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Criador do
 bordão 

“bigodin finin, 
cabelin na régua” 

é achado 
morto no RJ

7

Menina de 11 anos estuprada 
por quatro ‘sementes do mal’
 SonhoS inteRRoMpidoS 

Bala perdida 
mata estudante 

de direito
 Lady Ane Paulino, tinha 34 anos e estava 

prestes a se formar na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). A vítima estava no trai-
ler onde trabalhava quando foi atingida por um 
tiro na cabeça durante perseguição policial a 
bandidos na região central do Rio. 

Belford Roxo prorroga flexibilização 
de regras para reabertura

 do comércio na pandemia 

Filho de senador 
do ‘dinheiro na 

cueca’ 
também está 
enrolado na

 Justiça 
4

Traficante do Rio roda no 
hotel de luxo em Salvador

Nei Carlos Souza da Silva, conhecido como 
“Ti Baiano”, é um dos principais chefes do tráfi-
co de drogas na região Serrana do Rio. Com ele, 
a Polícia Civil apreendeu R$ 60 mil em dinheiro 
e muitas joias e relógios de ouro.

TI Baiano é um dos ex-chefes da torcida Jovem Fla 

DivULgAção/PoLíCiA CiviL 

erva do capiroto com 
cheiro de melancia 
Civil apreende cerca de uma tonelada de 

maconha em caminhão que transportava 
fruta. Bote certeiro aconteceu na Avenida 
Brasil. 
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Neste sábado (24), o abraço es-

pecial da Resenha Cultural & Cia 
vai para Dulce ornilo, de Magé. 
Aniversariante do dia, a escritora, poetisa, professora 
e evangelizadora infantil promete celebrar intensa-
mente a data ao lado dos familiares. À moça leitora 
desta coluna, os votos de um novo ciclo feliz e posi-
tivo. Parabéns! Aquele Abraço, Dulce!!!

Resenha Cultural
Hora

não deixe o 
Samba acabar

Logo que começou 
a rolar a campanha 
eleitoral Manezão da 
Saúde voltou ao Pom-
bal Chifre de ouro 
para pedir votos na 
tentativa de se reele-
ger. Cornão famoso na 
região, ele prometeu 
duas coisas: um posto 

de atendimento médi-
co dentro do conjunto 
de apartamentos e o 
Bar Chifrudão, espé-
cie de local para ‘vi-
ração’ dos moradores 
gays, lésbicas, trans, 
cornos, cornas, ‘gille-
tes’, armarildos e sim-
patizantes. 

Corno Manezão quer se reeleger

o SoMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

o político não foi 
recebido mal pelos 
moradores, mas po-
deria ter sido me-
lhor. Ele mudou do 
lugar e seu imóvel 
segue alugado para 
um parente evangé-
lico e corno como 
ele. “Manezão é um 

cara bão. Ele dis-
se que no segundo 
mandato vai agitar 
o ‘Chifrudão’ para 
alegria da galera da 
sacanagem”, decla-
rou Alfredo do ga-
lho Duro, colega do 
parlamentar desde a 
juventude.

eleitor acredita na chegada do ‘Chifrudão’

Ex
pE

D
iE

n
TE

“voltei, aqui é meu 
lugar”, cantou o polí-
tico chifrudo ao entrar 
pela portaria principal 
do Pombal, conhecido 
também como paraíso 
dos cornos e cornas da 
Baixada Fluminense. A 
cidade-sede tem rece-

bido todo tipo de gente 
em seu comando. Ca-
chaceiro, gay encuba-
do, ‘fumacê sentador’ 
e frouxão que anda nas 
rédeas da primeira-
-dama, são algumas das 
figuras conhecidas do 
grande público. 

o bom corno voltou ao paraíso

Em LivE Show

jOtA cArvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

Conversando com 
um dos representantes 
do carnaval iguaçua-
no nas entidades ca-
riocas, o mesmo disse 
a este velho Escriba, 
que não vê luz para 
realização do Carna-
val 2021 na cidade 
que já foi considera-
da uma das melhores 
promotoras do even-
to de Momo no esta-
do. “A entidade que 
representa os blocos 
e escolas de samba 
está parada e ninguém 
ouve falar em progra-
mação nas quadras. 
A pandemia atrapa-
lhou, porém, nada de 
alguma coisa acon-
tece visando o pós-
-praga chinesa. Por 
isso, acho que nada 
vai acontecer. Não há 
previsão nesse senti-
do”, declarou o sam-
bista, que preferiu não 
se identificar. (Jota 
Carvalho)

Nascido em Ma-
dureira, subúrbio do 
Rio, berço do samba 
carioca, e criado em 
Marechal Hermes, 
um bairro vizinho, 
o cantor Wilsinho 
(foto), como todos o 
conhecem, começou 
sua trajetória como 
compositor aos 13 
anos. Por ser de famí-
lia militar e rigorosa 
não pôde expressar 
seu amor pela mú-

sica devido os pais 
desejarem que o ‘ar-
tista’ seguisse a car-
reira do avô, Albino 
Martins, oficial do 
Exército Brasileiro.

Logo, todos segui-
ram a trilha, inclusi-
ve Wilsinho, que ser-
viu à Pátria por seis 
anos. “Foi por amor, 
respeito ao país e 
principalmente aos 
meus avós, que me 
criaram”, conta. 

Após o falecimen-
to do avô, Wilsi-
nho começou a dar 
os primeiros passos 
como intérprete e 
não demorou para 
ser conhecido pela 
voz suave e jeito de 
ser com todos que o 
cercam.

Wilsinho é compo-
sitor de mais de 160 
músicas. Ele acabou 
de lançar seu primei-
ro EP com o single 

de trabalho “Já Fiz 
de Tudo”, no progra-
ma “você em Foco”, 
com Bellinha Di 
Tena, pelo Canal Tv 
Rio.

Todos podem as-
sistir o momento 
de lançamento pelo 
Youtube Cantor Wil-
sinho. Para contratar 
o artista basta seguir 
o @wilsinhocantor 
ou ligar para 21 9 
8830-0569.  

“Já Fiz de Tudo”

Evento será neste sábado 
pela TV Império Serrano 
com coroação da Rainha 
da Escola e participante 

do concurso Voz Imperial

o novo single de
 WiLSinho cantor

o império Serrano 
promoverá live 
neste sábado, 

24, a partir das 18h, para 
apresentação de todos os 
sambas-enredo inscritos 
na disputa para o próximo 
Carnaval. As 31 parcerias 
participantes se inscreve-
ram na última quinta-feira 
e se apresentarão ao vivo 
na programação que será 
transmitida pela Tv im-
pério Serrano em parceria 
com o Canal FitAmarela.

“Recebemos uma boa 
quantidade de sambas, 
sendo 31 no total, e todos 
com qualidade. Temos 
certeza de que teremos 

disputa acirrada e será 
escolhida um hino à altu-
ra para o nosso próximo 
desfile”, disse Dudu Sen-
na, Presidente da Ala de 
Compositores do Reizi-
nho de Madureira.

A Live de Apresenta-
ção dos sambas-enredo do 
império Serrano começa 
às 18h deste sábado, 24, e 
contará com show do car-
ro de som da escola, Ba-
teria Sinfônica do Samba, 
além de passistas, casal 
de mestre-sala e porta-
-bandeira, e a coroação da 
Rainha da Escola, Quité-
ria Chagas.

Transmissão: Tv im-
pério Serrano e Canal Fi-
tAmarela (www.youtube.
com/tvimperioserrano)

 DivULgAção

/ DivULgAção

iMpéRio SeRRAno 
 escola de Madureira 

apresenta 31 
sambas-enredo
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Prefeitura libera funcionamento de diversas atividades como no comércio com algumas restrições

A Prefeitura de 
Belford Roxo 
prorrogou até 

o dia 6 de novem-
bro a flexibilização 
do funcionamento do 
comércio e de outras 

atividades. o decreto 
atual permite a rea-
lização de eventos e 
atividade com a pre-
sença de público, tais 
como: evento despor-
tivo, show, salão de 
festa, casa de festa, 
evento científico, car-
reata, passeata; ativi-

dades coletivas de te-
atro; e o transporte de 
passageiros por apli-
cativo, no que tange 
ao transporte de mais 
de 1 (um) passageiro.  
Todas as atividades 
devem respeitar as 
normas de higiene do 
Ministério da Saúde, 

mantendo-se a distân-
cia social e utilizando 
máscaras e álcool em 
gel.

Seguem suspensas
Continuam suspen-

sas as aulas presen-
ciais, sem prejuízo 
da manutenção do 

calendário escolar, 
nas unidades da rede 
pública e privada de 
ensino. Bares, restau-
rantes e lanchonetes, 
por exemplo, pode-
rão funcionar, limi-
tando o atendimento 
ao público em 2/3 da 
sua capacidade de lo-

tação, vedado o fun-
cionamento após uma 
hora da madrugada.

As outras ativida-
des liberadas podem 
ser consultadas na pá-
gina oficial da Prefei-
tura: www.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.
br.

Comissão da Alerj aprova parecer 
prévio da LoA 2021

DivULgAção

Com cinco votos favo-
ráveis e um contrário, a 
Comissão de orçamento, 
Finanças, Fiscalização 
Financeira e Controle da 
Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj) aprovou, na 
última terça-feira, os pa-
receres prévios aos pro-
jetos de lei 3166/2020, 
que estima receitas e des-
pesas do governo para 
2021, e 3168/2020, que 
trata sobre a revisão do 
Plano Plurianual (PPA) 
2020-2023. De acordo 
com o presidente da co-
missão, Marcio Canella 
(MDB), os textos cobrem 
as exigências legais. 
“São fruto de intenso es-
forço realizado em cada 
órgão e entidade, conso-
lidado pela Secretaria de 
Planejamento e gestão”, 
pontuou. os textos se-
guirão para o plenário e 
passarão por dois dias de 
discussão. Em seguida, 
os parlamentares terão 
um prazo para elaborar 
emendas ao texto origi-
nal. A Comissão de or-
çamento então deverá 
emitir parecer sobre as 

emendas, e só depois os 
projetos de LoA e de re-
visão do PPA serão vota-
dos em plenário.

Antes da votação hou-
ve uma audiência pública 
virtual. o subsecretário 
de Finanças da Secreta-
ria Estadual de Fazenda, 
Leonardo Lobo, detalhou 
melhor o projeto de Lei 
orçamentária Anual para 
2021. A receita bruta es-
timada é de 84,8 bilhões 
de reais e a receita líqui-
da, de 66,9 bi. Há uma 
boa expectativa em rela-
ção ao petróleo, que após 
uma queda brusca que le-
vou o preço do barril a 18 
dólares, está cotado hoje 
a 43 dólares e a previsão 
para o ano que vem é de 
48 dólares. “Não será um 
ano fácil, será um ano 
também de dificuldades, 
mas de dificuldades dife-
rentes”, afirmou o subse-
cretário.

Despesas estimadas 
de R$ 87,2 bilhões 

As despesas estimadas 
são de R$ 87,2 bi. De 
acordo com o secretá-
rio de Estado de Plane-

jamento e gestão, José 
Zamith, o aumento de 
despesa de 6,4 bilhões de 
reais em relação ao orça-
mento deste ano se deve 
principalmente ao gasto 
com dívidas com o go-
verno Federal e para co-
brir os gastos do Riopre-
vidência. Há um déficit 
de R$20,3 bilhões, sen-
do R$8,1 bilhões relati-
vos ao RioPrevidência, e 
R$12,2 bilhões relativos 
ao pagamento de pesso-
al do Poder Executivo. 
Para Zamith, falar que o 
problema são os gastos 
com servidores públicos 
é um discurso falacio-
so: “o Estado precisa do 
servidor para ofertar ao 
cidadão o que ele espe-
ra. Apenas uma pequena 
parcela é preciso gastar 
com pessoal”. Ele classi-
ficou o orçamento como 
“bastante conservador”. 
Sobre o projeto de revi-
são do Plano Plurianual 
2020-2023, para os seto-
res mais atingidos pela 
pandemia da covid-19 
foram destinadas 147 
ações, além de 68 ações 
de melhorias e inovações. 

Antes da votação houve uma audiência pública 
virtual para discutir os projeto

Eleitores: 50% dos cariocas votariam em 
candidato investigado por corrupção

A Pesquisa Datafolha 
divulgada ontem mostra 
que 50% dos eleitores 
do Rio votariam em um 
candidato investigado 
por corrupção. o levan-
tamento fez perguntas 
detalhadas sobre a in-
tenção de voto em can-
didatos investigados.

o Datafolha questio-
nou se ganharia o voto 
um candidato investi-
gado por corrupção que 
já tivesse tido um cargo 
público e feito melho-
rias para a população: 
40%, responderam ‘sim’ 
e 56%, ‘não’. Se esse 
mesmo candidato fos-
se conhecido e tivesse 

prestígio: 33% votariam 
e 64%, não votariam.

os entrevistados tam-
bém foram questiona-
dos sobre se votariam 
em um candidato inves-
tigado que defendesse 
as ideias e os princípios 
em que acreditam: sim 
(25%) e não (73%). Por 
fim, se votariam caso 
esse candidato prome-
tesse obras e melhorias: 
18% disseram que sim e 
80% afirmaram que não. 

Fatores para decisão 
de voto

outro foco da pes-
quisa Datafolha foi se o 
entrevistado votaria em 
um candidato que não 

conhecem muito, mas 
que foi indicado por 
amigos ou parentes. A 
resposta foi a seguinte: 
sim: 20% e não: 80%

A margem de erro da 
pesquisa doi 3 pontos 
percentuais para mais 
ou para menos. Foram 
ouvidos 1.008 eleito-
res da cidade do Rio de 
Janeiro entre 20 e 21 
de outubro. o nível de 
confiança utilizado é 
de 95%. isso quer dizer 
que há uma probabilida-
de de 95% de os resul-
tados retratarem o atual 
momento eleitoral, con-
siderando a margem de 
erro.

DivULgAção

Belford Roxo 
flexibiliza 

regras

eleitores contam com assistente 
virtual para tirar dúvidas

Uma das novidades 
lançadas pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE) para as Eleições 
Municipais de 2020 é o 
Tira-Dúvidas Eleitoral 
no WhatsApp. Trata-se 
da primeira parceria do 
gênero entre a Justiça 
Eleitoral e a WhatsApp 
inc. o chatbot foi de-
senvolvido pelo infobid, 
um dos principais prove-
dores de serviços para o 
aplicativo.

Para interagir com o 
assistente virtual, acesse 
a câmera do seu celular e 
a aponte para o QR Code 
na imagem acima ou adi-
cione o telefone +55 61 
99637-1078 à sua lista de 
contatos. Também pode 
ser acessado por este link.

o canal do TSE traz 
diversos assuntos de inte-
resse do eleitor, como dia, 
horário e local de vota-
ção. Respostas às pergun-
tas mais comuns enviadas 
para a Justiça Eleitoral 
também são encontradas 
no chabot.

Um dos grandes desta-
ques do assistente virtual 

é o Fato ou Boato. Ao se-
lecionar o item, o usuário 
pode acessar conteúdos 
desmentidos por agências 
de checagem de informa-
ções. É uma ferramenta 
que facilita o acesso do 
cidadão à Justiça Eleito-
ral, evitando que ele vote 
com insegurança em no-
vembro. Por meio de uma 
“conversa” com o bot, é 
possível acessar inúme-
ros links de serviço, bai-
xar o aplicativo e-Título e 
conhecer dicas para elei-
tores e mesários.

 Pode compartilhar 

o chabot do TSE no 
WhatsApp é mecanismo 
que a pessoa pode com-
partilhar com quem faz 
parte do seu círculo de re-
lacionamento. Para isso, 
basta salvar o número 
na agenda, clicar em Bot 
no WhatsApp, deslizar a 
tela até o final e apertar 
“Compartilhar empresa”. 
Por fim, é preciso sele-
cionar para quem deseja 
enviar o telefone do as-
sistente digital do TSE. 
o procedimento ajuda a 
acabar com o “disse-me-
-disse” sem fundamento 
nas eleições.
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Ensino EAD ganha espaço 
no ensino superior

Quatro a cada dez 
calouros no ensino su-
perior optaram por se 
matricular em cursos de 
graduação a distância. 
É o que aponta o Censo 
da Educação Superior de 
2019, divulgado ontem 
pelo instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (inep). o le-
vantamento mostra que 
a educação a distância 
(EaD) tem ganhado cada 
vez mais espaço na edu-
cação superior, enquanto 
o ensino presencial tem 
reduzido as matrículas 
ano a ano.

Em 2009, as matrícu-
las dos calouros em EaD 
representavam 16,1% do 
total. Em 2018, elas re-
presentavam 39,8% do 
total de estudantes que 
ingressaram nas institui-
ções de ensino superior. 
No ano passado, eram 
43,8%, o que equivale a 
cerca de 1,6 milhão do 
total de 3,6 milhões de 
novos estudantes. 

Considerando apenas a 
rede privada, onde estão 
matriculados 76% do to-
tal de estudantes do ensi-
no superior, a opção pela 
EaD foi ainda maior en-
tre os calouros, chegando 
a pouco mais da metade 
dos alunos, 50,8%.  

Já o ensino presencial 
teve redução. Passou de 
60,1% das matrículas dos 
calouros em 2018 para 
56,2%, em 2019. Em 
2020, com a pandemia 
do novo coronavírus (co-
vid-19), o número de in-
gressantes em EaD deve 
aumentar ainda mais, de 
acordo com o presidente 
do inep, Alexandre Lo-
pes.  os dados de 2020 
serão divulgados apenas 
no ano que vem. 

os resultados das ava-
liações do ensino supe-
rior divulgados na últi-
ma terça-feira mostram 
que os estudantes que se 
formam em cursos a dis-
tância têm desempenho 
inferior aos estudantes 
dos cursos presenciais. 

 máquinaS voadoraS 

o Ministério Público Federal pediu à Justiça a restitiuição à 
União de mais de R$ 230 milhões do patrimônio de réus da Lava 
Jato que fizeram acordos de delação premiada. Os valores perten-

cem a duas famílias e incluem depósitos, valores em espécie e imóveis. 

o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (iPCA-15), 
que mede a prévia da inflação oficial do país, teve alta de 0,94% neste 
mês. Esta é a maior taxa para um mês de outubro desde 1995, quando 

havia ficado em 1,34%.

Filho do senador fla-
grado com dinheiro na 
cueda, o suplente de Chi-
co Rodrigues (DEM-RR) 
no Senado Federal, o 
empresário Pedro Arthur 
Rodrigues (DEM-RR), 
está enrolado com a Jus-
tiça por causa de dívidas 
de mais de R$ 1 milhão.

É o que mostra a Lista 
de Devedores da Procu-
radoria-geral da Fazen-
da Nacional (PgFN). 
Segundo a relação, Pe-
dro soma quatro débi-
tos: de R$ 470.783,07; 
R$ 367.258,86; R$ 
190.364,96, e de R$ 
111.019,75 – totalizando 
R$ 1.139.426,64.

enCRenCAdo i 

LiStA negRA ii

Há, ainda, uma quin-
ta dívida superior a R$ 
497.587,80, envolven-
do a empresa San Se-
bastian Construções 
Transportes Terraplana-
gem e Agropecuária. A 
sociedade é composta 
por Pedro, o pai, sena-
dor Chico Rodrigues 
e outro filho do parla-
mentar.

Depois de cair em si e perceber que 
havia envolvido o filho numa encren-
ca das grandes, o parlamentar decidiu 
voltar atrás ao afirmar que os objetos 
pertenciam a ele. A atitude virou cha-
cota: piadistas de plantão dizem qiue a 
material não coube na cueca.

teM MAiS iii

não CouBe

editoRiAL

Além da dívida c om valor milioná-
rio, Pedro Arthur terá dificuldades em 
assumir o cargo no Senado para subs-
tituir o pai. Ele foi indicado por Chico 
Rodrigues de ser o dono de uma pepita 
de ouro e de uma arma de fogo não le-
galizada.

pepitA de ouRo i

AgênCiA BRASiL 

Esse número foi apre-
sentado em audiência 
pública da Comissão do 
Cumpra-se da Alerj.A 
Comissão de Represen-
tação para Acompanhar 
o Cumprimento das Leis 
(Cumpra-se), da Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(Alerj), realizou ontem 

uma audiência pública 
virtual para debater os 
direitos e danos aos pro-
fissionais de saúde frente 
à pandemia da covid-19. 
gerente do observatório 
de Recursos Humanos 
em Saúde da Escola Na-
cional de Saúde Pública, 
Maria Helena Machado 
Souza trouxe à reunião 

o dado de que já houve 
aproximadamente mil 
mortes de profissionais 
de saúde pela covid-19 
no país (entre médicos e 
enfermeiros foram 600 
óbitos), segundo pesqui-
sa realizada pela Funda-
ção oswaldo Cruz (Fio-
CRUZ) em parceria com 
outras instituições

Covid: Brasil tem quase mil profissionais de saúde mortos 

AntOniO cArlOS
horahmunicipios@gmail.com

 Caça Gripen E, adquirido na Suécia, 
faz seu primeiro voo no Brasil Aeronáutica 

apresenta novas 
aeronaves 
o Comando da 

A e r o n á u t i c a 
apresentou on-

tem, os novos caças 
multimissão F-39E 
gripen, importados da 
Suécia - parte de um 
acordo de transferência 
de tecnologia militar. A 
apresentação acontece 
durante as comemora-

ções do Dia do Aviador, 
na Base Aérea de Bra-
sília.

Criado para celebrar 
todos que arriscam a 
vida nos céus, o Dia 
do Aviador, comemo-
rado em 23 de outubro, 
remete ao voo de Al-
berto Santos Dumont, 
pai da aviação, e sua 
aeronave, o 14-Bis. o 
voo ocorreu na França 
em 1906, no Campo 

Bagatelle, e daria iní-
cio a uma revolução 
no transporte de pas-
sageiros e nos hobbies 
de centenas de milhões 
de pessoas que usam os 
princípios da aerodinâ-
mica para alçar voos.

Dia do Aviador 
o Dia do Aviador foi 

instituído em 1936, pela 
lei nº 218. Alberto San-
tos Dumont também 

é considerado patrono 
da aeronáutica, e pos-
sui a patente militar de 
marechal-do-ar. Santos 
Dumont dá nome, ain-
da, a uma importante 
honraria concedida pela 
Força Aérea Brasileira, 
a “Medalha do Mérito 
Santos-Dumont”.

Aeronaves 
de combate

Rebatizado pela For-

ça Aérea Brasileira de 
F-39E, o gripen Ng 
é de origem sueca. o 
Brasil encomendou, em 
2014, 36 unidades da 
fabricante Saab. Eles 
substituem a frota atu-
al, que é composta por 
caças F-5, de origem 
norte-americana.

os F-39E custaram 
para os cofres públicos 
cerca de R$ 24 bilhões, 
financiados em 25 anos. 

o recebimento das 36 
unidades, no entanto, 
também é fracionado.

Capaz de voar em 
uma velocidade má-
xima de 2.400 km/h 
- praticamente duas 
vezes a velocidade do 
som (1.224 km/h), os 
F-39E são considera-
dos “multimissão”, ou 
seja, podem participar 
de confrontos no ar, na 
terra e no mar.

ESTADoS UNiDoS 
- o segundo debate en-
tre os candidatos à Pre-
sidência dos Estados 
Unidos, Donald Trump 
e Joe Biden, na noite da 
última quinta-feira, foi 
mais moderado e apre-
sentou duas visões de 
mundo muito diferen-
tes, segundo a imprensa 
mundial.

o jornal norte-ame-
ricano New York Times 
destacou que o tom 
deste segundo e último 
debate foi, no geral, 
mais moderado do que 
no primeiro encontro, 
realizado no mês passa-
do, entre o republicano 

e atual presidente, Do-
nald Trump, e o demo-
crata Joe Biden.

Se o teor desse se-
gundo debate, que 
ocorreu na Belmont 
University em Nashvil-
le, foi mais moderado, 
o conflito em questões 
de substância e visão 
não poderia ter sido 
mais dramático, segun-
do o The New York Ti-
mes.

Desde os primeiros 
minutos, os dois candi-
datos tomaram posições 
opostas sobre a pande-
mia do SARS-Cov-2 e 
Trump prometeu - de-
safiando as evidências 

- que a doença está 
desaparecendo. Bi-
den pediu uma ação 
federal muito mais 
agressiva para o 
“inverno sombrio” 
que se avizinha.

Para o The New 
York Times, am-
bos deram previ-
sões opostas para a 
pandemia do novo 
coronavírus e re-
velaram diferenças 
irreconciliáveis em 
questões que vão 
desde o resgate da 
economia e fortale-
cimento do sistema de 
saúde até o combate às 
mudanças climáticas e 

a reformulação do sis-
tema de imigração.

o jornal norte-ame-
ricano Washington Post 

também afirmou que o 
debate foi mais mode-
rado que o anterior e 
que as visões de mun-

do são muito diferentes 
entre os dois candida-
tos. Fonte: Agência 
Brasil 

M
un

do

MoRRy gASh/pooL viA ReuteRS

Donald Trump e Joe Biden: duas visões de mundo 

debate entre trump e Binden foi mais moderado 

Dia do Aviador marca estreia da
 frota de caças da FAB
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Copa do mundo 2022
 

esporte
LUCAS FigUEiREDo/CBF

o técnico da 
seleção bra-
sileira Tite 

divulgou na sexta-

-feira (23) a lista de 
convocados para os 
dois jogos pelas Eli-
minatórias da Copa 
do Mundo do Catar 
2022. o Brasil en-
frentará  venezue-

la, no Morumbi, e o  
Uruguai, no estádio 
Centenário, na ca-
pital Montevidéu, 
nos dias 14 e 17 de 
novembro, respec-
tivamente. Entre os 

relacionados, os des-
taques foram os re-
tornos de vinicius Ju-
nior (Real Madrid), 
Arthur (Juventus) e 
Éder Militão (Real 
Madrid), que ficaram 

Rei Pelé faz 80 anos e é homenageado pela Fifa
DivULgAção / SANToS

Atacante foi três 
vezes campeão mundial 

pela Seleção: 58, 62 
e 70

Treinador chamou apenas qua-
tro atletas em atividade no país; 

maioria joga no exterior tite convoca 
seleção para 
eliminatórias 

Vinicius Junior, Arthur e Éder 
Militão voltam a compor o elenco 

Confira abaixo a lista dos convocados:

Alisson - Liverpool (iNg)
Ederson - Manchester City 

(iNg)
Weverton - Palmeiras

goLeiRoS
Alex Telles - Manchester United 

(iNg)
Danilo - Juventus (iTA)
gabriel Menino - Palmeiras
Renan Lodi - Atlético de Madrid 

(ESP)

LAteRAiS

Éder Militão - Real Madrid 
(ESP)

Marquinhos - Paris Saint-ger-
main (FRA)

Rodrigo Caio - Flamengo
Thiago Silva - Chelsea (iNg)

ZAgueiRoS
Arthur - Juventus (iTA)
Casemiro - Real Madrid (ESP)
Douglas Luiz - Aston villa (iNg)
Everton Ribeiro - Flamengo
Fabinho - Liverpool (iNg)
Philippe Coutinho - Barcelona (ESP)

goLeiRoS
Everton - Benfica (POR)
gabriel Jesus - Manchester City (iNg)
Neymar - Paris Saint-germain (FRA)
Richarlison - Everton (iNg)
Roberto Firmino - Liverpool (iNg)
vinicius Jr - Real Madrid (ESP)

goLeiRoS

de fora dos primeiros 
confrontos, com a 
Bolívia e Peru.

Além do trio, o ata-
cante gabriel Jesus 
(Manchester City) 
que estava lesiona-
do voltou a ser cha-
mado. o jogador do 
Manchester chegou 
a constar na última 
convocação, entre-
tanto foi sacado da 
lista após sofrer le-
são. Após o corte 
de Jesus, o treina-
dor brasileiro optou 
por Matheus Cunha 
(Hertha Berlim).

Em relação aos jo-
gadores que atuam 
no Brasil, apenas 
quatro foram lem-
brados por Tite: o za-
gueiro Rodrigo Caio 
e o meio-campista 
Everton Ribeiro, am-
bos do Flamengo, e 
o goleiro Weverton e 
o lateral-direito ga-
briel Menino.

A seleção venceu 
a Bolívia e Peru nas 
duas primeiras roda-
das das Eliminató-
rias, e ocupa o pri-
meiro lugar na tabela 
de classificação. 

Em reconhecimento ao 
seu legado para o futebol, 
a Fifa (Federação interna-
cional de Futebol) pres-
tou homenagem a Edson 
Arantes do Nascimento,  
o Pelé, que completou 80 
anos na sexta (23). A Fifa 
iniciou as ações desde as 
primeiras horas do dia 
com postagens nas redes 

sociais de felicitações a 
Pelé, considerado o me-
lhor jogador de todos os 
tempos.

“Feliz Aniversário de 
80 anos ao Rei”, diz o tí-
tulo de uma das três publi-
cações em relação ao ex-
-atacante do Santos e da 
Seleção Brasileira.

Entre as homenagens, 

figuram fotos, vídeos, 
números do ex-atacante, 
depoimentos de jogado-
res e de celebridades in-
ternacionais, como o líder 
da banda Rolling Stones, 
Mick Jagger, e o ex-pre-
sidente da África do Sul, 
Nelson Mandela.

As redes sociais da 
entidade também presta-

ram homenagens a Pelé. 
“obrigado por tudo e te-
nha um lindo aniversário 
de 80 anos”, diz uma pos-
tagem.

Em outra mensagem, 
a Fifa disse que nenhu-
ma ação vai fazer justi-
ça ao legado do craque. 
Durante a sua carreira, 
Pelé ganhou três Copas 

do Mundo (58, 62 e 70), 
duas Libertadores, seis 
Campeonatos Brasileiros 
e foi escolhido sete ve-
zes o melhor jogador do 
mundo pela revista Fran-
ce Football. Ele ainda foi 
eleito o melhor jogador do 
século 20 pela Fifa. “Pelé, 
nenhuma palavra vai fa-
zer justiça a você, mas o 

material publicado aqui, 
e o desejo de tantas len-
das do futebol, por todo 
o mundo, que reservaram 
um tempo nestes momen-
tos difíceis para te home-
nagear, talvez isso seja o 
que melhor para ilustrar a 
incalculável importância 
que você tem para o fute-
bol”, disse a Fifa.

A entidade afir-
mou ainda que não 
tem como mensurar 
o que ex-artilheiro 
do Santos fez pelo 
futebol dentro e 
fora de campo.

“Há uns poucos 
nomes que são co-
nhecidos no mun-
do todo. isso inclui 
algumas figuras 
históricas, um pe-
queno número de 

ícones da música e 
do cinema, assim 
como um grupo ex-
clusivo de esportis-
tas, sendo Pelé um 
deles, de forma in-
questionável. Não 
importa a geração, 
o país ou a origem 
das pessoas, todos 
conhecem o famo-
so atacante brasi-
leiro”, disse a enti-
dade.

ReConheCiMento MundiAL
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iBge: número de desempregados
chega a 13,5 milhões em setembro

Aumento foi de 4,3% no mês e de 33,1% desde maio, mostra pesquisa sobre a Covid-19

A edição mensal da 
Pesquisa Nacio-
nal por Amostra 

de Domicílios (Pnad) Co-
vid-19 estimou que a po-
pulação desocupada, que 
era de 10,1 milhões no 
começo da pesquisa, em 
maio, passou para 13,5 
milhões em setembro, 
um recorde da série his-
tórica. o aumento foi de 
4,3% no mês e de 33,1% 
desde maio. os dados fo-
ram divulgados na sexta 
(23) pelo instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (iBgE).

“Há um aumento da 
população desocupada 
ao longo de todos esses 
meses. Esse crescimen-
to se dá em função tanto 
das pessoas que perde-
ram suas ocupações até o 
mês de julho quanto das 
pessoas que começam a 
sair do distanciamento 
social e voltam a pres-
sionar o mercado de tra-
balho”, disse, em nota, a 
coordenadora da pesqui-
sa, Maria Lucia vieira.

A pesquisa estimou a 
população ocupada do 
país em 82,9 milhões de 
pessoas em setembro, 
aumento de 1% frente 
ao mês anterior e retra-
ção de 1,7% em relação 
a maio. “A população 
ocupada era de 84,4 mi-
lhões em maio e caiu até 
o mês de julho, quando 
volta a ter variações po-
sitivas, chegando ao con-
tingente de 82,9 milhões 
em setembro. Ainda está 
abaixo do número que tí-
nhamos em maio, mas já 
mostrando uma leve re-
cuperação nos meses de 
agosto e setembro”, afir-
mou a pesquisadora.

A força de trabalho, 
soma da população ocu-
pada e da desocupada, 
passou de 94,5 milhões, 
em maio, para 96,4 mi-
lhões em setembro. o 
número de pessoas fora 

da força de trabalho 
caiu 1,5% em relação a 
agosto, chegando a 74,1 
milhões. Já a taxa de 
desemprego passou de 
13,6%, em agosto, para 
14%, a maior da série 
histórica da pesquisa.

Auxílio emergencial
Em setembro, o per-

centual de domicílios 
onde algum morador re-
cebeu auxílio para com-
bater os efeitos da pan-
demia foi de 43,6%. Em 
agosto era de 43,9%. Fo-
ram atendidos 29,9 mi-
lhões em setembro fren-
te aos 30,1 milhões de 
agosto. o valor médio do 
benefício recebido pela 
população foi de R$ 894 
por domicílio.

“o percentual de do-
micílios onde algum 
morador recebia auxílio 
emergencial ficou está-
vel nesses últimos quatro 
meses”, disse Maria Lu-
cia.

Entre os tipos de au-
xílio abordados pela 
pesquisa estão o emer-
gencial, destinado a tra-
balhadores informais, 
microempreendedores 
individuais, autônomos e 
desempregados, e a com-
plementação do governo 
federal pelo Programa 
Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da 
Renda.

Segundo o iBgE, Nor-
te (59,8%) e Nordeste 
(58,8%) foram as regiões 
que tiveram os maiores 
percentuais de domicí-
lios recebendo auxílio. 
Entre os estados, o Ama-
pá (68,4%) foi o que 
apresentou a maior pro-
porção, seguido de Ma-
ranhão (63,7%) e Pará 
(63,3%).

“As regiões que têm 
mais domicílios com 
pessoas recebendo au-
xílio ainda são Norte e 
Nordeste, onde as pesso-
as estão mais dentro dos 
critérios para receber o 
auxílio. Esse percentual 

jOtA cArvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

geral

Praticamente em 
todo país as filas de 
empregos cresceram 

bastante na pandemia

PR

REPRoDUção

dr. Renato palhares é formado em Medicina pela universidade 
Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em Cirurgia com título de 
especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4) e pós-graduação 
em Cirurgia plástica.

Acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/

www.facebook.com/drRenatoppalhares/

Já SE olhou no ESPElho hoJE?
•Aprecie-se sem moderAção 

Há quanto tempo você 
não olha nos seus olhos 
no espelho e se pergunta 
o que poderia fazer hoje 
pra se fazer feliz? E pra 
fazer feliz a quem ama?

o que você percebe 
ao ver sua imagem re-
fletida: alegria, cansaço, 
motivação, apatia? o que 
escolhe fazer para man-
ter o padrão reinante, no 
caso de ser bom, ou para 
efetuar uma pequena mu-
dança, caso o que viu no 
espelho não tenha agra-
dado? Pode ser algo bem 
simples, como começar o 
dia com um café da ma-
nhã gostoso e saudável, 
dar uma caprichada ex-
tra na hora de arrumar-
-se para o trabalho. ou 
quem sabe, tirar a hora 
do almoço para ter aquela 
conversa gostosa e acon-
chegante com seu melhor 
amigo, mesmo que seja 
por telefone.

Se a aparência está 
de cansaço, que tal che-
gar em casa e fazer uma 
automassagem duran-
te o banho e tomar um 
chazinho relaxante para 
dormir, enquanto ouve 
uma meditação guiada? 
Nem sempre para dar o 
cuidado que você mere-

ce é preciso gastar muito 
tempo ou dinheiro. o que 
é imprescindível é a qua-
lidade do momento – du-
rando ele 10 minutos ou 
2 horas. Se a escolha foi 
um café da manhã, faça 
o melhor café da manhã 
que puder – com a louça 
mais bonita, a toalha de 
mesa preferida, uma flor 
ou um vasinho de planta, 
a fruta que te apetece… 
uma música de fundo ou 
uma janela com uma bela 
vista. E aí, o principal é 
estar 100 %presente des-
frutando os sabores, as 
texturas, os sons e o visu-
al, cuide para que naque-
le tempinho de café da 
manhã, toda a sua aten-
ção esteja concentrada no 
que está vivenciando.

Com esses pequenos 
detalhes seu dia ganha 
mais leveza e o estresse 
fica um pouco mais dis-
tante da sua vida. Porque 
você pode, quer e merece 
viver com bem estar.

E o melhor disso tudo 
sabe o que é? viver assim 
pode ser contagioso!!! 
Que tal contagiar o mun-
do de qualidade de vida, 
bem estar e bom humor? 
Fonte: http://www.en-
cantadamente.com.br

ficou estável em todas 
as grandes regiões”, afir-
mou a pesquisadora.

Testes de diagnóstico
o número de pesso-

as que fizeram algum 
teste de diagnóstico da 
covid-19 chegou a 21,9 
milhões em setembro, o 
equivalente a 10,4% da 
população do país. Des-
tas, 22,1%, o correspon-
dente a 4,8 milhões, testa-
ram positivo. Em agosto, 
17,9 milhões haviam fei-
to o teste e 3,9 milhões 
receberam o diagnóstico 
positivo da doença.

“De agosto para se-
tembro, foram mais 4 
milhões de pessoas que 
fizeram o teste e cerca de 
1 milhão a mais testaram 
positivo”, disse Maria 
Lucia.

o maior percentual 
de pessoas que fizeram 
algum teste para detec-
ção da covid-19 foi en-
tre 30 e 59 anos de idade 
(14,3%), seguido pelos 
grupos de 20 a 29 anos 
(12,1%) e de 60 anos ou 
mais (9,2%). Entre as 
pessoas sem instrução ao 
fundamental incompleto, 
5,5% realizaram e, entre 
aqueles com curso supe-
rior completo ou pós-gra-
duação, 21,5%.

De acordo com o 

iBgE, o percentual de 
realização dos testes para 
diagnóstico da doença 
é maior no grupo com 
maior rendimento domi-
ciliar per capita, chegan-
do a 25,1% para as pesso-
as na faixa de quatro ou 
mais salários mínimos. 
No mesmo período, ape-
nas 5,9% das pessoas na 
faixa de menos de meio 
salário mínimo fizeram 
algum teste.

“Três tipos de testes são 
abordados pela pesquisa: 
o SWAB, exame em que 
o material é coletado com 
cotonete na boca e/ou na-
riz; o teste rápido, com 
coleta de sangue por um 
furo no dedo; e o exame 
com sangue retirado na 
veia do braço. Dos 21,9 
milhões de pessoas que 
fizeram o teste, 8,8 mi-
lhões fizeram SWAB e, 
destas, 2,3 milhões rece-
beram diagnóstico positi-
vo”, diz o iBgE.

o Distrito Federal 
(22,2%) foi a unidade 
da federação com maior 
percentual de testes reali-
zados, seguido por Piauí 
(17%) e goiás (16%). os 
menores percentuais fo-
ram registrados em Per-
nambuco (6,8%), Acre 
(6,9%) e Minas gerais 
(7,8%). (Fonte: Agência 
Brasil)

vida longa ao 
Dr. Bosco!
Considerado um dos 
mais renomados ad-

vogados crimina-
listas do estado 
do Rio, Dr. Bos-
co Won-Held 
canta parabéns 
amanhã (25) 
e entra para 
mais uma eta-

pa de vida para 
novos desafios e 
conquistas. Fa-

miliares e amigos vão se 
reunir em torno do aniver-
sariante na Fazenda Jurea 
localizada em Barra do 
Piraí, região Sul Flumi-
nense. o encontro espe-
cial será uma celebração 
a vida. Que Deus, em sua 
infinita misericórdia, con-
tinue o abençoando com 
saúde, prosperidade e paz. 
É o que desejam a família 
e amigos!

 ARQUivo PESSoCLA FoTo - SoCiAL 
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namorada de lady Ane, che-
ga ao imL 

Vítima estava no trailer onde trabalhava perto da Praça
 da Apoteose quando foi atingida na cabeça

Traficante é preso em
 hotel em Salvador 

Nei Carlos Souza da 
Silva, conhecido como “Ti 
Baiano”, apontado como 
um dos principais chefes 
do tráfico de drogas na 
região da Serra Fluminen-
se e Três Rios e líder da 
facção do Complexo da 
Maré, foi preso na última 
quinta-feira em Salvador, 
na Bahia. o

Considerado foragido, 
ele foi encontrado em ação 
da Superintendência de in-
teligência (Si) da Secreta-
ria da Segurança Pública 
da Bahia, agentes a 108ª 
DP (Três Rios) e 106ª DP 
(itaipava) e o Ministério 
Público do Rio de Janeiro. 
Contra Nei, também havia 
dois mandados de prisão 
por tráfico expedidos pela 
Justiça de Pernambuco. 

A polícia informou que 
o traficante havia chega-
do no início desta semana 
na capital baiana e estava 
hospedado em um hotel 
de luxo com a família, na 
Praia de ondina, na capital 

baiana. Com ele, a Polícia 
Civil apreendeu ainda R$ 
60 mil em espécie e grande 
quantidade de joias e reló-
gios de ouro, entre eles, 
correntes com pingentes 
de Nossa Senhora Apare-
cida, de Jesus Cristo e o 
brasão do Clube de Rega-
tas do Flamengo. Ele esta-
va com a prisão temporá-
ria decretada pela Justiça 
do Rio.

Nei é do Parque União, 
no Complexo da Maré, e 
tem um criminoso conhe-
cido como “Ere” como seu 
apoio operacional em Três 

Rios e Comendador Levy 
gasparian, considerado 
um dos traficantes mais 
agressivos da facção na 
região, sendo responsável 
por outros homicídios.

As investigações con-
tinuam para localizar e 
prender o traficante “Ere”, 
que é investigado em ou-
tros dois inquéritos na 
108ª DP. Em uma deles, é 
apontado como responsá-
vel pela morte de quatro 
motociclistas que volta-
vam de um baile funk na 
cidade de Comendador 
Levy gasparian.

Campanha faz vaquinha
 para enterro de MC 

Uma campanha na inter-
net busca arrecadar dinhei-
ro para as despesas do en-
terro de Kallebe Souza da 
Silva, de 16 anos, criador 
do bordão “bidogin finin, 
cabelin na régua”, ele foi 
encontrado morto ontem. 
o adolescente e um ami-
go que também morreu, 
Leonardo Barcelos Anjo, 
de 14 anos, desaparece-
ram depois de mergulhar 

no rio Uraraí, em Campos 
dos goytacazes, no Norte 
Fluminense, na tarde da 
última quinta-feira. 

A campanha foi divul-
gada por MC Bin Laden. 
o jovem participou de um 
clipe do funkeiro em 2018. 
A causa das mortes ainda 
não foi confirmada, mas 
bombeiros falam em afo-
gamento.

No vídeo sobre a cam-

panha, compartilhado por 
MC Bin Laden em uma 
rede social, um amigo de 
Kallebe, Edmilson Paran-
go Monteiro, pede a ajuda 
para conseguir o dinheiro 
necessário para o enterro. 
“Estamos aqui no local 
ainda, a polícia também 
está aqui. Já está quase 
tudo agido já. Peço vocês 
aí que ajude, com 5, 10 
reais, fazendo a vaquinha 

Prestes a se formar 
no curso de Direi-
to da Universida-

de Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), Lady Ane 
Paulino, de 34 anos, 
teve o sonho interrom-
pido por uma bala per-
dida, na noite da última 

quinta-feira, na Rua Frei 
Caneca, no Catumbi, no 
Centro do Rio. 

A vítima estava no 
trailer onde trabalhava 
quando foi atingida por 
um tiro na cabeça du-
rante uma perseguição 
policial. Ela também era 
servidora efetiva no mu-
nicípio de Maricá-RJ. 

A Polícia Militar in-
formou que a ocorrên-

cia começou no Estácio, 
quando PMs desconfia-
ram de um Jeep Rene-
gade vermelho e seus 
ocupantes. os crimino-
sos fugiram e houve o 
tiroteio. A perseguição 
só parou na Rua Ubaldi-
no do Amaral, perto da 
Praça Cruz vermelha.

A Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DHC) 
realizou a perícia no 

local. Agentes da espe-
cializada realizam dili-
gências para localizar 
testemunhas e imagens 
de câmeras de vigilância 
que ajudem a identificar 
a autoria dos disparos.

Comoção nas redes 
sociais 

Amigos de Lady Ane 
se manifestaram nas re-
des sociais: “Ela levava 

ainda muitos sonhos, 
interrompidos na últi-
ma noite: uma bala fa-
tal a encontrou. Que 
continue brilhando, 
Lady, em paz, porque 
és um astro e continu-
arás nos aquecendo e 
iluminando sempre. 
Te amo!”, lamentou 
ele.

“Diante da perda 
inestimável, perple-

xo e indignado, pro-
ponho a reflexão so-
bre quem pode ser a 
próxima vítima des-
sa ‘bala perdida’ que 
ronda diuturnamen-
te o Rio Janeiro, na 
surdina, a espreita de 
qualquer um de nós, 
como um lobo famin-
to, sem nome e sem 
sobrenome”, escreveu o 
amigo.

Com o bandido, a polícia apreendeu R$ 
61,3 mil em espécie e joias

Civil apreende uma tonelada de
 maconha em caminhão de melancia

Agentes da 73ª DP 
(Neves), em São gon-
çalo, interceptaram e 
apreenderam ontem cer-
ca de uma tonelada de 
maconha escondida em 
um carregamento de me-
lancia oriunda do estado 
do Paraná. Na ação fo-
ram presos em flagrante 
dois homens pelos cri-
mes de tráfico de drogas 
e associação ao tráfico 
de drogas. A carga foi 
encontrada com base em 
informações de inteli-
gência e ação de monito-
ramento, 

o policiais consegui-
ram identificar que a dro-

ga estava sendo transpor-
tada pela via Dutra por 
um caminhão, registrado 
em nome do próprio mo-
torista. Segundo as infor-
mações, na tentativa de 
assegurar o êxito quanto 
à chegada da droga ao 
seu destino, o Comple-
xo do Salgueiro, em São 
gonçalo, a ação crimino-
sa contou com a partici-
pação de um “batedor”, 
natural do Paraná, que 
vinha à frente no trajeto 
em constante comunica-
ção com o motorista do 
caminhão para tentar evi-
tar abordagens policiais.

Ao saírem da via Du-

tra e chegarem ao entron-
camento com a Avenida 
Brasil, no bairro de Cor-
dovil, a equipe de campo 
da delegacia de Neves 
abordou em sequência os 
dois veículos, batedor e 
transportador, detendo os 
motoristas. Eles admiti-
ram qual seria o destino 
da carga e localizaram a 
droga acondicionada no 
caminhão. A dupla foi 
autuada pelos crimes de 
tráfico de drogas e asso-
ciação ao tráfico de dro-
gas, e serão encaminha-
dos ao sistema prisional, 
onde ficarão à disposição 
da Justiça.

Carga de cerca de uma tonelada de maconha estava 
escondida em caminhão de melancia 

 DivULgAção PCERJ

Bala perdida mata mulher em 
perseguição policial no Catumbi 

Menina é estuprada por quatro garotos 
BELo HoRiZoNTE - 

Uma menina de 11 anos 
foi estuprada por quatro 
meninos, entre 12 e 13 
anos, na Região Norte de 
Belo Horizonte. os pais 
da criança procuraram a 
polícia após receberem o 
vídeo do crime por What-
sapp, segundo a Polícia 
Militar.

De acordo com a Po-
lícia Civil de Minas ge-

rais, o vídeo foi feito 
por um homem de 23 
anos, preso em flagrante 
e investigado por filmar, 
compartilhar e armazenar 
cena de sexo envolvendo 
criança ou adolescente, 
crimes previstos no Esta-
tuto da Criança e do Ado-
lescente. As cenas teriam 
sido compartilhadas com 
um contato dele, que re-
distribuiu, de forma que o 

vídeo viralizou e chegou 
à família. Quem compar-
tilhou ou guardou o vídeo 
também cometeu crime e 
pode ser investigado.

os adolescentes foram 
encaminhados à vara da 
infância e Juventude em 
Belo Horizonte. Todos 
eram conhecidos da ví-
tima. Segundo a polícia, 
além da violência sexual, 
a menina foi agredida. 
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uerj divulga edital para o vestibular 2021
A Universidade do 

Estado do Rio de Janei-
ro  divulgou, nessa sex-
ta-feira (23),  o edital 
para o vestibular 2021.  
As informações sobre 
o conteúdo programá-
tico, as competências 
e habilidades para cada 
curso, além do calendá-
rio já estão disponíveis 
em www.vestibular.
uerj.br. 

o prazo para as ins-
crições começa no dia 
29 de outubro. o exa-
me de qualificação está 
marcado para o dia 28 
de fevereiro. Já a prova 
discursiva será dia 25 
de abril. 

Como já havia sido 
divulgado, em decor-
rência da pandemia, o 
vestibular  2021 se rea-
lizará em novo modelo, 
mais compacto. o exa-
me de qualificação,  terá 
60 questões de múltipla 
escolha. o exame dis-
cursivo será composto 
de  prova de redação e 

duas provas discursivas 
específicas, conforme a 
carreira escolhida pelo 

candidato. Confira o 
edital em www.vesti-
bular.uerj.br/wp-con-

tent/uploads/2020/10/
Manual_1fase_2021_
edital.pdf

divuLgAção/RJpet o governo do Esta-
do liberou recursos para 
que seja realizada a lici-
tação de contratação da 
empresa que irá desen-
volver o projeto básico 
para o reforço estrutural 
das áreas da estação gá-
vea do Metrô, atualmen-
te inundadas.

A expectativa é de 
que o edital seja publi-
cado no próximo mês. 
o objetivo é garantir a 
estabilização definitiva 
da estrutura, dando se-
gurança à população e às 
propriedades do entor-
no. Com a conclusão do 
projeto básico, prevista 
para meados de 2021, o 
Estado vai realizar a li-
citação para a contrata-
ção do plano executivo e 
das obras. Somente após 
a conclusão do projeto 
básico será possível es-
timar o custo da obra de 
consolidação estrutural 

das áreas escavadas.
Haverá mudanças na 

concepção operacional 
prevista no projeto origi-
nal, visando reduzir cus-
tos. inicialmente, seriam 
instalados 12 lances de 
escadas rolantes para 
acesso entre a rua e a 
plataforma de embarque 
e desembarque de passa-
geiros. Elas serão substi-
tuídas por elevadores de 
alta capacidade.

“Para concluir a es-
tação, teríamos que de-
sembolsar cerca de R$ 
900 milhões, mas, na 
atual conjuntura do Es-
tado do Rio, não existe 
essa disponibilidade. 
Por outro lado precisa-
mos dar uma solução 
para proteger as pessoas 
e as estruturas no entor-
no da estação, e é isso 
que o Estado vai fazer”, 
ressaltou o secretário 
Delmo Pinho.

Governo realizará licitação 
para retomar obras do

 metrô na Gávea

oportunidadES

A Secretaria de 
Estado de Tra-
balho e Renda 

(Setrab) divulga, nesta 
semana, 665 oportuni-
dades de emprego para 
as regiões Metropoli-

tana, Médio Paraíba 
e Serrana do Rio de 
Janeiro. As vagas são 
disponibilizadas aos 
candidatos de acordo 
com o perfil profissio-
nal de cada um cadas-
trado no programa. 

Na Região Metro-
politana, estão sendo 
oferecidas 575 vagas. 

Destacam-se, 30 opor-
tunidades para opera-
dor de caixa, 30 para 
assistente de vendas, 
20 para auxiliar opera-
cional de logística, en-
tre outras. Na Região 
Serrana, são 74 vagas. 
Entre as opções, há 20 
vagas para motorista, 
cinco para jardineiro, 

cinco para bombeiro 
hidráulico, entre ou-
tras. Na Região do 
Médio Paraíba são ofe-
recidas 16 vagas para 
funções de pizzaiolo, 
professor, mecânico, 
entre outras.

Para consultar infor-
mações sobre remune-
ração e exigências de 

cada função, o candi-
dato deve ser cadastra-
do no programa Sine 
e realizar a consulta 
através dos canais di-
gitais: Empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicati-
vo Sine Fácil ou de ma-
neira presencial em um 
dos postos que estão 
realizando o serviço. 

Para esclarecimentos 
de dúvidas, os candi-
datos devem entrar em 
contato com a Central 
de Captação, através 
do e-mail cecap@tra-
balho.rj.gov.br.

Confira o painel 
de vagas através do 
link: http://www.
r j . g o v. b r / U p l o a d s /

AntOniO cArlOS
horahmunicipios@gmail.com

As vagas são disponibilizadas aos 
candidatos de acordo com o

 perfil profissional de cada um 
cadastrado no programa. 

divuLgAção

trabalho divulga 
665 chances de 
emprego no Rio 

Entre as vagas estão para operador de caixa, assistente de vendas e auxiliar operacional de logística 

o exame será realizado em novo 
modelo, mais compacto

RJ recebe doação de EPIs, kits de higiene e cestas básicas dos EUA 
o governo do Estado 

do Rio de Janeiro recebeu 
doação de 4,1 mil EPis 
(Equipamentos de Prote-
ção individual), 5,7 mil kits 
de higiene e 3,7 mil cestas 
básicas do governo dos Es-
tados Unidos. os kits com 
EPis serão entregues a hos-
pitais estaduais, e as cestas 
e os materiais de higiene 
irão beneficiar moradores 
de comunidades do Rio. A 
doação foi oficializada, na 
última quarta-feira, duran-
te cerimônia no Quartel do 
Corpo de Bombeiros, no 
Centro do Rio. 

“A doação do Consula-
do geral dos Estados Uni-
dos ao governo do Rio dá 
assistência humanitária 
às famílias que enfrentam 
dificuldades econômicas 
por causa da pandemia da 
Covid-19 e auxilia no abas-
tecimento das unidades 
estaduais de saúde. É uma 
parceria muito bem-vinda”, 

disse o secretário de Defesa 
Civil e comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros, 
coronel Leandro Monteiro.

 Comunidades 
beneficiadas 

os kits com Equipamen-
tos de Proteção individu-
al - que incluem máscaras 
N95 e cirúrgica, avental 
descartável e caixas de lu-
vas cirúrgicas e de procedi-
mentos - serão distribuídos 
pela Secretaria de Saúde a 
unidades a serem definidas. 
As cestas básicas e os ma-
teriais de higiene recebidos 
pela Secretaria de Defesa 
Civil serão entregues pela 
Polícia Militar a moradores 
da Rocinha, vidigal, Cha-
péu-Mangueira e Comple-
xo do Alemão.

As doações são do Co-
mando Sul do Departa-
mento de Defesa Ameri-
cano, responsável pelas 
operações militares dos 

Estados Unidos no Caribe 
e nas Américas Central e 
do Sul. Segundo o cônsul-
-geral dos EUA no Rio de 
Janeiro, Scott Hamilton, no 
total, a doação para a rede 
de saúde e comunidades do 
Rio somam mais de US$ 
110 mil.

“Seguimos trabalhando 
fortemente com os brasi-
leiros para combater a Co-
vid-19, que é hoje nossa 
prioridade aqui no Brasil. 
Nossa assistência vem a 
somar a uma história de 
cooperação já sólida em 
saúde que vem sendo cons-
truída por Estados Unidos 
e Brasil há muitas décadas 
e ao valor de solidarieda-
de compartilhado por am-
bos os países. Acreditamos 
que a união de forças é 
essencial para vencermos 
essa pandemia de forma 
mais rápida”, afirmou Ha-
milton.

 

moradores da 
Rocinha recebem 

cestas
Moradora da Rcinha, a 

empregada doméstica gló-
ria do Nascimento, de 68 
anos, foi uma das bene-
ficiadas pela doação dos 
produtos. glória perdeu o 
emprego durante a pande-
mia da Covid-19.   

“Desde março, fiquei 
com a minha renda des-
falcada e conto apenas 
com a aposentadoria. Es-
ses produtos vão me aju-
dar muito”, ressaltou.

As cestas básicas tam-
bém foram recebidas por 
gilmar gomes de Souza, 
de 64 anos. “Estou de-
sempregado, a minha mu-

lher é aposentada e está 
sustentando a casa sozi-
nha. Estas cestas vieram 
em uma boa hora”, desta-
cou o idoso.

A entrega das doações 
foi intermediada pela 
Superintendência de Re-
lações internacionais, da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico.

 DivULgAção/govERNo Do ESTADo 

 moradora da rocinha, Glória do Nascimento foi uma 
das beneficiadas pela doação dos produtos. 
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mESmo na pandEmia

Cresce número de candidatos da
área de saúde nestas eleições

Pedidos de registro por técnicos de enfermagem aumentaram 45%, segundo o TSE

Em meio à pande-
mia de covid-19, 
os registros de 

candidatos da área de 
saúde aumentaram nas 
eleições municipais 
deste ano. Juntos, mé-
dicos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem e 
fisioterapeutas somam 
12.202, aumento de 
quase 20% em relação 
a 2016. Esse percentu-
al ficou acima do cres-
cimento de pedidos de 
registros de candidatura 
neste ano, que chegaram 

a 12%. Foram 555.395 
no total, segundo dados 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

No caso dos médicos, 
são 2.728 neste ano, 
com crescimento de 8% 
em relação às eleições 
municipais anteriores 
(abaixo do crescimen-
to total de registros). 
o aumento do número 
de técnicos de enfer-
magem é mais expres-
sivo: 45%, com 4.675 
candidatos neste ano. 
os enfermeiros somam 
3.906 candidatos, com 
expansão de 4,6% na 
comparação com 2016. 

Já o crescimento de fi-
sioterapeutas ficou em 
24,9%, com 893 nestas 
eleições.

Além desses pro-
fissionais, há também 
crescimento dos can-
didatos de outras áreas 
da saúde, como os fo-
noaudiólogos. Eles são 
87 neste ano, contra 58 
em 2016, expansão de 
50%.

o cientista político 
Ricardo Costa de oli-
veira, professor da Uni-
versidade Federal do 
Paraná (UFPR), diz que 
apesar de haver a possi-
bilidade de a pandemia 

ter estimulado essas 
candidaturas, já é tradi-
ção no Brasil ter candi-
datos da saúde. Ele diz 
que o contato com a po-
pulação no trabalho, na 
área de saúde, facilita a 
projeção como político. 
“Tradicionalmente, há 
profissionais da saúde 
na política desde o sécu-
lo 19. isso acontece até 
pelo trabalho que desen-
volvem com a comuni-
dade”, disse.

outras profissões
Nos dados do TSE, 

parte dos candidatos não 
tem a profissão definida 

(quase 119 mil, 21,4% 
do total), estando clas-
sificada como “outras”. 
Entre as profissões de-
finidas pelos candida-
tos ao fazer o pedido 
de registro, a maioria 
continua sendo de agri-
cultores – 37.896, o que 
representa 6,8% do total. 
Apesar disso, o cresci-
mento da candidatura de 
agricultores (5,7%) ficou 
abaixo da expansão total 
(12%), na comparação 
com 2016. ou seja, eles 
perderam espaço para 
outras profissões nestas 
eleições.

os servidores públicos 

municipais são 35.450, 
representando 6,4% do 
total. Na comparação 
com as eleições de 2016, 
eles tiveram crescimen-
to de 10,7% na partici-
pação. os empresários 
são 33.297, 6% do total, 
com aumento de 28,9% 
nos pedidos de registro 
de candidaturas em rela-
ção a 2016.

os comerciantes são 
30.655, representando 
5,5% do total, seguidos 
de vereadores (24.743), 
com 4,5% do total, e 
donas de casa (22.066, 
3,9% do total) (Fonte: 
Agência Brasil) 

jOtA cArvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

MS

AgênCiA ReuteRS

 Se depender da vontade dos concorrentes, a 
Saúde sairá da uTI logo, logo

programa vai capacitar agentes 
de segurança na Tríplice Fronteira

o Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública 
e a Universidade de São 
Paulo assinaram acor-
do de cooperação para 
realizar um programa 
de capacitação para os 
agentes que atuam nas 
fronteiras e divisas na 
Tríplice Fronteira, re-
gião entre Brasil, Para-
guai e Argentina.

o curso terá início no 
dia 2 de dezembro com 
duração de um mês e 
meio. As aulas serão 
online e a meta de reu-
nir 500 policiais dos 
três países. o objetivo 
da iniciativa é reduzir 

a diferença de atuação 
entre as instituições que 
lidam com o controle do 
comércio de produtos 
falsificados e contra-
bandeados na fronteira 
para um melhor enfren-
tamento às organizações 
criminosas.

A capacitação abor-
da o funcionamento do 
crime organizado, o 
processo de transnacio-
nalização dos merca-
dos ilícitos e a estrutura 
operacional dos princi-
pais mercados ilegais na 
região. As aulas serão 
ministradas pelos pro-
fessores do instituto de 

Relações internacionais 
da Universidade de São 
Paulo.

Segundo o ministério, 
o acordo também propor-
cionará o intercâmbio de 
docentes e pesquisado-
res. a elaboração conjun-
ta de projetos de extensão 
e pesquisa, a organiza-
ção conjunta de cursos 
de eventos científicos e 
culturais, o intercâmbio 
de informações e publi-
cações, o intercâmbio de 
membros da equipe téc-
nico-administrativa, ain-
da, cursos e disciplinas 
compartilhados. (Fonte: 
Agência Brasil)

ministério da Justiça e Usp assinaram acor-
do de cooperação

divuLgAção

Projeto de lei obriga respeito ao
consumidor de energia elétrica

Uma das propostas ela-
boradas pela Comissão 
Parlamentar de inquéri-
to (CPi) que investigou 
o serviço prestado pelas 
concessionárias de ener-
gia elétrica no Estado do 
Rio de Janeiro, o projeto 
de lei 1673/2019 aguar-
da parecer na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj). 
objetivo é dar mais clare-
za às cobranças na conta 
de luz, além de auxiliar o 
consumidor em eventuais 
processos judiciais.

o projeto de lei obri-
ga as concessionárias de 
energia elétrica a apre-
sentarem na conta de luz 

o tempo de interrupção da 
transmissão de energia da 
unidade consumidora.

Ainda segundo a pro-
posta, os períodos em que 
a transmissão de energia 
elétrica for interrompido 
devem constar detalhada-
mente com data e período 
do dia em que houve in-
terrupção.

o projeto de lei aguar-
da análise da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ). “os consumido-
res têm o direito de re-
ceber com transparência 
as faturas do consumo de 
energia e saber quais dias 
e por quanto tempo hou-

ve interrupção no forne-
cimento. Diante de tantas 
reclamações recebidas 
em relação ao serviço, 
precisamos dar garantias 
ao consumidor”, afirma 
o autor do projeto, depu-
tado estadual Jair Bitten-
court (PP), que foi vice-
-presidente da CPi.

Também assinam o 
PL 1673/2019 Zeidan 
Lula (PT), Max Lemos 
(PSDB), Bruno Dauai-
re (PSC), Fabio Silva 
(DEM), Jorge Felippe 
Neto (PSD), Mônica 
Francisco (PSoL), Dio-
nisio Lins (PP) e gustavo 
Schmidt (PSL).

Concessionárias deverão detalhar inter-
rupções nas contas de luz, segundo Jair 

Bittencourt 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

LoMBo de viteLA 
ASSAdo

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

ingredientes

Modo de preparo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BAtAtA doCe FRitA

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Seropédi-
ca – Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atri-
buições, RESOLVE:

ERRATA DA pORTARiA nº 158/2020 Conceder Férias 
a Servidora Sr. MARCOS AuRELiO COuTinHO DE 
ARAuJO  matrícula 2162/2019 do cargo Comissionado 
Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Seropédica, 

Lotado no gabinete do vereador Lucas Dutra dos San-
tos, correspondente ao período aquisitivo 2019/2020, 
com início em 16/10/2020 a 18/11/2020.

pORTARiA nº 159/2020, resolve Exonerar iVAn LEi-
TE BERnARDO DE OLiVEiRA  Matr 2084 do cargo 
de  Assessor de Plenario  lotado no gabinete do vere-
ador Bruno de Almeida Santos  com vigência a partir 
30/09/2020.

ERRATA DA pORTARiA nº 160/2020 Conceder Fé-
rias a Servidora Sr. FLÁViA GOnÇALVES DA ROCHA  
matrícula 2054/2018 do cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar da Câmara Municipal de Seropédica, Lota-
do no gabinete do vereador Bruno de Almeida Santos, 
correspondente ao período aquisitivo 2019/2020, com 
início em 21/10/2020 a 23/11/2020.

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 

23 DE OUTUBRO DE 2020. PUBLICADO EM 
24/10/2020 – CÓD-PMBR 202.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº2693/SEMAD/2020 DE 23 DE OUTU-
BRO DE 2020.
Exonerar a pedido, a contar de 22 de outubro de 2020, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, SERGIO HENRIQUE MANTO-
VANI, do cargo em comissão de Secretário Adjunto de 
Desenvolvimento Sustentável, símbolo CC-1, da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº2694/SEMAD/2020 DE 23 DE OUTU-
BRO DE 2020.
Exonerar a pedido, a contar de 22 de outubro de 2020, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, JAQUELINE DA SILVA ALVA-
RENGA, do cargo em comissão de Secretario Adjunto, 
símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te.

PORTARIA Nº2695/SEMAD/2020 DE 23 DE OUTU-
BRO DE 2020.
Exonerar, a contar de 21 de outubro de 2020, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ROZILENE OLIVEIRA SANTOS, 
do cargo em comissão de Assessor de Serviço II, sím-
bolo CC-11, da Secretaria Municipal de Saúde.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS-SEMO-

CAP.

PORTARIA Nº 060/SEMOCAP/2020 DE 23 DE OUTU-
BRO DE 2020
Substitui membro e dá nova redação à Portaria nº 005/
SEMOCAP/2019 de 29/07/2019, que passa a vigorar 
nos seguintes termos: 
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores, Engenheiros, Wilson Moraes da Silva - matrí-
cula 11/56376, Cleber de Oliveira Pimentel  matrícula 
n.º 60/72394 e Agrinaldo Gaia Riggard– matrícula 
11/20.909 este em substituição Sérgio Xavier Vasques 
da Rocha matrícula 11/052.987 a sob a presidência do 
primeiro, para fiscalizarem as “Obras de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, drenagem e pavimen-
tação no bairro Shangri-lá – PAC 2 neste município de 

Ajude-nos a manter 
a cidade limpa.
 Não jogue lixo 

nas ruas!
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
Forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o lí-
quido.
Cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

Belford Roxo”para atender ao Termo de Compromisso n.º 0424.446-49/2014 con-
forme Legislação em vigor e o determinado no Decreto nº 4.243 de 12 de abril de 
2017 bem como o contido nos autos do processo administrativo n.º 06/00032/2015, 
produzindo seus efeitos a contar da publicação desta portaria.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2954/2020
PREGÃO PRESENCIAL- Nº 023/2020
OBJETO: – Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e 
montagem de carnês do IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano para exercício de 
2021, conforme descritos no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO II que integram o 
Edital.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA, HORA E LOCAL: Dia 9 de novembro de 2020 às 11:00h, na sala Departa-
mento de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, me-
diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel 
A4 e de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial ou através do portal de 
transparência do município pelo endereço eletrônico http://transparencia.prefeitura-
debelfordroxo.rj.gov.br/

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 30/SEMASC/2020, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020.
“Dispõe sobre a designação de servidores para a fiscalização das execuções das 
parcerias resultantes dos Chamamentos Públicos nº 001/SEMASC/2019; 002/SE-
MASC/2019, 003/SEMASC/2019 E 001/SEMASC/2020”
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas:
RESOLVE:
Art. 1º Alterar responsáveis, para que na qualidade de representantes desta Secreta-
ria, acompanhem e fiscalizem a fiel execução dos contratos a seguir especificados. 
Em substituição às servidoras Sra. ELISANGELA NUNES COSTA DIAS - Matrícu-
la nº 60/78.255 e Sra. LUANA NATAL DOS SANTOS – Matrícula nº 60/78.293, os 
servidores Sra. AMANDA F. DA SILVA NUNES – Matrícula nº 60/70.199 e o Sr. EDI-
MILSON CEZÁRIO – Matrícula nº 60/78.293, para exercerem a fiscalização das exe-
cuções dos planos de trabalho vinculados ao Termo de Colaboração nº 001/2019/
FMAS, referente ao processo administrativo nº 56/189/2019, Termo de Colaboração 
nº 002/2019/FMAS, referente ao processo administrativo nº  56/188/2019, o Ter-
mo de Colaboração nº 003/2019/FMAS, referente ao processo administrativo nº 
56/187/2019 e o Termo de Colaboração nº 001/SEMASC/2020, referente ao proces-
so administrativo nº 56/205/2018. 
Art. 2º Esta Portaria revoga as disposições em contrário e entra em vigor na data de 
sua publicação.

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 60/70.862

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CONTRATOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/SEMUS/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO 08/365/2020

CONTRATOS 001/CHM-SEMUS/2020, 002/CHM-SEMUS/2020, 003/CHM-SEMUS/2020, 
004/CHM-SEMUS/2020 e 005/CHM-SEMUS/2020

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO

CONTRATADAS

001/CHM-SEMUS/2020 - SOPHIA MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGI-
COS-LTDA - CNPJ: 34.236.400/0001-12;

002/CHM-SEMUS/2020 - HOSPITAL CENTRAL DA BAIXADA FLUMINENSE 
LTDA - CNPJ: 32.103.218/0001-68;

003/CHM-SEMUS/2020 - INSTITUTO CONEXÃO AMPARO – ICA (CONEXÃO 
SAÚDE) – CNPJ: 37.541.309/0001-07;

004/CHM-SEMUS/2020 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL –INDS – CNPJ: 31.154.677/0001-08;

005/CHM-SEMUS/2020 - ESSENCIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPI-
TALAR – EIRELI – CNPJ: 37.972.282/0001-07

OBJETO

De acordo com o disposto na Cláusula Primeira dos Contratos em referên-
cia, constitui objeto da contratação o CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO 
DE PESSOAS JURÍDICAS DIREITO PRIVADO DA ÁREA DA SAÚDE, DE 
QUALQUER NATUREZA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NOS 
PROCEDIMENTOS DA TABELA SIGTAP DO SUS, REFERENTES AOS 
SERVIÇOS DE PEDIATRIA, PARTOS CIRURGIAS ELETIVAS E 
CARDIOVASCULARES PARA AS ÁREAS AMBULATORIAL E HOS-
PITALAR, CONFORME RELAÇÃO DETALHADA CONSTANTE DO ANEXO 
2, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 08/365/2020 E DAS PROPOSTAS 
DE TRABALHOS QUE SEGUEM EM ANEXO AOS CONTRATOS.

PRAZO

De acordo com o disposto na Cláusula Segunda dos Contratos em referên-
cia, o prazo de vigência será de 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias, contado 
a partir da data da assinatura dos instrumentos contratuais, com previsão de 
encerramento no dia 31/12/2020, observado o art. 42 da Lei Complementar 
Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

FUNDAMENTO LEGAL Lei Federal n° 8.080/1990; art. 57, II, da Lei Federal n° 8.666/1993; e art. 42 da 
Lei Complementar Federal n° 101/2000.

VALOR

De acordo com o Parágrafo Terceiro da Cláusula Quinta dos Contratos em 
Referência, constitui o valor dos contratos em R$ 7.500.000,00 (sete milhões e 
quinhentos mil reais), considerando o prazo previsto na Cláusula Segunda e o 
estudo da indicação orçamentária realizado pela Superintendência Orçamen-
tária e Financeira do Fundo Municipal de Saúde, considerando os recursos 
destinados às atividades dos contratos decorrentes do Chamamento Público 
n° 001/SEMUS/2020, conforme consta nos autos do Processo Administrativo 
n° 08/365/2020.

DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

Programa de Trabalho: 10.302.027.2.009

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fontes: 16 – Recursos do FNS e 92 – Recursos Próprios 

DATA DE ASSINATURA 15/10/2020

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Junta Administrativa de Recurso de Infração (JARI)
Em reunião realizada em 25 de Junho de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados 
os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 048/2019, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: PMBR 215/2019.
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 192/2019, PMBR 196/2019, PMBR 216/2019 
e PMBR 217/2019. 
                                       

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

Em reunião realizada em 23 de Junho de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados 
os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 047/2019, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 186/2019, PMBR 188/2019, PMBR 189/2019, 
PMBR 190/2019 e PMBR 191/2019. 
                                       

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

Em reunião realizada em 18 de Junho de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados 
os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 046/2019, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: PMBR 180/2019.
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 177/2019, PMBR 178/2019, PMBR 181/2019 
e PMBR 185/2019. 

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

Em reunião realizada em 16 de Junho de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados 
os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 045/2019, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: PMBR 169/2019  e PMBR 170/2019.
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 160/2019, PMBR 167/2019, PMBR 174/2019. 

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

Em reunião realizada em 10 de Junho de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados 
os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 044/2019, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 145/2019, PMBR 146/2019, PMBR 147/2019, 
PMBR 148/2019 e PMBR 156/2019. 

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

Em reunião realizada em 04 de Junho de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados 
os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 042/2019, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 104/2019, PMBR 109/2019, PMBR 110/2019, 
PMBR 111/2019 e PMBR 132/2019. 
                                       

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

Em reunião realizada em 08 de Junho de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados 
os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 043/2019, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 140/2019, PMBR 141/2019, PMBR 142/2019, 
PMBR 143/2019 e PMBR 144/2019. 
                                       

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

Em reunião realizada em 02 de Junho de 2019, às 10:00 horas, na Sala de Sessões 
da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, da SEMOB, foram julgados 
os Processos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 041/2019, 
onde considerou -se as seguintes decisões:
Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: PMBR 064/2019, PMBR 070/2019, PMBR 089/2019, 
PMBR 094/2019 e PMBR 103/2019. 

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO

http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
http://transparencia.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/
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preparação encerrada – Tricolores partiram cheios de vontade no resultado positivo em minas

 ANDRÉ MoREiRA / voLTAço

Voltaço viaja 
para enfrentar 

o tombense-Mg
Partida será neste domingo, dia 25, às 17h, no 

estádio Antônio guimarães de Almeida.

o volta Redonda 
fez o seu último 
treino da semana 

no CT oscar Cardoso na 
manhã de sexta-feira, dia 
23. Após o almoço, a de-
legação do Esquadrão de 
Aço seguiu viagem para 
Tombos-Mg, onde, neste 

domingo, dia 25, enfren-
tará o Tombense-Mg, às 
15h, no estádio Antônio 
guimarães de Almeida, 
pelo grupo B. o jogo 
vale pela 12ª rodada da 
Série C do Brasileiro.

Mais um confronto di-
reto na briga pela classi-
ficação à próxima fase. 
Por isso, o capitão Heitor 
destaca a importância da 

equipe minimizar os erros 
para sair de campo com 
os três pontos.

“Estamos vivendo um 
momento de inconstân-
cia dentro da competição 
e precisamos entrar em 
campo muito focados 
para não cometermos os 
mesmos erros das últi-
mas partidas. Tivemos 
uma semana muito boa 

de treinamentos e chega-
remos fortes no domingo 
para fazer um bom jogo e 
conquistar a vitória”, des-
tacou.

o volta Redonda está 
na quinta colocação do 
grupo B, com 14 pontos 
ganhos, um atrás do Cri-
ciúma-SC que abre o g4. 
Na sequência vem o Lon-
drina-PR, com 17 pontos, 

o Ypiranga-RS, com 18 
pontos, e o Brusque-SC, 
com 26 pontos.

Goleada sobre o Vasco
Ferreirinha, guilherme 

Eulálio, Léo Melo e ga-
briel Tavares marcaram 
os gols da vitória trico-
lor sobre o vasco por 4 a 
1 em partida válida pela 
Taça Rio sub-20. Ferrei-

rinha, guilherme Eulálio, 
Léo Melo e gabriel Tava-
res marcaram os gols da 
vitória do Esquadrão de 
Aço sobre o campeão do 
primeiro turno da com-
petição. Neste fim de se-
mana, os garotos de Aço 
receberão o Resende. o 
jogo será neste sábado 
(240, às 15h, no CT Car-
valheira.


