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Idoso é assassinado a
facadas dentro de casa
7

Mãe morre
abraçada ao
filho em queda
de falésia

REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL

Marido e cachorro da
família também morreram.
Acidente chocou o país.
7
DIVULGAÇÃO/PMSJM

História de
superação e fé

Meriti coberta
por faixas de
segurança

Secretaria Municipal de Transportes segue realizando pinturas de faixas de pedestres e lombadas por toda
cidade. O órgão instalou mais faixas com fundo vermelho na Rua São João Batista, no Centro (foto). O
objetivo é melhorar a segurança no trânsito e aumentar
a qualidade de vida da população meritiense.
3

DIVULGAÇÃO

Carlos Henriques Dias, ou ‘Carlinhos do Óleo, é o personagem de uma história emocionante contada pelo Hora H. O jovem iguaçuano, que transforma sustentabilidade em solidariedade, se veste de Papai Noel todos os anos para fazer o Natal
mais feliz das crianças do bairro Santa Rita.
6

Quatro cidades do
Rio vão definir nas urnas
quem será o novo prefeito
3
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!!!

Hora

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Nesta quarta (18), o abraço especial desta Resenha Cultural & Cia
vai para Euzita Massaneiro, de Duque de Caxias. Pastora evangélica, jornalista e ex-colega
aqui no HORA H, há um bom tempo atrás, Euzita celebra
hoje mais um ano de vida no planeta Terra. Parabéns, Euzita! Aquele Abraço festivo da Equipe RCC. Comemore
bastante!

LEANDRO SANTANNA

Ator comemora
25 anos
de carreira

Nesta sexta (20), feriado
da Consciência Negra, o interprete de “Lima Barreto”,
indicado ao prêmio Shell
com o espetáculo “Lima entre nós”, Leandro Santanna
(foto) vai comemorar a data
com amigos artistas da sua
cidade, Queimados. Ele ainda
celebrará uma nova etapa na
careira. “Dois novos projetos de Teatro para 2021 estão
saindo do forno e a contratação de um novo escritório de

Heverton
Castro é
atração Top

DIVULGAÇÃO

O TopShopping receberá o cantor Heverton Castro nesta quarta-feira (18).
Apaixonado pela música
desde a infância, Heverton Castro compôs sua
primeira canção para participar de um festival, aos
15 anos, e não parou mais.
Semifinalista do reality
The Voice Brasil, Heverton traz em seu repertório
artistas como Lulu Santos,
Tim Maia e Natiruts, além
de músicas autorais, sua
grande paixão.
A apresentação do artista será às 19h, na Praça de
Alimentação, 2º piso. “O
evento é gratuito”, avisa
os organizadores do show.
O TopShopping fica na
Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro
– Nova Iguaçu. Telefone:
(21) 2667-1787.

agenciamento artístico, são
as novidades”, conta Leandro
a esta Resenha.
O produtor Cultural também está investindo na criação de um curta metragem
sobre a cidade de Queimados em parceria com o Videomaker Júnior Rodrigues.
“Coisas boas estão a caminho. Podem esperar”, promete Santanna, que é subsecretário queimadense de
Cultura.

Lei Aldir Blanc

O SOMBRA

BENEFÍCIO FINANCEIRO

PREFEITURA DE QUEIMADOS
DIVULGA CONTEMPLADOS

DIVULGAÇÃO

JOTA CARVALHO

O

jota.carvalho@yahoo.com

EXPEDIENTE

s artistas e as instituições culturais
de Queimados que
se candidataram aos benefícios concedidos pela
Lei Aldir Blanc podem
comemorar. Na segunda-feira (16), a Prefeitura de
Queimados divulgou a lista dos contemplados pelo
auxílio. Os nomes podem
ser acessados no site oficial do órgão ou na página
do Conselho Municipal de
Cultura.
Os artistas vencedores
receberão uma cota de
R$ 2,5 mil cada e as instituições terão subsídios
de R$9.000, R$15.000 ou
R$21.000 mediante análise de critérios. De acordo
com o Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Queimados, Leandro
Santanna, uma força-tarefa foi montada pela equi-

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Chifre de Ouro segue em alta
Mais uma do Pombal
Chifre de Ouro, que fica
na cidade mais famosa
da Baixada Fluminense.
Batizado de “O Paraíso
dos Cornos”, o conjunto de apartamentos tem
feito por merecer esse
título. Morador das pro-

ximidades, o líder gay
da área e presidente da
Boca Maldita, Nandinho
Boquinha de Veludo,
conta o flagra que deu
em uma figura conhecida. “Chifre, por aqui, é
o que não falta”, diz o
rapaz.

Mente para o marido que ‘é uber’
Boquinha de Veludo diz que conversava com o namorado
em frente ao Pombal,
quando viu descer do
carro importado a figura mais linda do lugar.
Antes de sair do automóvel, a bela morena
lascou beijo no motoArtistas receberão cota de R$2,5 mil cada e instituições R$9, R$15 ou R$21 mil

pe da Semuctur a fim de
facilitar o atendimento da
classe artística no processo de inscrição.
“Este projeto do Legislativo Nacional é muito
importante para todas as
cidades. Nossa missão é
fazer esses recursos chegarem à maioria dos trabalhadores culturais de Queimados que, infelizmente,

tiveram suas atividades
interrompidas devido à
pandemia do novo coronavírus. Houve plantões no
ponto facultativo do Servidor Público e no Dia de
Finados para tirar dúvidas
da população tanto por telefone, quanto presencialmente”, destacou.
Para não perder o benefício, é preciso ficar aten-

to: as instituições devem
cumprir o prazo para envio
da documentação final que
será solicitada por e-mail
e os artistas devem entregar os vídeos (requisitos
na etapa de inscrição) até
dia 27 deste mês. O edital
do processo pode ser acessado no site http://queimados.rj.gov.br. Para mais informações: 21 2665-1541.

rista e depois foi embora toda dengosa. Mulher de um coroa bem
de vida, o líder gay descobriu que a moça diz
ao corno que chegou
de ‘uber’. “Aí fica fácil enganar os trouxas,
né?”, pergunta Nandinho rindo muito.

Crente pegou a morena do corno
“Corre à boca miúda
no Pombal, que o tal pastor pegador de irmãs da
igreja, que o SOMBRA
publicou há algum tempo, já papou a morena do
corno velho”, acrescenta
Nandinho. “Em quarentena severa até ontem
imposta pela ‘esposa’,
o véio fica trancado em

casa com medo do coronavírus, enquanto a infiel sai para vadiar”, diz
ainda Boquinha. “Para
quem gosta de galhar
parceiros e parceiras, o
vírus assassino foi declarado em março e ainda
amedronta em pleno novembro”, finaliza o Boquinha.
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Candidatos de 57 cidades
vão disputar segundo turno
Votação acontecerá no dia 29 de novembro das 7h às 17h
REPRODUÇÃO

Paes e Crivella, no Rio

Wladimir Garotinho e Caio Viana, em Campos dos Goytacazes

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

E

leitores de 18 capitais brasileiras
vão definir prefeitos e vice-prefeitos
apenas no segundo turno
das Eleições Municipais
2020, que ocorrerá no dia
29 de novembro. Além
dessas capitais, outras 39
cidades levaram a dispu-

ta da Prefeitura para o segundo turno, totalizando
57 cidades.
A região Nordeste é
que tem a maior quantidade de capitais (sete)
que ainda não definiram
o chefe do Executivo:
Maceió, Fortaleza, São
Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Aracaju. Na sequência, vem a
Região Norte, com cinco

capitais no segundo turno: Rio Branco, Manaus,
Belém, Porto Velho e
Boa Vista.
Os eleitores de Vitória
(ES), Rio de Janeiro (RJ)
e São Paulo (SP) também
terão de comparecer às
urnas no próximo dia 29.
Cuiabá (MT) e Goiânia
(GO) são as duas únicas
capitais no Centro-Oeste
brasileiro a disputar o se-

gundo turno das eleições.
No Sul, apenas Porto
Alegre (RS) terá disputa
no último domingo do
mês.
Nova disputa
no RJ
Na capital fluminense, Eduardo Paes (DEM)
e Marcelo Crivella (Republicanos)
disputarão
2º turno. Os eleitores da

Saiba o que fazer para
justificar a ausência na votação
com acesso via página do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou o aplicativo
e-Título, que pode ser baixado gratuitamente para
as plataformas Android e
iOS. Por causa do grande
número de acessosno dia
da votação, a plataforma
apresentou instabilidades
ao longo do dia e muitos
eleitores não conseguiram

PSD (sub judice), e Caio
Vianna, do PDT, devem
disputar o 2º turno. Em
São Gonçalo, na Região
Metropolitana do Rio,
a disputa é entre Dimas
Gadelha, do PT, e Capitão Nelson, do Avante.
Na Baixada Fluminense,
Dr. João, do DEM, e Leo
Vieira, do PSC, vão disputar a Prefeitura de São
João de Meriti.

Dr.João e Léo Vieira, em São João de Meriti

Dimas e Capitão Nelson, em São Gonçalo

Eleitores que não puderam votar no primeiro turno
das eleições municipais no
último domingo têm até 60
dias para justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral.
O procedimento pode ser
feito pessoalmente ou pela
internet.
Quem preferir fazer
pela internet, as opções
são o Sistema Justifica,

cidade do Rio de Janeiro
(RJ) voltarão às urnas no
próximo dia 29 de novembro para eleger seu novo
prefeito em segundo turno. Paes obteve 974.804
votos (37,01% dos votos
válidos), contra 576.825
(21,90%) votos recebidos
por Crivella.
Em Campos dos Goytacazes,no Sul do RJ,
Wladimir Garotinho, do

utilizá-la para enviar a justificativa.
Os eleitores que não quiserem usar a internet podem
preencher o Requerimento
de Justificativa Eleitoral
(pós-eleição), disponível
no site do TSE, e entregar
em qualquer zona eleitoral
ou enviar pelos Correios
ao juiz da zona eleitoral na
qual for inscrito.
MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL

A justificativa pode ser feito pessoalmente ou pela internet

Quem mora
no exterior
Os eleitores que estavam
no exterior no dia da votação também podem justificar a ausência pelo e-Título, pelo Sistema Justifica
ou pelo envio de correspondência ao juiz eleitoral. O
prazo é de 60 dias. Segundo
o TSE, a justificativa também pode ser apresentada
no período de 30 dias corridos da data de retorno ao
Brasil.
Os eleitores que estiverem inscritos em uma zona
eleitoral do exterior não
precisam justificar a ausência em pleitos municipais.
O procedimento só deve ser
feito em eleições presidenciais. Quem estiver em débito com a Justiça Eleitoral,
entre outras sanções, fica
impedido de tirar carteira
de identidade, passaporte,
de participar de concurso
público ou de assumir cargo público.

DIVULGAÇÃO

Mais faixas de pedestres
e lombadas recebem
pintura em Meriti

Secretaria de Transportes segue realizando
pinturas de faixas de pedestres e lombadas

Em mais uma ação de
revitalização de São João
de Meriti, a Secretaria Municipal de Transportes segue realizando pinturas de
faixas de pedestres e lombadas na cidade. Ontem,
os agentes atuaram na Rua
da Matriz, uma das principais vias do município. As
equipes estão realizando a
pintura de lombadas desde
a Vila Rosali até Coelho da
Rocha.

Vale destacar que na última sexta-feira a pasta instalou mais faixas de pedestres com fundo vermelho
em outra via de grande importância na cidade, a Rua
São João Batista, no Centro. Diversas outras faixas
como estas já foram instaladas na cidade. O objetivo
é melhorar a segurança no
trânsito e aumentar a qualidade de vida da população
meritiense.
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Os idiomas jeje, com origem na África Ocidental foram declarados Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. É o que
determina a Lei 9.096/20, do ex-deputado Átila Nunes, que foi
sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro.

QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

A taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus voltou a subir no
Brasil, aponta monitoramento do Imperial College de Londres, no
Reino Unido. A atualização da estimativa foi divulgada ontem e considera dados coletados até a última segunda-feira.

PELO SUS I

DIVULGAÇÃO

A Lei 9.092/20 vai permitir que o servidor estadual realize perícia médica em unidades de saúde
vinculadas ao SUS, para
emissão de laudo comprobatório da sua incapacidade para o trabalho ou para
concessão de aposentadoria por invalidez.

Perspectiva para aumento
de emprego em 2021

A MEDIDA II
Sancionada pelo governador em exercício,
Cláudio Castro, a lei do
deputado Waldeck Carneiro (PT) prevê a possibilidade da realização
de convênio, termo de
execução descentralizada
ou acordo de cooperação,
sem aumento de despesa.

FIQUE DE OLHO I
O Pré-Vestibular Social
(PVS), projeto da Fundação Cecierj, do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, vai lançar mais uma
ferramenta para auxiliar
os estudantes que estão se
preparando para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).

EDITORIAL

Festival literário online em Meriti

O VIII Festival Literário Internacional da Diáspora Africana (FLIDAM)
começa hoje em São
João de Meriti e será totalmente online este ano.
Organizado pela Academia de Letras e Artes
(ALASJM), a edição

deste ano traz o tema
“Qual o papel do Brasil
na diáspora africana?”.
Além disso, a Flidam
2020 também irá homenagear postumamente,
Chica Xavier, mulher negra e ativista dos direitos
humanos, além de atriz,

REDAÇÃO II

produtora de teatro, cinema, TV e líder espiritual,
e Ecio Salles, escritor e
produtor cultural, um dos
idealizadores da Festa
Literária das Periferias
(Flup), e responsável por
revelar diversos escritores.

SANCIONADA

Hoje, às 19h, no canal do Youtube do
PVS, os coordenadores de Redação do
pré-vestibular vão mostrar como preparar a
redação perfeita e se dar bem. O tema escolhido para a estreia do programa “Redação
Nota 1000” foi saneamento básico.

A substituição do processo judicial de inventário e partilha de bens para via extrajudicial será feita sem o pagamento de multa.
É o que define a Lei 9.091/20, do deputado
Alexandre Freitas (Novo). A medida foi sancionada pelo governadoro, Cláudio Castro.

O emprego vai crescer em 2021, puxado
pelo setor de serviços.
A previsão otimista foi
feita pelo secretário de
Política Econômica do
Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida.Ele destacou que ainda existem
R$ 110 bilhões de recursos a serem injetados na
economia por meio do
restante de pagamentos
do auxílio emergencial
e do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço
(FGTS).
“O emprego vai crescer
em 2021. Os dados são
muito claros: o grosso do
desemprego está vindo do
setor informal. À medida
que o setor de serviços retoma, rapidamente volta a
contratar, à medida que o
distanciamento social diminui, rapidamente tem a
contração de informais”,
disse Sachsida, em entrevista coletiva virtual para
apresentar o boletim Ma-

croFiscal da secretaria.
Sachsida disse ainda
que o governo tem trabalhado para reduzir os custos da contratação formal.
De acordo com o secretário, para cada R$ 1 mil
pago em salários, o empregador tem custos de
R$ 1,8 mil. “Quer dizer
que o trabalhador recebe
pouco, e empresário paga
muito. Enquanto sociedade, vamos ter que endereçar essa questão. Há várias frentes para diminuir
a burocracia, o custo de
contração no Brasil.”
Ele ressaltou que é
preciso fazer escolhas,
como dar aos trabalhadores o direito de escolher se querem trabalhar
no domingo à noite, por
exemplo. “Vamos ter que
devolver ao trabalhador
o seu inalienável direito
de escolher para quem e
quando trabalhar. Se ele
quer trabalhar, deixa ele
em paz”, argumentou.

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Estado do Rio recebe R$ 1,4 mi do PAA
Medida vai beneficiar mais de mil agricultores familiares
locais e 110 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social

te, por meio do governo
do estado ou municípios.
É descentralizado, eficiente e aqui no Rio de
Janeiro vai atender cerca de 1.500 micros e pequenos produtores. Além
disso, vamos atender a
uma parcela importantíssima da população, pois
os alimentos serão levados para asilos, orfanatos,
instituições e famílias
identificadas como vulneráveis”, ressaltou.
O secretário estadual
de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento,
Marcelo Queiroz, ressaltou que é fundamental
uma ação como esta nesse momento de pandemia. “O PAA propicia a
aquisição de alimentos de
agricultores familiares,
produtor e abastecer famí- fortalecendo a produção,
lias em situação de pobre- e promove a doação desza.
ses alimentos para enti“O PAA faz uma pon- dades socioassistenciais.
te de solidariedade ex- Ele tem um impacto sotraordinária, pois ele vai cioeconômico altamente
ao pequeno agricultor positivo para o Estado do
de duas formas, seja por Rio de Janeiro, especialmeio de associações e co- mente nesse ano tão dioperativas ou diretamen- fícil que estamos enfrenDIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O

Estado do Rio de
Janeiro receberá R$ 1,4 milhão
provenientes do Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério
da Cidadania, para incentivar a produção dos
agricultores fluminenses
e promover o acesso à
alimentação. O termo de
adesão foi assinado, na
última segunda-feira, pelo
governador em exercício,
Cláudio Castro, e pelo ministro da Cidadania, Onyx
Lorenzoni, em cerimônia
no Palácio Guanabara.
Este ano, o estado já recebeu mais de R$ 7 milhões
do programa. A ação tem
como objetivo beneficiar
mais de mil agricultores
familiares locais e atender
cerca de 110 mil pessoas
que se encontram em situação de vulnerabilidade
social, com as doações
de 2.729 toneladas de alimentos.
Dos 92 municípios do

Cerimônia da assinatura do termo pelo governador em exercício,
Cláudio Castro, e pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni

Rio de Janeiro, 69 participam do PAA. “Hoje, o Rio
de Janeiro volta a olhar e
debater sobre a pobreza.
Um trabalho como este
visa atacar duas frentes:
o projeto beneficia aquele
que precisa da segurança alimentar, aquele mais
vulnerável, mas também

vem ao encontro do trabalho que o agricultor familiar faz. Precisamos investir no nosso produtor, dar
infraestrutura necessária,
além de apoio, saúde, educação e estradas em condições. Precisamos olhar
para as regiões do interior
e investir nas vocações de

cada local”, destacou o
governador em exercício,
Cláudio Castro.
Suporte ao pequeno
produtor
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, falou sobre a necessidade de
dar condições ao pequeno

COMPROMISSO DE PROTEGER A POPULAÇÃO MAIS SUSCETÍVEL
A secretária de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos, Cristiane Lamarão, enfatizou
a importância do Programa de Aquisição de Alimentos.
“Esta ação expressa

o compromisso de proteger a população mais
vulnerável nesse momento de crise sanitária
e de consequências socioeconômicas,
como
desemprego e o aumento da pobreza. Oferecer

condições de alimento
e saúde é fundamental.
A política de proteção
social e as ações de segurança alimentar podem ser, para muitos, a
diferença entre a vida e a
morte”, observou.

No Estado do Rio de
Janeiro, só este ano, o
PAA já beneficiou 19
instituições, tendo pago
aos agricultores familiares mais de R$ 4 milhões.
Ao todo, foram mais de
1,7 milhão de quilos de

alimentos
comprados
dos agricultores e doados, totalizando cerca
de 285 mil pessoas beneficiadas. A execução
do programa é feita pela
Ceasa por intermédio do
Banco de Alimentos.

Também participaram
do evento o senador da
República Carlos Portinho, deputados estaduais
e federais, além de representantes de instituições
ligadas ao comércio e a
agricultura.
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BELFORD ROXO

Meninas do Arpão buscam
classificação na última
rodada do Carioca de Futsal

DIVULGAÇÃO / ARPÃO BELFORD ROXO

Os três melhores colocados
na primeira fase avançarão na
competição da Federação de
Futebol de Salão do Estado
do Rio de Janeiro (FFSERJ)
JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O

Arpão EC/Belford Roxo chega
à última rodada
do Campeonato Carioca de Futsal Feminino
em busca da classificação para a fase final da
competição. As meninas
belforroxenses ocupam
a vice-liderança da Chave C com quatro pontos.
Para avançar de fase, sem
depender de outros resultados, a equipe precisa

vencer o Piedade/Vasco,
nesta sexta-feira (20/11),
às 9h, no Olaria Atlético Clube, Zona Norte do
Rio de Janeiro. Os três
melhores colocados na
primeira fase avançam na
competição da Federação
de Futebol de Salão do
Estado do Rio de Janeiro
(FFSERJ).
Na última partida, o Arpão/Belford Roxo empatou em 6 a 6 com o InstituAs belforroxenses ocupam a vice-liderança e enfrentarão o Vasco/Piedade na sexta-feira
to Sessub, na Portuguesa
da Ilha do Governador. O conta com a parceria do ford Roxo, fundado em cipal de Esporte e Lazer, Hospital Fluminense, de
Arpão EC/Belford Roxo tradicional clube de Bel- 1968, a Secretaria Muni- além do patrocínio do Areia Branca.

Mundial de Clubes da Fifa será
em fevereiro de 2021 no Catar
REUTERS

O Mundial de Clubes da Fifa, originalmente programado para
dezembro, agora será
realizado de 1º a 11 de
fevereiro em Doha (Catar),
informaram os
organizadores da competição na terça-feira
(17). O torneio reunirá
os seis campeões continentais, com o vencedor
da Liga dos Campeões
da Europa, o Bayern de
Munique, o primeiro a
se classificar.
O Mundial de Clubes
da temporada passada
terminou com o Liverpool derrotando o Flamengo na final. A Fifa
não informou se os torcedores poderão assistir
a qualquer um dos jogos
presencialmente, obser-

vando apenas que “em
linha com o Protocolo
de Jogos Internacionais
da Fifa, a entidade e o
país anfitrião fornecerão as salvaguardas necessárias para a saúde e
segurança de todos os
envolvidos.”
Um novo Mundial
de Clubes ampliado
com 24 equipes deveria
ocorrer em junho/julho
de 2021 na China, mas
adiamentos relacionados à pandemia do novo
coronavírus (covid-19)
provocaram a mudança
desse plano. Isto porque, em decorrência
do surto, competições
como a Euro 2020 e a
Copa América serão realizadas com um ano de
atraso.

Em 2019, o Liverpool derrotou o Flamengo na final e levantou a taça

No Morumbi, Fla não vence o São Paulo há nove anos
Nesta
quarta-feira
(18), o Flamengo enfrenta o São Paulo, no
Morumbi, pelo jogo de
volta das quartas de final
da Copa do Brasil. Para
conquistar a classificação à próxima fase, o Fla
terá que vencer por dois
gols de diferença, isto
porque, o time paulista
levou a melhor na parti-

da de ida, quando venceu
por 2 a 1. Em caso de vitória rubro-negra por um
tento, a decisão irá para
os pênaltis.
Contudo, o retrospecto
recente do Rubro-Negro
jogando fora de casa contra o São Paulo é bastante desfavorável. A última
vitória do Flamengo sob
tais circunstâncias foi em

2011, em jogo válido pelo
Campeonato Brasileiro.
Desde então, as equipes
se enfrentaram oito vezes
no Morumbi, com quatro
empates e quatro derrotas
para o Fla.
Em 2011, o duelo
marcou a volta de Luís
Fabiano ao São Paulo,
após anos de Europa,
entretanto, quem saiu vi-

torioso foi o Flamengo.
Comandado por Ronaldinho Gaúcho e contando
com os tentos de Thiago
Neves e Renato Abreu,
o Clube da Gávea bateu
o time paulista por 2 a 1.
O gol dos mandantes foi
marcado por Dagoberto.
Para quebrar o tabu
nesta quarta, o Flamengo
terá desfalques impor-

tantes. Pedro e Gabigol,
com incômodos musculares estão fora da partida. Rodrigo Caio, Filipe
Luís e Diego, em processo de recondicionamento
físico, também serão ausências. Já Thiago Maia,
com lesão de ligamento
no joelho esquerdo, só
volta aos gramados em
2021.

Por outro lado, Everton
Ribeiro e Isla, concentrados nas seleções de Brasil
e Chile, respectivamente,
foram relacionados, mas
ainda são dúvidas para
iniciar a partida. Arrascaeta, que começou no banco de reservas nos dois
primeiros jogos com Rogério Ceni no comando,
deve ser titular.
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‘Carlinhos do Óleo’, um
exemplo de superação e fé

VITÓRIA DO TRABALHO HONESTO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

C

om tantas histórias
de trabalhadores
informais
espalhadas pelo Rio de Janeiro, esta chama atenção
de quem a conhece. Um
homem simples, Carlos
Henriques Dias, ou ‘Carlinhos do Óleo’, como é
conhecido na Zona Verde
de Nova Iguaçu, é o personagem da história marcante desta quarta-feira,
18, aqui no HORA H.
Nascido no Complexo
do Alemão, que fica na Penha, zona norte da Capital,

ele chegou em Nova Iguaçu, com 14 anos, logo após
a separação de seus pais.
Ao lado da mãe, morando
de aluguel, viveu seus primeiros momentos difíceis.
“Só tínhamos uma fonte de
renda e passávamos apertos de todos os lados. Não
tive outra escolha a não ser
sair às ruas para trabalhar”,
conta.
Diversas opções para
ganhar dinheiro surgiram,
inclusive as erradas, de
ganho fácil, mas perigosas. “Não me rendi e segui firme no caminho do
bem”, faz questão de dizer
com olhar firme no pôr do

sol.
“Meu primeiro trabalho
foi o de vender lanches
na praia, o que permitiu
que o dom da comunicação fosse descoberto em
mim”, prossegue.
Carlinhos lembra ainda
que dona Carmem, sua
patroa já falecida, além de
preparar os lanches deliciosos para revenda possuía outra opção de renda,
a reciclagem. “Entrei na
reciclagem e me apaixonei”, confessa. Assim, ele
começou sua trajetória catando papelão, latas, garrafas, alumínios, cobres e
outros materiais.

Morador de Nova
Iguaçu, o empresário tem
a Solidariedade como
combustível de vida

Anualmente, Carlinhos reúne centenas de pessoas em evento solidário de Natal

A CHEGADA DO ÓLEO DE COZINHA E AS MUDANÇAS
O óleo de cozinha
entrou na vida dele
bem mais tarde. Carlinhos não sabia, inicialmente, trabalhar
com essa matéria prima. Teimoso no bom
sentido, procurou se
aprofundar no assunto. “Comecei a trabalhar para grandes em-

presas
recicladoras,
nas quais fui operador
e depois gerente por
méritos.
O apelido ‘Carlinhos
do Óleo’ surgiu em
2009 colocado por moradores locais quando,
de porta em porta, oferecia trocar produtos
de limpeza por óleo de

cozinha usado. “Minha
atividade começou a
ganhar
visibilidade,
novos clientes chegaram e eu arranquei de
vez na função”, destaca com o semblante
alegre.
O
empreendedor
relata que, no ano seguinte, 2010, junto

com a mãe, dona Irene,
começou a fazer o que
ela mais gosta: a prática da solidariedade.
Dali em diante, Carlinhos não parou mais.
Investe 15% de sua
renda mensal na caridade, promessa feita
a Deus após o nascimento de seu filho. “O

Miguel veio ao mundo
com uma doença grave
no pulmão, que quase
lhe tirou a vida”.
Todo dia 19 de dezembro ele para tudo
e se entrega ao seu
famoso Natal Solidário, em Santa Rita,
bairro de Nova Iguaçu. “Recebo jogado-

res de futebol, pessoas
de várias profissões
e tendências. Todos,
como eu e minha família, praticamos SOLIDARIEDADE, que
é o meu combustível
de vida. Deus seja louvado”, finaliza Carlinhos do Óleo, emocionado.

BEM
ESTAR

Alimentação
saudável no verão

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Belford Roxo já está vacinando
bovinos e bubalinos até o dia 30
Termina no doa 30 de
novembro a segunda etapa
da campanha de Vacinação
contra a Febre Aftosa no
Estado do Rio de Janeiro.
Em Belford Roxo, o Departamento de Controle
de Zoonoses da Secretaria
Adjunta de Vigilância em
Saúde de Belford Roxo,
em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Superintendência
de Defesa Agropecuária e
Núcleo de Defesa Agropecuária do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal
de Meio Ambiente já está
vacinando os bovinos e
bubalinos com idade até
24 meses.
De acordo com o secretário adjunto de Vigilância
em Saúde, João Paulo de
Souza, 300 doses de vacina devem aplicadas na

DIVULGAÇÃO

A campanha de vacinação está acontecendo na cidade e vai até o final do mês

segunda etapa. “Temos
587 bovinos cadastrados
e é importante que o proprietário esteja atento para
não perder o prazo, alertou
João Paulo, destacando
que a vacina deve ser comprada pelo dono do animal.
Para comprovar a vacinação dos seus animais

e atualizar o cadastro da
propriedade, é necessário
preencher o formulário
de declaração e enviá-lo
com uma cópia da nota
fiscal pelo whatsapp para
o número: (21) 986051198, para e-mail da lista
disponível em https://bit.
ly/2FUeQqT ou acessar o

formulário digital no link:
https://bit.ly/35D5Mzg.
Todos os cuidados e
medidas de prevenção do
Ministério da Saúde serão
seguidos, sem colocar em
risco a saúde dos produtores rurais e dos servidores
do serviço veterinário oficial.

Pouco mais de um mês
para começar o verão, no
dia 21 de dezembro, já
temos que nos preparar
com os cuidados que devemos ter com a estação
mais quente do ano. As
altas temperaturas exigem
mudanças em nosso dia a
dia, principalmente no que
diz respeito à alimentação
(#DicasDrRenato).
Quem deseja seguir uma
alimentação saudável nesta estação pode adaptar ao
cardápio com alimentos
de fácil digestão; verduras, frutas, legumes e carnes magras são a dica.
As mudanças fisiológicas com a chegada do verão devem ser ajustadas a

uma alimentação especial.
Devido à diminuição do
metabolismo basal (energia mínima gasta para
manter funções vitais), em
relação às necessidades
do inverno, a quantidade
calórica ingerida também
deve ser reduzida. O efeito inibidor da fome pelo
calor pode agir negativamente caso o indivíduo se
mantenha em jejum prolongado.
Portanto, priorize no verão as frutas, verduras e
legumes, pois são ótimas
fontes de vitaminas, minerais e fibras, além de serem
alimentos refrescantes que
combinam com a alta temperatura da estação.

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

Dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela
Universidade Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em
Cirurgia com título de especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4)
e pós-graduação em Cirurgia Plástica.
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Idoso morto em casa pode
ter sido vítima de latrocínio

ROUBO SEGUIDO DE MORTE

REPRODUÇÃO

É o que aponta a principal linha de investigação.
Crime aconteceu na Região Metropolitana
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O

homem de 63
anos encontrado
morto em casa
ao lado de um facão, na
última
segunda-feira,
em São Gonçalo, Região Metropolitana do
Rio, pode ter sido vítima
de um latrocínio (roubo
seguido de morte). É o
que a principal linha de
investigação da Delegacia de Homicídios de

Niterói, São Gonçalo e
Itaboraí (DHNSGI)
O corpo de Francisco
Carlos Jacinto da Rocha foi encontrado por
uma vizinha na Travessa Ideal, no bairro do
Mutondo. Testemunhas
contaram terem ouvido
barulho vindo da casa na
manhã de ontem. A PM
informou que o imóvel
estava revirado quando
os militares chegaram ao
local. O tamanho da faca
encontrada ao lado do

corpo chamou a atenção
dos agentes.
Área
isolada
A Assessoria de Imprensa da Secretaria de
Estado de Polícia Militar informou que equipes do 7° BPM (São
Gonçalo) foram acionados para checar uma
ocorrência de homicíFrancisco Carlos Jacinto da Rocha foi morto a facadas
dio na Travessa Ideal,
ram a vítima sem vida Corpo de Bombeiros cam provas e outros
no Mutondo. No local,
e uma faca ao seu lado. acionado. Os agentes elementos para esclaos agentes encontraA área foi isolada e o da especializada bus- recer o crime.

DHBF pede informações
sobre morte de PM
O Portal dos Procurados divulgou o cartaz
com a foto do terceiro
sargento da Polícia Militar David da Silva Santos,
de 36 anos. encontrado
morto na noite do último
domingo em Duque de
Caxias. A Delegacia de
Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF) está
em busca de informações
sobre os envolvidos no
crime.
Lotado no Batalhão de
Polícia de Choque (BPChq), o PM foi morto
em uma das vias mais
movimentadas da cidade: a Avenida Leonel de
Moura Brizola, a antiga
conhecida como Avenida Presidente Kennedy.
O corpo foi encontrado
por agentes do 39° BPM
(Belford Roxo). Uma
equipe estava em patrulhamento e avistou uma
pessoa caída no chão. Os
policiais acreditaram que
era uma vítima de atropelamento. Mas o corpo
estava com marcas de tiros. Segundo familiares,

REPRODUÇÃO

David, teve a arma, o
celular, um cordão e o
carro roubados.
A especializada faz
diligências em busca
de informações que auxiliem as investigações
para identificar quem o
matou. O sargento estava na corporação desde 2008, sendo 11 anos
somente no BPChq. Ele
deixa um filho de 10
anos. A Polícia Militar
lamentou a morte do
agente e informou que
ainda não há informações sobre seu sepultamento.
Mais de 40
PMs mortos
Com a morte do terceiro sargento, chega a
49 o número de agentes
de segurança assassinados no Rio de Janeiro
em 2020, sendo 35 da
Polícia Militar, quatro da Polícia Civil, três
do Corpo de Bombeiros,
dois da Polícia Federal,
dois da Marinhal, dois da
Polícia Penal da Seap e

Civil retira barricadas
de ruas de Meriti
Policiais civis da 64ª
DP (São João de Meriti)
atuaram na última sexta-feira para desobstruir 12 vias do município. A ação ocorreu nos
bairros São Matheus e
Tomazinho, principalmente nas comunidades da Caixa D’Agua e
Jaqueira, com a anuência da Justiça Eleitoral.
A operação ocorreu
após a equipe da dele-

gacia receber informações
anônimas, e constatarem
a veracidade, de que estas
vias estavam com barricadas colocadas pelo tráfico de drogas. As vias
dão acesso a quatro locais
de votação, com diversas
sessões eleitorais. A ação
contou com o apoio logístico da Prefeitura de São
João de Meriti e apoio
operacional do 21º BPM.

PLANTÃO
Desabamento de falésia mata
três pessoas na Praia de Pipa

um do Exército Brasileiro.
Quem tiver qualquer
informação a respeito da
identificação e localização dos envolvidos na

morte do 3º SGT/PM David, pedimos que denuncie anonimamente pelos
seguintes canais abaixo:
O Anonimato é garantido.

CPAm encontra rinha de galos e
prende seis pessoas em área de milícia
DIVULGAÇÃO

Uma operação realizada na manhã de ontem por
equipes do Comando de
Polícia Ambiental (CPAm),
do 18ºBPM (Jacarepaguá)
e do Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), prendeu
ontem, em Curicica, Jacarepaguá, na Zona Oeste do
Rio, seis pessoas por crime
ambiental.
De acordo com agentes, a ação aconteceu em
um aterro sanitário irregular em área de milícia. No
Uma rinha de galos foi encontrado no local; mais de 50 animais estavam feridos
local, a polícia encontrou
uma rinha de galos com dos. Na ação, caminhões e apreendidos. Os presos fo- (Taquara), onde respondemais de 50 animais feri- máquinas também foram ram encaminhados a 32ªDP rão pelo crime.

RIO GRANDE DO
NORTE - Uma tragédia
num dos principais destinos turísticos do Rio
Grande do Norte. Um
casal e um bebê morreram após parte de uma
falésia desabar na tarde de ontem, na praia
de Pipa. Hugo Pereira,
de 32 anos, era gerente de recepção no hotel
Sunbay. Natural de Jundiaí, no interior de São
Paulo, ele morava havia
alguns anos em Pipa.
Hugo aproveitava um
dia de folga na praia
com a mulher, Stella
Souza, o filho de 7 meses e o cachorro da família quando aconteceu o
acidente. Igor Caetano,
empresário de passeio
náutico, viu o acidente e
disse que Hugo, Stella e
o filho estavam sentados
perto da falésia quando
foram soterrados.
“Ainda deu tempo
de a mãe tentar segurar a criança, por isso
que os adultos estavam
mais machucados, porque a mãe estava abraçada com ele (o bebê).”
“A gente cavou até encontrar o pai, e depois
encontramos a mãe e a
criança. O menino ainda

estava respirando. Uma
médica que estava passando aqui na hora, ela
tentou reanimar a criança, mas não teve mais
jeito”, disse.
Os moradores da região dizem que a falésia é um risco para
banhistas e costumam
alertar sobre o perigo
de acidentes. Conforme
as marés enchem e atingem a falésia, sua base
vai sendo desgastada,
o que deixa a parte de
cima mais vulnerável a
desabamento.
Um parente de Stella
contou que quando a
equipe de resgate chegou ao local do acidente, já encontrou a família sem vida. O cachorro
do casal também morreu
soterrado. De acordo
com a prefeitura de Tibau do Sul, placas com
alerta do risco de desabamento são colocadas
constantemente nas áreas de risco, mas logo são
levadas pela maré cheia.
O secretário de Comunicação do município,
Fábio Pinheiro, disse
que o casal foi alertado
dos riscos por um fiscal
da prefeitura pouco antes do acidente.
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Os prefeitos eleitos
no Sul e Costa Verde

Foram 14 reeleições, três municípios onde
ex-gestores voltaram a vencer a corrida eleitoral
e sete cidades que terão um novo prefeito.
go,mais de 1 milhão de eleitores
horahmunicipios@gmail.com
foram às urnas para
a
eleição escolher prefeitos e
do último vereadores das 24
d o m i n - cidades das regiões

ANTONIO CARLOS

N

Sul e Costa Verde do RJ. O pleito foi marcado por
14 reeleições, três
cidades onde ex-prefeitos voltaram

RESENDE REELEGE DIOGO
BALIEIRO DINIZ, DO DEM
O município de
Resende reellegeu
Diogo Balieiro Diniz, do DEM. Ele
obteve 82,57% dos
votos de um total
de 54.880 votos.
O cadidato derrotou Silvio de Carvalho, que ficou
em segundo lugar
com 7,80% (5.182
votos). A eleição
em Resende teve
25,34% de abstenção, 1,81% votos
brancos e 3,7%

votos nulos. Divorciado, Diogo, de
43 anos, tem superior completo. Ele
tem um patrimônio declarado de
R$ 842.517,12. O
vice é Geraldinho,
do DEM, que tem
56 anos. Os dois
fazem parte da coligação Juntos Por
uma Resende Ainda Melhor, formada pelos partidos
PL, PODE, DEM,
PSDB e PSD.

Diogo Balieiro Diniz, ao
lado do vice, Geraldinho, é
reeleito prefeito de Resende

BARRA MANSA REELEGE
RODRIGO DRABLE
Rodrigo
Drable,
do Democratas, de
39 anos, foi reeleito prefeito de Barra Mansa (RJ) com
51,41% dos votos
apurados do total
de 43.323 votos. O
candidato derrotou
Thiago Valério, que
ficou em segundo
lugar com 18,09%
(15.247 votos).
A eleição em Barra
Mansa teve 24,71%
de abstenção, 6,23%
votos brancos e 10%

votos nulos. Drable
tem 39 anos, é casado, tem superior
completo e possui um patrimônio
declarado de R$
537.516,14.
A vice é Fátima
Lima, do PSC, que
tem 66 anos. Os
dois fazem parte da
coligação A reconstrução não pode parar, formada pelos
partidos DC, DEM,
PSDB, PP, PV, PSL,
PL e PSC.

Rodrigo Drable é reeleito prefeito de Barra Mansa — Foto:
Divulgação

BARRA DO PIRAÍ REELEGE
MARIO ESTEVES
O prefeito Mario
Esteves, do Republicanos, foi reeleito com 47,15%
dos votos. Foram
21.424 votos no
total. Ele derrotou
Cezinha do Mercado, que ficou em
segundo lugar com
30,55% (13.880 votos).
A eleição em Barra
do Piraí teve 27,6%
de
abstenção,
3,73% votos brancos e 6,18% votos

nulos. Esteves, de
43 anos, é casado,
tem ensino médio
completo e um patrimônio declarado
de R$ 470.000,00.
O vice é Dr Joao
Camerano, do PSC,
de 66 anos. Os dois
fazem parte da coligação Barra No
Caminho Certo ,
formada pelos partidos Republicanos,
Democratas, MDB,
PSC, PL, PTB,
PSDB, PSL e PSD.

Mario Esteves se reelege para
mais quatro anos como prefeito
de Barra do Piraí

ao poder e sete que
terão um novo prefeito.
E uma supresa: o
PSC ´pe o partido
com maior repre-

sentatividade, com
sete prefeitos eleitos. O DEM vem
em segundo, com
cinco e o MDB e o
PL, ambos com três

prefeitos, cada. Republicanos, PP, Solidariedade, PSD,
PTB e PSDB têm
um prefeito, cada
um.

FERNANDO JORDÃO É ELEITO PARA
O QUARTO MANDATO EM ANGRA
Fernando
Jordão
(MDB), foi reeleito
para quarto mandato
em Angra dos Reis.
Ele teve 52,66% dos
votos de um total de
45.172 votos. O candidato derrotou Zé
Augusto, que ficou
em segundo lugar
com 36,25% (31.098
votos). A eleição no
miunicípio da Costa
Verde somou 27,72%
de abstenção, 3,27%
votos brancos e
5,48% votos nulos.

Jordão tem 68 anos,
é casado, tem superior completo. O
patrimônio declarado dele é de de R$
2.463.881,53. O vice
é Cristiano Alvernaz,
do Republicanos, que
tem 44 anos. A chapa
faz parte da coligação
‘Angra: É daqui pra
melhor’, formada pelos partidos PL, Cidadania, MDB, Republicanos, PSC, PTC,
Podemos, PSDB, Patriota e PROS.

Fernando Jordão vence e
será prefeito pela quarta vez

PROFESSOR JOSÉ OSMAR É
REELEITO EM RIO CLARO
Professor José Osmar, do PSC, foi
reeleito prefeito de
Rio Claro. Ele teve
58,06% dos votos
de um total de 6.569
votos apurados. O
candidato derrotou
Dr. Daniel, que ficou em segundo
lugar com 24,20%
(2.738 votos).
Em
Rio
Claro,a eleiçãoi teve
22,34% de abstenção, 2,02% votos
brancos e 4,86%

votos nulos.
Osmar tem 62
anos, é casado, tem
superior
completo e um patrimônio
declarado de R$
38.990,00.
O vice é Babton
Biondi, do Republicanos, que tem
35 anos. Os dois
fazem parte da coligação Juntos Por
Rio Claro, formada
pelos partidos PSC,
Solidariedade e Republicanos.

José Osmar, do PSC, é reeleito
prefeito de Rio Claro

LUCIANO VIDAL É REELEITO
PREFEITO DE PARATY
Em Paraty, a eleição foi
apertada, mas Luciano Vidal, do MDB, foi reeleito
para mais um mandato.
Ao fim da apuração, Vidal
teve 47,83% dos votos. Foram 11.052 votos no total.
O candidato derrotou Zezé,
que ficou em segundo lugar com 47,67% (11.016
votos), uma diferença de
36 votos. A eleição em Paraty teve 21,4% de abstenção, 1,54% votos brancos e
3,95% votos nulos.
Vidal, de 45 anos, foi eleito prefeito pela primeira

vez na eleição suplementar
realizada no dia 4 de agosto de 2019, após a cassação
do ex-prefeito Casé por
abuso de poder político.
Ele é solteiro, tem ensino
médio completo e um patrimônio declarado de R$
174.364,18. O vice é Pastor Izaques, do Podemos,
que tem 59 anos. Os dois
fazem parte da coligação
“Trabalhando o futuro de
Paraty”, que conta com os
partidos Republicanos, PP,
PDT, PT, MDB, Podemos
e Democratas.

Vidal é reeleito
prefeito de Paraty
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Sul Fluminense
DUDU É REELEITO EM ITATIAIA
Com 44,37% dos
votos de um total de
8.149 votos, Eduardo
Guedes, o Dudu, do
PSC, foi reeleito prefeito de Itatiaia (RJ).
O candidato derrotou
Irineu Nogueira, que
ficou em segundo
lugar com 29,52%
(5.421 votos). A eleição em Itatiaia teve
20,9% de abstenção,
3,29% votos brancos
e 4,6% votos nulos.

Dudu tem 43 anos,
é casado, tem ensino
médio completo e um
patrimônio declarado de R$ 130.000. O
vice é Jabá, do PSL,
que tem 60 anos. Os
dois fazem parte da
coligação “Pra fazer
ainda mais”, formada pelos partidos Democratas, PSC, PSL,
PP, Solidariedade,
Republicanos, PRTB
e PROS.

Dudu será prefeito de Itatiaia
por mais quatro anos

VALENÇA ESCOLHE FERNANDINHO
GRAÇA, PARA O 3º MANDATO

Fernandinho Graça, do
PP, vai comandar a prefeitura de Valença (RJ)
pelo terceiro mandato.
Ele teve 46,08% dos
votos. Foram 16.862
votos no total. O candidato derrotou Fábio
Ramos, do PSC, que
ficou em segundo lugar
com 44,32% (16.216
votos), uma diferença
de 646 votos.
A eleição no município teve 28,79% de
abstenção, 3,3% votos

PINHEIRAL É REELEGE EDNARDO
BARBOSA, DO PSC
Ednardo Barbosa,
do PSC, foi reeleito para a Prefeitura
de Pinheiral com
64,67% dos votos válidos. Foram
8.288 votos no total.
O candidato derrotou Pedrosa, do
DC, que ficou em
segundo lugar com
23,26% (2.981 votos). A eleição em Pinheiral teve 21,15%
de abstenção, 2,82%
votos brancos e 5%

votos nulos.
Ele tem 42 anos, é
solteiro, tem superior completo e um
patrimônio declarado de R$ 129.982,53.
A vice é Sediene
Maia, do Democratas, que tem 64 anos.
Os dois fazem parte
da coligação “Continuar a avançar”,
formada pelos partidos PP, PTB, MDB,
PSL, PSC, DEM e
PL.

Ednardo Barbosa terá
mais quatro anos como
prefeito de Pinheiral

SEVERINO DIAS, VENCE ELEIÇÃO
EM VASSOURAS
O
Democratas
Severino Dias foi
eleito com 60,42%
dos votos. Foram
12.815 votos no
total. Ele derrotou Eurico Junior,
que ficou em segundo lugar com
34,53%
(7.323
votos). A eleição
em Vassouras teve
25,66% de abstenção, 2,69% votos
brancos e 4,86%
votos nulos.
Dias tem 36 anos,

é casado, tem superior
completo
e declara ao TSE
a ocupação de
prefeito. Ele tem
um
patrimônio
declarado de R$
103.900. A vice
é Rosi Farias, do
DEM, que tem 49
anos. Os dois fazem
parte da coligação
“O trabalho não
pode parar, formada
pelos partidos PP,
PL, PSDB, DEM e
PSD.

Severino Dias continuará
prefeito de Vassouras por mais
quatro anos

Casado, tem superior
completo e um patrimônio declarado de R$
715.484,13.
O vice é Dr. Ricardo
Passos, do Patriota, que
tem 52 anos. Os dois
fazem parte da coligação “Trabalhando com
diálogo, compromisso com Piraí”, formada pelos partidos DC,
Republicanos, MDB,
PSL,
Solidariedade,
PSC, PL, Democratas e
Patriota.

Tutuca volta a vencer
eleição para prefeito em
Piraí

Fernandinho Graça é reeleito prefeito de Valença

RIO DAS FLORES ESCOLHE
VICENTE GUEDES
O prefeito de Rio das
Flores, Vicente Guedes, do Democratas,
foi reeleito com uma
larga vantagem. Ele
teve 75,35% dos votos.
de um total de 4.806
votos e derrotou Rodrigo Grilinho, que ficou
em segundo lugar com
9,75% (622 votos).
A eleição em Rio das
Flores teve 18,88% de
abstenção, 1,53% votos brancos e 4,72%
votos nulos.

Guedes, de 67 anos,
que também comandou
a prefeitura de 2009
a 2012, é casado, tem
ensino médio completo
e um patrimônio declarado de R$ 361.017,58.
O vice é Cibalena,
do MDB, que tem 40
anos. Os dois fazem
parte da coligação “Rio
das Flores pra frente
com gente da gente”,
formada pelos partidos
Democratas, Cidadania, PP e MDB.

Vicente Guedes é reeleito prefeito de Rio das
Flores

NETO TEM VOTAÇÃO EXPRESSIVA
EM VOLTA REDONDA
Mesmo com registro
anulado, o ex-prefeito
Neto, do Democratas,
teve 57,20% dos votos dados a todos os
candidatos, sendo o
mais votado em Volta
Redonda nas eleições
municipais de domingo.Ele derrotou Baltazar, que ficou em
segundo lugar, com
12,66%. Atual prefeito, Samuca Silva terminou em terceiro lugar, com 9,27%.
Ele aguarda julgamento para saber se vai

assumir o cargo de prefeito pelos próximos
quatro anos. Se vencer
também nos tribunais,
este será o quinto mandato à frente da prefeitura de Volta Redonda
(governou a cidade de
1997 a 2004 e de 2009
a 2015).
A eleição em Volta
Redonda teve 25,49%
de abstenção, 3,65%
votos brancos e 6,19%
votos nulos. Neto tem
64 anos, é solteiro, tem
o ensino médio completo e um patrimônio

Neto é o candidato mais
votado nas eleições em
Volta Redonda

declarado de R$ 1.353.588,05.
O vice é Engenheiro Faria, também do Democratas, que tem 80
anos. Os dois fazem parte da coligação Vontade Popular 2020, formada pelos partidos Democratas,
PTB e PMB.

SERFIOTIS, DO PSD, É ELEITO
PREFEITO DE PORTO REAL

TUTUCA VOLTA A VENCER EM PIRAÍ
Arthur Henrique Gonçalves Pereira, o Tutuca, de 71 anos (PSC),
foi eleito e vai reassumir a prefeitura de Piraí
pela segunda vez: ele já
governou a cidade entre 2009 e 2012. O candidato derrotou Alzemiro, do PSB, que ficou
em segundo lugar com
40,93% (6.872 votos).
A eleição em Piraí teve
21,27% de abstenção,
1,53% votos brancos e
4,83% votos nulos.

brancos e 7,05% votos nulos. Fernandinho
Graça tem 59 anos, é
casado, tem superior
completo e patrimônio declarado de R$
809.034,40. O vice é
Helio Suzano, do PL,
que tem 51 anos. Os
dois fazem parte da
coligação “Transparência, trabalho e honestidade”, formada pelos
partidos PL, Cidadania,
Patriota, PP e Democratas.

O candidato do PSD, Alexandre Serfiotis, foi eleito
prefeito de Porto Real (RJ)
para o primeiro mandato.
Ele teve 38,83% dos votos
de um total de 5.548 votos
apurados. O candidato derrotou Ailton Marques em
uma disputa apertada. O segundo colocado ficou com
37,35% (5.336 votos), uma
diferença de 212 votos.
A eleição em Porto Real
teve 15,21% de abstenção, 0,87% votos brancos e
2,58% votos nulos. Serfiotis, de 45 anos, é deputado

federal há dois mandatos
consecutivos. Ele é filho
de Jorge Serviotis, político
conhecido na cidade por ter
sido eleito três vezes prefeito de Porto Real. Jorge
Serfiotis morreu em 2017,
no primeiro ano do terceiro
mandato.
Ele é divorciado, tem superior completo e possui
um patrimônio declarado de
R$ 847.647,56.
O vice é Rafa Pirô, do
PSC, que tem 41 anos. Os
dois fazem parte da coligação “Porto Real para to-

Alexandre Serfiotis é
eleito prefeito de Porto
Real

dos”, formada pelos partidos Democratas, Avante,
Republicanos, PSC, PL,
Patriota, PSD, MDB, PSL
e Podemos.

ALUÍSIO D’ELIAS, DO PSC, É ELEITO EM QUATIS
Quatis escolheu Aluísio
d’Elias, do PSC, como novo
prefeito para os próximos
quatro anos. Foram 45,25%
dos votos válidos de um
total de 3.747 votos apurados. O candidato derrotou

Rogerio Batista, do PSL,
que ficou em segundo lugar
com 31,20% (2.583 votos).
A eleição em Quatis teve
18,62% de abstenção, 1,69%
votos brancos e 4,03% votos
nulos.

Aluísio d’Elias foi eleito
vereador em 2016. Ele tem
40 anos, é solteiro, tem superior completo e declara
ao TSE a ocupação de professor de ensino fundamental. Ele tem um patrimônio

declarado de R$ 13.000. O
vice é Vitinho, do Democratas, que tem 33 anos. Os
dois fazem parte da coligação “Orgulho de ser Quatis”,
formada pelos partidos PSC,
DEM, PRTB e Patriota.

Aluísio d’Elias
vai governar
Quatis pelos
próximos quatro
anos
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LOMBO AO LEITE
Ingredientes
Lombo de porco de 1 kg
(aproximadamente)/Alecrim/Salvia/Alho em pasta
ou picado/Pimenta do reino/Sal/Azeite extra virgem
extra/1 l de leite integral
Sal/Pão italiano.

Modo de preparo
Limpar o lombo do eventual excesso de gordura, temperá-lo com a as
ervas frescas (pode usar
também as desidratadas,
mas as frescas garantem
gosto mais intenso) trituradas com uma faca afiada
Junte o alho picado o sal
e a pimenta do reino e
espalme o composto no
lombo em sua totalidade.
Esquente o azeite em uma
ampla panela e deixe o
lombo fritar até ficar bem
corado.
Acrescente todo o leite e
deixe cozinhar por uma
hora em fogo médio baixo
e com a penela tampada
Verificar de tempo em
tempo que o líquido não
se seque.
Se no final de uma hora o
molho estiver ainda muito liquido deixe a panela
destampada por mais 10
minutos.
O molho deve resultar mediamente grosso.
Fatie o lombo e sirva nos
pratos onde colocarás
fina sfatias de pao italiano
torrado e cobertas pelo
molho do lombo.
Pode ser acompanhado
maravilhosamente por ervilhas ou espinafre cozidos.

HORA

Gusttavo Lima se diverte com filhos, Gabriel
e Samuel, após fim do casamento com Suita

G

DIVULGAÇÃO/INSTAGRAM

usttavo Lima
postou momentos com
os filhos, Gabriel e
Samuel. Desde a separação de Andressa
Suita, o cantor não
havia publicado nada
com as crianças.
Mesmo
com
a
agenda
corrida
devido ao trabalho,
Gusttavo Lima tem
papel presente na vida
dos filhos, Gabriel
e Samuel, de 3 e 2
anos. Ontem, o cantor
publicou uma foto
em que aparece se

DIVULGAÇÃO/INSTAGRAM

Luan Santana se
manifestou nas redes
sociais após boicote
de um grupo de fãs.
Em live no Instagram,
o sertanejo pediu
compreensão
dos
admiradores e revelou
estar entrando em um
novo momento em
sua carreira: ‘Preciso
que vocês entendam
o momento em que
estou vivendo e vejam
tudo o que estamos
preparando para vocês
como um salto a mais’.
Luan Santana está
começando um novo
momento de sua
carreira. Após fim do
noivado com Jade
Magalhães , o cantor
decidiu se reinventar

Ingredientes
200 g de bife de contrafilet
ou alcatra/4 colheres de
sopa de óleo/2 colheres de
sopa de extrato de tomate
2 colheres de chá de alecrim/Orégano a gosto/Sal
a gosto/1 colher de manteiga.

Modo de preparo

QUENTÃO DE VINHO
Ingredientes
2 l de vinho tinto suave/1
copo de água 200 ml/
Meio copo de cachaça/1
1/2 copo de açúcar/2
pauzinhos de canela/12
cravos (ou a gosto)/8 rodelinhas de gengibre (ou
a gosto).

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes ao fogo em uma panela.
Depois que levantar fervura, deixe por mais 10 minutos.
Está pronto é só servir.
Tomar a bebida quente.

divertindo com os
meninos nos Stories
do
Instagram
e
afastou os rumores de
que não estaria vendo
as crianças após
separação de Andressa
Suita. A modelo
segue morando com
as crianças na casa
em que vivia com o
músico. Já o artista
está
negociando
a compra de um
luxuoso apartamento
em um bairro nobre
de Goiânia (GO), o
Marista, para onde se
mudou.

Luan Santana revela nova fase na carreira
após greve de fã-clubes: ‘Um salto mais alto’

BIFE DE CARNIÇA

Tempere o bife com sal.
Em uma frigideira funda
(ainda sem fogo), ponha o
bife e despeje o óleo em
cima, ponha o extrato em
cima, distribua a manteiga,
ascenda o fogo.
A partir que for fritando,
acrescente o alecrim e o
orégano.
Frite até dar a aparência
de queimado e virar um
molho (o bife não vai queimar, só da aparência de
queimado).
E está pronto o bife de carniça.
Sirva com arroz ou pão.
E um vinho seco tinto ou
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na música e contou
a novidade aos fãs,
através de uma live
pelo
Instagram.
“Pensei:
‘Como
vou levar algo com
essência sertaneja, pé
no barro? Como eu
vou honrar isso aqui
fazendo o novo?’
Porque meu público
merece, não merece
ficar ouvindo a mesma
coisa todo dia. ‘Como
vou surpreender eles
de novo?’. E a gente
achou. Vocês vão
amar, tenho certeza.
Confiem em mim, na
galera que está comigo.
Vai ser maravilhoso”,
garantiu ele, em meio
a rumor de romance
com Giulia Be.

Nova namorada de Whindersson Nunes
faz visita a mãe e ao pai do humorista
A estudante de
Engenharia
Maria
Lina
Deggan
apareceu
em
fotos com os pais
do
comediante,
Hildebrando
e
Valdenice, no Piauí,
estado natal do artista.
A jovem também
apareceu com uma
gata em jatinho de
Whindersson Nunes,
em vídeo postado
por ele no Instagram
Stories.
Whindersson
Nunes tornou público

seu namoro com a
estudante Maria Lina
Deggan no começo
deste mês e, passados
alguns dias, viajou
com a estudante de
Engenharia
para
Piauí, sua cidade
natal.
O
casal
apareceu em foto com
Valnice Nunes, mãe
do humorista, ontem.
No carro, Maria Lina
estava no banco de
trás e Whindersson
na frente, ao lado da
mãe, fazendo pose
divertida.

DIVULGAÇÃO/INSTAGRAM

HORA

CAÇA-PALAVRA
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

I

C N E

S O C

Alguns exemplos de ANIMAIS invertebrados: INSETOS, lesmas, COBRAS,
CARACÓIS, MINHOCAS, SANGUESSUGAS, ARANHAS e MOLUSCOS.
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Sua principal característica é a
AUSÊNCIA de ESPINHA dorsal. Além
disso, sua formação é MULTICELULAR,
ou seja, são compostos por DIFERENTES tipos de células. Sua REPRODUÇÃO normalmente é SEXUADA. A
maior parte dos invertebrados é capaz
de se LOCOMOVER. Sua ALIMENTAÇÃO
é baseada em VEGETAIS e em outras
espécies animais.
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O REINO animal é DIVIDIDO em dois
GRUPOS principais, o dos vertebrados e
o dos INVERTEBRADOS, sendo que esse
último abriga 97% de todas as ESPÉCIES animais.
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Humberto e outros dois
homens, de diferentes
profissões, usam uniforme para trabalhar.
Considerando as dicas,
descubra o nome de cada
homem, sua profissão e a
cidade onde reside.

ILUSTRAÇÃO: ARIONAURO
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Cozinheiro

São Paulo
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Brasília

São Paulo

M N A

N Y

Salvador

I

Trabalhando de uniforme

Brasília

S N

A

Motorista

E

S

Cozinheiro

S O T

I

17

9

Solução

Bombeiro
Motorista
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Humberto

Profissão

Nome
São Paulo
Salvador
Brasília
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QUICHE DE
LEGUMES

Solução

São Paulo

Numa panela, aqueça o
óleo e doure levemente
a cebola.
Junte o pimentão e refogue por 3 minutos, mexendo sem parar.
Adicione a ervilha e tempere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e
a cebolinha.
Por último, junte a farinha
de milho flocada, misturando bem.
Sirva quente, acompanhando carne assada ou
espetinhos de carne ou
frango.

M A

Milton

Modo de preparo

I

L O C O M O V

Ingredientes
2 colheres (sopa) de
óleo1 cebola média picada1/2 pimentão vermelho picado1 xícara (chá)
de ervilha fresca ou congelada1 xícara (chá) de
farinha de milho amarela
flocada• sal a gosto• pimenta-do-reino a gosto•
salsa (ou salsinha) picada
a gosto• cebolinha-verde
picada a gosto

A N

Bombeiro

VIRADO DE
LEGUMES

L
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.

Animais invertebrados
R
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PROBLEMAS DE LÓGICA
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Nome

www.coquetel.com.br

ATOS OFICIAIS

Cidade
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Ingredientes
2 xícaras (chá) de Água
fervente 1 tablete de caldo de legumes 2 xícaras
(chá) de proteína de soja
texturizada1 ovo4 colheres (sopa) de cheiro-verde picado1 xícara (chá)
de farinha de aveia

Modo de preparo
Coloque a água fervente
e o caldo em uma tigela
e junte a soja. Deixe de
molho por 2 horas.
Escorra em uma peneira,
mas não deixe secar, e
junte os ingredientes restantes até formar uma
massa.
Forre com ela uma forma
de fundo falso com 25
cm untada. Reserve.

PÃO DE QUEIJO
NA CANECA

Ajude-nos a
manter
a cidade limpa.
Não jogue lixo
nas ruas!
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes
.3 ovos
. 12 colheres (sopa) de
leite
. 6 colheres (sopa) de
óleo
. 12 colheres (sopa) de
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fermento em pó
. 12 colheres (sopa) de
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque
o ovo, o leite e o óleo e
misture bem. Adicione o
polvilho e o fermento e
misture novamente. Por
fim, acrescente o queijo ralado e o sal e mexa
apenas o suficiente para
incorporar o queijo. Divida a mistura em quatro canecas, enchendo apenas metade de
cada uma para a massa
não transbordar quando estiver assando. Leve
uma caneca de cada
vez ao micro-ondas por 1
minuto. Sirva em seguida

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
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
17 DE NOVEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM
18/11/2020 – CÓD-PMBR 216.
GABINETE DO PREFEITO – GP
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.404/2019
APOSTILAMENTO: 013
CONTRATO: 002/GP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA.
CORREÇÃO:
ONDE SE LÊ: NOTA DE EMPENHO 963/2020
LEIA-SE: NOTA DE EMPENHO 1434/2020
DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2020.
RENATA SANTOS ROSADO DE ALMEIDA
Chefe de Gabinete do Prefeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD
PORTARIA Nº2774/SEMAD/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
BRAULINO ALBERTO VIEIRA, para exercer o cargo

em comissão de Secretário Adjunto de Ordem Urbana, nove centavos).
símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Defesa Civil PRAZO: 12 (doze) meses.
e Ordem Urbana.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.452.033.2035
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00
PORTARIA Nº2774/SEMAD/2020 DE 17 DE NOVEM- NOTA DE EMPENHO: 1469/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
BRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- DATA DE ASSINATURA: 16/11/2020.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
GEORGE FERREIRA BORGES, do cargo em comissão
ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
Municipal de Educação.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO –
SMC

CASA CIVIL – CC
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 47.022/2019.
TERMO: 001.
CONTRATO: 005.SEPE/CC/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RICOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: prorrogação do prazo do contrato, para execução de obra de construção do prédio do CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), no
Bairro Bom Pastor.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2020

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 53/0046/19
CONTRATO N°: 019/SEMC/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: HASSHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMERCIO LTDA.
OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ POR ILUMINÁRIAS EQUIPADAS COM TECNOLOGIA LED.
VALOR: R$ 1.074.764,89 (um milhão, setenta e quatro
MERHI DAYCHOUM
mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e
SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS

12 ESPECIAL

HORA

SOCIAIS

QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

