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Aquele Abraço!!!
No domingo (15) rolou mais uma
eleição municipal em cada cidade do
Brasil. Antenado nas acontecências
culturais da Baixada e Belford Roxo, aonde vive, o professor, escritor, músico, compositor e cantor, Seu Mathias,
não poupou pedidos aos colegas artistas para que votassem
em candidatos a prefeitos e vereadores identificados com
a arte e a cultura. Você é Fera Mathias! Aquele Abraço!!!

Quintal do
Prego

INOCENTES DE BELFORD ROXO
apresenta clipe do samba-enredo

DIVULGAÇÃO

O samba que a agremiação
cantará no Sambódromo tem
como tema a celebração que
acontece no Pátio do Terço,
no Centro de Recife, à meia-noite da Segunda-Feira de
Carnaval e é uma homenagem
à cultura tipicamente pernambucana. Vinte maracatus nação se apresentam celebrando
a memória de seus ancestrais
e negros escravos que foram
responsáveis pela criação do
maracatu. A cerimônia religiosa é realizada com as luzes
apagadas e cantos. O autor
do enredo é o jovem carnavalesco Luca Milato. O hino
da Inocentes foi criado pelos
compositores Cláudio Russo, Júnior Fionda, Lequinho,
Tem-Tem Jr, Tem-Tem Sampaio, Altamiro, Fadico e Marcelinho Santos, e foi gravado
na voz do cantor oficial Tem-

Quem anda eufórico
com a provável volta dos
saraus nas próximas semanas é o professor e poeta
Ronaldo Calazans (foto),
o Preguinho, fundador do
Sarau Um Dedo de Prosa
e uma Pitada de Poesia, do
bairro Vila Nova, em Nova
Iguaçu. Sabe qual a nova
dele? O Quintal do Prego.
Isso mesmo! Preguinho
criou um quintal cultural.
Antes de ser oficializado,
o novo espaço já dá o que
falar nas redes sociais.

Tem-Tem Sampaio canta o enredo “A meia noite dos tambores silenciosos”

-Tem Sampaio.
“Devido a pandemia da
covid-19, optamos por não
realizar disputa de samba,
mas resolvemos reunir compositores consagrados para
criar um sambão a altura que
o tradicional evento merece,

pois trata-se de uma festa tipicamente brasileira, que teve
início em Pernambuco, na década de 60. O resultado foi
espetacular e temos um samba
de qualidade, que com certeza
irá agradar a todos os foliões e
à imprensa. Por enquanto va-

mos ouvir o samba nas plataformas digitais e pedir a Deus
que a vacina seja logo descoberta e possamos fazer nosso
povo feliz com nossos ensaios”, declarou o presidente
da Inocentes de Belford Roxo,
Reginaldo Gomes.

O SOMBRA

PARCERIA COM SERGINHO MERITI

Xande de Pilares “Nos
Braços do Povo” foi lançado
GUTO COSTA / DIVULGAÇÃO

JOTA CARVALHO

X

jota.carvalho@yahoo.com

EXPEDIENTE

ande de Pilares
lançou na sexta-feira, dia 13, em
todas as plataformas digitais, o volume 2 do DVD
“Nos Braços do Povo”. O
single “Tente me perdoar”,
composição do sambista com o amigo Serginho
Meriti, é a música de trabalho desta segunda parte.
“A letra de “Tente Me
Perdoar” é praticamente
toda do Meriti. Era uma
melodia que eu já tinha,
tentei escrever várias coisas, mas um dia liguei
para o Serginho e mandei
a melodia. Assim como a
gente precisa experimentar a roupa para ver se serve, a gente precisa ver se
a letra cabe na música ou
vice-versa. Neste caso só
tinha a música e o Meriti
colocou toda a sua emoção
e a sua genialidade nesta
história que eu acho super
bacana e muito atual.” comenta Xande.

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Ex-vereador com
saudade das eleições
Em tempos de eleições,
Cão Misterioso, agente
farejador aqui do SOMBRA, trouxe uma que
bombou na equipe. Se
liguem. Um ex-vereador
tido como 171 formado
depois de 5 cervejas e um
conhaque, vomitou um

podre. “O malandro disse
que quando tinha mandato, imitou os colegas de
Brasília na armação das
presenças em sessões.
Mais: que estava com
saudade de ser político,
de correr atrás do voto e
de mentir para o eleitor”.

“Vai dar o botão hoje?”, a senha
Cachorrão continua:
“o ‘sete’ disse que tinha
senha entre ele e seus
‘contratados’, assessores ou não, para que,
mesmo em espírito, sua
presença fosse confirmada. Era a pergunta

‘vai dar botão hoje?’.
Geralmente, o outro
lado dava botão e paaaah!, garantia graninha
por fora. Tem pilantra
pra tudo. Se davam outro ‘botão’, é outra história”.

Mandava dizer que não estava

“Tente me perdoar”, é a composição de trabalho do novo DVD do sambista

O volume 2 do DVD
também traz as canções
“Clareou”, “Fã do Amor
da Gente”, “Gratidão”,
“Brisa”, “A Gente Precisa
Um Do Outro”, “Nos Braços do Povo”, “#Respeito

Já”, “Coração Radiante”,
“Marinheiro Só” e “Cada
Macaco No Seu Galho
(Cho Chuá)”, além das
participações de Diogo
Nogueira no samba “Deus
é Mais”, André Renato na

música “Eu Sou de Jorge”, Sombrinha em “É
Sempre Assim” e Mumuzinho e Tiee dividem as
vozes no pout-pourri “O
X da Questão” e “Trilha
do Amor”.

“Sem contar o paletó
na cadeira principal do
gabinete, que também
funcionava e às vezes
abonava o dia do espírito vagabundo. ‘O exemplo vem de cima. Meu
padrinho lá de Brasília
me ensinou os macetes
desde o primeiro mandato. Deu certo’. Não

podemos deixar de falar
da boa vontade do cara
em atender a população
(sqn). Na maioria das
vezes, se trancava no
banheiro e pedia para
alguém dizer que ele
não estava. Ganhava um
bom salário para enganar seus eleitores”, completa Cão Misterioso.
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Quem
também
avançou e com moral
jota.carvalho@yahoo.com
para mais uma gestão em Nova Iguaté o final da
noite de do- çu foi o ex-vereador e
mingo, 15 de ex-deputado, Rogério
novembro, algumas ci- Lisboa, do PP. Lisboa
dades da Baixada Flu- recebeu 218.396 vominense haviam apu- tos, o que equivale a
rado 100% dos votos 62,10% dos sufrágios.
Na Caçulinha da
válidos para prefeito.
Entre essas, Belford Baixada, Jorge MiranRoxo, Nova Iguaçu, da, do PL, se reelegeu
Nilópolis e Mesquita, para comandar Meselegeram seus prefei- quita, com 69.174 votos (78,63%).
tos.
Em
Nilópolis,
Como era esperaAbraãozinho
(PL) será
do, Waguinho Carneiro, do MDB, levou de o novo prefeito da
cara a reeleição para Terra da Beija-Flor. O
mais quatro anos de jovem ganhou 40.011
mandato à frente da votos, ou seja, 48,97%
Prefeitura de Belford do total.
Em São João de MeRoxo. O novo Mito da
cidade somou 162.180 riti haverá segundo
turno no próximo dia
votos (80,39%).
JOTA CARVALHO
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29, entre o atual prefeito Dr. João (DEM)
e o deputado estadual Léo Vieira (PSC).
O prefeito obteve
32,27% dos votos, enquanto o deputado somou 19,57%.
O emedebista Washington Reis, atual
mandatário de Duque
de Caxias, recebeu
212.354 votos em primeiro lugar, mas sua
candidatura está sub
judice. Só a Justiça
poderá decidir se ele
segue na cadeira de
comandante político
de Caxias.
Nas próximas edições, o HORA H vai
mostrar outros prefeitos eleitos e os vereadores que ganharam a
eleição na região.

PM reforçou segurança para eleições municipais no estado

Para garantir que as
eleições municipais do
domingo (15/11) transcorressem sob clima de
paz em todo o território
estadual, a Secretaria de
Estado de Polícia Militar
do Rio de Janeiro elaborou um planejamento de
segurança, com significativo reforço de efetivo e uma novidade: pela
primeira vez foram empregadas aeronaves remotamente pilotadas para
auxiliar o patrulhamento
nas vias públicas e locais
de votação.

Elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional, o planejamento
estabeleceu o emprego de
22.036 policiais militares
e a mobilização de todas
as unidades da corporação. As folgas e as férias
foram suspensas para que
um efetivo maior fosse
empregado.
“As aeronaves remotamente pilotadas, popularmente
chamadas
de drones, foram empregadas pela primeira vez
num grande evento. Essa
primeira experiência foi

aplicada na Região Metropolitana, onde há uma
complexidade maior”, explica a porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Gabryela Dantas.
Pilotados remotamente por especialistas do
Grupamento Aeromóvel
(GAM) da PM, os drones sobrevoaram bairros
da Região Metropolitana, transmitindo imagens
em tempo real para os
centros de operações instalados no Quartel General, no Centro Integrado
de Comando e Controle

(CICC), no GAM e até
para aparelhos celulares
de comandantes de unidades estratégicas.
“Essas imagens dinamizam nossa capacidade operacional, tanto para atuar
preventivamente quanto
para intervenção de pronto
emprego em situações de
emergência”, acrescenta a
tenente-coronel.
Os policiais estiveram
presentes nos 4.892 locais
de votação e em vias urbanas e estradas. A Polícia Militar atuou ainda na
escolta das urnas eletrô-

nicas e na segurança dos
polos eleitorais, onde são
guardadas as urnas para a
contabilização dos votos.
Além dos batalhões de
área e do efetivo de setores administrativos, o
planejamento contemplou
também as unidades de
policiamento especializado – Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão
de Policiamento em Vias
Expressas (BPVE), Rondas Especiais de Controle de Multidões (Recom),
Grupamento de Polícia
Ferroviária (GPFer), Re-

gimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão
de Policiamento em Áreas
Turísticas (BPTur) e Batalhão Especializado em
Policiamento de Estádios
(BEPE).
Com reforço de efetivo, as unidades de operações especiais estiveram
de prontidão para atuar
em situações de emergência: Batalhão de Operações Policiais Especiais
(Bope), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq),
Batalhão de Ações com
Cães (BAC) e GAM.
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A Polícia Federal recuperou mais peças pertencentes ao acervo
da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, em Duque de Caxias.
Esta é a sétima obra recuperada desde 2016. A corporação não
deu maiores detalhes sobre onde a obra foi encontrada.
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Nas primeiras semanas de novembro houve um aumento de pacientes com sintomas de Covid-19 nas emergências. Hoje, 137 pessoas
aguardam transferência. Na rede municipal do Rio a ocupação dos
leitos de UTI está em 92% (243 pacientes internados).

PT MIRA EM MORO I

AGÊNCIA BRASIL

O ex-juix Sérgio Moro
contratou uma empresa
para cuidar de sua imagem
política e fazer sua carreira de palestrante levantar
voos estratosféricos para
a área corporativa. Mas
ele terá que encarar um
‘inimigo’ não tão oculto
assim.

Brasil escala a parede
do abismo da recessão

AQUI SE FAZ...II
O Partido dos Trabalhadores estuda monitorar
todas as palestras que o
ex-magistrado irá realizar.
Ao decidir por mirar em
Moro, o parttido ‘vermelho’ leva ao pé da letra a
máxima ‘aqui se faz, aqui
se paga’, tendo como vítima seu líder máximo.

‘INVESTIGAÇÃO III
O ex-presidente Lula sofreu para provar que eram
lícitas suas palestras feitas
pós-Pallácio do Planalto.
Decorreram mais de dois
anos para que a Lava Jato
reconhecesse que as 23 palestra de Lula a empreiteiras investigadas pela força-tarefa eram legais.

EDITORIAL

Cabo Frio ganha lixo de presente
Nas comemorações
dos 404 anos de Cabo
Frio, ocorrido na última
quarta-feira, a cidade da
Região dos Lagos, ganhou um presente vergonhoso de falta de educa-

ção. O point turístico do
litoral fluminense virou
um enorme lixão, com
sujeira praticamente espalhada por diversos
pontos, principalmente
nos locais onde forma

SEM PROVAS IV
“Não houve comprovação de que os valores bloqueados possuem origem ilícita”,
decidiu a juíza Gabriela Hardt, da Justiça
Federal do Paraná, no último dia 24 de setembro. “Deve-se presumir sua licitude”,
encerrou a decisão da magistrada.

realizados os shows,
como Praia do Forte e no
distrito de Tamoios. Infelizmente, a festa teve
mau exemplos de como
não tratar uma cidade
como ela merrece.

CAMPANHA
Na próxima segunda-feira, o Sesc RJ e
Senac RJ veículam na TV a campanha ‘Ninguém faz o que a gente faz’, O comercial ressalta a importância das duas instituições no
trabalho voltado para o bem-estar social e a
educação profissional do RJ.

O ministro da Economia, Paulo Guedes,
anunciou ontem uma boa
nova no campo da economia do Brasil. Ao participar ao virtualmente
do 39º Encontro Nacional do Comércio Exterior
(Enaex), ele disse que o
país está oficialmente
saindo da recessão. “Recebemos hoje a notícia
de que o Brasil está oficialmente está saindo da
recessão”, disse Guedes.
Guedes destacou que
sua “hipótese de trabalho” é que as contaminações pelo novo coronavírus estão em queda e que
a “vacina está chegando”. “O Brasil está conseguindo combater a doença. Isso é um fato que
está acontecendo do lado
da saúde. Do outro lado,
da economia, é um fato
que o Brasil está saindo
da recessão”, enfatizou.
Para o ministro, o governo tem cerca de um

ano e meio para transformar a retomada da economia em crescimento
sustentável. “Em vez de
uma onda de consumo,
em uma forte recuperação cíclica, o desafio é
transformar isso na ampliação da capacidade
produtiva.”
O Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado
para o período), divulgado nesta sexta-feira,
mostrou
crescimento
de 9,47% no terceiro
trimestre deste ano, na
comparação com o segundo trimestre. Em
setembro, comparado a
agosto, houve expansão
de 1,29%.
Em relação ao terceiro
trimestre do ano passado,
foi registrada queda de
3%. Em 12 meses encerrados em setembro, houve retração de 3,32%.
Fonte: Agência Brasil.

EDUCAÇÃO

Funbel abre inscrições para curso
O início das aulas está previsto para a segunda semana de dezembro
DIVULGAÇÃO/`PMBR

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A

MUNDO

Fundação de Desenvolvimento
Social de Belford
Roxo (Funbel) abrirá nos
dias 17 e 18 de novembro,
das 9h às 16h, a seleção
para a formação de turmas
para o Curso Básico em
Libras (Língua Brasileira
de Sinais) promovido por
sua Central Municipal de
Intérpretes de Libras (Cemil). O início das aulas
está previsto para a segunda semana de dezembro,
sendo confirmada, aos
selecionados, via e-mail e
telefone.
A iniciativa é destinada
aos servidores (funcionários da Prefeitura de Belford Roxo) e população,

Clarice Santos com o coordenador da Cemil e professor de Libras, Carlos Fidalgo

sendo ofertada uma turma para cada segmento.
A oferta são de 40 vagas
por turma, a serem preenchidas de acordo com os
critérios da seleção.
O curso básico em Libras possui carga horária
total de 24h e será ministrado pelo coordenador da
Cemil e professor de Libras Carlos Fidalgo Tils.
“A ideia geral é apresentar, de forma introdutória,
aspectos linguísticos da
Libras, permitindo que
os participantes adquiram
vocabulário básico para
comunicação em Libras
com os surdos em situações do dia a dia, principalmente para aqueles
que trabalham em setores
públicos com atendimento direto a população e

consequentemente com
a comunidade surda”,
destacou a presidente da
Funbel, Clarice Santos.
Documentação
necessária
As inscrições poderão
ser feitas no setor da Cemil,
localizada na Funbel, Rua
Adélia Sarruf, 39, Areia
Branca, Belford Roxo. Documentos necessários: RG,
CPF, comprovante de residência e para os funcionários da Prefeitura também
será exigido comprovante
de vínculo como servidor
de Belford Roxo.
Em caso de dúvidas
ou para obter mais informações, basta entrar
em contato com a Cemil
pelo telefone / whatsapp
(21)2662-0012.

Biden consolida vitória no Arizona

ESTADOS UNIDOS - O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, consolidou sua vitória eleitoral conquistando
o estado crucial do Arizona na noite
da última quinta-feira, mas a transição
de seu governo continua em um limbo
político porque o presidente, Donald
Trump, se recusa a aceitar a derrota.
Projeções mostraram Biden vencendo no Arizona, depois de mais de
uma semana de contagem de votos,
disse a consultoria Edison Research. Ele se tornou somente o segundo candidato presidencial democrata
em sete décadas a vencer no estado
tradicionalmente republicano.
O triunfo de Biden no Arizona dá
ao democrata 290 votos no Colégio

Eleitoral, que determina o vencedor
– mais do que os 270 necessários. Biden também está vencendo a votação
popular por mais de 5,3 milhões de
votos, ou 3,4 pontos percentuais.
Faltando poucos estados que ainda
contam votos, a matemática eleitoral
é desalentadora para Trump, que alega sem provas que a eleição foi maculada por fraude generalizada.
Para anular a vantagem de Biden,
o republicano Trump teria que superar sua dianteira em ao menos três dos
estados-chave. A equipe de Trump
iniciou ações civis que contestam a
contagem de votos em vários estados,
mas algumas já foram descartadas pelos juízes.

REUTERS/ANDREW HARNIK/POOL/DIREITOS RESERVADOS

Biden é o Ele é o 2º candidato democrata a vencer no estado em sete décadas

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2020

HORA

ESPORTES 5

CANO NELES!!!

BRASILEIRÃO SÉRIE A

Com dois gols do argentino, Vasco vence o Sport no Recife
JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

A

noite foi feliz para o
Vasco da Gama no
Nordeste. Jogando
na Ilha do Retiro, na capital
pernambucana, o Gigante
da Colina venceu o Sport
Recife por 2 a 0, chegou
aos 22 pontos e se afastou
do incômodo Z4 do Campeonato Brasileiro. Os gols
do triunfo cruzmaltino no
sábado (14) foram assinalados pelo argentino Germán
Cano. O oitavo e o nono
gol do camisa 14 na competição nacional fizeram o
time cruzmaltino quebrar
um tabu que já durava oito
anos, tendo em vista que a
última vitória sobre o Leão
em seu estádio havia sido
em 2012. O time comandado por Ricardo Sá Pinto
volta a atuar na quinta-feira
(19), às 19 horas, diante do
Fortaleza, em jogo remarcado da 16ª rodada.

O jogo
Mesmo atuando fora de
casa, o Vasco tomou a iniciativa e foi para cima do
Sport logo nos primeiros
minutos,
especialmente
pelo lado esquerdo do ataque, por onde caíam Talles,
Benitez e Neto Borges. A
primeira oportunidade, inclusive, foi criada por esse

setor. Aos 13, Neto Borges
escapou pela esquerda, cruzou na medida e Léo Matos
finalizou por cima. Apostando nos contra-ataques, o
Leão da Ilha respondeu aos
18, quando Leandro Barcia
parou na defesa de Fernando Miguel. O Rubro-Negro
ensaiou uma blitz nos minutos seguintes, mas sem
sucesso,
principalmente
porque o Cruzmaltino manteve a mesma postura. O
prêmio veio aos 24 minutos
através de uma jogada com
assinatura argentina. Léo
Gil avançou pela esquerda e cruzou para Germán
Cano, que não desperdiçou
e fez Vasco 1 a 0.
Em desvantagem no
marcador, o Sport se lançou ao ataque em busca do
empate e quase conseguiu
atingir esse objetivo aos 32
minutos. Na oportunidade,
Thiago Neves cobrou falta
na direção da intermediária
e a bola sobrou para Lucas
Mugni chutar por cima da
meta defendida por Fernando Miguel. Com os donos
da casa tomando a iniciativa, o Vasco recuou as linhas
e passou a explorar os contra-ataques. Em dois deles,
puxados por Talles Magno,
a falta de capricho no último passe impediu o Gigante da Colina de ampliar sua
vantagem. No derradeiro

lance da etapa inicial, Andrey fez um lindo lançamento para Léo Matos. O
lateral-direito bateu cruzado e obrigou Maílson a fazer um milagre.
Com Mikael no lugar de
Jonathan Gomez, Jair Ventura fez com que o Sport
Recife retornasse para o
segundo tempo mais ofensivo. Apesar de ter mais
posse de bola, os donos da
casa não conseguiram levar
perigo no princípio da etapa final. O Vasco, por sua
vez, demonstrou eficiência.
Quando o cronômetro marcava nove minutos, Andrey
lançou Neto Borges que
cruzou rasteiro e Germán
Cano empurrou para o fundo do barbante.
Ricardo Sá Pinto colocou sangue novo na equipe
pouco depois de ampliar a
vantagem para 2 a 0. Uma
das novidades foi o zagueiro Jadson, contratado
recentemente junto ao futebol europeu. Em sua estreia, o defensor precisou
trabalhar, pois o Sport passou a insistir em arremates
de longa distância e bolas
alçadas para grande área.
As investidas, porém, não
surtiram efeito. Bem postado na retaguarda, o Vasco da Gama demonstrou
maturidade para segurar o
resultado.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

Germán comemora o primeiro gol cruzmaltino na Ilha do Retiro, em Pernambuco

FICHA TÉCNICA
SPORT 0 x 2 VASCO

LOCAL: Ilha do Retiro, Recife (PE)
DATA/HORA: 14/11/2020 - 16h30
ÁRBITRO: Héber Roberto Lopes (SC)
ASSISTENTES: Thiaggo Americano Labes (SC) E Johnny Barros de Oliveira (SC)
ÁRBITRO DE VÍDEO: Braulio da Silva Machado (SC)
CARTÃO AMARELO: Tiago Reis (Vasco da Gama)
GOLS: Germán Cano aos 24min/1ºT e 09min/2ºT
>> SPORT RECIFE: Maílson, Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Márcio Araújo (Júnior Tavares), Ricardo, Leandro Barcia, Jonatan Gomez (Mikael),
Lucas Mugni e Thiago Neves (Hernane Brocador).
Técnico: Jair Ventura.
>> VASCO DA GAMA: Fernando Miguel; Werley (Jadson), Marcelo Alves e Ricardo; Léo Mattos (Vinícius), Léo Gil, Andrey, Martín Benitez (Yago
Pikachu) e Neto Borges; Talles Magno (Gustavo Torres) e Germán Cano (Tiago
Reis). Técnico: Ricardo Sá Pinto.

Duque faz cinco de novo e assume o topo do Grupo A
O Duque de Caxias
aplicou mais uma goleada na tarde de sábado
(14), em Cardoso Moreira, na partida válida pela
sexta rodada do segundo
turno. Na mesma semana
em que goleou o Bonsucesso por 5 a 0, na quarta
(11), em Xerém, o Tricolor bateu a equipe do
Campos por 5 a 1 e segue
invicto em jogos fora de
casa - quatro vitórias e
três empates.
Com dois gols de Rafael Tanque e George, e um
de Alex Pixote, o Duque
foi aos 12 pontos, assumiu a liderança da Taça
Corcovado e chegou a
marca de 10 gols em apenas dois jogos. Curiosamente, todos os autores
são artilheiros do time
na temporada: Rafael
Tanque cinco gols; George e Alex Pixote quatro.
Dessa forma, o time do
técnico Tinoco somou 28
pontos, e se garantiu na
atual terceira colocação
da classificação geral da
Série B1 e pelo menos na
Série A2 de 2021

ves cruzou pela esquerdo,
Maikon Aquino desviou
no meio da área e George
aparecer para dar de chapa no canto direito do goleiro. Com o placar inaugurado, o Tricolor seguiu
trocando passes e criando
oportunidades pelo lado
canhoto. E, assim como
o primeiro, ampliou o
placar novamente após
criação pelo mesmo lado.
Aos 27, a bola chegou até
Rafael Tanque dentro da
área. Com inteligência, o
camisa 9 deu passe para
Alex Pixote que, na cara
do gol, colocou a bola nas
redes. Atordoados, os donos da casa até tentavam
sair para o ataque, principalmente com o atacante
Gilssandro, mas a defesa ou o goleiro Bruno
conseguiam intervir. Por
outro lado, o Tricolor da
Baixada mostrava entrosamento e não encontrava dificuldades para chegar até o gol do Campos.
Assim, aos 32 minutos,
Maikon Aquino driblou
dois marcadores, entrou
na área e foi derrubado
pelo goleiro Elvis. PênalO jogo
ti para o Duque. Rafael
Não deu tempo nem de Tanque cobrou com caterespirar e o Duque saiu na goria para colocar 3 a 0
frente. Logo no primeiro no placar antes do interminuto de jogo, Gonçal- valo.

ARTHUR BARRETO / DCFC / AMS

Com show de Rafael Tanque e George, Tricolor da Baixada goleou o Campos, em Cardoso Moreira, pela Série B1

GOLEADA SACRAMENTADA EM CARDOSO MOREIRA
O segundo tempo começou com o Campos
dando sustos na defesa
do Duque de Caxias.
Em três boas oportunidades o goleiro Bruno
conseguiu fazer intervenções precisas e
garantir. Numa delas,
aos 22, em contra-ataque pelo lado esquerdo, Yuri ficou de frente
com o goleiro do Duque, que fez boa defesa
com o pé em chute cruzado. Por outro lado, o
Tricolor administrava
as ações do jogo, mas
sempre chegava com

perigo.
Aos 28, quando a
partida parecia dar uma
desanimada, o artilheiro do Duque de Caxias
Rafael Tanque apareceu para marcar o seu
quinto gol na B1. Após
bola levantada, Alex
Pixote ajeitou de peito
para o camisa 9. Com
um chute forte de fora
da área, a bola quicou
na frente do goleiro e
foi parar no fundo das
redes. Buscando diminuir o prejuízo, o Campos chegou com perigo
em mais duas vezes.

Em um desses lances,
aos 35, Nicolas finalizou de fora da área e
mandou a bola no canto
direito de Bruno.
Nos minutos finais, o
rapaz do placar só não
trabalhou novamente
porque não havia placar. Contudo, gol é o
que não faltou. Aos 41,
o goleiro Elvis acabou
pegando a bola com a
mão depois de recuou
com os pés do zagueiro. Dessa forma, o juiz
marcou tiro livre indireto para o Tricolor.
Na cobrança pelo lado

direito da grande área,
Alex Pixote ajeitou
para George encher o
pé e fazer o quinto em
Cardoso Moreira.
>> Próxima peleja
- Sem ter tempo para
pensar, o Duque já se
prepara para a próxima
rodada do Campeonato
Carioca Série B1. Nesta
quarta (18), às 15h, em
Xerém, o Tricolor receberá o Sampaio Corrêa
pela sétima rodada da
Taça Corcovado.
(Fonte:
Sidney Araujo /
DCFC / MAS)
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Governo do Estado repassa R$
285 milhões para as prefeituras

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O

Governo do Estado repassou nesta
semana R$ 285
milhões para os 92 municípios fluminenses. O
depósito feito pela Secretaria de Fazenda refere-se
ao montante arrecadado
no período de 03 a 06
de novembro. Os valores
correspondem à distribuição de parte da arrecadação dos tributos ICMS e
IPVA às administrações
municipais.
O total depositado em
novembro foi de R$ 344
milhões. Desde o início
deste ano, ao adicionar as
cotas-parte e os repasses
relacionados às transferências federais e à receita diretamente arrecadada
pelo Estado, os municípios receberam um total
acumulado de R$ 9,94
bilhões.
Os depósitos semanais são feitos por meio

da Secretaria de Fazenda, conforme prevê a Lei
Complementar nº 63, de
11 de janeiro de 1990.
As consultas dos valores
dos exercícios anteriores
podem ser feitas no Portal do Tesouro do site da
Fazenda (www.fazenda.
rj.gov.br).
Os valores semanais
transferidos aos municípios fluminenses variam
em função dos prazos
fixados na legislação vigente. Dependendo do
mês, pode haver até cinco datas de repasses. As
variações destes depósitos oscilam conforme
o calendário mensal, os
prazos de recolhimento
tributário e o volume dos
recursos arrecadados. A
agenda de recolhimento
tributário pelos contribuintes está concentrada
no dia 10 de cada mês.
cípios da arrecadação de
Royalties do petróleo e dos
Índice de Participação tributos IPI e ICMS são
dos Municípios
liberados de acordo com
Os repasses aos muni- os respectivos Índices de

DIVULGAÇÃO

O Índice de Participação dos
Municípios (IPM) é variável

DIVULGAÇÃO/SEEDUC

Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é um dos 92 beneficiados
semanalmente com verbas do estado

Participação dos Municípios (IPM), apurados anualmente para aplicação no
exercício seguinte, conforme determina a Constitui-

ção Federal e observado o
disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de
11 de janeiro de 1990, nas
Leis Estaduais nº 2.664, de

27 de dezembro de 1996, e
nº 5.100, de 04 de outubro
de 2007, e no Decreto Estadual nº 46.889, de 20 de
dezembro de 2019.

Furnas contrata energia
solar por 15 anos;
R$ 4 bi é o valor
Furnas anunciou, na
sexta-feira (13), a contratação de 15 empreendimentos de energia solar,
para comercialização a
partir de 2024. No total,
serão mil megawatts de
potência instalada, distribuídos entre os estados da
Bahia, do Ceará e da Paraíba.
A decisão foi resultado de leilão realizado
na quinta-feira (12) pela
estatal, para compra de
longo prazo de energia
elétrica incentivada de
novos empreendimentos
de fontes eólica e solar no
Ambiente de Contratação
Livre (ACL). O investi-

mento estimado pelas empresas responsáveis pelos
ativos é de cerca de R$ 4,1
bilhões.
“O aumento da participação da energia solar e
eólica na matriz elétrica
é um fenômeno mundial.
No Brasil, que tem uma
das matrizes mais limpas do mundo, não pode
ser diferente, pois ainda
temos muito potencial a
desenvolver. As empresas
Eletrobras, com 96% da
sua geração baseados na
energia limpa, são importantes impulsionadoras da
economia de baixo carbono”, afirmou o presidente
da Eletrobras, Wilson Fer-

reira Junior.
Os empreendedores geradores interessados em
vender energia para Furnas fizeram ofertas para
quatro produtos: duas entregas de energia eólica e
duas de solar nos submercados Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste de
2024 a 2038.
Participaram do leilão
Sociedades de Propósitos
Específicos (SPEs), subsidiárias integrais e consórcios. Os interessados
também precisaram apresentar histórico positivo
na implantação de empreendimentos e demonstrar
parâmetros econômico-fi-

SONINHA VILL / GIZ

CARINA ROCHA / PMR

A decisão foi resultado de leilão realizado pela empresa nos últimos dias

nanceiros saudáveis.
“A partir deste certame, a empresa contribui
com a expansão da oferta
de energia no Brasil, por
meio da viabilização de
projetos no mercado livre,
o que já se constitui como
uma realidade e também

uma tendência para o futuro. Nossa intenção é
fazer bons negócios com
a revenda de energia e
ajudar na expansão do setor elétrico, mesmo sem
participar diretamente da
construção de novos empreendimentos”, concluiu

Pedro Brito, presidente de
Furnas.
As informações foram
divulgadas pela assessoria
de Furnas. Dados completos podem ser acessados
na página da empresa na
internet.
(Fonte: Agência Brasil)

Jingle eleitoral de Mesquita é copiado em outras cidades
Durante a campanha
eleitoral de 2020, Mesquita conheceu o hit “Mesquita não pode parar”, jingle
utilizado pelo candidato a
reeleição para prefeito da
cidade, Jorge Miranda. A
música foi criada pelo cantor e compositor de Funk,
Mc SL, tornando-se motivo de animação durante as
caminhadas pelo município.
Atualmente, com 59%
das intenções de voto de
Mesquita, Jorge Miranda
tem mais de 160 apoiadores em sua chapa eleitoral,
que leva o mesmo nome
do seu jingle. Com maioria

de Projetos e Marketing,
Mc SL se formou graças
a sua música. Foi com o
dinheiro que ganhava nos
bailes do Rio de Janeiro,
que pagou sua faculdade e
construiu sua vida.
Hoje, casado e pai de
uma filha, exerce a profissão que escolheu, além
de usar o funk como uma
fonte de renda alternativa.
A parceria para o jingle
não começou em 2020, ele
já conhecia o candidato a
prefeito pelo Partido Liberal, Jorge Miranda, de anos
anteriores, quando passou
MC SL
Analista de Sistemas e pelos palcos do AniversáPós-graduado em Gestão rio de Mesquita.

DIVULGAÇÃO

dos vereadores em exercício ao seu lado, ele leva
grandes grupos para a rua,
garantindo a diversão dos
seus eleitores.
A música fez sucesso
e, por isso, passou a ser
copiada em outras cidades. Cristiano Santos, que
carrega o mesmo número
eleitoral que o atual prefeito de Mesquita, utilizou
a música em um de seus
vídeos de campanha para
a prefeitura de Belford
Roxo.

O autor da música de campanha, MC SL, foi imitado em outros municípios
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“Havia ‘relação’ entre
todos”, diz delegada
CASO FLORDELIS

Deputada é acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido pastor

REPRODUÇÃO

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

N

a
sexta-feira
(13), a delegada
Barbara Lomba,
responsável pela investigação da morte do pastor
Anderson de Carmo, disse, em audiência, que “na
casa de Flordelis havia
relações {sexuais} entre
todos”.
“Havia relações entre
todos ali. Flordelis não
se relacionava só com o
Anderson e o Anderson
não se relacionava só com
ela”, disse a delegada, que
é testemunha de acusação.
A delegada ainda disse
mais: “As relações eram
baseadas na mentira. Es-

tabeleceu-se uma lógica
de relação familiar baseada em estratégia, e
fachadas tinham que ser
montadas. Muitas coisas
que aconteciam na casa
não poderiam aparecer”,
afirmou.
Vale lembrar que, antes de se tornar marido de
Flordelis, Anderson já havia sido um de seus filhos
adotivos, e também seu
genro.
Flordelis é acusada de
ser a mandante do assassinato de seu marido, em 16
de junho de 2019. O crime
foi cometido por um dos
A pastora evangélica e parlamentar (C) sempre se orgulhou de ter muitos ‘filhos adotivos’
seus 55 filhos, e mais oito
deles são acusados de en- ciada pelo Ministério Pú- torpe, meio cruel e impos- nosa, falsidade ideológica tentativa de homicídio devolvimento.
blico por homicídio tripla- sibilidade de defesa da e uso de documento falso. vido aos envenenamentos.
A deputada foi denun- mente qualificado (motivo vítima), associação crimi- Ela responderá ainda por
(Fonte: JC On-Line)

Dois homens morrem após acidente
de moto em Santa Eugênia
Na madrugada de ontem,
dois motociclistas morreram em acidente, quando
seguiam na motocicleta
que os transportavam, em
Nova Iguaçu. Identificados
como Anderson Conceição, de 33 anos, e Edmilson
de Souza Correia, de 30, as
vítimas não resistiram após
o veículo se chocar contra
um muro na Avenida Governador Roberto Silveira,
próximo ao conjunto habitacional conhecido por
‘Pombal da Roberto Silveira’, localizado no bairro
Santa Eugênia.
O acidente ocorreu por
volta das 5h, segundo a

REPRODUÇÃO

Vítimas não resistiram ao choque após veículo bater contra o muro e morreram no hospital

Projeto proíbe discriminar trans
por uso de banheiros públicos

O Projeto de Lei
5008/20 proíbe expressamente a discriminação
baseada na orientação
sexual ou identidade de
gênero em banheiros,
vestiários e assemelhados, nos espaços públicos,
estabelecimentos
comerciais e demais ambientes de trabalho.
Isso significa que, se
a proposta for aprovada
pelos parlamentares, o
uso desses espaços poderá ser feito de acordo
com a identidade de gênero com a qual o sujeito
se identifica.
Autor da proposta, o
deputado David Miranda
(PSOL-RJ) explica que

casos de hostilização, humilhação e outros tipos de
violência contra a população LGBTQIA+ envolvendo o uso de banheiros e outros espaços são constantes
no Brasil. ”Esse problema
atinge de modo ainda mais
intenso travestis, transexuais e transgêneros, impedidos, muitas vezes sob
açoite, de utilizar banheiros de acordo com suas
respectivas identidades de
gênero”, afirma.
Em análise na Câmara
dos Deputados, o projeto
altera o Código de Defesa do Usuário de Serviços
Públicos, o Código de
Defesa do Consumidor
e a Lei 9.029/95, sobre

práticas discriminatórias identidade de gênero seno ambiente de trabalho. rão consideradas, para
fins de punição, violaSanções
ções da dignidade da pesPelo projeto, o agente soa humana e dos direipúblico que violar o di- tos de personalidade. No
reito ao igual tratamento caso de discriminação, o
aos usuários de serviço fornecedor de serviços
público estará sujeito às responderá, independensanções previstas na Lei temente da existência de
de Improbidade Admi- culpa, pela reparação dos
nistrativa, que incluem danos causados aos conressarcimento integral do sumidores.
dano, se houver; perda
da função pública; susSTF
pensão dos direitos poNo Supremo Tribunal
líticos; e pagamento de Federal (STF), um promulta civil.
cesso questiona se tranNo caso das relações sexuais podem usar o
de consumo, as discri- banheiro público desigminações baseadas na nado para o gênero com
orientação sexual ou o qual se identificam. A

polícia. Bombeiros do 4º
GBM foram acionados ao
local, mas quando chegaram as vítimas estavam
sem vida. O caso foi registrado na 52ª DP (Nova
Iguaçu).
A Polícia Civil informou
que as investigações estão
em andamento para apurar
as circunstâncias do acidente, a perícia foi feita no
local e os corpos encaminhados para o IML da região. Os agentes procuram
imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades de onde ocorreu
o fato para ajudar nas apurações.

VINICIUS LOURES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Parlamentar fluminense David Miranda
é o autor da proposta polêmica

ação começou a ser jul- Luiz Fux pediu vista e o
gada em 2015 e, depois julgamento encontra-se
de Luiz Roberto Barro- parado.
(Fonte: Agência Câmara
so e Edson Fachin votade Notícias)
rem a favor, o ministro
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TERCEIRONA NACIONAL
ANDRÉ MOREIRA / VOLTAÇO

Aqui é Voltaço, TCHÊ!
Volta Redonda fez 1 a 0 no primeiro tempo e consolidou o bom resultado na etapa final

No Sul, Tricolor bateu o Ypiranga e encostou no G4 da Série C

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

C

om gols de João
Carlos, Hiroshi
e Alef Manga, e
um pênalti defendido por
Douglas Borges, no sábado (14), o Volta Redonda venceu o Ypiranga-RS por 3 a 2 no Estádio
Olímpico Colosso da Lagoa, que fica em Erechim,
Rio Grande do Sul. Com
a vitória, o Esquadrão de
Aço pulou para a sexta

colocação no Grupo B
(18 pontos) e a cinco do
G4.
Na próxima rodada, o
Voltaço receberá o São
Bento-SP, domingo, dia
22, às 15h, no Luso Brasileiro (Ilha do Governador).
>> O jogo - No primeiro tempo com poucas
chances, a partida só ganhou emoção nos minutos finais. Aos 41, Oliveira cruzou na medida para
João Carlos cabecear para

o fundo da rede e colocar
o Volta Redonda à frente no placar. Os gaúchos
tiveram a oportunidade
do empate aos 45 minutos após pênalti marcado pelo árbitro. Caprini
cobrou colocado, mas o
goleirão Douglas Borges
caiu no canto certo e defendeu.
Na volta do intervalo,
o Ypiranga iniciou pressão em busca do empate e conseguiu aos cinco
minutos, com o mesmo

Caprini. Apesar da reação adversária, foi o Tricolão de Aço que voltou
a marcar. E com a estrela
do técnico Neto Colucci,
que colocou Hiroshi e
Alef Manga em campo e
as substituições não demoraram a dar resultado.
Aos 21 minutos, Hiroshi
arriscou da entrada da
área e acertou o ângulo.
Um golaço! Dois minutos depois, Alef Manga
recebeu em velocidade e
bateu cruzado para mar-

car o terceiro do Voltaço.
O time de Erechim reagiu
e, aos 30 minutos, e diminuíu, novamente com Caprini. E ficou nisso. Fim
de jogo e o placar de 3 a
2 para os fluminenses do
Volta Redonda.

Silva), Neto Pessoa e
Leilson (Marcio). Técnico: Paulo Henrique Marques.

>> Volta Redonda
- Douglas Borges; Oliveira (William Mineiro),
Heitor, Gabriel Pereira e
Luiz Paulo; Bruno Barra,
AS EQUIPES
>> Ypiranga - Car- Wallisson (Wallisson) e
lão; Muriel, Reinaldo, Erick Flores (Luan Leite);
Ricardo (Leonardo) e Zé Luciano Naninho (Alef
Mário; Tárik, Clayton Manga), Dija Baiano (Jo(Anderson) e Mossoró arley) e João Carlos. Téc(Pedro); Caprini (Jean nico: Neto Colucci.

