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Milícia e tráfico 
dominam 96 dos 

163 bairros 
cariocas

7
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Concursos abrem mais
 de 1,7 vagas no RJ 

3

TeMpoRada de opoRTunidades 

Quatro mortos na guerra 
políCia x bandidos 

  

entre as vítimas está o neto de neguinho 
da beija-Flor morto em um baile funk 

a violência marcada pelos constantes confrontos deixou mais rastros de sangue e 
famílias destruídas. na madrugada de domingo, Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 
anos, neto do sambista, participava de um baile em nova iguaçu, quando foi baleado 
com outras três pessoas. e na Zona norte do Rio, Caio Gomes soares, 23 anos, foi 
atingido por uma bala perdida após levantar da cama para pegar um suco. ele morreu 
nos braços da irmã. Moradores relataram que o tiroteio começou depois que pMs che-
garam na comunidade e entraram em confronto com traficantes.

ninGuéM aGuenTa Mais 

bonde de traficantes 
sequestra trem da 

superVia 
7

Jiu-JiTsu
lutadora de belford 

Roxo vence competição 
internacional

Kelly Glauciele exibe a medalha 
de ouro conquistada ao lado do 
seu treinador arnaldo batista

5

pRF dá bote 
certeiro no

 tráfico
7

FioFó a preço 
de ouRo!

Homem é flagrado em
 aeroporto carregando quatro 

barras de ouro no ânus. Carga 
foi avaliada em R$ 338 mil. 

RepRodução

RepRodução

RepRodução

RepRodução

RepRodução
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Por que não falar mais uma vez 

da talentosa apresentadora de TV 
Bellinha Di Tenna? Pois a Diva 
contou a este Velho Escriba que ainda neste final de 
2020 seus fãs terão surpresas agradáveis no “Você em 
Foco”, programa que apresenta e vai ao ar pelo Canal 
TV Rio. “Vem coisa boa por aí”, disse ela. Sucesso na 
nova fase, Bellinha! Aquele Abraço!!!  

Resenha Cultural
Hora

o berço 
belford Roxo

E o maluco do Ba-
gulho Doido, como 
é conhecido um dos 
moradores mais pro-
blemáticos do Pombal 
Chifre de Ouro voltou 
a infernizar a vida dos 
vizinhos de bloco que 
queriam dormir na ma-

drugada do sábado pas-
sado. Doido varrido, 
começou a ‘cantar rock’ 
sem instrumento pelos 
corredores do andar até 
um morador, puto da 
vida, chamar atenção 
dele e o bagulho ficar 
doido de verdade.

bagulho doido ataca novamente

o soMbRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Deu até polícia”, 
conta Cão Misterioso, 
agente farejador aqui 
do SOMBRA, que 
está na cola do malu-
quete. “O cara parece 
que incorpora um tro-
ço e surta seja a hora 
que for. No sábado, 

ele foi mais uma vez 
se explicar ao policial 
de plantão na delega-
cia”, reforça o Cão. 
“Curado da ‘crise’ ele 
some por um tempo 
até a próxima surtada 
e bagunça”, diz ainda 
o agente.

surtou e foi parar na polícia

Ex
pE

D
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Ainda sobre o bagun-
ceiro, Cão Misterioso 
apurou que o novo sín-
dico do Pombal está 
pensando em advertir 
o sujeito. Muitas re-
clamações verbais e 
escritas têm chegado 
à administração con-
tra o comportamento 

do Bagulho Doido. O 
cara mora com os pais 
envergonhados com 
o filho que colocaram 
no mundo. “Se adver-
tir não resolver, o Ba-
gulho pode ser expul-
so do lugar a bem da 
ordem”, finaliza Cão 
Misterioso.

se continuar a bagunçar, vai rodar

No ‘Morar Mais 2020’

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Repercussão recente 
da matéria de um ca-
nal de televisão feita no 
Centro Cultural Donana, 
em Belford Roxo, re-
força o que este Velho 
Escriba não se cansa de 
dizer. É um dos maiores 
berços culturais do esta-
do e do Brasil, sem som-
bra de dúvida. 

Na cidade nasceram os 
grupos musicais, Cidade 
Negra, KMD5 e Negril, 
sem contar que a cultu-
ra periférica se revela e 
fortalece a cada ano. Os 
Saraus são marcas fortes 
na cena independente da 
eterna Cidade do Amor. 
O Donana é um espaço 
de atividades artísticas 
que contribui e muito 
com a formação cidadã 
a partir da infância. Os 
irmãos guerreiros, Dida 
Nascimento e Marrone 
Recarregue, fundadores 
do Donana, merecem os 
aplausos desta Resenha 
Cultural & Cia.  

O Cinema Presente na 
Praça leva exibições itine-
rantes e gratuitas de filmes 
nacionais a céu aberto para 
20 municípios do estado do 
Rio. Nos locais, é montado 
um painel de LED com re-
dução de 75% de energia 
nas exibições. O projeto 
tem patrocínio da Enel e 
da Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Cria-
tiva do Rio (Sececrj), via 
Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura. No domingo (18), 
duas sessões aconteceram 
em Duque de Caxias: ‘Tur-
ma da Mônica: Laços’, às 
15h30, e ‘Uma quase du-
pla’, às 18h30. O evento 
rolou no Centro Esportivo 
Samucão, na Avenida 31 

de Março, Parque Paulis-
ta. Lançado há 10 dias em 
Arraial do Cabo, o projeto 
privilegia a experiência do 
cinema coletivo e a céu 
aberto para milhares de 
fluminenses, valorizando o 
cinema brasileiro. 

“O cinema dos anos 
2000 ficou concentrado 
nos grandes centros urba-

nos e dentro de shoppings 
em multissalas de grandes 
grupos. Os antigos distri-
buidores de cinema de rua 
acabaram dando lugar a 
multinacionais”, explica 
Felipe Flores, diretor Geral 
do Cinema Presente.

Seguindo todos os proto-
colos de segurança contra o 
coronavírus, o Cinema Pre-

sente na Praça terá 40 ses-
sões a céu aberto de filmes 
brasileiros, 3 meses de du-
ração, com 20 municípios 
contemplados. Além disso, 
o projeto é certificado com 
o Selo Verde já que opera 
com consumo consciente 
de energia e a preocupação 
com todas as embalagens 
usadas na execução.

‘Cinema presente na praça’ 
em duQue de CaXias

 Mineira Maria 
Cristina Farage 

expõe no Rio

A 1 7 ª 
e d i -
ç ã o 

do Morar 
Mais Rio 
acontece de 
5 de novem-
bro a 6 de 
d e z e m b r o , 
na Estrada 
da Barra 
da Tijuca, 
279, Ita-
nhangá. 

R e s -
peitando o 

momento atu-
al e seguindo orien-

tações sanitárias das 
autoridades públicas, 
Morar Mais 2020 é 
presencial, porém com 
todas as ações preven-
tivas e restritivas que 
visam saúde e bem-
-estar dos visitantes e 
expositores. 

A mineira Maria 

Cristina Farage, nas-
cida em Cataguases, 
cidade onde grandes 
nomes da arte e cul-

tura já deixaram sua 
marca, participa pela 
primeira vez, como ga-
lerista, da mostra ca-
rioca. 

Ele é artista visual 
e psicopedagoga, suas 
obras já foram expos-
tas em coletivas inter-
nacionais na Grécia, 
Rússia, Áustria, Itá-
lia e Estados Unidos. 
Também realizou ex-
posições individuais 
em Tiradentes (2019) e 
Curitiba (2017). 

Apaixonada pelo Rio 
de Janeiro, a artista ex-
põe pela segunda vez 
na Cidade Maravilho-
sa. Cinco por cento do 
faturamento de suas 
obras no Morar Mais 
serão revertidos para 
uma instituição de ca-
ridade localizada em 
Jacarepaguá.

Será a segunda 
exposição da 

artista visual no 
Rio de Janeiro

DIVULGAçãO

Diversão a céu aberto
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oportuNidade

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

As vagas são para 
todos os níveis: do 
ensino fundamen-

tal ao superior 

Quatro prefeituras abrem inscrições e os pretensos candidados devem ficfar atentos aos prazos 

Mais de 1,7 mil 
vagas de opor-
tunidades fo-

ram abertas por quatro 
prefeituras fluminenses 
para todos os níveis de 
escolaridade, além do 
cadastro de reserva. On-
tem, a Prefeitura de Cabo 
Frio divulgou quatro edi-
tais com inscrições aber-
tas entre dia 26 deste mês 
até 13 de dezembro. No 
total, são 980 vagas, para 
professores de Educação 
Infantil, Ensino Funda-
mental, arquiteto, as-
sistente social, biólogo, 
economista, enfermeiro, 
médico, com diversas es-
pecialidades com opor-
tunidades, agente admi-
nistrativo, auxiliar de 
creche, fiscal de obras, 
agente de postura, covei-
ro, cozinheiro, inspetor 
escolar, entre outros. Os 
salários variam de R$ 
998 a R$ 5.018,98.

A taxa de inscrição va-
ria de acordo com o nível 
de escolaridade do cargo 
desejado, sendo R$ 40 
para nível Fundamental; 
R$ 50 para os de níveis 
Médio e Técnico e R$ 60 
para os de nível Superior. 
As provas são de caráter 
eliminatório e classifi-
catório e contemplam 
40 questões de múltipla 
escolha para cargos de 
nível Superior e Médio/
Técnico. Para os cargos 
de Ensino Fundamental 
completo ou incomple-
to serão 30 questões. As 
provas serão realizadas 
em dois turnos, com iní-
cio às 9h e às 15h, ambos 
com três horas de dura-
ção.

As inscrições deverão 
ser feitas por meio do 
link www.ibam-concur-
sos.org.br/cabofrio, do 
Instituto Brasileiro de 
Administração Munici-
pal (IBAM), que orga-
niza o processo seletivo. 

Todo o valor arrecadado 
com as inscrições será 
revertido para a empre-
sa prestadora do serviço. 
Segundo a prefeitura, o 
município não terá ônus 
com a realização do con-
curso.

 Itaboraí 
A Prefeitura de Itabo-

raí, na Região Metropo-
litana, está com concur-
so público aberto para 
o preenchimento de 653 
vagas. O edital havia 
sido suspenso em março 
em razão da pandemia do 
coronavírus, mas agora 
retomado no segundo se-
mestre. As inscrições vão 
até o dia 29 deste mês. 
Organizado pelo INCAB 
(Instituto Carlos Augusto 
Bittencourt), o concurso 
público prevê oportuni-
dades para Professores 
da Educação Infantil e 
Professores Docentes do 
Ensino Fundamental.

Os salários para os 

docentes será entre R$ 
1.526,13 a R$ 1.983,36 
para cumprir de 14h a 22 
horas semanais de traba-
lho, dependendo do car-
go. O INCAB aplicará 
três etapas básicas: pro-
va objetiva, discursiva e 
de títulos. A previsão é 
de que as duas primei-
ras ocorram no dia 22 
de novembro. As ques-
tões de prova abordarão 
a disciplina de Língua 
Portuguesa, Estatuto dos 
Funcionários Públicos 
Municipais de Itaboraí, 
História do Município, 
Fundamentos da Edu-
cação e Conhecimentos 
Específicos. 

Para se inscrever, o 
interessado deve acessar 
o link http://concursos.
incab.org.br/Concursos/
ConcursoDetalhe/4 para 
fazer o cadastro. Para se 
inscrever, o candidato 
precisará pagar uma taxa 
de R$ 70 ou R$ 90.

Processo Seletivo em 
Carmo 

A prefeitura do Carmo 
também está com proces-
so seletivo. São 71 vagas 
distribuídas em cargos 
de nível Fundamental 
incompleto até Supe-
rior para início imediato, 
além de cadastro reserva. 
As inscrições vão até o 
dia 12 de novembro. Há 
oportunidades para au-
xiliar de obras, auxiliar 
de serviços de educação, 
merendeira, motorista, 
pedreiro, operador de má-
quinas, guarda municipal, 
cozinheiro, recepcionista, 
advogado, médico, enfer-
meiro, contador, psicólo-
go, entre outras. Os salá-
rios vão de R$ 998 até R$ 
8 mil. 

O concurso público será 
organizado pelo Institu-
to de Avaliação Nacional 
(IAN). Os profissionais 
inscritos serão avaliados 
por meio de três etapas: 
prova objetiva, prova prá-

tica, teste de aptidão física 
e prova de títulos. Os pro-
fissionais deverão cumprir 
uma jornada de trabalho 
que varia de 16 a 40 horas 
semanais.

As disciplinas cobra-
das também se modificam 
conforme o cargo, poden-
do envolver os seguintes 
conteúdos: Língua Portu-
guesa, conhecimentos ge-
rais e locais, Matemática, 
conhecimentos específi-
cos, noções de informá-
tica, Código de Trânsito 
Brasileiro, Lei Orgânica 
do Município, Saúde Pú-
blica e conhecimentos pe-
dagógicos. A prova objeti-
va será realizada no dia 13 
de dezembro. 

As inscrições devem ser 
feitas através do link ht-
tps://portal.ian.org.br/edi-
tal/ver/15. A taxa de ins-
crição é de R$ 60 até R$ 
98, a depender do nível 
de escolaridade do cargo 
que o interessado vai se 
candidatar. 

A Prefeitura do Rio 
anunciou a realização 
de um concurso público 
para médicos temporá-
rios em diversas espe-
cialidades. São 35 vagas 
em diversos hospitais 

e unidades de saúde do 
município. A remunera-
ção é até R$ 7.918,03. 
As inscrições vão até 
esta terça-feira. 

Para participar, o inte-
ressado deve preencher 

o formulário online com 
seus dados pessoais, for-
mação acadêmica e ex-
periência profissional. 
O link é o seguinte ht-
tps://forms.gle/udQ4Lu-
Cj8ZMwwnfF8.

O Conselho Regional 
dos Corretores de Imó-
veis (Creci-RJ) também 
está com 35 vagas aber-
tas para a sua seleção. As 
inscrições vão até o dia 9 
de novembro. A remune-

ração vai de R$ 1445,40 
até R$ 4.439,59.

São oportunidades 
para técnico em infor-
mática, analista de co-
municação, analista de 
marketing e analista 

programador. Para se 
inscrever, o interessado 
deve acessar o link ht-
tps://inqc.org.br/index.
php?tela=10&concurso_
id=81 para realizar o ca-
dastro. 

MédiCos TeMpoRáRios paRa pReFeiTuRa do Rio 

e-Título passa a ter foto do 
eleitor e pode ser usado como 
documento oficial para votar

 DIVULGçAãO/TSE

Concursos públicos abrem 
mais de mil vagas no RJ 

O e-Título, apli-
cativo desenvolvido 
pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) 
que consiste na via 
digital do título elei-
toral, passou recen-
temente por novas 
atualizações. A prin-
cipal alteração é que 
o app passa a mos-
trar a foto do elei-
tor, permitindo que 
o cidadão apresente 
apenas o seu perfil 
no aplicativo para 
ingressar na seção 
eleitoral e votar. Tal 
funcionalidade está 
disponível somente 
para quem realizou o 
cadastramento bio-
métrico.

O objetivo é facili-
tar ainda mais a vida 
do eleitor no dia da 

votação. Outras mu-
danças foram feitas 
para oferecer maior 
proteção aos dados 
do usuário – confira 
abaixo.

O Tribunal reco-
menda que os elei-
tores baixem o apli-
cativo com a maior 
antecedência possí-
vel ao dia das Elei-
ções Municipais 
2020, cujo primeiro 
turno acontecerá no 
dia 15 de novembro. 
Com mais tempo 
para utilizar a inter-
face do aplicativo, 
o eleitor estará mais 
seguro e apto para 
usá-lo no dia da vo-
tação. 

 Mais segurança 
para os dados

O documento digi-
tal exigirá a respos-
ta do eleitor a uma 
série de perguntas. 
Apenas as pesso-
as que responderem 
com sucesso a esse 
desafio poderão usar 
o aplicativo e suas 
f u n c i o n a l i d a d e s . 
Embora soluções de 
segurança como essa 
possam tornar a ex-
periência do usuário 
menos fluida, elas 
são relevantes para 
a proteção dos dados 
do eleitor. 

Atualmente mais 
de dois milhões de 
eleitores já baixaram 
o e-Título, e cerca 
de 60 mil pessoas 
têm acessado o do-
cumento diariamen-
te.

Novidade está disponível apenas para quem tiver 
feito o cadastramento biométrico
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Mais um passo contra a covid-19
Um acordo entre o 

Fundo Russo de Inves-
timento Direto (RDIF) 
e a farmacêutica União 
Química poderá permi-
tir que a empresa produ-
za no Brasil, ainda este 
ano, a vacina contra co-
vid-19 desenvolvida na 
Rússia. Segundo o dire-
tor executivo do fundo 
russo, Kirill Dmitriev, 
o processo de transfe-
rência de tecnologia já 
começou e, apesar de 
costumar durar até seis 
meses, deve ser acelera-
do devido à pandemia. 

A produção da vaci-
na russa também deve 
ocorrer na Coréia do Sul, 
na China e na Índia, país 
em que os lotes também 
devem começar a ficar 
prontos neste ano. Sobre 
a América Latina, Dmi-
triev afirmou que o Bra-
sil é um parceiro confi-
ável e com um mercado 
importante e antecipou 
que novos acordos de-
vem ser anunciados com 
o Peru e a Argentina. O 

executivo afirmou que 
os países devem buscar 
construir um portfólio 
próprio com mais de 
uma opção de vacina e 
defendeu que a tecnolo-
gia utilizada pelos rus-
sos esteja entre elas.

A vacina russa é cha-
mada de Sputnik V e 
está em desenvolvimen-
to pelo Instituto de Pes-
quisa de Epidemiologia 
e Microbiologia Gama-
leya. A vacina utiliza a 
tecnologia de vetor vi-
ral, em que outro tipo 
de vírus é modificado e 
utilizado para transpor-
tar informações genéti-
cas do novo coronaví-
rus. Também funcionam 
dessa forma as vacinas 
da AstraZeneca/Oxford, 
da Johnson & Johnson 
e da Cansino. A Sputnik 
V, entretanto, é a única 
entre elas a usar dois 
tipos diferentes de ade-
novírus humano como 
vetores virais, um em 
cada uma das duas do-
ses previstas. 

iNceNtivo 

Cerca de 800 alunos da Fundação de Apoio à Escola Técnica 
(Faetec) conquistaram o 1º lugar no Estado do RJ e em 4º lugar em 
âmbito nacional na primeira fase do programa de CiberEducação 

Cisco Brasil dentre 80 instituições participantes.

A milícia e o tráfico de drogas estão presentes em 96 dos 163 bairros 
do Rio. É o que revela pesquisa inédita sobre a expansão de organiza-
ções criminosas na região, Segundo o IBGE, nessas áreas vivem cerca 

de 3,76 milhões de pessoas. 

A Justiça Eleitoral di-
vulgou nota para rebater 
notícias falsas sobre a 
urna eletrônica, já des-
mentidas em 2018 e que 
voltaram aos aplicativos 
de mensagem e redes 
sociais, a menos de um 
mês do primeiro turno 
das eleições, em 15 de 
novembro.

Uma das mensagens, 
que circula em vídeo, 
diz que o TSE recusou 
consultoria do Insti-
tuto de Tecnologia da 
Aeronáutica (ITA) e 
do Instituto Militar de 
Engenharia (IME) para 
o desenvolvimento de 
uma urna eletrônica ca-
paz de imprimir o voto.

FaKe news i

Falso ii

 De acordo copm a 
nota do Tribunal Su-
perior Eleitoral, as três 
instituições negam, 
desde 2018, a existên-
cia de qualquer propos-
ta de assessoria nesse 
sentido. Os posiciona-
mentos oficiais podem 
ser encontrados no site 
do TSE

A ação questiona as novas regras para 
redistribuição dos royalties de petróleo 
- o julgamento será dia 03 de dezem-
bro. Na reunião virtual de ontem, o pre-
sidente da Alerj, André Ceciliano (PT), 
destacou a importância dessa união de 
forças para resolver o problema.

neGado iii

RedisTRibuição ii

EdiToRial

A Assembleia Legislativa do RJ 
(Alerj) protagoniza uma mobilização 
para ir a Brasília na próxima semana 
pedir a retirada da pauta do Supremo 
Tribunal Federal (STF) da Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade (ADI 
4917) do Estado do Rio.

À bRasília i 

aGênCia bRasil 

O governador em 
exercício do estado, 
Cláudio Castro, sancio-
nou a Lei 9.059/20, de 
autoria original do de-
putado Luiz Paulo (Sem 
Partido), que trata da 
regulamentação da le-
gislação federal sobre 

a produção e comercia-
lização de queijos arte-
sanais. A medida, publi-
cada pelo Diário Oficial 
do Estado da última 
sexta-feira, determina 
que os queijos produzi-
dos de forma artesanal 
no estado tenham o selo 

com a indicação “arte”, 
possibilitando a comer-
cialização para outros 
estados e para o Distrito 
Federal, além de serem 
exportados, desde que 
em conformidade com o 
previsto na Lei Federal 
7.889/89.

delicias de queijso artesanais terão selo arte 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

 Vacinação de cães e gatos Objetivo é acelerar a retomada do setor e apresentar aos via-
jantes um destino prontoCampanha Mais 

Rio por Menos 
movimenta

 turismo 
Iniciativa proporciona descontos em
 todos os equipamentos turísticos

Turistas que vie-
rem ao Estado 
do Rio de Ja-

neiro têm até 30 de 
outubro para aprovei-
tar a campanha  “Mais 
Rio por Menos”, que 
proporciona descon-
tos em todos os equi-
pamentos turísticos. A 
Secretaria de Estado 
de Turismo visa ace-

lerar a retomada do 
setor e apresentar aos 
viajantes um destino 
pronto para receber, 
com segurança, todos 
os visitantes. 

Com alcance na-
cional e foco em vi-
sitantes de São Paulo 
(Capital, Campinas e 
Ribeirão Preto) e Mi-
nas Gerais (Belo Ho-
rizonte), a campanha 
engloba três finais de 

semana de descontos 
e vantagens exclusi-
vas para os visitantes. 
O site www.maisrio-
pormenos.com reúne 
todas as ofertas para 
que os turistas pos-
sam programar seus 
roteiros e aproveitar 
as condições espe-
ciais. Para ter direito 
aos descontos, basta 
apenas apresentar um 
comprovante de resi-

dência de fora do es-
tado do Rio de Janeiro 
em seu nome e um do-
cumento de identifica-
ção pessoal. 

São, ainda, metas da 
ação gerar de forma 
direta e indireta o re-
torno de postos de tra-
balho atingidos dura-
mente pela pandemia, 
reduzindo assim o ín-
dice de desemprego. 
A campanha pretende, 

também, retomar as 
mais de 500 atividades 
econômicas ligadas à 
cadeia produtiva do 
turismo e incentivar o 
aumento do fluxo de 
demanda do setor aé-
reo.

O “Mais Rio por 
Menos” é uma iniciati-
va do Hotéis RIO e da 
Associação de Hotéis 
do Rio – Abih-RJ  e 
conta com a adesão de 

toda a cadeia recepti-
va do turismo – hotéis, 
restaurantes, equi-
pamentos turísticos, 
shopping centers, Ae-
roporto Internacional 
RIOgaleão - Aeropor-
to Internacional Tom 
Jobim e terminal Ro-
doviária do Rio, além 
dos principais destinos 
emissores, seja através 
de descontos ou apoio 
na divulgação.

CHILE - Dezenas de mi-
lhares de chilenos se reuni-
ram na praça central de San-
tiago no último domingo em 
lembrança aos protestos em 
massa que deixaram mais de 
30 mortos e milhares de feri-
dos um ano atrás, e manifes-
tações inicialmente pacíficas 
culminaram em tumultos e 
saques à noite.

Pessoas haviam se congre-
gado mais cedo em manifes-
tações no centro da capital e 
em cidades de todo o Chile, 
que ganharam em tamanho 
e fervor durante o anoitecer. 

Muitas portavam cartazes e 
faixas caseiras com as cores 
do arco-íris pedindo um sim 
no referendo do próximo do-
mingo (25), que perguntará 
se a população quer descar-
tar a Constituição dos tem-
pos da ditadura – uma das 
exigências nos protestos de 
2019.

As manifestações, essen-
cialmente pacíficas no início, 
foram marcadas por inciden-
tes crescentes de violência, 
saques de supermercados e 
confrontos com a polícia em 
toda a capital mais tarde, no 

mesmo dia. Sirenes de cami-
nhões de bombeiros, barrica-
das em chamas em estradas e 
fogos de artifício em ruas do 
centro aumentaram a sensa-
ção de caos em alguns bair-
ros.

Mais de 15 estações de 
metrô foram fechadas tem-
porariamente durante os tu-
multos, e vândalos atacaram 
outra igreja de Santiago, in-
cendiando seu pináculo. A 
polícia usou gás lacrimogê-
neo e canhões de água du-
rante confrontos com pesso-
as encapuzadas.

M
un

do

ReuTeRs/iVan alVaRado/diReiTos ReseRVados

Atos marcam um ano de protestos de 2019

Manifestações acabam com igrejas incendiadas
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jota carvalho

série B1

enTenda o Caso 
Em julgamento rea-

lizado na quinta-feira 
(15), o Pleno do TJD/
RJ negou as liminares de 
Rio São Paulo, por una-
nimidade, e do Maricá, 
por maioria dos votos, 
que pediam a não homo-
logação dos resultados 
de 3 a 0 a favor do Du-

que de Caxias, dos seus 
respectivos WO’s nas 
duas primeiras rodadas 
da Taça Santos Dumont. 
Dessa forma, o Tricolor 
da Baixada chegou aos 
16 pontos, assumindo a 
liderança do Grupo A do 
Campeonato Carioca Sé-
rie B1. 

O primeiro caso julga-
do foi o do Esporte Clu-
be Rio São Paulo. Por 
conta de problemas com 
a FFERJ – Federação de 
Futebol do Estado do Rio 
de Janeiro -, a equipe foi 
suspensa logo na estreia 
da competição. Assim, a 
partida entre Duque de 

Caxias e o Alvinegro do 
Campinho, marcado para 
o dia 19 de setembro, no 
Marrentão, foi conside-
rada vencida pelo Trico-
lor, sem que os clubes e 
a equipe de arbitragem 
fossem ao local.

Em relação ao con-
fronto entre Maricá Fu-

tebol Clube LTDA e Du-
que de Caxias, que seria 
no dia 22 de setembro, 
no Alzirão, em Itaboraí, 
mais um WO ratificado 
a favor do Duque. Na 
partida em questão, pela 
segunda rodada da Taça 
Santos Dumont, foi cons-
tatado que o mandante 

descumpriu o regulamen-
to da competição por não 
ter a quantidade adequada 
de profissionais de saúde 
no jogo. Com isso, foi 
dado WO e, consequen-
temente, o Tricolor da 
Baixada foi reconhecido 
como vencedor. (Fontes: 
Ferj e Site Oficial)

esporte
ARTHUR BARRETO / DCFC / MAS 

“Vamos trocar quem está cansado”, diz domènec Torrent
No domingo (18), 

o Flamengo goleou 
o Corinthians por 5 
a 1, em Itaquera-SP, 
partida válida pela 
17ª rodada do Brasi-
leirão. Com o triunfo, 
o Rubro-Negro, que 
enfrenta uma mara-
tona de jogos, mante-
ve a invencibilidade 
de mais de dois anos 
em São Paulo. Após 
o confronto contra o 
time paulista, Domè-
nec falou sobre o 
calendário e a pos-
sibilidade de poupar 
jogadores para o pró-
ximo desafio, pela 

Libertadores.
“Como vocês sa-

bem, atuamos em 
muitos jogos neste 
mês. Precisamos de 
um ponto para ser-
mos líderes na Liber-
tadores. Vamos tentar 
trocar o time. Dou 
importância à Liber-
tadores, mas agora 
temos três jogos mui-
to importantes, com a 
Copa do Brasil tam-
bém. Vamos analisar 
sempre os jogadores 
que estão cansados, 
mas trocaremos bas-
tante o time. Respei-
tamos a Libertadores, 

mas só precisamos de 
um ponto, e os joga-
dores buscarão isso 
em campo. Temos um 
elenco maravilhoso, 
então podemos trocar 
tranquilamente. Há 
jogadores que preci-
sam de minutos. Mas 
isso não significa que 
vamos sem atenção 
para o jogo”, disse o 
treinador.

Atual campeão da 
América, o Flamen-
go, já classificado 
para as oitavas de fi-
nal da Liberta, volta 
aos gramados nesta 
quarta (21), para en-

frentar o Junior de 
Barranquilla. A par-
tida, válida pela últi-
ma rodada da fase de 
grupos, será disputa-
da no Maracanã, às 
21h30.

Caso vença o con-
fronto, o Flamengo 
se garante na lide-
rança do grupo A da 
competição, e vai 
enfrentar o segundo 
colocado do grupo B, 
nas oitavas de final. 
Na atual conjuntura 
dos grupos, o adver-
sário no mata-mata 
deverá ser Guaraní, 
do Paraguai.

Mesmo de 
folga, duque 
de Caxias se 
classifica às 

semis
 Time terminou o turno na

 liderança de seu grupo com 
16 pontos

O time não 
entrou em 
campo, mas 

o Duque de Caxias 
está na semifinal 
da Taça Santos Du-
mont, o primeiro 
turno da Série B1. A 
equipe caxiense, que 

folgou no domingo 
(18), teve na última 
quinta-feira no Ple-
no do TJD da Ferj, a 
homologação de dois 
resultados positivos 

neste primeiro turno.
Sendo assim, o 

Tricolor da Baixada 
chegou aos 16 pon-
tos, terminando em 
primeiro no Grupo 

A, devido aos trope-
ços de Audax/Miguel 
Pereira e Gonçalen-
se, na última rodada 
da fase classificató-
ria.

Na semi, o Duque 
terá o Sampaio Cor-
rêa, em jogo único 
no estádio Marren-
tão, nesta quarta-fei-
ra (21), às 15h.

lutadora de belford Roxo vence Rio Challenge de Jiu-Jitsu
A lutadora de jiu-

-jitsu, Kelly Glau-
ciele Martins, de 17 
anos, brilhou em sua 
estreia nos tatames 
do Rio de Janeiro. 
A jovem atleta fai-
xa branca, 70 kg, 
da Vila Olímpica de 
Belford Roxo, ga-
nhou a primeira eta-
pa do Rio Challenge 
2020/2021, na Are-
na da Juventude, no 

Parque Olímpico de 
Deodoro. A compe-
tição foi organizada 
pela Sport Jiu Jitsu 
South American Fe-
deration (SJJSAF).

Kelly Glauciele, 
da categoria peso 
médio, treina re-
gularmente na Vila 
Olímpica de Belford 
Roxo, desde 2018, 
sob o comando dos 
professores de jiu-

-jitsu Arnaldo Ba-
tista, Alex Oliveira 
e Fábio Von. “Kelly 
é uma joia a ser la-
pidada, tem muito 
potencial. Com o 
apoio da Secretaria 
de Esporte e Lazer 
de Belford Roxo, e 
a vontade da atle-
ta, podemos chegar 
mais longe”, ressalta 
o treinador Arnaldo 
Batista.

/ DIVULGAçãO
Kelly Glauciele com 

a medalha de ouro e 
seu treinador Arnaldo 

Batista

Treinador catalão confia 
na qualidade técnica do 
elenco que tem

DIVULGAçãO

Jogadores do Tricolor da Baixada 
agora vão pegar o Sampaio Cor-

rêa, nesta quarta, em Xerém
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daniela do waguinho lidera adesão 
de candidatos no noroeste do RJ

 Termo de compromisso com a Primeira Infância foi assinado pelos postulantes a prefeito

Candidatos a prefei-
turas de seis mu-
nicípios da região 

Noroeste Fluminense assi-
naram um termo de apoio 
à Primeira Infância, no 
qual se comprometem com 
políticas e ações voltadas 
para as crianças de 0 a 6 
anos. O compromisso foi 
firmado com a deputada 
federal Daniela do Wagui-
nho (MDB-RJ), coordena-
dora na Região Sudeste da 
Frente Parlamentar da Pri-
meira Infância.

A deputada esteve com 
candidatos nas cidades de 
São João da Barra, Italva, 
São Fidélis, Santo Antônio 
de Pádua, Cardoso Morei-
ra e São José de Ubá.

“Esse é um grande pas-
so para aqueles que alme-
jam ser gestores compro-

metidos com a primeira 
infância. Só avançamos 
em políticas públicas nas 
áreas de saúde, educação 
e assistência social, tão 
importantes para as crian-
ças de 0 a 6 anos de ida-
de, com pessoas públicas 
empenhadas em promover 
ações”, afirma Daniela do 
Waguinho.

Assinaram o termo 
“Amigos da Primeira In-
fância” os candidatos Car-
la Machado (São João da 
Barra), Isabel Fernandes, 
Alcirley Lima (ambos de 
Italva), Oberlan Plouvier 
(São Fidélis), Beto da 
Farmácia (Santo Antônio 
de Pádua), Renatinho Me-
deiros (Cardoso Moreira), 
Gean Silva, Rodrigo Car-
neiro (São José de Ubá).

Daniela do Waguinho 
continuará empenhada 
na adesão de mais candi-
datos. Segundo a Frente 

Parlamentar da Primeira 
Infância, são preocupan-
tes a letalidade materna 
e infantil, violência do-
méstica, abuso, explora-
ção, violência no sistema 
socioeducativo, trabalho 
infantil, entre outros pro-
blemas que prejudicam 
diariamente a vida de 
crianças na primeira in-
fância.

“O meu compromisso 
com a população como 
deputada federal do Rio 
de Janeiro continua. Va-
mos juntos, em mais uma 
eleição municipal, cheios 
de esperança de dias me-
lhores para nossas cidades 
e crianças”, conclui Da-
niela do Waguinho, espo-
sa do prefeito de Belford 
Roxo, Waguinho, primeiro 
município da Baixada Flu-
minense a assinar o termo 
“Amigos da Primeira In-
fância”.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Morre no Rio o policial mais 
antigo da Polícia Militar

Morreu em Petrópolis, 
região serrana do Rio de 
Janeiro, no domingo (18), 
aos 104 anos, o tenente-
-coronel João Freire Jucá 
Sobrinho, da Polícia Mi-
litar do antigo estado da 
Guanabara, quando o Rio 
ainda era capital da Re-
pública. Ele era o policial 
mais antigo da instituição.

O oficial superior pas-
sou por duas guerras 
mundiais, gripe espanho-
la e covid-19 e morreu 
em casa de mal súbito. 
Antes, há três semanas, 
sofreu um derrame e foi 
levado para um hospital 
da região serrana. Depois 
de internado por 11 dias, 
voltou para casa para se 
recuperar.

O tenente-coronel Jucá 
Sobrinho ingressou na 

Polícia Militar como re-
cruta no dia 20 de julho de 
1934 e passou por vários 
batalhões, entre eles, o 2º 
batalhão, em Botafogo e 
o 3º batalhão, no Méier. 
Depois fez cursos para 
cabo e sargento e mais 
tarde, passou a oficial, in-
gressando na Cavalaria. 
Ele comandou também a 
Companhia de Motoci-
clistas, baseada no 4º ba-
talhão, em São Cristóvão. 
O registro geral de Jucá na 
PM é 00104.

Depois de mais de 40 
anos na corporação, pas-
sou para a reserva remu-
nerada, no posto de tenen-
te-coronel. Antes, decidiu 
morar em Petrópolis, aos 
59 anos, onde foi lotado 
no batalhão da cidade.

Em depoimento para a 

página da Polícia Militar, 
o tenente-coronel João 
Freire Jucá Sobrinho dis-
se que “foi muito boa a 
minha vida na carreira 
militar. Muito reconheci-
mento. Eu procurava tra-
balhar direito para fazer 
jus a isso. A Polícia Mili-
tar sempre foi muito boa 
para mim”, declarou.

Jucá Sobrinho nasceu 
no bairro de Anchieta, 
zona  norte do Rio de Ja-
neiro. Ele deixa a esposa 
Vanda, de 95 anos, cinco 
filhos, 17 netos e 22 bis-
netos.  

O corpo do militar foi 
velado no Cemitério de 
Petrópolis, onde ocorreu 
o enterro na tarde de on-
tem (19). (Fonte: Agência 
Brasil)

João Freire Jucá Sobrinho tinha 104 anos e entrou na corporação em 1934

 DIVULGAçãO / PM

geral

MaRyanna oliVeiRa/CâMaRa dos depuTados

Marido da parlamentar, prefeito Waguinho, de Belford Roxo, foi o primeiro a 
assinar o termo “Amigos da Primeira Infância”.

DIVULGAçãO

Quadras das escolas vão 
retomar eventos, decide 

reunião na Fiocruz
Seguindo todas 

normas sanitárias, 
as agremiações fi-
zeram um acordo 
com o poder públi-
co. Assim, a Prefei-
tura do Rio, através 
da Vigilância Sa-
nitária, fará todas 
quartas e sextas um 
curso de capacita-
ção para os funcio-
nários das escolas.

O presidente da 
Liesa, Jorge Cas-
tanheira, o diretor 
de carnaval, Elmo 
José dos Santos, 
e, o representante 
da Beija-Flor, Ga-
briel David, além 
do vereador Felipe 
Michel, estiveram 
em reunião com 
representantes da 
Fiocruz para tra-

balharem juntos na 
autorização das au-
toridades sanitárias 
visando a realiza-
ção dos desfiles das 
escolas de samba 
em 2021. A presi-
dente da Fiocruz 
Nísia Trindade e a 
secretária munici-
pal de Saúde Bia 
Busch também esti-
veram no encontro

Um decreto será publicado nesta terça-feira (20) no 
Diário Oficial liberando as atividades
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 saMbisTa aGRadeCe aMiGos e Fãs 
Pelas redes sociais, 

Neguinho da Beija-flor 
agradeceu o carinho de 
amigos e fãs, disse que 
está cuidando da buro-

cracia e que espera Jus-
tiça. “Pessoal, agradeço 
por todas as mensagens 
de conforto e carinho 
que estou recebendo 

de amigos e fãs, por 
conta da passagem do 
meu neto Gabriel. Peço 
desculpas aos amigos 
por não estar atenden-

do e nem retornando 
como ligações, mas es-
tou cuidando da buro-
cracia para o enterro, 
já que o meu filho PC 

não está condições de 
cuidar sozinho de tudo. 
É um momento muito 
difícil. A dor é enorme. 
Peço que orem para que 

o Gabriel siga um ca-
minho de luz. E espero 
que a polícia e a justi-
ça cumpram seu papel”, 
disse o sambista.

coNfroNtos saNgreNtos 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

diVulGação/políCia CiVil 

plantão

Troca de tiros entre
 pMs e bandidos deixa 
saldo de quatro mortos 

em menos de 24h no Rio
na baixada, uma das vítimas era neto de neguinho da 

beija-Flor. e no Rio, jovem foi atingido por bala perdida 
dentro de casa 

O Rio de Janeiro vol-
tou a viver um in-
ferno com tiroteios 

intensos entre a polícia e 
bandidos, com um saldo 
de quatro mortos e uma 
pessoa ferida, na Baixada 

Fluminense e no Rio.  Uma 
das vítimas do confronto 
é o neto de Neguinho da 
Beija-Flor. Na madrugada 
do último domingo, Ga-
briel Marcondes, de 20 
anos, participava de um 
baile funk no Morro da 
Bacia, em Miguel Couto, 
Nova Iguaçu, quando foi 
baleado com outras três 

pessoas. Ele chegou a ser 
levado para hospital, mas 
não resistiu. O corpo do 
jovem foi sepultado na tar-
de de ontem, no Cemitério 
de Nova Iguaçu.

De acordo com a Po-
lícia Militar, equipes do 
20º BPM (Mesquita) fo-
ram checar a denúncia de 
um evento não autorizado 

em uma rua do Morro da 
Bacia. Ao chegar ao local, 
foram recebidos a tiros. 
Além de Gabriel, mor-
reram Mateus da Silva 
Gomes e um homem ain-
da não identificado pela 
polícia. O quarto atingi-
do foi preso em flagrante 
por tráfico, associação e 
tentativa de homicídio. A 

Polícia Civil apura apura 
as circunstâncias do cri-
me. Segundo a declaração 
de óbito, a causa da mor-

te do neto de Neguinho da 
Beija-Flor foi “lesão cau-
sada por projétil de arma 
de fogo”. 

Gabriel Marcondes estava em evento 
quando foi baleado 

JoVeM é aTinGido poR bala peRdida denTRo de Casa 
 E na manhã de ontem, 

Caio Gomes Soares, de 
23 anos, foi atingido por 
uma bala perdida após 
levantar da cama para pe-
gar um suco, por volta das 
7h, no bairro Catumbi, na 
Zona Norte do Rio. A ví-
tima morreu nos braços 
da irmã, de 24 anos. ‘”Ele 
morreu com um suco na 
mão”, disse Maria José 
Gomes de Andrade, mãe 
de Caio.

Moradores da rua, que 
fica em frente ao Morro 
da Coroa, relataram que 

o tiroteio começou depois 
que PMs chegaram na co-
munidade e entraram em 
confronto com trafican-
tes.

A mãe de Caio é do-
méstica e já estava no tra-
balho quando a filha ligou 
para avisar sobre um tiro-
teio no Morro da Coroa. 
“Minha família está des-
truída”, lamentou Maria 
José.

Formado em Educação 
Física pela Universidade 
Estadual do Rio de Janei-
ro (Uerj), Caio dava aulas 

para idosos e também re-
alizava eventos. Ele mo-
rava com a mãe e a irmã 
em um imóvel próximo 
ao Túnel Santa Bárba-
ra, que liga os bairros de 
Laranjeiras e Catumbi. A 
mulher, que criou os fi-
lhos sozinha, desabafou: 
“Um menino todo do bem 
e de repente isso. Sabe? É 
muito triste porque você 
vem de outro estado, tra-
balha em casa de família. 
Dá toda a educação para 
seus dois filhos, forma 
seus filhos (A filha é for-

mada em fonoaudiolo-
gia).  É muito difícil isso, 
de repente”, disse a pa-
raibana, que mora no Rio 
desde os 15 anos. 

A PM informou em 
nota que policiais do 4º 
BPM (São Cristóvão) e 
do 5º BPM (Praça da Har-
monia) foram na comuni-
dade para checar uma de-
núncia que um PM teria 
ido sequestrado e levado 
para a favela e foram re-
cebidos a tiros. O seques-
tro não foi confirmado 
pela corporação. 

RepRodução/Redes soCiais 

bando sequestra trem da supervia
Um trem de serviço 

da Supervia, conces-
sionária que opera os 
trens urbanos no RJ, foi 
sequestrado por cerca 
de 10 criminosos arma-
dos que fugiam de uma 
operação da Polícia 
Militar no Jacarezinho, 
na Zona Norte do Rio, 
na manhã de ontem. 

O bando rendeu dois 
maquinistas na Estação 
Triagem e os obrigou 
a seguir viagem até a 
Mangueira, cerca de 
1,5 km adiante. Depois 
do sequestro, funcio-
nários precisaram de 

atendimento psicológi-
co, mas ninguém teve 
ferimentos.

Os funcionários vi-
nham fazendo uma 
inspeção na rede aérea 
desde o Jacarezinho, 
a fim de ver se algum 
tiro disparado na ope-
ração tinha danificado 
a estrutura. Quando o 
trem de serviço estava 
parado em Triagem, o 
bando invadiu a linha 
férrea e rendeu os ma-
quinistas.

Os criminosos segui-
ram por cerca de 1,5 
km e desceram antes 

que o trem chegasse a 
São Cristóvão, fugindo 
em direção ao alto do 
Morro da Mangueira. 
O Grupamento de Po-
liciamento Ferroviário 
(GPFer) foi acionado . 

Desde cedo, a Polí-
cia Militar fazia uma 
operação na Favela do 
Jacarezinho, na Zona 
Norte. Houve relatos de 
tiros e de bombas. Po-
liciais do Batalhão de 
Choque e do Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope) reforçaram o 
policiamento no local 
com blindados.

PRF prende cinco pessoas 
com 750 quilos de maconha 

Uma ação integrada en-
tre a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e a Coor-
denadoria de Recursos 
Especiais (CORE), da Po-
lícia Civil, apreendeu um 
carregamento com aproxi-
madamente 750 quilos de 
maconha e prendeu cinco 
pessoas, entre elas uma 
mulher, na tarde do último 
sábado, na Rodovia Presi-
dente Dutra (BR-116). 

As equipes, com apoio 
de um helicóptero da 
Divisão de Operações 
Aéreas (DOA) da PRF, 
abordaram um comboio 
com quatro veículos, nas 
proximidades do pedágio 
em Seropédica. Durante a 
revista, encontraram cen-
tenas de tabletes de ma-
conha. A droga vinha de 
Foz do Iguaçu (PR) para 
ser distribuída em favelas 

do Rio. 
Os presos, com idades 

entre 21 e 28 anos, natu-
rais do Paraná, foram pre-
sos. Todos os envolvidos 
foram indiciados em fla-
grante pelos crimes de trá-
fico de entorpecentes e as-
sociação para o tráfico. A 
ocorrência foi encaminha-
da para a sede da CORE, 
na Cidade da Polícia, na 
Zona Norte do Rio.

Dupla do tráfico é presa em Mesquita 
Dois suspeitos foram 

presos durante ação da 
Polícia Militar contra o 
tráfico de drogas, na úl-
tima quinta-feira, na co-
munidade da Chatuba, 
em Mesquita. Um dos 
detidos ostentava um 
cordão e anel dourado.

De acordo com a po-
lícia, os agentes esta-
vam patrulhando a Rua 
rondon Gonçalves, e 
perceberam os dois em 
atitudes suspeitas. Na 
abordagem, foram apre-
endidos uma pistola, 
rádio transmissor, 111 

sacolés de maconha, 
40 pinos de cocaína, 43 
frascos de loló, pedras 
de crack, além de um ce-
lular modelo iphone.

Os presos foram en-
caminhados à 54ª DP, 
em Belford Roxo, onde a 
ocorrência foi registrada. 

Homem é preso com barras de ouro enfiadas no ânus
ÍNDIA - Um homem 

foi preso em um aeropor-
to da Índia após ser fla-
grado transportando bar-
ras de ouro (foto) em seu 
ânus. As informações são 
do jornal New York Post. 
Segundo informações, au-
toridades suspeitaram do 
indivíduo, que não teve 
sua identidade revelada, 
porque ele estava cami-
nhando de forma estranha 

pelo terminal. Após revis-
ta íntima, foram localiza-
das duas libras do mineral 
em seu reto, no formato 
de quatro barras, o equi-
valente a U$ 60 mil, ou 
aproximadamente R$ 338 
mil.

O suspeito, que saiu de 
Dubai, fez o ato para não 
pagar um imposto de 18% 
do valor do produto. Um 
outro passageito também 

foi pego carregando 3 li-
bras de ouro, mas não foi 
confirmado como ele fazia 
isso. O caso aconteceu na 
última terça-feira (13) no 
Aeroporto Kannur de Ke-
rala. RepRodução/Redes soCiais 
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 técNica iNovadora 

Dona Maria 
José de Mace-
na Silva che-

gou aos 71 anos com 
muitas dores no joe-
lho direito. Encami-
nhada ao Serviço de 
Ortopedia do Hospital 
Universitário Pedro 
Ernesto (Hupe-Uerj), 
passou, inicialmente, 
pelo tratamento con-
vencional com medi-
camentos e fisiotera-
pia, além de perder 
peso para aliviar a 
sobrecarga nas articu-
lações. Como as dores 
persistiram, a equipe 
de Ortopedia do Hupe 
indicou a necessidade 

do tratamento cirúrgi-
co, com a Artroplastia 
Total do Joelho (ATJ), 
uma técnica na qual a 
articulação lesionada 
é substituída por uma 
prótese responsável 
por reproduzir a fun-
ção de um joelho sau-
dável. 

A ATJ é indicada 
para os casos mais 
avançados de osteo-
artrite, deformidades 
articulares e alguns ti-
pos de doença reumá-
tica, com o objetivo 
de melhorar a dor e re-
cuperar os movimen-
tos necessários para 
sentar, andar, subir e 
descer escadas. “Não 
é uma cirurgia que vai 
dar um joelho novo ao 
paciente, o joelho de 

um jovem, mas é uma 
cirurgia que vai de-
volver a autonomia a 
essa pessoa e melho-
rar sua qualidade de 
vida”, complementa o 
cirurgião de joelho do 
Hupe, Fabrício Bol-
pato.

Equipe 
multidisciplinar 

No Hupe, a cirurgia 
de ATJ envolve uma 
equipe multidisci-
plinar, como explica 
Fabrício Bolpato. “É 
uma cirurgia comple-
xa, de longa curva de 
aprendizado. É pre-
ciso uma equipe clí-
nica para preparar o 
paciente; uma equipe 
ortopédica que rea-

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

procedimento melhora 
qualidade de vida de 

pacientes como dona 
Maria que sentia

 muitas dores 

 diVulGação/ses

Hupe é referência em cirurgia de joelho 

O Hupe também 
realiza Artroplas-
tias Totais de Om-
bro (ATO) e Quadril 
(ATQ), possuindo 
clínicas específicas 
para acompanhamen-
to desses pacientes. 
Ao todo, o setor de 
Ortopedia do hospital 
conta com uma estru-
tura que inclui ambu-

latórios de Cirurgia 
da Mão, de Joelho, de 
Ombro e Cotovelo, 
de Ortopedia Geral, 
de Ortopedia Pediá-
trica, de Trauma e de 
Cirurgia do Quadril.

As atividades aca-
dêmicas da Ortope-
dia não foram inter-
rompidas durante o 
tempo de isolamento 

social imposto pela 
Covid-19. Neste pe-
ríodo, o setor apostou 
nos encontros virtu-
ais para as aulas da 
pós-graduação, trei-
namento e ações dos 
dois programas de re-
sidência acoplados: o 
da Ortopedia e Trau-
matologia e o da Ci-
rurgia de Mão.

aRTRoplasTias ToTais de oMbRo

Equipe realiza cerca de seis intervenções cirúrgicas de joelho por semana 

Cinema Presente na Praça leva filmes 
para 20 municípios do estado do Rio 

diVulGação/seCReTaRia de CulTuRa 

 Iniciativa exibe produções nacionais gratuitas a céu aberto 

liza o procedimen-
to de forma precisa; 
uma equipe de enfer-
magem para receber 
bem este paciente no 
pós-operatório ime-
diato; e uma equipe 
de fisioterapia pronta 

para reabilitação, que 
é um processo funda-
mental e tão impor-
tante quanto a cirur-
gia. Nós internamos 
o paciente na véspera 
do procedimento e no 
dia seguinte à cirurgia 

ele já passa o dia fora 
da cama, e, de acordo 
com o nível de dor e 
de força, ele começa 
a andar neste mesmo 
dia. A perspectiva é 
de alta em 48 horas”, 
disse.

O Cinema Presente na 
Praça leva exibições itine-
rantes e gratuitas de filmes 
nacionais a céu aberto para 
20 municípios do estado do 
Rio. Nos locais, é montado 
um painel de LED com re-
dução de 75% de energia 
nas exibições. O projeto 
tem patrocínio da Enel e 
da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Cria-
tiva do Rio (Sececrj), via 
Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura, e neste domin-
go apresentou duas sessões 
em Duque de Caxias: Tur-
ma da Mônica: Laços, às 
15h30 e Uma quase dupla, 

às 18h30. Ambos no Cen-
tro Esportivo Samucão, na 
Avenida 31 de Março, Par-
que Paulista. 

Lançado no último fim 
de semana em Arraial do 
Cabo, o projeto privilegia a 
experiência do cinema co-
letivo e a céu aberto para 
milhares de fluminenses, 
valorizando o cinema 
brasileiro. “O cinema dos 
anos 2000 ficou concen-
trado nos grandes centros 
urbanos e dentro de sho-
ppings em multisalas de 
grandes grupos. Os anti-
gos distribuidores de cine-
ma de rua acabaram dando 

lugar a multinacionais”, 
explica Felipe Flores, di-
retor Geral do Cinema 
Presente.

Seguindo todos os pro-
tocolos de segurança con-
tra o coronavírus, o Cine-
ma Presente na Praça terá 
40 sessões a céu aberto de 
filmes brasileiros, 3 me-
ses de duração, com 20 
municípios contemplados. 
Além disso, o projeto é 
certificado com o Selo Ver-
de já que opera com consu-
mo consciente de energia e 
a preocupação com todas 
as embalagens usadas na 
execução.

detran.RJ reabre 16 postos
Para ampliar o 

atendimento em 
todo o Estado do 
Rio, o Detran.RJ re-
abriou ontem mais 
16 postos de Cire-
trans nas seguin-
tes cidades: Nova 
Iguaçu, São João 
de Meriti, Mesqui-
ta, Niterói, Itaguaí, 
Macaé, Santo Antô-
nio de Pádua, Três 
Rios, Barra Mansa, 
Resende, Cabo Frio, 
Barra do Piraí, Va-
lença, Miracema, 
Itaboraí e Angra dos 
Reis. Na área de ha-
bilitação, as três uni-
dades do Rio Poupa 
Tempo de Bangu, 
Duque de Caxias e 
São João de Meriti 
também aumentam 
a oferta de vagas 
em diversos tipos 
de serviços. No to-
tal, foram ampliadas 
1.200 vagas por dia 
em todo o estado.

Além da reaber-
tura, também foram 
d i spon ib i l i zados 
novos horários nos 
postos de vistoria. 
O atendimento co-
meça mais cedo, às 

8h, aumentando a 
capacidade diária de 
usuários nos postos. 
Outra medida adota-
da a partir desta se-
gunda-feira é a mu-
dança na dinâmica 
de atendimento nes-
tes postos. Todos os 
serviços veiculares 
que não requerem 
vistoria voltam a ser 
realizados nas sa-
las de atendimento, 
sem necessidade do 
modelo drive-thru.

Nas unidades de 
Nova Iguaçu, Mes-
quita, São João de 
Meriti, Macaé, San-
to Antônio de Pá-
dua, Barra Mansa, 
Resende, Cabo Frio, 
Barra do Piraí, Va-
lença, Miracema, 
Itaboraí, Três Rios e 
Angra dos Reis, es-
tão disponibilizados 
os serviços de Li-
cenciamento Anu-
al. Já nas unidades 
de Niterói e Itaguaí 
são os serviços de 
protocolo geral para 
abertura de proces-
sos e transferência 
de propriedade es-
pecial de veículos 

de concessionárias, 
vedados à circula-
ção.

  Transferência de 
Propriedade

 Especial
Além da reabertu-

ra dessas 16 unida-
des, o Detran tam-
bém está ampliando 
as vagas para trans-
ferência de proprie-
dade especial em 
outras Ciretrans. 
Com aumento de 
200 vagas, o ser-
viço também está 
disponível em Cam-
pos dos Goytacazes, 
Nova Friburgo, Vol-
ta Redonda, Araru-
ama, Macaé, Barra 
Mansa, Cabo Frio, 
Barra do Piraí, Ita-
boraí e Maricá.

As Ciretrans fun-
cionam de segunda 
a sexta-feira, das 8h 
às 17h.  Para evi-
tar aglomeração, 
os serviços preci-
sam ser agenda-
dos através do site, 
www.detran.rj.gov.
br, ou teleatendi-
mento (21) 3460-
4040/4041/4042.

prazo de inscrições para editais de apoio a cultura 
A Secretaria de Es-

tado de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Rio 
(Sececrj) encerra, nesta 
semana, as inscrições 
para os seis editais de 
apoio ao setor cultural 
criados a partir da lei 
federal Aldir Blanc. As 
informações sobre as 

chamadas públicas e os 
prazos estão disponíveis 
no site http://cultura.
rj.gov.br/lei-aldir-blanc-
-rj/.

 O valor investido nos 
editais é de aproxima-
damente R$ 50 milhões. 
Os proponentes, que só 
poderão ser contempla-

dos com um projeto por 
edital, deverão se ca-
dastrar no sistema “De-
senvolve Cultura”, cria-
do para a inscrição de 
ações culturais. Confira 
o detalhamento dos edi-
tais e os prazos de en-
cerramento das inscri-
ções no link http://www.

rj.gov.br/NoticiaDeta-
lhe.aspx?id_noticia=95
90&pl=inscri%C3%A7
%C3%B5es-para-seis-
-editais-de-apoio-a-cul-
tura-se-encerram-nesta-
-semana . 

Quem tiver dificul-
dade para se cadastrar 
pode recorrer ao polo de 

atendimento, que fun-
ciona na Biblioteca Par-
que Estadual. Há, inclu-
sive, uma tradutora de 
Libras à disposição dos 
interessados. O endere-
ço é Avenida Presidente 
Vargas 1.261, no Centro 
do Rio. O horário é das 
9h às 18h.

REPRODUçãO 

Objetivo é revi-
talizar o setor dem 
meio à pandemia 
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 polícia digitalizada

diretor da pF defende investir em 
tecnologia contra crime organizado

Souza participou da abertura do 3° Simpósio Internacional de Segurança

O diretor-geral da 
Polícia Federal 
(PF), Rolando 

Alexandre de Souza, dis-
se na segunda (19) que a 
modernização tecnológi-
ca da corporação é uma de 
suas prioridades à frente 
do órgão. De acordo com 
ele, a digitalização dos 
inquéritos policiais e a 
otimização dos sistemas 
e processos de investiga-
ção são necessários para 
o enfrentamento ao cri-
me organizado – princi-
palmente em um cenário 
em que, segundo ele, “os 
crimes virtuais tendem a 
aumentar”.

“Buscamos rapidez e 
profundidade nas inves-
tigações. Se eu acelero 
demais, posso não chegar 
a todos os membros da or-
ganização criminosa. Mas 
não adianta solucionar 
um crime três ou quatro 
anos depois da ocorrência 
do fato”, disse Souza ao 
participar da abertura do 
3° Simpósio Internacio-
nal de Segurança, evento 
online coordenado pela 
Associação Nacional dos 
Delegados da Polícia Fe-
deral (ADPF), e que ocor-
re até esta quarta-feira 
(21).

“A investigação tem 
que ser rápida e profun-
da, abarcando a todos. E 
só existe uma forma de 
conseguir rapidez e pro-
fundidade: usando tecno-
logia; sistemas modernos 
de cruzamento de dados. 
Isso nos torna mais efi-

cientes”, acrescentou o 
delegado-geral, ao co-
mentar a necessidade de a 
Polícia Federal desenvol-
ver ou adquirir equipa-
mentos e sistemas tecno-
lógicos modernos.

Segundo Souza, mais 
de 70% dos inquéritos 
instaurados pela PF já 
estão digitalizados. “Es-
peramos chegar a 100% 
até o fim deste ano. No 
momento em que atingir-
mos isto, seremos a polí-
cia mais digitalizada do 
mundo. Nem o FBI [do 
inglês Departamento Fe-
deral de Investigação, dos 
Estados Unidos] está tão 
digitalizado”, afirmou o 
diretor-geral, comentando 
que estudos apontam um 
ganho de eficiência de até 

50% nas investigações di-
gitalizadas.

Souza também relatou 
como o acesso às moder-
nas imagens de satélite 
contribuem para agilizar 
investigações, evitando 
deslocamentos desneces-
sários de equipes poli-
ciais. “Temos condições 
de desbaratar dezenas de 
crimes usando imagens de 
satélite para ilícitos am-
bientais, garimpo ilegal, 
corrupção. É possível ver 
tudo isto pelas imagens de 
satélites que recebemos 
todos os dias”, afirmou. 
Ele citou como exemplo, 
o acompanhamento a dis-
tância de obras públicas 
de infraestrutura.

“A construção de uma 
rodovia, por exemplo. O 

responsável pela obra já 
recebeu 70% do valor cor-
respondente ao serviço, 
mas analisando as ima-
gens de satélite, observa-
mos que o trecho cons-
truído não corresponde à 
execução orçamentária”, 
disse. Segundo o diretor, 
um agente federal capaci-
tado pode acompanhar a 
execução de um empreen-
dimento contratado com 
dinheiro público.

De acordo com o cor-
regedor-geral da PF, o 
delegado João Vianey 
Xavier Filho, a PF rece-
be, em média, cerca de 
100 mil notícias crime 
anuais e instaura cerca de 
50 mil inquéritos todos 
os anos. Para ele, a con-
clusão da implementação 

do Sistema de Gestão da 
Atividade de Polícia Judi-
ciária (ePOL), que, desde 
2016, vem permitindo a 
digitalização dos inquéri-
tos policiais, é importante 
para garantir a celeridade 
e a eficiência das investi-
gações, evitando “garga-
los”.

“O ePOL é basicamen-
te o projeto que busca tor-
nar eletrônico nosso prin-
cipal instrumento, que é o 
inquérito policial, que do-
cumenta todo nosso esfor-
ço de investigação. Não 
adiantaria nada termos 
tecnologias avançadas de 
interceptação telefônica, 
utilizar imagens satelitais 
e cruzamento autômato de 
vários bancos de dados se 
tivermos que documentar, 

em papel, todo este esfor-
ço investigativo”, disse 
Vianey,

“É muita informação 
para trabalharmos. Se não 
nos modernizarmos, sere-
mos soterrados pelos pro-
blemas e pela quantidade 
de crimes que chegam 
a PF”, afirmou Rolando 
Souza. Se acordo com o 
diretor, neste ano o per-
centual de crimes resol-
vidos pela PF chegará aos 
78%, o que, segundo ele, 
é um recorde. “Isso ocor-
re graças à modernização, 
mas ainda precisamos 
deixar a PF totalmente di-
gital, nos preparando para 
o que está por vir, pois os 
crimes virtuais tendem a 
aumentar.

(Fonte: Agência Brasil)

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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Rolando Alexandre: “Os crimes virtuais tendem a aumentar”

eleições 2020: brasil tem 147,9 milhões de eleitores aptos a votar
Mulher, com ensino 

médio e de 35 a 59 anos 
é o perfil majoritário do 
eleitor que votará nas 
eleições de 2020, se-
gundo o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). 
Neste ano, 147.918.483 
pessoas estão aptas a 
votar, um crescimento 
de 2,66% em relação às 
eleições municipais de 
2016.

O contingente ele-
gerá novos prefeitos e 
vereadores em 5.569 
municípios em 15 de 
novembro. Não parti-
cipam da votação nes-
te ano os eleitores do 
Distrito Federal e de 
Fernando de Noronha, 
que não têm prefeito, e 
os brasileiros registra-
dos no exterior, que só 
podem votar em trânsi-
to nas eleições gerais a 
cada quatro anos.

Biometria
Por causa da pan-

demia de covid-19, a 

Justiça Eleitoral ex-
cluiu a biometria como 
meio de identificação 
nas eleições deste ano. 
Mesmo assim, a coleta 
dos dados biométricos 
continuou a aumentar 
em 2020. Em dezembro 
do ano passado, pouco 
mais de 113,5 milhões 
de pessoas tinham fei-
to o procedimento, o 
equivalente a 76% do 
eleitorado. Em agosto 
deste ano, quando foi 
encerrado o registro 
para as eleições mu-
nicipais, 117.594.975 
pessoas estavam identi-
ficadas pela biometria, 
79.5% do eleitorado.

Perfil
Na divisão por gê-

neros, as mulheres 
somam 77.649.569 
eleitores (52,49%) do 
total. Os homens tota-
lizam 70.228.457 elei-
tores (47,48%). Outras 
40.457 pessoas não de-
clararam o gênero, re-

presentando 0,03% do 
eleitorado. Um total de 
9.985 pessoas usarão o 
nome social no título 
de eleitor, prática auto-
rizada pela Justiça Elei-
toral desde 2018.

Em relação ao grau 
de instrução, a maior 
parte dos eleitores in-
formou ter o ensino 
médio completo, com 
37.681.635 (25,47%) 
pessoas nessa condi-
ção. A faixa de menor 
escolaridade, com ensi-
no fundamental incom-
pleto, vem em segundo 
lugar, com 35.771.791 
eleitores (24,18%), 
seguida pelo contin-
gente com ensino mé-
dio incompleto, com 
22.900.434 (15,48%). 
Somente 10,68% do 
eleitorado, que somam 
15.800.520 pesso-
as, têm nível superior 
completo.

Um total de 1.158.234 
eleitores se declararam 
com alguma deficiên-

cia em 2020. O número 
representa aumento de 
93,58% na comparação 
com as 598.314 pesso-
as que haviam afirmado 
ter alguma limitação fí-
sica em 2016. Segundo 
o TSE, o aumento não 
significa necessaria-
mente alta na partici-
pação de pessoas com 
deficiência, porque as 
estatísticas se baseiam 
em autodeclarações do 
cidadão no momento 
do registro eleitoral.

Estados e municí-
pios

Na comparação com 
2016, o estado com 
maior incremento no 
eleitorado foi o Ama-
zonas, cujo número de 
eleitores ativos subiu 
7,88%, para 2.503.269. 
O único estado com re-
dução no total de elei-
tores foi o Tocantins, 
com queda de 0,17% 
nos últimos quatro 

anos, de 1.037.063 para 
1.035.289.

Maior colégio elei-
toral do país, o esta-
do de São Paulo tem 
33.565.294 eleitores 
aptos a votar em 2020, 
alta de 2,69% em rela-
ção a 2016. Na compa-
ração por municípios, 
a capital paulista con-
centra o maior núme-
ro de eleitores, com 
8.986.687 no total.

O menor colégio 
eleitoral do país é Ara-
guainha (MT), com 
1.001 eleitores. A ci-
dade, que estava nas 
mesmas condições na 
votação de 2016, havia 
perdido o posto para 
Serra da Saudade (MG) 
nas eleições gerais de 
2018. Em 2020, o mu-
nicípio recuperou o tí-
tulo. Também em Mato 
Grosso, o município de 
Boa Esperança do Nor-
te escolherá prefeitos e 
vereadores pela primei-
ra vez.

Voto facultativo
Nestas eleições, 

14.538.651 pessoas 
têm a opção do voto 
facultativo, permitido 
a eleitores com 16 e 17 
anos e a idosos a par-
tir de 70 anos. Desse 
total, 1.030.563 são 
jovens, 8.784.004 têm 
entre 70 e 79 anos, e 
4.658.495 têm entre 
80 e 99 anos. Existem 
65.589 idosos com 
mais de 100 anos ap-
tos a votar em 2020.

Mais informações 
podem ser obtidas no 
censo do TSE com o 
perfil do eleitorado 
brasileiro em 2020. O 
tribunal compilou os 
principais dados neste 
documento. Também 
é possível acessar o 
Repositório de Dados 
Eleitorais (RDE), que 
permite baixar tabelas 
com todos os dados do 
eleitorado e fazer cru-
zamentos estatísticos. 
(Fonte: Agência Brasil)
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neymar revela lista de famosas que já ficou 
e fala de bruna Marquezine: ‘Já amei, já foi’

Neymar revelou no 
jogo “Pego, Penso e 
Passo”, do canal de 
Matheus Mazzafera, 
nome das famosas 
que já se envolveu. 
Na lista, o jogador 
do Paris Saint-
Germain admitiu já 
ter trocado beijos 
com MC Mirella, 
admitiu ter ficado 
com Giovanna 
Lancellotti e falou 
da ex-namorada, 
Bruna Marquezine. 

Neymar abriu 
o jogo sobre sua 
vida amorosa em 
entrevista ao canal de 
Matheus Mazzafera 
no Youtube. Na 

brincadeira “penso, 
pego e passo”, o 
jogador do Paris 
S a i n t - G e r m a i n 
revelou uma lista de 
famosas que já se 
envolveu e reagiu 
ao se deparar com 
o nome de Bruna 
Marquezine, sua 
ex-namorada e com 
quem terminou o 
relacionamento há 
exatamente dois 
anos. “Essa não 
tem P na resposta 
pra ela. Já amei e 
já foi”, comentou 
ele, alvo de racismo 
em campo em jogo 
contra o Olympique 
de Marselha.

Jade Magalhães anuncia separação de luan 
santana: ‘preciso aceitar e seguir em frente’
Jade Magalhães 

se pronunciou 
pela primeira 

vez após circular 
notícia de fim do 
noivado com Luan 
Santana. A estilis-
ta confirmou o tér-
mino na manhã de 
ontem: ‘Não é fácil 
fechar a porta da-
quilo que, por anos, 
acreditei ser minha 
felicidade. A vida 
continua e chegou 
a hora de renascer’

Jade Magalhães 
confirmou o fim 
do relacionamento 
com Luan Santana. 
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O anúncio foi feito 
pela designer de 
moda em seu perfil 
do Instagram. “Eu 
sempre acreditei 
no amor e nas 
coisas mais puras 
e lindas que ele 
nos proporciona. 
Durante esses 12 
anos, dancei e me 
joguei de cabeça 
até a música acabar. 
Com o coração 
apertado, venho aqui 
compartilhar o fim 
da minha história 
com o Luan. Preciso 
aceitar e seguir em 
frente”, iniciou.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

Globo vai optar por estreante para viver 
Juma Marruá no remake de ‘pantanal’

Após muitos 
nomes ganharem 
torcida para darem 
vida a Juma Marruá 
no remake da 
novela ‘Pantanal’ a 
Globo decidiu que 
a personagem será 
interpretada por 
uma estreante.

Após Bruno 
Luperi afirmar que 
o remake da novela 
“Pantanal” será fiel 
à trama exibida em 
1990 pela extinta 
Rede Manchete está 
certo que o folhetim 
irá revelar uma atriz 
no papel de Juma 

(Cristiana Oliveira 
na primeira versão). 
A informação é da 
colunista de TV 
Patricia Kogut, do 
jornal “O Globo” 
e a decisão de não 
escolher um nome 
conhecido foi 
tomado pela direção 
do folhetim, que 
deve ir ao ar só em 
2022 e não mais no 
ano que vem. Ainda 
de acordo com a 
publicação, a equipe 
vai buscar uma atriz 
que seja parecida 
fisicamente com 
Cristiana.

RECEITAS

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

Modo de preparo 

aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
regue com o shoyu 
e o saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºC 190 ºC), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

INgredIeNtes

500 gramas de fei-
jão preto2 cebo-
la picadas2 dentes 
de alho4 colheres 
(sopa) de molho de 
soja (shoyu)4 folhas 
de louro1 litro de 
caldo de legumes2 
cenoura picadas500 
gramas de abóbora 
japonesa picada1 
chuchu300 gramas 
de mandioca (aipim 
ou macaxeira) cozi-
da• repolho picado 
a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o feijão. re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
acrescente a cebo-
la, o alho, a cenoura, 
a abóbora, o chu-
chu, a mandioca, o 
caldo de legumes, o 
shoyu e o louro. Co-
zinhe por 10 minutos.
devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. Fer-
va até as folhas es-
tarem ligeiramente 
cozidas.
polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

lasanHa 
VeGeTaRiana

FeiJoada 
VeGeTaRiana

INgredIeNtes

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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ingredientes

Modo de preparo

CosTelinHa 
assada CoM
 MandioCa

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

esTRoGonoFe 
de CaRne

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

Concessão de Licença

A Empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA 
BROMBERG LTDA , CNPJ 30.383.327/0003-12 , torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Nova 
Iguaçu, através do Processo n° 2017/012847, a Licença de 
Operação LO n° 001/2020 , válida até 10 de janeiro de 2025, 
para operar a(s) atividade(s) de fabricação e recuperação de 
peças e artigos metálicos , situada à rua Polar , n° 285 , no 
bairro Carmary em Nova Iguaçu.

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 

19 DE OUTUBRO DE 2020. PUBLICADO EM 20/10/2020 – CÓD-PMBR 198.

DECRETO N° 4.968, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 995.000,00 (Nove-
centos e noventa e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento 
vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com funda-
mento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em 
vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 995.000,00 (Novecentos e noventa e 
cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da 
anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme dis-
posto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.  

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTA-
ÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.122.001.2.037 3.3.90.39.00 91 80.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.3.90.39.00 15 30.000,00

PGM FMPGMBR 09.02.04.122.001.2.100 3.3.90.36.00 10 15.000,00

PGM FMPGMBR 09.02.04.122.001.2.100 3.3.90.92.00 10 10.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.105.2.139 3.3.90.30.00 17 60.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 12 800.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.1.028 4.4.90.51.00 91 20.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.52 00 40.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.92.00 00 20.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 30.000,00

PGM FMPGMBR 09.02.04.122.001.2.100 3.3.90.30.00 10 25.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.105.2.139 3.3.90.36.00 17 60.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 3.3.90.39.00 12 800.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Omitido do Jornal Hora H do dia 17/10/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº2675/SEMAD/2020 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
Exonerar a pedido, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, FERNANDA VIEIRA DA SILVA, do cargo em comissão de Secretário 
Adjunto de Proteção aos Animais, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

PORTARIA Nº2676/SEMAD/2020 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
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. 014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
AVERBAR, em ficha funcional da servidora MARCIA RANGEL DE FREITAS CORRÊA, ma-
trícula 10/04.697, ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS. O tempo de serviço de 1.002(hum mil, dois) dias, corresponden-
do a 02(dois) anos, 09(nove) meses e 02(dois) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS  que integram o processo admi-
nistrativo nº. 04/2696/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2677/SEMAD/2020 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
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. 014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
AVERBAR, em ficha funcional do servidor DENILSON FERREIRA, matrícula 10/25.651, ocu-
pante do cargo de Técnico de Radiologia, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. 
O tempo de serviço de 4.972(quatro mil, novecentos e setenta e dois) dias, correspondendo 
a 17(dezessete) anos, 07(sete) meses e 17(dezessete) dias, conforme Certidão de Tempo de 
Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS  que integram o processo 
administrativo nº. 04/1947/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2678/SEMAD/2020 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
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. 014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
AVERBAR, em ficha funcional da servidora CRISTINA BARBOSA CORRÊA, matrícula 
10/15.102, ocupante do cargo de Secretária Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação - SEMED. O tempo de serviço de 4.380(quatro mil, trezentos e oitenta) dias, corres-
pondendo a 12(doze) anos, 00(zero) meses e 00(zero) dias, conforme Certidão de Tempo de 
Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS  que integram o processo 
administrativo nº. 04/2224/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº2679/SEMAD/2020 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006.

R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

AMANDA CRISITINA 
DE FREITAS SOUZA 04/3500/2020 10/50.269 PROFESSOR 120 22/09/20 a 

19/01/21

AMANDA ROSA DOS 
SANTOS 04/3429/2020 10/53.155 PROFESSOR 120 17/09/20 a 

14/01/21

LARISSA CLECIA DA 
SILVA 04/3490/2020 60/69.992 ASSESSOR 

GABINETE 120 28/09/2020 a 
25/01/21

PORTARIA Nº2680/SEMAD/2020 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 97, da Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97,                               

                                                         R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA NOJO

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODOS

ROSICLEA 
PINTO SOUZA 04/3420/2020 10/18.338 TÉCNICO ENF. 08 02/10/20 a 09/10/20

ROSIMEIRE 
QUARESMA 04/3472/2020 10/20.431 AUXILIAR ADM. 08 30/09/20 a 07/10/20

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

PORTARIA Nº2681/SEMAD/2020 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
Tornar sem efeito a Licença para Atividade Política da servidora CLAUDIA CECÍLIA VEIGAS 
DE FARIAS, MATRÍCULA Nº 10/19.810 da Portaria Nº2136 de 07 de agosto de 2020, publicada 
em 08/08/2020. Conforme o processo administrativo nº 04/2144/2020. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretário Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

PORTARIA Nº2682/SEMAD/2020 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.
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. 014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
AVERBAR, em ficha funcional da servidora RENATA DA SILVA PASSOS, matrícula 10/04.557, 
ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SE-
MUS. O tempo de serviço de 1.395(hum mil, trezentos e noventa e cinco) dias, correspondendo 
a 03(três) anos, 10(dez) meses e 00(zero) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expe-
dida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  - INSS  que integram o processo administrativo 
nº. 04/3170/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamen-
tos funcionais. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente 
de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei 
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, comunica aos interessados que a licitação 
referente a Tomada de Preços nº 050/2020 objetivando a ELABORAÇÃO DO PLANO MUNI-
CIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO/RJ, com abertura da sessão pública prevista para o dia 20 de Outubro de 2020 
às 10:00 horas, que decide SUSPENDER o certame, em virtude de Pedido de Impugnação 
do Edital por Licitante, conforme processo Administrativo nº49/00028/2020.
Tão logo, atendido, nova data será marcada e comunicada por meio de publicação no Diário 
Oficial do Município e no Portal da Transparência (https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br).
Maiores informações na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 4º 
Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 
17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e 
apresentação de um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS –

SECRETARIA MUNICIAP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 03.000374/2016
TERMO: 004.
TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/SEMASDH/2016.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e a INSTITUIÇÃO CASA LAR VIVO RIO - CAL-
VIRIO.
OBJETO: Prorrogação do presente Termo de Colaboração.
PRAZO: 06 (seis) meses.
VALOR DA PARCERIA: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 13.019/2014.
DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 2020.

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

CONTRATO Nº 006/2020
PROCESSO: 0621/2020
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI-
CÍPIO DE BELFORD ROXO – PREVIDE
CONTRATADA: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
OBJETO: Primeira prorrogação do contrato de prestação de serviços de assessoria e consul-
toria financeira com o objetivo de auxiliar na gestão dos recursos do Regime Próprio de Pre-
vidência dos servidores públicos do Município de Belford Roxo, administrado pelo PREVIDE, 
oriundos da Licitação Modalidade Convite nº 004/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 009/2019, 
por 12(doze) meses, sem alteração de valores.
DATA DE ASSINATURA: 17 de setembro de 2020.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente

Omitido do Jornal Hora H do dia 18/09/2020.

Ajude-nos a manter 

a cidade limpa. 

Não jogue lixo nas ruas!
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taça saNtos duMoNt

O Nova Iguaçu 
está nas semis 
da Taça San-

tos Dumont. O time 
da Baixada visitou o 
São Gonçalo, no Al-
zirão, em Itaborai, no 
sábado (17), pela nona 
rodada da Taça Santos 
Dumont, venceu por 2 a 
0 e avançou de fase na 
competição. Os gols fo-
ram marcados por An-
derson Künzel e Gus-
tavo.

O Nova Iguaçu volta-
rá a campo nesta quar-
ta-feira (21), às 15h, no 
Estádio Jânio Moraes, 
o Laranjão, contra o 
Gonçalense. Por ter-
minar o primeiro turno 
como líder do Grupo B, 
os laranjas possuem a 
vantagem do empate. 

O jogo
O time laranja teve a 

chance de abrir o pla-
car logo aos dois minu-
tos da primeira etapa. 
O camisa 10 Gustavo 
recebeu cruzamen-
to de Rafinha, subiu 
e cabeceou. Porém, o 
goleiro Inho fez boa 
defesa. Por sua vez, o 
São Gonçalo não con-
seguia realizar infil-
trações de ataque. Isso 
por conta da boa atua-
ção do sistema defen-
sivo do técnico Her-
mes Junior.

Aos 25 minutos, 
após contra-ataque rá-
pido, Anderson Kün-
zel aproveitou a sobra 
após cabeceio de Neu-
haus e mandou para 
o fundo da rede. No 
restante da etapa ini-
cial, a equipe visitante 
controlou o adversário 
e foi para o intervalo 
com a vitória parcial.

A chance de decidir 
apareceu novamente 
no início do jogo para 

Gustavo. Desta vez, ele 
não desperdiçou. Aos 
seis minutos, o cami-
sa 10, bem posiciona-

do na diagonal direita, 
soltou o pé e ela en-
trou, sem chances para 
o goleiro. Após sofrer 

o 2 a 0, o São Gonça-
lo foi ao ataque e criou 
algumas chances. Po-
rém, na meta visitante 

estava o goleirão Luis 
Henrique para garantir 
o resultado positivo e a 
classificação.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

diVulGação

 Mesmo jogando em Itaborai, Laranjão mandou bem e vibrou com a classificação

noVa iGuaçu
 avança às semifinais

 Vitória sobre o são Gonçalo 
garantiu o time na outra fase 


