.
Ambulâncias
também
ficam à disposição dos
pacientes havendo necessidade de realização de
tomografia computadorizada e internação
“Atingimos uma marca
histórica. Porque nenhum
outro município tem realizado uma campanha tão
abrangente para a população de testes rápidos gratuitos contra a Covid-19.
Isso nos dá um respaldo
muito grande para continuarmos com o tratamento, para ter uma noção de

porcentagem da população, em termos de contaminação, e também de
avanço e de regressão da
doença. Isso é uma coisa
que deveria ser feito por
todos os outros municípios, uma testagem em
massa. Dá um parâmetro muito preciso do que
precisa ser feito em cada
área com uma abrangência maior de testes. O teste tem que ser realizado
enquanto houver pandemia, enquanto não tiver
a vacina. O teste rápido
é essencial”, destacou o
secretário municipal de
Saúde, Christian Vieira.

RAFAEL BARRETO / PMBR

fotos: reprodução

O secretário de Saúde, Christian Vieira, acompanha as ações do teste rápido que está sendo realizado em diversos bairros

que é bem importante,
Mais de 400
que mostra o grau de
mil máscaras
comprometimento dos
Além dos testes rápipulmões. Nossa cidade
dos, foram distribuídas
tem conseguido atender
ainda nesse período mais
bem a população nessa
de 400 mil máscaras, feipandemia, controlando
tas 14 mil tomografias
assim a doença”, ressalta
computadorizadas e eno secretário.
tregue mais mil kits de
Christian Vieira ainda
remédios. “A Secretaria
lembrou a importância da
de Saúde tem trabalhamanutenção das regras
do para melhor atender a
sanitárias que evitam a
população numa pandeproliferação e o contagio
mia tão séria. Colocando
do vírus. “Muito importodo o seu equipamento,
tante e fundamental ainmão de obra qualificada
da as medidas sanitárias.
de profissionais da saúContinuar com o distande, tudo a disposição da
ciamento social, uso das
população. As unidades
máscaras, álcool em gel,
de urgências e emergências também estão de Avançado de Tratamen- Fluminense, numa parce- ford Roxo tem bastante higiene das mãos perióportas abertas. Temos os to contra o Covid-19), ria público-privada, e o leito, não falta remédio. dicas. Isso faz toda a dileitos no CAT (Centro no Xavantes, o Hospital Hospital Municipal. Bel- E temos a tomografia ferença”, finalizou.

São João de Meriti
realiza 13º Mutirão
de Testes Rápidos

Divulgação/PMSJM

Primeiro dia da edição que acontece no bairro Venda Velha

Com milhares de testes já realizados em diversas áreas de São João
de Meriti ontem, a Secretaria Municipal de Saúde
deu início ao 13º Mutirão de Testes Rápidos de
covid-19. Nesta semana
a ação ocorre no Condomínio 1, no bairro Venda
Velha, e vai até amanhã,
sempre a partir das 9h.
Somente hoje a secreta-

ria atendeu 168 pessoas
que compareceram para
a testagem rápida.
Desta forma, a pasta
segue mapeando os locais que apresentam casos de covid-19, provendo atendimento e novas
estratégias para continuar freando o avanço da
doença em São João de
Meriti.
Como vem sendo fei-

to, o mutirão continua
tendo o apoio do ônibus
ginecológico para coleta
de preventivo das mulheres, a unidade móvel
fica posicionada junto ao
evento e atende com total
conforto e privacidade
que o exame pede, prestando um atendimento
humanizado e prático
para as moradoras da cidade.

Processo de impeachment de
Witzel deve seguir, diz relatório
O processo de impeachment do governador afastado do RJ, Wilson Witzel
(PSC), deve continuar. Essa
é a conclusão do documento
de 77 páginas redigido pela
comissão especial instalada
na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), que tem
como relator o deputado estadual Rodrigo Bacelar (Solidariedade).
A denúncia aponta supostas irregularidades como a
revogação da desqualificação da Organização Social
Instituto Unir Saúde e superfaturamentos em meio
à pandemia. “Os fatos demonstram a não mais poder
a supremacia do interesse
privado sobre o público, o
descaso com a vida e o oportunismo com a desgraça”,
escreve Bacelar.
Ainda segundo o relator, não há explicação para
o pagamento de “vultuosos
valores a uma empresa que
foi punida por comprovadamente não prestar o serviço
em sua plenitude” e aponta
“fortes indícios de dano ao

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

A defesa de Witzel entregou os argumentos no último dia 2

erário”.
O relatório diz ainda que,
na opinião de Bacelar, o
governador abriu mão “de
todos os mecanismos de
controle” para “agir dolosamente contra os interesses
públicos” e em benefício de
alguns empresários. O relatório deverá ser publicado
no Diário Oficial de hoje.
Na próxima quinta-feira, a
comissão, com 25 deputados, deve votá-lo. A análise
em plenário deve ficar para a
semana que vem.

dia 2, depois que a Alerj o
notificou sobre a retomada
do processo no dia 1º. No
dia seguinte, Witzel enviou
uma mensagem para os
70 deputados da Alerj dizendo que “o RJ vai sofrer”
caso ele deixe o cargo, e pedindo “compreensão” dos
parlamentares.
O processo estava paralisado desde quando o presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Dias Toffoli,
acolheu um pedido da defesa para mudar a composição da comissão procesSTF libera andamento
sante do impeachment. A
A defesa de Witzel entre- decisão foi derrubada pelo
gou os argumentos do che- relator, ministro Alexandre
fe do Executivo no último de Moraes.

Hora
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A farmacêutica AstraZeneca retomou ontem os testes da vacina
contra a covid-19, conhecida como vacina de Oxford, no Brasil.
Os testes foram suspensas na última terça-feira (8) devido a uma
reação relatada por uma voluntária no Reino Unido.

terça-feira, 15 de setembro de 2020

O número de doações de medula óssea caiu 30% de janeiro a julho
com relação ao mesmo período de 2019. É o que aponta o Registro de
Doadores de Medula Óssea no Brasil. Neste ano foram cadastrados
136.754 novos doadores.

Eleições em Itaguaí I

Editorial

divulgaç

O PDT escolheu os
seus candidatos para prefeito, vice-prefeito e vereadores pelo município
de Itaguaí, durante sua
convenção realizada na
Câmara Municipal, no último sábado. O candidato
a prefeito do partido será
Waldemar José de Ávila
Neto.

Vice na chapa II

Como vice-prefeito
na chapa foi escolhida
Kelaine Goulart, esposa de Waldemar e irmã
do
ex-vice-prefeito
Abeilardinho Goulart.
O casal sempre sempre
levantou a bandeira da
oposição ao governo
cassado de Charlinho
Busatto/Abeilardinho.

Discordância III
Kelaine sempre deixou claro que não concordava com as escolhas e ações do irmão
frente a Prefeitura de
Itaguaí. Tanto que seu
marido, Waldemar Ávila, já apresentava posicionamento crítico durante seu mandato como
vereador na cidade.

Inflação segue impactando
os mais pobres

O monstro da inflação continuou, em agosto, pressionando mais o
custo de vida de pessoas
com renda mais baixa. É
o que mostra o Indicador de Inflação por Faixa de Renda do Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), segundo o qual, esse fenômeno vem ocorrendo desde
março deste ano.
O órgão afirmou que
em agosto, a inflação
de famílias mais pobres
(cuja renda domiciliar é
menos do que R$ 900)
teve variação de 0,38%,
acima da taxa de 0,10%
percebida pelas famílias
mais ricas (com renda
maior do que R$ 9 mil).
Com o resultado de agosto, a inflação no ano chega a 1,50% para famílias
mais pobres, enquanto as
famílias mais ricas têm
uma deflação (queda de
preços) acumulada de
0,07%. Em 12 meses, o
acumulado para famílias
mais pobres é de 3,20%,

AgeRio poderá aderir ao Pronampe
A Agência Estadual
de Fomento (AgeRio)
está autorizada a aderir
ao Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe). A determinação é da Lei 9.005/20,
que foi sancionada pelo

governador em exercício, Cláudio Castro, e
publicada pelo Diário
Oficial do Estado, ontem. O Pronampe foi
criado para socorrer
micro e pequenas empresas impactadas pela
pandemia do coronavírus e o auxílio poderá

Na disputa IV

ser solicitado por microempresas com receita bruta anual de até R$
360 mil e pequenas empresas com receita bruta anual entre R$ 360
mil e R$ 4,8 milhões.
Os valores devem ser
referentes ao ano de
2019.

Mutirão

Kelaine é filha do saudoso prefeito
Abelard Goulart, assassinado na década de 90. No sábado também foram
escolhidos os vereadores do partido
para oas eleições de 15 de novembro,
tendo entre eles Júlio Andrade, o Júlio
do blog Boca no Trombone

A Light e a Prefeitura de Nova Iguaçu realizam hoje, das 9h às 14h, no
CRAS Estação Morro do Agudo, na
Rua Formosa, nº 265, em Comendador Soares, um mutirão para cadastrar
famílias na Tarifa Social de Energia
Elétrica.

Brasil

Governo veta perdão
a dívidas de igrejas

mais do que o dobro
(1,54%) das famílias
mais ricas.
O Ipea constatou que
o grupo de despesas que
está mais pressionando a
inflação é o de alimentos
no domicílio, que formam o gasto com maior
peso na cesta de consumo
das famílias mais pobres,
e que subiram 0,78% no
mês. No ano, alimentos
importantes para os brasileiros acumulam altas
de preços: arroz (19,2%),
feijão (35,9%), leite
(23%) e ovos (7,1%).
Ao mesmo tempo, os
serviços tiveram queda
de preços, o que provoca
um alívio mais intenso
no orçamento das famílias mais ricas. Os gastos
com educação recuaram
3,47% no mês. As mensalidades escolares, por
exemplo, tiveram quedas de preços em agosto:
creches (-7,7%), escolas
de ensino fundamental (4,1%) e escolas de ensino
médio (- 2,9%).

Presidente Jair
Bolsonaro usou
as redes sociais
para sugerir
derrubada do
veto
- Marcelo Camargo/Agência Brasil

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

presidente
Jair
Bolsonaro
sancionou a lei que
disciplina o acordo com
credores para pagamento
com desconto de precatórios federais. Os precatórios são títulos da dívida pública reconhecidos
após decisão definitiva da
Justiça. O texto também
perdoava as dívidas tributárias de igrejas, mas
o dispositivo foi vetado
por Bolsonaro. A Lei nº
14.057/2020 foi publicada
ontem no Diário Oficial
da União (DOU).
A proposta aprovada
pelo Congresso no mês
passado previa aos templos religiosos, de qualquer culto, isenção do
pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL); anistia
das multas recebidas por
não pagar a CSLL; e anulação das multas por não
pagamento da contribui-

ção previdenciária.
Apenas o dispositivo
que trata das multas previdenciárias foi mantido.
De acordo com a Presidência, outros dois trechos feriam regras orçamentárias constitucionais
e poderiam implicar em
crime de responsabilidade
do presidente da República.
“Outrossim, o veto não
impede a manutenção
de diálogos, esforços e a
apresentação de instrumentos normativos que
serão em breve propostos pelo Poder Executivo
com o intuito de viabilizar a justa demanda”, diz
a mensagem enviada aos
parlamentares e também
publicada no DOU desta
segunda-feira.
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência
explicou que, por outro
lado, a anistia a multas
previdenciárias confirma
e reforça a previsão legal
sobre os pagamentos realizados pelas entidades

religiosas aos seus membros.
“Assim, não se considera como remuneração,
para efeitos previdenciários, o valor pago por
entidades religiosas aos
seus ministros e membros
de instituto de vida consagrada. Nesse contexto, o
artigo 9º [sancionado] não
caracteriza qualquer perdão da dívida previdenciária, apenas permite que
a Receita Federal anule
multas que tenham sido
aplicadas”, diz a nota.
Sugestão de veto
Em publicação nas redes sociais, o presidente
Bolsonaro sugeriu, entretanto, que os parlamentares derrubem os vetos,
para que as dívidas de
igrejas sejam perdoadas, e
explicou que só não manteve o dispositivo para
evitar “um quase certo
processo de impeachment”.
“Confesso, caso fosse Deputado ou Senador,

Bolsonaro sancionou a lei que disciplina o acordo para
pagamento de precatórios

por ocasião da análise do
veto que deve ocorrer até
outubro, votaria pela derrubada do mesmo. O Art
53 da CF/88 [Constitui-

ção Federal] diz que ‘os
Deputados e Senadores
são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer
de suas opiniões, palavras

e votos’. Não existe na
CF/88 essa inviolabilidade p/ o Presidente da República no caso de ‘sanções e vetos’”, escreveu.

PEC será apresentada nesta semana
De acordo com Bolsonaro, uma Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) será apresentada nesta semana,

como uma “possível
solução para estabelecer o alcance adequado
para a imunidade das
igrejas nas questões

tributárias.
“A PEC é a solução
mais adequada porque,
mesmo com a derrubada do veto, o TCU

[Tribunal de Contas da
União] já definiu que
as leis e demais normativos que instituírem
benefícios tributários

e outros que tenham o
potencial de impactar
as metas fiscais somente podem ser aplicadas
se forem satisfeitas as

condicionantes constitucionais e legais mencionadas”,
explicou
o presidente. Fonte:
Agência Brasil

Hora
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Devido à pandemia,
torneios nacionais
não voltaram em
todo o continente

Sanitização dos estádios não significa eliminação dos riscos segundo a OMS
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

principal competição de clubes do
futebol sul-americano recomeça esta semana após paralisação de seis
meses causada pela pandemia do novo coronavírus
(covid-19), mas a retomada causou reclamações e
consternação em uma região onde o esporte ainda

não está em pleno vapor.
Um total de 32 times de
dez países disputa partidas
da Copa Libertadores nesta terça (15), quarta (16) e
quinta-feira (17), embora
o futebol ainda não tenha
reiniciado em três deles,
incluindo a Argentina. “As
equipes argentinas foram
convocadas a competir em
desvantagem e não estão
preparadas para isso”, disse Nicolás Russo, presi-

dente do Lanús e diretor da
Associação Argentina de
Futebol.
A Confederação Sul-Americana de Futebol
(Conmebol) está comemorando o retorno da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a partir de 27
de outubro.
Mas com diferentes
nações reiniciando seus
torneios domésticos em
momentos diferentes - o

Brasil retomou em junho;
a Colômbia no fim de semana; a Argentina não começará até pelo menos outubro- alguns times estão
reclamando.
O técnico do Racing,
Sebastián Beccacece, afirmou que o adversário da
quinta-feira, o Nacional do
Uruguai, terá jogado quase
uma dúzia de vezes desde o recomeço, enquanto
o clube da casa ainda não

jogou.
“Essa é uma vantagem
real e avassaladora”, disse
Beccacece. “Precisamos
confiar que seremos fortes
e poderemos apelar para
nossa capacidade mental
e emocional para tentar
compensar essa diferença
inicial, porque também estaremos sem a energia de
nossos torcedores, que são
tão vitais para nós. Mas
temos para estar prontos

Provável candidato,
cartola do Flamengo
promete seguir firme
O vice-presidente de
futebol do Flamengo,
Marcos Braz, tem sido
pressionado pelo PL para
confirmar a candidatura a
vereador pelo partido no
Rio de Janeiro. Porém,
o dirigente já indicou ao
clube que não quer largar
sua missão na pasta. Segundo O GLOBO, Braz
entende que pode conci-

liar a campanha eleitoral
com a agenda do futebol,
e nas conversas internas
sinalizou que não deixará
de estar em nenhum jogo
ou viagem por causa de
política.
A permanência no cargo de vice-presidente do
Flamengo vai depender
do aval do presidente Rodolfo Landim. Embora

ainda não tenha declarado publicamente que será
candidato, o dirigente
do Flamengo passou aos
mais próximos que essa é
a tendência, ainda que esteja dividido e com certa
resistência entre sua família.
O PL deu ao dirigente
rubro-negro estrutura partidária e tempo de televi-

para o desafio.”
Todos os jogos serão
disputados com portões
fechados, mas com taxas
de infecção ainda altas mais da metade de todos
os casos de covid-19 está
nas Américas, segundo a
Organização Mundial da
Saúde - há um medo de
que os jogadores espalhem
o vírus ao se deslocarem
de avião pelo enorme continente.

Mailson Santana/FFC

Marcos Braz diz que manterá compromissos com o clube, apesar da política

são para ser uma espécie
de puxador de votos da legenda. E até se antecipou
no anúncio. Altineu Côr-

tes, presidente estadual do
PL, disse ao GLOBO na
quarta-feira (9) que Braz
já aceitou o convite para

ser candidato a vereador
pelo partido. Procurado,
o vice do Flamengo ainda
não confirma.

Nenê celebra bom momento e a volta da confiança
Lucas Merçon / FFC

Para o meia a vitória sobre o Timão dá motivação na sequência da Copa do Brasil

O Fluminense voltou a
vencer na temporada ao
bater o Corinthians, no
Maracanã. Com o resultado, os tricolores voltaram
a ficar próximos dos líderes do Campeonato Brasileiro.
Autor dos dois gols do
Fluminense, o meia Nenê
ressaltou a importância
do triunfo. Para o jogador, o bom resultado vai
dar motivação para o duelo contra o Atlético-GO,
pela Copa do Brasil.
“Três pontos muito importantes. O Corinthians
sempre é muito compli-

cado de enfrentar e eles
também estavam numa
situação difícil e queriam
dar a volta por cima. Sabíamos que tínhamos que
entrar focados o jogo inteiro. Graças a Deus ganhamos. Estávamos sem
vencer há três jogos, então era fundamental essa
recuperação para dar confiança. Agora temos que
fazer um grande jogo,
porque para nós é muito
importante essa Copa”,
disse.
Nenê comentou sobre o
lance do primeiro gol do
Fluminense. O meia pre-

cisou finalizar duas vezes
para abrir o placar.
“Eu já queria pegar de
primeira, como fiz contra
o Botafogo (no Estadual), mas bloquearam meu
chute e tive essa reação
rápida no rebote. Graças
a Deus a bola acabou entrando. Fico muito feliz e
agradecido por esse meu
momento e por ter conseguido ajudar a equipe”,
declarou.
O Fluminense volta a
campo nesta quarta-feira
(16), para o confronto de
ida contra o Atlético-GO,
pela Copa do Brasil.

Agência Brasil

Libertadores retorna nesta
terça em meio à insatisfação

Medo da Covid-19
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Mais uma: Lava Jato denuncia
Lula por lavagem de R$ 4 milhões

“Planilha Italiano”

Investigação apura repasses feitos pela Odebrecht ao Instituto Lula
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

força-tarefa da
Operação Lava
Jato apresentou
ontem,
segunda-feira
(14) uma nova denúncia
contra o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). Na ação, o petista,
o ex-ministro da Fazenda
Antonio Palocci e o presidente do Instituto Lula,
Paulo Okamotto, são investigados pela suposta
lavagem de R$ 4 milhões
entre dezembro de 2013
e março de 2014.
De acordo com a denúncia, os repasses foram feitos em quatro
operações disfarçadas de
doação realizadas pelo
Grupo Odebrecht em
favor do Instituto Lula,
cada uma no valor de R$
1 milhão.
Os valores teriam sido
debitados do crédito
ilícito de propina contabilizado na “Planilha

Italiano”, na subconta
chamada “amigo”, codinome usado pela empreiteira em referente a
Lula, na qual foi inserida
a anotação “Doação Instituto 2014”.
“São centenas de provas, de comunicações a
planilhas e comprovantes de pagamento que
ligam a doação formal
de altos valores a possíveis ilícitos praticados
anteriormente”, pontua
o procurador da República Alessandro Oliveira,
coordenador da força-tarefa da Lava Jato em
Curitiba.
O MPF (Ministério
Público Federal) aponta ainda que os recursos
tiveram a mesma origem
ilícita e seguiram a mesma sistemática de outros
crimes praticados em
detrimento da Petrobras,
como dedução em caixas-gerais de propinas de
empreiteiras com o PT
(Partido dos Trabalhado-

/ Paulo Whitaker/Reuters

Defesa do ex-presidente minimiza e diz que denúncia não tem materialidade

res).
Defesa do
ex-presidente
Em nota, a defesa do
ex-presidente afirma que
foi “surpreendida por
mais uma denúncia feita
pela Lava Jato de Curitiba sem qualquer materia-

lidade e em clara prática
de lawfare”.
“Tais doações, que a
Lava Jato afirma que foram ‘dissimuladas’, estão
devidamente documentadas por meio recibos
emitidos pelo Instituto
Lula — que não se confunde com a pessoa do

ex-presidente — e foram
devidamente contabilizadas”, diz Cristiano Zanin,
advogado de Lula.
Para o defensor, a denúncia é mais uma acusação “sem materialidade” da Lava Jato contra
seus adversários. Zanin
lembra ainda que o tema

TSE recebe lista de agentes
públicos com contas rejeitadas

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) recebeu
ontem (14) uma lista
com cerca de 7 mil nomes de gestores públicos
que tiveram as contas
rejeitadas por tribunais
de contas devido a irregularidades insanáveis.
As informações foram
repassadas pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) e serão usadas
pela Justiça Eleitoral
para barrar candidaturas
nas eleições municipais
de novembro.
De acordo com Lei
de
Inelegibilidades
(Lei
Complementar
64/1990),
conhecida
como Lei da Ficha Limpa, quem exerceu cargo

ou função pública e teve
as contas de sua gestão
rejeitadas, e não há mais
como recorrer da decisão, não pode se candidatar a cargo eletivo nas
eleições que ocorrerem
nos oito anos seguintes
após a data da decisão
final do tribunal de contas. Dessa forma, quem
estiver na lista é considerado inelegível.
Durante a cerimônia
de entrega da lista, o
presidente do TCU, José
Múcio Monteiro, disse
que o envio das informações à Justiça Eleitoral
é uma obrigação legal e
explicou que a lista envolve gestores que desviaram recursos ou que

não prestaram contas das
quantias que estavam sob
sua responsabilidade.
“São mais de 7 mil
nomes. Nós não poderíamos dizer que aqui
encontram-se
pessoas
que desviaram dinheiro,
se locupletaram, se aproveitaram, se serviram do
dinheiro público. Aqui
existe também os desinformados, aqueles que
não prestaram contas”,
explicou.
O presidente do TSE,
ministro Luís Roberto
Barroso, fez uma alerta aos gestores públicos
sobre os cuidados que
devem ser tomados com
o dinheiro público e pediu que os eleitores pra-

da nova acusação “já é
objeto de outra ação penal aberta pela mesma
Lava Jato de Curitiba
contra Lula, que foi recentemente sobrestada
por decisão proferida
pelo Supremo Tribunal
Federal”. (Fonte: R7 e
Redação)

Alan Santos / Presidência da República

Os nomes de cerca de 7 mil gestores constam na lista ‘Ficha Suja’

tiquem o voto consciente
nas eleições municipais.
“Vote conscientemente. O voto, mais que um
dever cívico, é o privilégio de quem vive em
uma democracia para
escolher os melhores no-

mes para gestão de sua
cidade”, disse.
Devido à pandemia da
covid-19, o Congresso
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
em 2020 para elegerem
prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores. (Fonte:
Agência Brasil)

Vice-presidente da Alerj defende punição para fraudadores da Saúde
Divulgação

firmaram denúncias de
corrupção na Saúde.
Jair defende “punição
exemplar“ para os envolvidos no desvio de
dinheiro público.
O deputado chama
de “bandalheira”, “vergonha” e “roubalheira”
o que se fez na gestão
dos fracassados hospiDeputado Jair Bittencourt integra comistais de campanha. Dos
são que investiga gastos com a Covid-19
seis anunciados pela
Membro da comis- Covid-19, o deputado Secretaria de Estado
são especial da As- estadual Jair Bitten- de Saúde, apenas dois
sembleia
Legislativa court (PP) afirma que abriram e já foram fedo Rio (Alerj) que in- a comissão está traba- chados sem atenderem
vestiga a aplicação dos lhando para concluir as a capacidade anunciarecursos no combate à apurações que já con- da de pacientes com

coronavírus.
“Infelizmente a ideia
de abertura dos hospitais de campanha foi
para desviar recursos,
para contratar organizações sociais e implementar a corrupção na
saúde”, afirma Jair Bittencourt.
O deputado lembra
que o Noroeste fluminense não recebeu hospitais de campanha, e
que os hospitais de referência na região, São
José do Avaí, em Itaperuna, e São Vicente de
Paulo, em Bom Jesus

do Itabapoana, vem
atendendo plenamente
os casos de covid.
“Ficou muito claro
que não precisa gastar
R$ 300 milhões como
fizeram nos hospitais
de campanha. Com
bem menos recursos
e gestão eficiente, o
atendimento está sendo
feito no noroeste fluminense. É uma vergonha
o que fizeram com os
hospitais de campanha
que sequer abriram, e o
do Maracanã em que se
gastou mais de R$ 150
milhões e nem chegou

a atender mil pessoas”,
diz Bittencourt.
Vice-presidente
da
Alerj, ele afirma que
é preciso fazer justiça
com a punição de todos
os agentes envolvidos
nas fraudes na Saúde
durante a pandemia.
“Estamos trabalhando
muito para que essas
pessoas que praticaram
corrupção sejam punidas exemplarmente,
para mostrarmos que a
população do Estado do
Rio está indignada com
o que aconteceu”, conclui Jair Bittencourt.
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Prisão de funcionário do HGNI
pode revelar suposto esquema
Victor Lima Belfort, lotado na farmácia da unidade, e um taxista, que
declarou ser o ‘esqueminha’, foram presos em flagrante no último sábado
fotos: reprodução

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

desvio de medicamentos no
Hospital Geral
de Nova Iguaçu (HGNI),
que veio à tona com a
prisão em flagrante de
dois homens no último
sábado, pode revelar um
esquema maior em funcionamento na Secretaria Municipal de Saúde.
É o que a Polícia Civil
irá investigar com base
nas declarações prestadas pelos criminosos
presos por agentes da
Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 33 caixas
de remédios desviados
da farmácia do Hospítal
da Posse.
Victor Lima Belfort,
de 25 anos, e Francisco José Gomes Camelo,

Victor Belfort é um dos presos por desvio de medicamentos na pasta comandada pelo secretário Manoel Barreto

39, que disse ser taxista,
foram detidos no posto
de combustível ao lado
do Motel Medieval, às
margens da Rodovia
Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu. O

que chamou a atenção
dos agentes foram os
dois veículos em poder
dos suspeitos: um Hyundai Azera e o outro Fiat
Bravo, que estavam com
os porta-malas abertos,

enquanto os criminosos
transferiam dezenas de
caixas de medicamentos,
de um para o outro.

gistro de ocorrência número 052-06106/20202,
ao ser questionado pelos policiais, Victor teria
afirmado ser funcionário
Atitude suspeita
do HGNI e que trabalhaDe acordo com o re- va na farmácia da unida-

de. Já Francisco disse ser
o ‘esqueminha deles’ (no
plural mesmo, ao se referir a Victor) no suposto
desvio de medicamentos.
Outro fato que chamou
a atenção dos agentes foi
o horário: eram por volta das 23 horas de sábado, uma situação atípica
para dois funcionários
estarem parados em um
posto de combustível
transportando um grande
volume de antibióticos.
Ainda segundo a ocorrência registrada na 52ª
Delegacia de Polícia
(Nova Iguaçu), a dupla,
que se identificou como
servidores públicos municipais e apresentou
uma guia de remessa
para o HGNI, não soube
explicar o motivo de estar parado no posto.

Suposto esquema mancha gestão de secretário da pasta
Denúncias de desvio
de medicamentos na esfera pública não são novidades. Em Nova Iguaçu, o esquema criminoso

envolvendo funcionários
já manchou a imagem
de governos, como o do
petista Lindbergh Farias,
que já respondeu a pro-

cessos nos Ministérios
Públicos do Rio e Federal
por improbidade administrativa.
A pergunta que não

quer calar é: como o secretário de Saúde, Manoel Barreto, desconhece
fatos tão graves, envolvendo servidorres da pas-

ta sob sua gestão? Um
dos presos usou o termo
‘esqueminha’, que agora
se transformou em um
dos fios da linha de inves-

tigação que será adotada
pela Polícia Civil para
desbaratar a suposta quadrilha e que pode ser apenas a ponta do iceberg.

Encontrado corpo Allan Turnowski será o novo
carbonizado que secretário de Polícia Civil do RJ
pode ser de PM
Um corpo carbonizado foi encontrado por
policiais miltiares dentro
do porta-malas de um
veículo na Rua Rocha
Pita, na comunidade da
Prainha, em Duque de
Caxias. A vítima pode
ser um PM que estava
desaparecido.
Segundo a corporação, equipes do 15º BPM
(Duque de Caxias) foram
acionadas para checar
um carro em chamas no
local e, após o Corpo de
Bombeiros controlar o

fogo, um corpo foi encontrado no porta-malas
do veículo. Ainda não há
identificação da vítima. A
Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense
(DHBF) foi acionada e
fez perícia na região.
Em nota, a Polícia
Civil informou que as
investigações estão em
andamento para apurar
as circunstâncias da morte e que diligências estão
em andamento para esclarecer a motivação e os
autores do crime.
Divulgação

O delegado Allan Turnowski aceitou o convite
do governador em exercício, Cláudio Castro, para
assumir o cargo de secretário estadual de Polícia
Civil do Rio de Janeiro.
Além da Polícia Civil,
o governador também fez
mudanças no Gabinete
de Segurança Institucional, na Procuradoria e na
Controladoria Geral do
Estado. Os novos nomes
no Governo do RJ: Allan
Turnowski - Secretaria de

Polícia Civil; Marcello
Bertolucci - Gabinete de
Segurança Institucional;
Bruno Dubeux - Procuradoria do Estado; Francisco Ricardo Soares Controladoria-Geral do
Estado.
Em mensagem a delegados, o atual secretário da
Polícia Civil, Flávio Brito,
agradeceu pelo cargo que
exerceu e desejou sorte a
Turnowski. “Desejo ao Dr
.Allan Turnowski, pessoa
a quem tanto admiro por

Reprodução

compartilharmos ideias e
ideais para nossa polícia
toda sorte e sabedoria do
mundo na condução dos

rumos da instituição”, escreveu o delegado Flávio
Brito. Allan Turnowski
foi chefe de Polícia entre

Civil ‘caça’ suspeitos pela morte de
mulher que protegeu o filho em tiroteio

Reprodução

A Polícia Civil do RJ divulgou ontem
um cartaz com contatos para quem puder passar informações sobre os criminosos que participaram da invasão no
Complexo do São Carlos, na região do
Centro da cidade, no último dia 26. Foram mais de 24 horas de tensão e medo
nas comunidades da região e em bairros
próximos.
Os traficantes são suspeitos de envolvimento na morte de Ana Cristina
da Silva, de 25 anos. No dia da invasão,
ela estava indo com o filho para o bar
onde trabalhava, quando ficou no meio
do tiroteio. No momento dos disparos,
ela se curvou sobre o filho de 3 anos
para protegê-lo e acabou sendo atingida
por tiros de fuzil na cabeça e na barriga.

Hora
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Economia

RRF para o equilíbrio das contas
Prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal é fundamental para o equilíbrio das contas do Estado
Reprodução
Divulgação/SEEDUC

Palácio Guanabara, sede do governo do Estado
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

N

os últimos dias,
o governador em
exercício Cláudio Castro tem atuado,
junto a autoridades do
Ministério da Economia,
em Brasília, em prol da
prorrogação do Regime
de Recuperação Fiscal
(RRF). Os resultados dos
três primeiros anos de vigência do regime mostram
o compromisso do Estado
com o equilíbrio das contas públicas e a necessidade de dar continuidade
às ações até setembro de
2023, como previsto no
plano original aprovado
pelo então Ministério da
Fazenda e homologado
pela Presidência da República em 2017.
Apesar do baixo crescimento da economia brasileira desde 2017, quando
o Rio aderiu ao RRF, e
da recessão causada pela
pandemia da Covid-19,
dados da Secretaria de Estado de Fazenda mostram
que o estado vem cumpri-

do o resultado orçamentário previsto no Plano
de Recuperação Fiscal
(PRF), especialmente no
que diz respeito à redução
das despesas. No período
entre setembro de 2017 e
junho de 2020, a economia apurada foi de R$ 2,2
bilhões, R$ 100 milhões a
mais do que os R$ 2,1 bilhões previstos no Plano.
Com a entrada do Rio
de Janeiro no RRF, foi
possível garantir o pagamento dos salários dos
servidores em dia. Da
mesma forma, o Estado conseguiu manter a
prestação dos serviços
essenciais à população,
como saúde, educação
e segurança pública. “O
Regime é de fundamental
importância para o futuro do Estado do Rio. Por
meio de ações de redução
de despesas e de aumento de receita, foi possível
garantir, até agora, a prestação de serviços públicos
ao cidadão fluminense”,
afirmou o governador em
exercício, Cláudio Castro.
No último dia 03/09,

após a apresentação formal do pedido de prorrogação feito pelo Governo
do RJ, o Ministério da
Economia anunciou que o
RRF seria prorrogado por
um prazo de quatro a seis
meses até que a União pudesse avaliar o impacto
das medidas de compensação adotadas pelo Estado.
Fatura de
R$ 10 bilhões
Se o RRF não for prorrogado até setembro de
2023, o Estado do RJ terá
que desembolsar R$ 10
bilhões para a União até
dezembro de 2020, sob a
forma de pagamento de
dívidas.
Por conta da vigência
do RRF, o Estado do RJ
ganhou o direito de não
pagar a dívida que tem
com a União durante
quatro anos. Até agora,
o Rio de Janeiro deixou
de pagar R$ 58 bilhões à
União. “O Estado do Rio
cumpriu até agora 80%
das medidas previstas inicialmente pelo PRF. Se

excluirmos as medidas
que dependiam (de alguma ação) da União, essa
taxa sobe para 89%”, afirmou o secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês.
O descompasso entre
os ajustes promovidos
pelo Governo do RJ e o
previsto no Plano se deve
ao fato de que algumas
das medidas exigidas não
foram executadas plenamente por razões de conjuntura econômica e da
necessidade de aperfeiçoamentos técnicos e legais,
além de entraves burocráticos.
Com o RRF, houve redução significativa das
despesas do Estado no
período de setembro de
2017 a junho 2020. Os
gastos foram R$ 5,1 bilhões menores do que o
previsto para os primeiros
três anos do PRF, segundo
balanço da Secretaria de
Estado de Fazenda. Com
isso, foi possível compensar uma frustração de R$
5 bilhões nas receitas totais. O Estado compensou

o não cumprimento de algumas medidas originalmente previstas no Plano
com outras ações, como
a desvinculação de receitas estaduais, bloqueio
de cargos, aplicação do
Fundo Estadual de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (FISED)
em despesas obrigatórias,
entre outras. O resultando
foi um saldo de R$ 500
milhões: foram adotadas
medidas restritivas de R$
5,9 bilhões, diante de um
compromisso de R$ 5,4
bilhões de ações previstas
no Plano, mas não cumpridas.
Resultados acima
do esperado
Entre as medidas extraordinárias que produziram resultados acima do
esperado, o Estado promoveu a antecipação de
royalties e participações
especiais, revisão de alíquotas de impostos, como
ICMS, e revisão do Repetro, com adiantamento do
cronograma de implantação de plataformas de pe-

tróleo, que assegurou R$
1 bi acima do esperado.
Entre as medidas previstas e ainda não concretizadas estão a concessão
de linhas de ônibus intermunicipais, concessão de
CEG e CEG-Rio, revisão
de incentivos fiscais e
auditoria previdenciária,
que estão em andamento.
“As medidas de contenção de despesa de pessoal foram mais fortes do
que as previstas no Plano
de Recuperação Fiscal do
Estado do Rio. Mesmo
com o cenário econômico
negativo devido à pandemia do novo coronavírus
neste ano, que forçou uma
queda das receitas, o estado do Rio de Janeiro fez
um forte ajuste de despesas de pessoal nos últimos
três anos – acrescentou
Mercês, lembrando que,
com a pandemia, todos
os estados tiveram interrupção de pagamentos à
União e, no entanto, só
o RJ, por força do RRF,
foi obrigado a apresentar
contrapartidas de corte de
despesas.

Covid: Uerj desenvolve IA para análise de dados

MUNDO

Professores e pesquisadores dos programas de pós-graduação em Telemedicina
e Telessaúde da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM)
e em Ciências Computacionais do Instituto de Matemática e Estatística (IME)
da Uerj estão desenvolvendo
pesquisa para criar um Big

Data. Trata-se de um grande
sistema de armazenamento e
análise de informações, constituído por dados extraídos de
prontuários médicos, exames
laboratoriais ou de imagens
bi ou tridimensionais de pacientes. A partir dele, os pesquisadores poderão então
criar modelos de Inteligência

Artificial (IA) capazes de fazer tanto o diagnóstico quanto o prognóstico de pessoas
com a Covid-19 ou mesmo
outras doenças. De acordo
com a coordenadora do projeto, Karla Figueiredo, do
Departamento de Ciências
da Computação do IME, o
grupo vai analisar informa-

ções de mais de cinco mil
pacientes que já passaram
pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe).
Bastante empolgada com o
trabalho, Karla Figueiredo
diz que o esforço conjunto
de especialistas de várias
áreas vai permitir classificar e analisar os dados com

maior precisão. O estudo
conta com financiamento da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).
“A proposta é que nos
próximos três anos o grupo
trabalhe para desenvolver
um sistema de IA a partir
da análise das informações

clínicas. Pretendemos encontrar um modelo cibernético inteligente de extração
e processamento de dados
para alcançar a máxima
precisão na avaliação. Um
modelo que seja capaz de
apontar qual é a doença do
paciente e suas causas”, explica Figueiredo.

OMS relata recorde diário global de casos da covid-19
REUTERS/Denis Balibouse/Direitos Reservados

ESTADOS UNIDOS - No último
domingo, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) relatou um recorde
diário global de casos de coronavírus, quando o número aumentou em
307.930 em 24 horas.O recorde anterior de casos novos da OMS foi de
306.857 no dia 6 de setembro. Em
17 de abril, a agência relatou um recorde de 12.430 mortes. A Índia é a
líder mundial de casos novos relatados a cada dia e estabeleceu um reGuarda-parque orienta visitantes
corde global na semana passada ao
antes de entrada em trilha

O órgão afirma que a Índia é a líder mundial com 97.570 casos

comunicar 97.570 casos em um único
dia, de acordo com uma contagem da
Reuters.
Em algumas partes da Índia, está
se tornando difícil encontrar oxigênio
médico, já que o total de casos passa de
4,75 milhões. Só os EUA registraram
mais casos: 6,5 milhões. As infecções
da covid-19 ainda estão em alta em
58 países, o que inclui disparadas de
casos na Argentina, Indonésia, Marrocos, Espanha e Ucrânia, segundo uma
análise da Reuters.

terça-feira, 15 de setembro de 2020
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ESPECIAL JK
Na manhã de sábado (12), uma carreata de carros antigos percorreu alguns dos principais pontos
turísticos da cidade em homenagem ao “presidente
bossa-nova”

Salve, Juscelino!
O fundador de Brasília

Eventos celebram 118 anos de nascimento do presidente
que mudou a cara do País, segundo historiadores
jota carvalho

“

jota.carvalho@yahoo.com

Hoje acordei com
saudades
daquele
menino / Que ao nascer diamantina chamou
Juscelino”. Os versos da
canção Filho Único, Irmão de Todos, de Moacyr
Franco, vêm à mente no
dia em que se comemoram
os 118 anos de nascimento

de Juscelino Kubitschek,
o “presidente bossa-nova”
cujas realizações, historiadores como Heloísa
Starling e Lilia Schwarcz
afirmam ter contribuído
para criar uma ponte entre
o velho e o novo Brasil.
Passados 44 anos de
sua morte, JK continua
recebendo homenagens
que buscam preservar

sua memória e discutir
sua trajetória política. Em
Brasília, a capital federal
que Juscelino idealizou ao
assumir a presidência da
República, em 1956, e que
inaugurou apenas quatro
anos depois, a Secretaria
de Turismo destinou todo
o mês de setembro para
celebrar o legado do ex-presidente e promover o

turismo cívico.
Na manhã de sábado (12), uma carreata de
carros antigos percorreu
alguns dos principais pontos turísticos da cidade,
saindo do Catetinho – a
primeira residência oficial de JK durante a construção da nova capital,
projetada pelo arquiteto
Oscar Niemeyer, e hoje

Mineiro, trocou o bisturi pela política
Nascido em Diamantina, Juscelino formou-se
em medicina, mas logo
trocou os bisturis pela
política. Começou chefiando o gabinete de Benedito Valadares, nomeado interventor federal de
Minas Gerais por Getúlio
Vargas, em 1933. No ano
seguinte, JK foi eleito
deputado federal, mas
teve o mandato cassado

em novembro de 1937,
quando Vargas fechou o
Congresso Nacional com
o apoio das Forças Armadas.
Em 1940, Benedito
Valadares o nomeou prefeito de Belo Horizonte.
Conciliando a administração da capital mineira
com a atividade médica,
Juscelino se notabilizou por realizar diversas

obras que transformaram
Belo Horizonte, passando
à história como o “prefeito furacão”. Além de importantes obras de infraestrutura, sua gestão foi
marcada pelo início da
construção do Conjunto
Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, projetado pelo arquiteto Oscar
Niemeyer. Ainda assim,
era quase um desconheci-

do no restante do país.
Após a deposição de
Vargas, em 1945, Juscelino foi eleito deputado
constituinte – permanecendo no cargo mesmo
após a promulgação da
Constituição de 1946.
Em 1950, foi eleito governador de Minas Gerais
e voltou a convidar Niemeyer para projetar várias obras públicas.

Mudança de capital e a saudação presidencial
Ainda durante a
campanha, ao fazer um
comício em Jataí (GO), em
abril de 1955, Juscelino foi
questionado por um cidadão,
Antônio
Soa r e s
Neto,
s
e
cumpri-

ria
a
Gervásio Baptista
fez a icônica foto de
Juscelino com a cartola na mão durante a
inauguração de Brasília.

Constituição Federal caso
fosse eleito, transferindo a capital do
d e

Rio
Janeiro
para
a
região central do país.
“Confesso que,
até aquela altura,
eu não havia pensado nesse assunto”,
declararia JK, anos mais
tarde, ao ser entrevistado.
Pego de surpresa, o desenvolvimentista JK não se
fez de rogado. “Acabo de
prometer que cumprirei,
na íntegra, a Constituição,
e não vejo razão para ignorar esse dispositivo.
Durante o meu quinqu-

ênio, farei a mudança
da sede do governo e
construirei a nova capital!”, teria respondido
o então candidato. Nascia
assim, a obra máxima da
moderna arquitetura brasileira, inaugurada apenas
cinco anos depois, e desde
1972 considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização
das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco).
JK deixou a presidência
em janeiro de 1961, sendo
sucedido por Jânio Quadros. Mais tarde, seus anos
à frente do governo seriam
identificados com o que
se chamou de “anos dourados”, embora não livres
de polêmicas e denúncias.
Eleito senador por Goi-

ás nas eleições extraordinárias de junho de 1961,
Juscelino apoiou o regime
militar, ao qual passou a
se opor ao ter seu mandato e seus direitos políticos
cassados por dez anos, em
junho de 1964.
“Julgo do meu dever
dirigir, desta tribuna, algumas palavras à Nação
brasileira. Faço-o agora
para que, se o ato de violência vier a consumar-se,
não me veja eu privado do
dever de denunciar o atentado que, na minha pessoa,
vão sofrer as instituições”,
discursou JK pouco antes
de perder o cargo e deixar
o país. “Sinto uma perfeita
correlação entre a minha
ação presidencial e a iníqua perseguição que me
estão movendo.”

transformado em um pequeno museu – até chegar
ao Memorial JK, onde estão conservados e expostos documentos, fotografias, itens de campanhas,
livros e objetos pessoais
do político, além da faixa
presidencial que Juscelino usou.
O ex-presidente também foi homenageado

na sexta (11), no Senado, com o lançamento
do segundo volume da
coletânea de seus discursos. Apresentada durante
uma cerimônia nas redes
sociais que teve a participação de várias autoridades e convidados, o livro
pode ser baixado gratuitamente no site da livraria
do Senado.

50 anos em 5 de governo
O auge da carreira
política de Juscelino se deu em 1955,
quando foi eleito
presidente da República. Em sua música
de campanha, apresentava-se como homem “trabalhador”,
“patriota”, vindo das
“bateias”, ou seja,
de antigas regiões de
exploração do ouro

em Minas Gerais,
que salvaria o Brasil.
“Queremos demonstrar ao mundo inteiro e a todos que nos
querem dominar que
o Brasil pertence aos
brasileiros”, dizia o
jingle do candidato
eleito com o slogan
“50 anos de progresso em 5 anos de governo”.

Exílio e a morte
em desastre
Após dois anos
exilado na Europa,
JK tentou regressou
ao Brasil no fim de
1965. Temendo ser
preso, voltou a deixar o país, ao qual
só regressou definitivamente em março
de 1967. Ocupou alguns cargos públicos
até que, em 1976,
passou e dedicar-se exclusivamente
à administração de
sua fazenda em Luziânia (GO). Em 22
de agosto daquele
ano, o carro em que
ele e seu motorista
viajava se chocou
contra um caminhão

na Via Dutra, próximo a Resende (RJ).
A morte de JK causou comoção nacional.
Em 2013, a Comissão
da
Verdade da Câmara
Municipal de São
Paulo concluiu que
sua morte não tinha
sido um acidente,
mas sim consequência de um atentado.
Um ano depois, no
entanto, a Comissão
Nacional da Verdade concluiu que a
colisão foi acidental.
(Fonte: Agência
Brasil)
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TORTA DE MARACUJÁ
Ingredientes
MASSA
12 colheres (sopa) de
farinha/2 a 3 colheres
(sopa) de açucar/1 colher (cha) de fermento em
pó/5 colheres (sopa) de
margarina/2 colheres de
creme de leite.
RECHEIO
1 lata de leite condensado/1 lata de creme de
leite/200 ml de suco concentrado de maracuja
sem as sementes (3 a 4
maracujas).
COBERTURA
Polpa de um maracujá
com as sementes/1 colher
(sopa) de amido de milho/3 colheres de açúcar.

Modo de preparo
MASSA
Misture tudo e amasse
bem até ficar uma massa
homogênea.
Abra a massa e coloque em uma forma redonda de fundo removível.
Leve ao forno até ficar
dourada.

Hora

Fique em casa.
Por amor, por empatia.

Não é por um, é por todos!
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti
atos oficiais

CHURROS
Ingredientes
1 e 1/2 xícara de leite/1/2 xícara de água/2
colheres de margarina ou
manteiga/2 xícaras de farinha de trigo/sal a gosto.

Modo de preparo
Coloque em uma panela o leite, a água, a
manteiga e o sal.
Quando o leite ferver,
coloque a farinha e mexa
bem, até soltar do fundo
da panela (mexa bem rápido).
Coloque a massa em
um saco de confeiteiro,
com o bico pitanga.
Faça tirinhas com a
massa e frite.
Passe na canela com
açúcar e sirva.

GELATINA CREMOSA

RJ, CEP 25555-490 das 10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4 e Pen
drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com
CNPJ da empresa interessada. Mauricio da Silva Campos – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16926/2020
Objeto: Registro de preço para futuras e eventuais
aquisições de medicamentos para o atendimento
aos serviços de atenção básica, programas, atendimento especializado e atendimentos de urgência
e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, de
acordo com o Termo de Referência.

São João de Meriti, 14 de Setembro de 2020.

. Data de abertura: 25/09/2020 às 10:00 horas. Retirada
do Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e
Contratos da SEMUS, sito à Rua Antero Pinto Pereira,
n°1244, 2° andar – Jardim Meriti – São João de Meriti/

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 - SEMUS
São João de Meriti, 14 de Setembro de 2020.
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16927/2020
Mauricio da Silva Campos
Objeto: Registro de preço para futura e eventu-

Modo de preparo
Prepare as caixinhas
de gelatina todas juntas,
mas com menos água
para ficar mais firme,
com a açúcar
Depois coloque as caixinhas de creme de leite
junto com a gelatina e
bata por uns 2 minutos
Leve à geladeira por 4
a 5 horas
A gelatina separa do
creme e ficam 2 camadas.

Mauricio da Silva Campos
A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de Pregão da
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com
a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de Pregão
nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte licitação:

Data de abertura: 25/09/2020 às 14:00 horas. Retirada
do Edital: Na sala da Superintendência de Licitações e
Contratos da SEMUS, sito à Rua Antero Pinto Pereira,
n°1244, 2° andar – Jardim Meriti – São João de Meriti/
RJ, CEP 25555-490 das 10:00 às 17:00 horas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4 e Pen
drive ou CD para gravação do Edital e o carimbo com
CNPJ da empresa interessada. Mauricio da Silva Campos – Pregoeiro.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Matrícula nº 60/60.430

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

Republicado por incorreções

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
PORTARIA N.º151/SEMAD/2004 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2004O
14 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 15/09/2020 – CÓD-PMBR 174.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014,

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

de 31.10.1997.
							

RESOLVE:

AVERBAR, em ficha funcional do servidor FERNANDO ANTONIO MARTINS DU-

PORTARIA Nº2543/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 2509/SEMAD/2020 DE 02/08/2020, publicada ARTE, matrícula 10/16.791, ocupante do cargo de Procurador Municipal, lotado na
em 03/09/2020.

Procuradoria Geral do Município - PGM. O tempo de serviço de 1.491(hum mil, quatrocentos e noventa e um) dias, correspondendo a 04(quatro) anos, 01(um) mês

PORTARIA Nº2544/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

e 01(um) dia, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Assembléia

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ que integram o processo adminisLei Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO JOSE RAMOS, do cargo em comissão trativo nº. 04/2885/2003.
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conservação. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
PORTARIA Nº2545/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

da Lei Orgânica Municipal, EWERTON FERREIRA DA SILVA, do cargo em comissão

Secretária Municipal de Administração

de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Conservação.

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por incorreções

PORTARIA Nº2546/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,

PORTARIA N.º 467/SEMAD/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004

da Lei Orgânica Municipal, CLAUDIO CARVALHO COSTA, do cargo em comissão

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conservação. legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº.
014, de 31.10.1997.
PORTARIA Nº2547/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

										

Exonerar, a contar de 01 de setembro de 2020, com fundamento do disposto no inci-

RESOLVE:

so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAFAELA REGINA DA SILVA PEREIRA, AVERBAR, em ficha funcional do servidor FERNANDO ANTONIO MARTINS DUARdo cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Procuradoria TE, matrícula 10/16.791, ocupante do cargo de Procurador Municipal, lotado na ProGeral do Município.

curadoria Geral do Município - PGM. O tempo de serviço de 377(trezentos e setenta
e sete) dias, correspondendo a 01(um) ano, e 12(doze) dias, conforme Certidão de

PORTARIA Nº2548/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

Tempo de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Nova Iguacu - PMNI que

Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 2292/SEMAD/2020 DE 18/08/2020, publicada integram o processo administrativo nº. 04/1372/2004.
em 19/08/2020.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

Ingredientes
3 caixas de gelatina
de morango/2 caixas
de creme de leite/3
colheres de sopa de
açúcar.

al aquisição de material médico hospitalar para o
atendimento aos serviços de atenção básica, programas, atendimento especializado e atendimentos
de urgência da Secretaria Municipal de Saúde, de
acordo com o Termo de Referência - ANEXO I do
Edital.

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que através da Comissão Permanente de Pregão da
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com
a Lei Federal 8.666/93 e o Decreto Municipal de Pregão
nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte licitação:

RECHEIO
Bata tudo no liquidificador por alguns minutos e
despeje sobre a massa ja
assada.
COBERTURA
Coloque os ingredientes
em uma panela, misture
bem e leve ao fogo mexendo até as sementes se
separarem, espalhe por
cima do recheio e leve a
geladeira.
Fica uma torta muito
bonita e gostosa.

terça-feira, 15 de setembro de 2020

Secretária Municipal de Administração

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

Matrícula nº 60/60.430

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

PORTARIA N.º197/SEMAD/2008 DE 18 DE ABRIL DE 2008

Republicado por incorreções

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº.

PORTARIA Nº2549/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

014, de 31.10.1997.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

										
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
RESOLVE: redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
AVERBAR, em ficha funcional do servidor FERNANDO ANTONIO MARTINS DU-

RESOLVE:

ARTE, matrícula 10/16.791, ocupante do cargo de Procurador Municipal, lotado na Conceder a servidora CRISTINA MARIA CORSINO ocupante do Cargo Professor 1ª
Procuradoria Geral do Município - PGM. O tempo de serviço de 5.640(cinco mil a 4ª Série, matrícula nº 10/05.455 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionaseiscentos e quarenta) dias, correspondendo a 15(quinze) anos, 05(cinco) meses dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4120/2019.
e 15(quinze) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que integram o processo administrativo nº.
04/2868/2006.
A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/06/2010 a 01/02/2017

03/08/2020 a 02/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº2550/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em

Hora

terça-feira, 15 de setembro de 2020
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova Em reunião realizada em 05 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgaredação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

Carapeba
grelhada
Ingredientes
1 carapeba limpa e sem vísceras/
Suco de 1 limão/
Sal a gosto/ 3colheres (sopa) de
azeite/ 1 folha de
alface para decorar

Modo de preparo
Tempere a carapeba com o suco
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma
grelha,
untada
com o azeite por
20 minutos.
Na metade do
tempo, vire o peixe, para grelhar
por igual.
Arrume a folha de
alface em uma
travessa e coloque
o peixe sobre ela.

Arroz de forno
Ingredientes
4 xícaras (chá) de
arroz cozido 100
gramas de queijo mussarela ralada 100 gramas de
açaí cortado em
cubos pequenos 1
cenoura ralada 2
colheres (sopa) de
salsa (ou salsinha)
picada 2 unidades
de ovo 1 xícara
(chá) de leite 1/2
copo de requeijão
1 xícara (chá) de
queijo parmesão
ralado • sal a gosto • pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz, a mussarela, o presunto,
a cenoura e a salsa.
Coloque em um
refratário untado
com margarina.
No
liquidificador,
bata os ovos, o leite, o requeijão, o
queijo ralado, o sal
e a pimenta.
Despeje sobre o
arroz e asse no forno, preaquecido,
a 200 °C durante
30 minutos ou até
dourar.

R E S O L V E : dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 33/2018,
Conceder a servidora CARLA MARCI9A PAMPHILE DOS SANTOS ocupante do onde considerou -se as seguintes decisões:
Cargo Professor de História, matrícula nº 10/05484 LICENÇA PRÊMIO nos períodos
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3116/2019.

Recurso de Multas Indeferidos: E-12/194/100264/2018,
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2005 a 01/05/2013

03/08/2020 a 02/11/2020

01/05/2020 a 01/03/2020

03/11/2020 a 02/02/2021

Belford Roxo, 05 de Maio 2020.
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

funcionais.
PORTARIA Nº2551/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

Em reunião realizada em 07 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

- Variados, onde considerou -se as seguintes decisões:

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgaconformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 34/2018
RESOLVE:

Conceder a servidora ADEJANE DA SILVA PEREIRA ocupante do Cargo Professor Recurso de Multas Deferidos: E-12/013/3261/2018.
de Língua Portuguesa, matrícula nº 10/05.2154 LICENÇA PRÊMIO nos períodos Recurso de Multas Indeferidos: E-12/013/3260/2018, , E-12/022/2913/2018 e
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3139/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/1995 a 01/03/2000

01/10/2014 a 31/12/2014 (04/3471/2011)

02/03/2000 a01/03/2005

01/07/2020 a 30/09/2020

02/03/2005 a 01/03/2010

01/10/2020 a 31/12/2020

02/03/2010 a 01/04/2015

01/02/2021 a 30/04/2021

02/04/2015 a 01/04/2020

03/05/2021 a 02/08/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

E-12/064/1273/2018, E-12/065/2314/2018.

Belford Roxo, 07 de Maio 2020.
CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO
Em reunião realizada em 12 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 35/2018
- Variados, onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos:

PORTARIA Nº2552/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

E-12/070/741/2017,
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em Recurso de Multas Indeferidos: E-12/066/4677/2017,
E-12/0200/100295/2018,
E-12/200/100305/2018
e
03/01/139925/2018.
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

Belford Roxo, 12 de Maio 2020.

RESOLVE:

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO

Conceder a servidora CASSIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FERNAND ocupante

PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

do Cargo Professor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/05.848 LICENÇA PRÊMIO
nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº
04/7694/2019.

Em reunião realizada em 14 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2000 a 01/03/82005

17/08/2020 a 16/11/2020

02/03/2005 a 01/03/2010

17/11/2020 a 16/02/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 36/2018
- Variados, onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos:
Recurso

de

Multas

Indeferidos:

03/01/141733/2018,

Belford Roxo, 14 de Maio 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO

legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de

PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

27/12/2006.
R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE
NOME
THAISKARINE
GOMES IACK

03/01/141734/2018,

E-12/064/15245/2017, E-12/120/49/2017 e E-12/062/35100/2018.

PORTARIA Nº2553/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

PROCESSO

MAT.

CARGO

DIAS

PERÍODO

04/3066/2020

60/69.993

ASSESSOR DE
GABINETE

120

05/08/20 A
03/12/20

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
PORTARIA Nº2554/SEMAD/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

Em reunião realizada em 19 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 37/2018
- Variados, onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: PMBR/163/2018.
Recurso de Multas Indeferidos: E-12/189/100816/2018, E-12/066/101152/2018,
E-12/000003/2018 e PMBR/194/2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições

Belford Roxo, 19 de Maio 2020.

legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedi-

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO

do de Mudança de Nome, formulado pela Servidora NADIA MARIA DE OLIVEIRA,

PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

matrícula nº 10/05.841 passando a assinar NADIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA,
conforme contido nos autos do processo nº. 04/3022/2020.

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun- Em reunião realizada em 21 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgacionais.
dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 38/2019,

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
ERRATA:

onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos:
Recurso

de

Multas

Indeferidos:

PMVR-00261-DP/2019,

PMBR/356/2018,

Na portaria nº 626 de 11 de fevereiro de 2020, publicada no Jornal Hora H de 12de PMBR/484/2018, PMBR/009/2019 e PMBR/0184/2019.
fevereiro de 2020, referente à Isabel Cristina Braga Moraes.
Onde se lê: ISABEL CRISTINA BRAGA DE MORAES....
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Belford Roxo, 21 de Maio 2020.
CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

Matrícula nº 60/60.430

Em reunião realizada em 26 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS

dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 39/2019,

Ingredientes

Em uma frigideira,
coloque o arroz e
acrescente o tucupi e os camarões,
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até
reduzir o volume à
metade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu picado, misture
bem e sirva.

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos

Arroz de tacacá

Modo de preparo

E-12/195/70/2018,

E-12/196/33/2018, E-12/200/100031/2018 e E-12/200/100052/2018.

Leia-se: .ISABEL CRISTINA BRAGA MORAES ...

1 xícara (chá) de
arroz arbóreo cozido/ 1 xícara (chá)
de tucupi/ 50g de
camarões
secos/
1/4 xícara (chá) de
jambu cozido e picado

Recurso de Multas Deferidos:

E CONVÊNIOS-SEMOCAP.
PORTARIA Nº 46/SEMOCAP/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgaonde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos:

INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO Recurso de Multas Indeferidos: PMBR/018/2019, PMBR/041/2019, PMBR/042/2019,
PMBR/047/2019 e PMBR/057/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/0075/2018-BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Engenheiros Agrinaldo Gaia Riggard– matrícula 11/20.909 e BRYAN MONIZ PIMENTEL– matrícula
60/78.625 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes
do processo administrativo 52/0075/2018 neste município de Belford Roxo, bem
como Contrato nº 040/SEMOCAP/2020, produzindo seus efeitos a contar de 15 de
setembro de 2020.

Belford Roxo, 26 de Maio 2020.
CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO
Em reunião realizada em 28 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na Sala de Sessões
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julga-

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
- SEMOSP
Junta Administrativa de Recurso de Infração (JARI)

dos os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 40/2019,
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos:
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR/058/2019, PMBR/060/2019, PMBR/062/2019,
PMBR/066/2019 e PMBR/150/2019.
Belford Roxo, 28 de Maio 2020.
CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO
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GERMÁN CANO é o ‘Cara
da Rodada’ no Brasileirão
La Máquina

Time de São Januário ainda teve outros quatro jogadores na Seleção do Torcedor
Thiago Ribeiro/AGIF

jota carvalho

T

jota.carvalho@yahoo.com

rês vezes Germán
Cano. Após mais uma
grande atuação, o
atacante do Vasco da Gama
foi novamente eleito como
o Cara da Rodada do Brasileirão Assaí. Além dele, o
Cruzmaltino ainda teve outros quatro representantes na
Seleção do Torcedor, eleita
pelo voto dos internautas no
twitter do @Brasileirao.
Não é difícil entender o
amor da torcida do Vasco da
Gama por Germán Cano. No
último domingo, o argentino
decidiu mais uma vez e garantiu a vitória do Cruzmaltino sobre o Botafogo, por
3 a 2. Este foi o sétimo gol
do atacante no Brasileirão
Assaí. Com o triunfo sobre
o alvinegro, o Vasco ocupa

Argentino decidiu clássico contra o Botafogo e foi eleito pelos torcedores

agora a quarta colocação do
campeonato. O resultado ainda ajudou a torcida a escalar
Fernando Miguel, Marcos
Júnior, Martin Benítez e o
técnico Ramon Menezes na
Seleção do Torcedor. O time
foi completado com jogadores de Atlético-MG, Ceará,
Fluminense e São Paulo.
Depois do voto da galera no Twitter, a Seleção do
Torcedor ficou assim: Fernando Miguel; Calegari, Réver, Luiz Otávio e Guilherme
Arana; Allan, Marcos Jr., Gabriel Sara e Benítez; Savarino
e Germán Cano. Técnico: Ramon Menezes.
“A Seleção do Torcedor é
você quem escala! A próxima
rodada é apenas no fim de semana, mas adiante-se e siga o
Brasileirão em suas redes oficiais para não perder a chance
de votar”, convoca a CBF.

Marcos Júnior agradece confiança de Ramon Menezes
Escolhido por Ramon
Menezes para substituir
Andrey no clássico contra o Botafogo, Marcos
Júnior começou o jogo
sob desconfiança, mas
terminou como um dos
melhores em campo.
Destaque na vitória por
3 a 2, o jogador reconheceu que estava em
um momento ruim, mas
que trabalhou forte para
recuperar a confiança e
o bom futebol. Ele também falou sobre um bate-papo com o treinador
na última semana, que
foi fundamental para
essa recuperação.
“Eu vinha trabalhando para quando surgisse a oportunidade, estar
ajudando o grupo e fazer esse tipo de partida.
Consegui, graças ao Ramon e aos meus companheiros... eu não estava
atravessando um bom
momento de treinamento. Sou muito humilde

Rafael Ribeiro/Vasco

Meia foi um dos destaques da vitória no clássico contra o Fogão

e reconheço quando não
estou bem. Esperei paciente. Trabalhei bastante para quando o Ramon
precisasse, eu pudesse
entrar e ajudar”, disse
Marcos Júnior, em coletiva após o jogo.
Questionado
sobre
onde prefere atuar, Marcos Júnior afirmou que o
técnico Ramon Menezes
é quem vai definir quem
joga e onde prefere que
atue. Diante do Botafo-

go, ele atuou como primeiro volante, posição
geralmente ocupada por
Andrey e Bruno Gomes.
O destaque do triunfo
ainda lembrou que a temporada será cansativa e
muito longa, reforçando
que a comissão precisará
de todo o grupo.
“A escolha do titular depende do Ramon.
Ressalto o trabalho do
Andrey, é um dos nossos melhores jogadores

esse ano. Eu vou estar
sempre pronto pra ajudar. Seja como primeiro
volante. Ele sabe que
ali no meio-campo pode
contar comigo em qualquer posição que vou
dar meu máximo. É um
campeonato longo, de
uma maneira que nunca
aconteceu, tem que contar com todo o elenco.
Quem entrar tem que
dar conta do recado”,
acrescentou.

Trechos da coletiva
>> Copa do Brasil –
“Eu acho que agora temos que virar um pouco
a chave. Agora é Copa
do Brasil, diferente. São
dois jogos decisivos. O
Ramon sabe o que passar
pra gente. Nós temos que
saber escutar, trabalhar
para enfrentar a equipe
deles e quando jogar,
entrar dessa maneira. O
Ramon pediu bastante
que a gente perdesse e
pressionasse. Estávamos
fazendo isso no início do
Brasileirão e hoje voltamos a fazer bem. Isso foi
fundamental”.
>> Confiança do
Treinador – “O Ramon
é um cara que sempre
me apoiou desde quando
cheguei aqui no Vasco.
Quando cheguei ao Vasco ele me dava bastante
dicas, depois dos treinamentos eu conversava e
treinava bastante com
ele. Na semana passa-

da ele teve uma conversa comigo e falou que
precisava de mim, que
contava comigo. Eu não
estava bem, mas continuei de cabeça erguida,
treinei bastante, fiz bons
treinos nessa semana
e pude mostrar que ele
pode sim contar comigo
durante todo o campeonato e o resto da temporada”.
>> Botafogo – “No
primeiro tempo o Botafogo estava jogando
bastante pelo nosso lado
direito e o Ramon acertou isso no vestiário.
Não vou falar o que ele
passou, porque enfrentaremos eles duas vezes e
isso pode ser usado contra nós mais para frente.
Quando fomos pro vestiário, ele ajeitou, mostrou
onde eles queriam jogar
e estavam conseguindo. Marcamos melhor e
fortalecemos essa defesa
por ali.

