HORA

1

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

facebookjornalhorah
www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE:
•PRESIDENTE:JOSÉ
JOSÉDE
DELEMOS
LEMOS NOVA IGUAÇU RJ SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

ANO XXXII

Nº9965

R$ 1

Covid: Belford Roxo recebe
mais 50 mil testes rápidos
3

PLANO FRUSTRADO

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Perseguição,

tiroteio e morte
Bandido morre após carro capotar em Mesquita. Bonde do Acari, na Zona Norte do Rio, estava tocando o terror em arrastão na
Dutra quando policiais do 20º BPM (Mesquita) foram alertados sobre roubos de veículos e partiram pra cima. Outros dois comparsas também ficaram feridos.
7

Laços que não se rompem
DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO

Amigos choram a morte da médica ginecologista Alice
Mieko e lembram do legado deixado pela profissional: dedicação, amor à vida e ao próximo.
6

Pistoleiro da
milícia é preso

Rodrigo Padilha de Souza, o Cacau, foi capturado pela Polícia
Civil. Ele é suspeito de integrar o Escritório do Crime que atua na
Zona Oeste do Rio.
7
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!!!

Hora

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com
DIVULGAÇÃO

Ativista social-comunitária e protetora dos animais, os quais considera também seus filhos, Cláudia
Ribeiro lançou ontem em sua conta no Facebook, a proposta que representa o sonho dos que amam os bichanos.
“Subsecretaria para ANIMAIS em Nova Iguaçu. Quem
apoia?”, perguntou a guerreira. Parabéns, Claudinha!
Aquele Abraço!!!

Bruno Bellandi
vai cantar em
Nova Iguaçu
Nesta sexta (20), o TopShopping receberá o cantor Bruno Bellandi (foto). Carioca da
gema e do samba, o cantor traz
no sangue o tipo B: bom, boêmio e bem aventurado. Nascido
em uma família de compositores, a música já estava em seu
DNA. Seu avô, Oscar Bellandi,
se consagrou como compositor
nos anos 40, formando parceria com os maiores artistas da
época: Dick Farney, Chico Anysio, Nelson Trigueiro, entre outros. Já seu pai, Jorge Bellandi,
compôs sambas para Império da
Tijuca, Vila Isabel, Salgueiro e
Portela, nas décadas de 1980 e
1990.

“Os
Centenários”
A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio
e a Casa França-Brasil apresentam a série
de lives “Os Centenários”, que conta histórias de quatro personagens brasileiros que
completariam 100 anos
em 2020. O encontro
será toda quarta-feira,
às 19h, nas páginas do
Youtube e Facebook da
Secretaria. A estreia foi
sobre o escritor João
Cabral de Mello Neto,
na última quarta-feira
(18). Nas semanas seguintes, os homenageados serão Clarice Lispector, Celso Furtado e
Florestan Fernandes.
A Casa França-Brasil é um dos pilares da
História do Estado do
Rio e do Brasil. Vale
conferir.
(Jota Carvalho)

Assim, mantendo viva a marca
dos Bellandi, Bruno foi intérprete da Império da Tijuca, vocalista
do Malícia Brasileira e do Grupo
Raça. Mas, ainda que o samba
pulsasse nas suas veias, o coração do cantor batia mais forte por
Beatles, James Brown, Michel
Jackson, Tom Jobim, Chico Buarque e Caetano Veloso.
A apresentação de Bruno
Bellandi será na praça de alimentação do 2º piso, às 19h. O
evento é gratuito.
O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro – Nova
Iguaçu. Telefone: (21) 26671787.

O CANTO A CANTO

O SOMBRA

MELHOR A CADA PROJETO

de Filippe Moura com nomes tops da música

DIVULGAÇÃO

JOTA CARVALHO

jota.carvalho@yahoo.com

A

EXPEDIENTE

música foi desde
cedo parte integral da vida e desenvolvimento de Filippe
Moura. Seu contato com
a música e, principalmente, com o violão e a canção foi com o violonista e
professor Ulisses Rocha,
figura fundamental na formação do músico, até os
dias atuais. Foi dessa relação que apareceram suas
primeiras oportunidades
de se apresentar.
Após o tempo nos Estados Unidos, Filippe tem
trabalhado com composição e produção de projetos
musicais e de outras áreas
da cultura.
Agora em 2020, Filippe
Moura chega com seu novo
trabalho nas telas e plataformas digitais: o show ao
vivo DE CANTO A CANTO. O projeto, apresentado
pelo Governo do Estado
de São Paulo, por meio
da Secretaria de Cultura e

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Bagulho Doido manda recado
“Aê manés do pombal
dos cornos! Vê se vocês
dão um trato legal nas
periquitas de vocês e parem com essa ‘poha’ de
levar galhos na cabeça
por não chegar junto legal. Tá pegando mal pros
pegadores de ‘woman’

aqui da área, que nem
eu. Não tenho patroa em
casa, mas pego geral na
rua e dou trato legal. Fica
esperto seu cornão!”, o
recado foi dado na madrugada de sábado lá do
Chifre de Ouro, pelo morador Bagulho Doido.

Até o SOMBRA foi lembrado na doideira

Desde cedo a canção fez parte da existência do artista

Economia Criativa, busca
falar sobre as influências
do cantor, assim como
apresentar novos compositores da música brasileira e
parceiros do artista. Como
o nome já indica, o intuito
é trazer em áudio e vídeo
um conteúdo que viaja por
todos os cantos da influência e do desenvolvimen-

to do trabalho do artista.
A proposta traz também
a participação de nomes
importantes de diferentes
vertentes musicais como o
violonista Ulisses Rocha,
o MC Nego Jam RZO e a
cantora Thai.
O lançamento do trabalho será no dia 22, domingo, às 15h através

de um show ao vivo que
será transmitido no canal
de YouTube do artista!
O show ao vivo também
estará disponível nas plataformas digitais de streaming de música. Fiquem
ligados!
Instagram:
@filippemoura / Youtube: @lfilippemoura

Chapadão de todas, Bagulho Doido
pegou o megafone e
saiu mandando sua
letra aos cornudos da
área. Disse mais: “Caraca! O tal de Sombra
do HORA H tira sarro
todo dia com a cara de
vocês e tem mané corno daqui que ri quan-

do a carapuça entra na
cabeça. É gostar de sofrer muito. Só pode! O
que não pode é meter
meu nome no meio das
sacanagens de vocês,
quando o novo síndico
crente der flagra em
putarias. Tá ligado?”,
reforçou o doidão bom
de recado.

Amado por uns e odiado pela maioria
Tem morador conservador de direita que
apoia certas ideias do
Bagulhão, mesmo não
andando junto com o
cara, conta nosso agente
farejador Cão Misterioso. “O doido se diz esquerdista e gosta de um
baseado. ‘Na moral, sem

prejudicar
ninguém’,
costuma dizer o fã de
Raul Seixas. Amado por
uns e odiado por muitos,
Bagulho Doido virou figura carimbada na vida
do Paraíso dos Cornos”,
finaliza Cão Misterioso,
o doidão light aqui da
colina. (risos)
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Nova Iguaçu inicia vistoria em
frota de ônibus e micro-ônibus
Os veículos deverão estar lavados e aspirados, com o layout de pintura do consórcio

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

C

om o objetivo
de melhorar o
atendimento aos
usuários do sistema de
transporte do município, oferecendo mais
segurança e conforto, a
Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito e
Mobilidade Urbana de
Nova Iguaçu (SEMTMU) vai vistoriar os ônibus e micro-ônibus das
empresas que operam na
cidade. A ação acontece
a partir desta segunda-feira (23) e vai até 1º
de dezembro. Cerca de
400 coletivos devem ser
vistoriados nas garagens
das empresas ou em seus
pontos finais, das 8h às
17h.
Os veículos deverão
estar lavados e aspirados, com o layout de
pintura do consórcio. No
ano passado, trezentos e
oitenta coletivos foram
vistoriados, com cerca
de 10% da frota sendo

reprovada no momento
da vistoria. Após as exigências serem corrigidas,
esses ônibus voltaram a
circular.
Agentes vão avaliar
diversos aspectos durante a vistoria. Entre os
itens estão como espelho
retrovisor, parabrisa, buzina, extintor de incêndio, vidros das janelas,
bancos, estofamento, cigarra, catraca, validador,
iluminação interna e externa, elevador para cadeirante, setas, farol alto,
luz de ré, pisca-alerta,
freio, letreiro luminoso
indicando a linha, motor, cinto de segurança e
acessibilidade.
Caso os ônibus sejam
reprovados, as empresas
têm um prazo de até três
dias para se adequarem.
Eles passam por nova
vistoria por uma equipe
SEMTU, que confere se
tudo foi acertado e legalizado. Se não for cumprido todas as exigências, o
coletivo fica impedido de
circular.

FOTO: DIEGO VALDEVINO / PMNI

CONFIRA AS DATAS DAS VISTORIAS DOS VEÍCULOS
VISTORIA:
23 DE NOVEMBRO / CÓDIGO 01 – Viação São José Ltda (Res.de Tingua)
24 DE NOVEMBRO / CÓDIGO 02 – Viação Mirante Ltda (Res. de Tingua)
25 DE NOVEMBRO / CÓDIGO 03 - Linave Transportes Ltda (Res.de Tingua)
26 DE NOVEMBRO / CÓDIGO 04 – Auto Viação Vera Cruz Ltda (Res. de Tingua)
27 DE NOVEMBRO / CÓDIGO 05 – Cavalcante & Cia Ltda (Nilopolitana) (S.do Vulcão)

Belford Roxo recebe mais 50 mil testes rápidos
Belford Roxo chegou
à marca dos 80 mil testes rápidos para covid-19
realizados. O projeto
executado pela Secretaria Municipal de Saúde
atua em diversos bairros
diagnosticando possíveis
novos casos da doença.
Durante as ações, já foram distribuídos para o
tratamento dos sintomáticos 26 mil kits de medicamentos. Além disso, o
município adquiriu mais
50 mil testes para continuar a realizar o trabalho
de prevenção. Que já fez
o teste poderá fazer novamente, caso seja necessário.
De acordo com o secretário de Saúde, Christian

DIVULGAÇÃO/PMBR

Roxo conseguiu fazer o
teste rápido. “Descobri os
testes pela internet. Passei
pelo médico e já saí com
medicamento na mão. A
ação deve continuar, pois
muitas pessoas não têm
condições de fazer o exame em clínica particular”,
disse Paula.
O projeto “Saúde em
Ação” acontece desde o final de junho com equipes
qualificadas compostas
por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens e outros funcionários. Os moradores que
“Descobri os
testam positivo já saem
Paula Oliveira é moradora de Nova Iguaçu e
com medicação e orientestes pela internet”
conseguiu fazer o teste rápido em Belford Roxo
Paula Oliveira é mo- tação dos profissionais
radora de Nova Iguaçu, de saúde. Todos os locais ambulâncias que ficam à caso haja necessidade de computadorizada e intermas somente em Belford de exames contam com disposição dos pacientes, realização de tomografia nação.
Vieira, quanto mais se
testa a população, novos
casos são identificados.
“Um exemplo são os assintomáticos que quando
não são testados podem
passar o vírus para outras
pessoas aumentando as
estatísticas. Esse trabalho
junto a todas as medidas
de segurança como o distanciamento social, higienização das mãos e o uso
de máscaras, devem continuar até o surgimento de
uma vacina”, explicou o
secretário.

WhatsApp baniu mais de mil contas
por disparos em massa no período
REPRODUÇÃO

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) divulgou
ontem, através de uma
nota, que o aplicativo de
mensagens
WhatsApp
baniu 1.004 contas após
denúncias de disparos em
massa entre 27 de setembro e 15 de dezembro. O
período informado pelo
tribunal compreende o
início da propaganda eleitoral e o primeiro turno
das eleições municipais.
TSE já enviou ao WhatsApp mais de 1
mil
denúncias
de suspeitas de disparo em massa
O disparo de mensagens em massa é proibido âmbito eleitoral porque a potencial de afetar o equie passível de punição no Justiça entende que tem líbrio da disputa entre os

candidatos.
As contas banidas foram denunciadas na plataforma mantida pelo TSE
e pelo WhatsApp, criada
para tentar combater a
disseminação de conteúdo
falso, as chamadas fake
news. A Justiça Eleitoral
também tem acordos com
outras empresas de redes
sociais.
Ao todo, o órgão informou ter recebido por este
canal 4.759 denúncias.
Além disso:4.630 denúncias foram enviadas para

RJ tem 21.806
mortes e 334.514
casos de Covid-19
O RJ registrou 108
mortes e 2.118 casos desde o balanço divulgado
na última quarta-feira. É
o maior número de mortes aferido num dia desde
20 de junho. No total, o
estado chegou ontem a
21.806 óbitos e 334.514
casos confirmados do
novo coronavírus, segundo balanço divulgado
pela Secretaria Estadual

de Saúde.
A média móvel de óbitos está em 102, subindo
151% em relação a duas
semanas - é a maior variação desde o dia 19 de
maio. Na ocasiao, a média móvel de mortes estava em 164 por dia, subindo 187%. A de casos está
em 1.733, subindo 128%
em relação a duas semanas.
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O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve alta de 7,5% no terceiro trimestre
de 2020, na comparação com o segundo trimestre. O dado é do
Monitor do PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado ontem.
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Pesquisa do Tribunal de Justiça do Rio aponta que a maioria dos
casos registrados como racismo não são concluídos. Em quase todos,
não há condenação. Dados mostram que, em 2019, apenas dois casos
enquadrados como racismo chegaram à Justiça.

BAIXO CALÃO I

REPRODUÇÃO

O prefeito do Rio e candidato à reeleição, Marcelo
Crivella (Republicanos),
estáem maus lençóis. Nas
redes sociais circula um
vídeo que mostra o também bispo da Igreja Universal do Reinop de Deus,
xingando o prefeito de São
Paulo, João Dória (PSDB).

A Lei Geral de Proteção de
Dados está em vigor

CHEIO DE FÚRIA II
Nas imagens, ele xinga
Doria de “viado” e “vagabundo” durante uma reunião com apoiadores. “Eu
entrei na Justiça contra
esses vagabundos. Sabe o
que eles fizeram? Dei dinheiro para pagar aos funcionários, eles pegaram e
pagaram fornecedor”.

OS NA MIRA III
Crivella continua dizendo que o pagamento
seria feito somente em 10
de dezembro. “E faltou
dinheiro. Sabe de quem
é essa OS? Essa OS é de
São Paulo. É do Doria.
Viado! Vagabundo!”, diz
o prefeito que logo depois
tratou de pedir desculpas.

EDITORIAL

Lei amplia Selo Amigo dos
Animais para quem doar ração
A partir de agora, empresas que fizerem doações de ração para associações que promovam
assistência e alimentação
de animais de rua pode-

rão receber o Selo Amigo dos Animais. É o que
garante a Lei 9.102/20,
de autoria da deputada
Rosane Félix (PSD), que
foi sancionada pelo go-

AGORA É LEI I

vernador em exercício,
Cláudio Castro, e publicada no Diário Oficial do
Estado de ontem.

SANÇÃO OU VETO II

Os consumidores poderão efetuar o cancelamento de contratos de fornecimento de
produtos ou serviços nas lojas físicas ou
por meio de telefone e de site na internet.
É o que propõe o projeto de lei 1.513/16
aprovado pela ALERJ.

O texto da deputada Martha Rocha (PDT),
aprovado em segunda discussão, valerá desde
que os serviços e produtos possam ser contratados pelo mesmo meio de cancelamento. O
texto seguirá para o governador Cláudio Castro, sancionar ou vetar.

Aprovada em 2018
depois de uma batalha
de anos, a Lei Geral de
Proteção de Dados entrou em vigor esta semana e coloca o Brasil
ao lado de mais de 100
países onde há normas
específicas para definir limites e condições
para coleta, guarda e
tratamento de informações pessoais.
A LGPD (Lei No
13.709) disciplina um
conjunto de aspectos:
define categorias de dados, circunscreve para
quem valem seus ditames, fixa as hipóteses
de coleta e tratamento
de dados, traz os direitos dos titulares de dados, detalha condições
especiais para dados
sensíveis e segmentos
(como crianças), estabelece obrigações às
empresas, institui um
regime
diferenciado
para o Poder Público,

coloca sanções em caso
de violações e prevê a
criação de uma autoridade nacional.
Segundo a norma,
dados pessoais são informações que podem
identificar
alguém.
Dentro do conceito, foi
criada a categoria “dado
sensível”, com informações sobre origem racial
ou étnica, convicções
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida
sexual. Registros como
esses passam a ter nível
maior de proteção, para
evitar formas de discriminação.
Quem fica sujeito à
lei? Todas as atividades
realizadas ou pessoas
que estão no Brasil. A
norma vale para coletas
operadas em outro país,
desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros, ou que tenham
sido realizada no país.

CERIMÔNIA

Queimados promove semana de
comemoração da Consciência Negra
Programação realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção
da Cidadania terá início com entrega de Moções de Aplausos na Câmara Municipal
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Roda de Capoeira na Praça Nossa Senhora da Conceição
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura
de
Queimados,
através da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e
Promoção da Cidadania, comemorará o Dia
da Consciência Negra
com uma programação
especial. A abertura da
“Semana da Consciência Negra”, como é chamada, aconteceu ontem
com uma cerimônia de
entrega de Moções de

Aplausos, realizada na
Câmara Municipal de
Queimados que homenagerará cidadãos ativos na luta pela promoção de ações afirmativas
e que prestam serviços
relevantes à população. Entre os homenageados, está a Primeira
Dama do Município,
Lúcia Vilela.
Já hoje, será realizada a Segunda Roda de
Oxalá (Tributo a Omolu), promovida pelo Núcleo de Atendimento às
Vítimas de Intolerância

Religiosa na sede da
Semdemproc. A programação se encerra no domingo (22), com a Live
“Capoeiragem entre Camaradas”, que abordará
temas como racismo e
preconceito e tem como
palestrante convidado,
João Pedro da Silva,
mestre em Healthcare
Management pela Must
University, na Flórida. O
evento será organizado
pela Coordenadoria de
Políticas de Promoção
da Igualdade Racial.
Para a secretária da

Casas de Matriz Africana participarão do evento

Pasta, Fabiana Portes,
as celebrações serão de
suma importância para
a cidade. “Todos os
eventos comemorativos
sobre o Dia da Consciência Negra servirão
para a conscientização
da população sobre temas que ainda são muito presentes atualmente:
racismo, preconceito e
intolerância religiosa. É
importante que discutamos sobre isso para que,
através da discussão,
haja o entendimento”,
explica a gestora.

SERVIÇO:
SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
19/11 - Moção de Aplausos na Câmara Municipal
de Queimados
Horário: 18h
Endereço: R. Heloísa, 193 - Vila do Tinguá
20/11 - Segunda Roda de Oxalá - Tributo a Omolu
Local: Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Promoção da Cidadania
Horário: 10h
Endereço: Rua Otília, 1495 - Centro
22/11 - Live “Capoeiragem Entre Camaradas”
Local: Página da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos no Facebook (@semdeproc)
Horário: 10h
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Queimados enfrenta
o Barra da Tijuca

NESTA SEXTA

Jogo vale pela segunda rodada da Série B2 do Campeonato Carioca

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Após o empate na estreia, alvinegros prometem suar sangue em busca da primeira vitória

rioca. O time enfrenta o
Barra da Tijuca, a partir
jota.carvalho@yahoo.com
das 15h, no estádio JoQueimados Fu- aquim Flores. Haverá
tebol Clube entra transmissão da partida
em campo, nesta através do canal no Yousexta-feira, 20, para a tube do Clube.
segunda rodada da Série
“Nossa estreia auB2 do Campeonato Ca- mentou o gás dos nossos
JOTA CARVALHO

O

jogadores para a próxima partida. A equipe trabalhou firme para
conseguirmos a vitória
neste segundo jogo. Infelizmente empatamos
no primeiro, mas agora
vamos com toda garra e
força. A cada jogo a an-

siedade só aumenta”, revelou o treinador Wellington Monteiro.
Os torcedores podem
acompanhar os bastidores e notícias do clube pelas redes sociais e
também pelo canal Queimados TV no Youtube.

Todos os jogos em casa
serão transmitidos através do canal e contará
com a narração de Gabriel Andrezo e comentários de Renan Mafra.
O Queimados Futebol
Clube disputa a Série
B2 do Campeonato Ca-

rioca pelo grupo A, contra Bela Vista, Barra da
Tijuca, Pérolas Negras,
Itaboraí Profute, Campo Grande, Carapebus e
Mageense, em busca de
uma das quatro vagas
para a Série B1 na próxima temporada.

Andrey comemora 100 jogos
e elogia Ricardo Sá Pinto

Destaque positivo desde o início da temporada,
o volante Andrey se consolida ainda mais na posição. Mesmo com a chegada do técnico Ricardo Sá
Pinto, o camisa 15 vem
se adaptando muito bem
as exigências do comandante. Andrey celebrou a
vitória do último sábado
(14), disse que o triunfo trará mais confiança a
todo o grupo e ressaltou
a importância da próxima
partida para toda a equipe.
– Foi uma vitória muito
importante para o grupo.
Vínhamos de uma semana
de muito trabalho, com o
Mister Ricardo e acho que
essa vitória serviu para
que a gente pegasse um
pouco mais de confiança.
Estávamos em uma sequência muito ruim e tenho
certeza que essa vitória
vai trazer muita confiança a todo o grupo. Temos

um jogo importante nesta
quinta-feira, contra o Fortaleza e temos que entrar
concentrados, para que
possamos ter uma boa
sequência de vitórias no
campeonato, sair da parte
de baixo da tabela e começar a olhar lá para cima
– disse o prata da casa.
Recém chegado ao clube, o técnico Ricardo Sá
Pinto disputou seis partidas no comando da equipe e conta com todo o
apoio do elenco. Andrey
elogiou o trabalho que o
comandante vem fazendo,
declarou o seu amor pelo
Vasco e disse que sempre
que estiver em campo, vai
lutar pela camisa.
– O Mister é um grande treinador. Claro que no
começo temos que passar
pela fase de adaptação,
mas acho que o grupo
abraçou o trabalho, entendeu como funciona o

modo de trabalhar dele e
tenho certeza que as coisas vão começar a funcionar. Tento dar o meu
máximo dentro de campo,
mas nem sempre acontece, o que eu não posso é
deixar de dar o meu sangue pela camisa do Vasco.
Porque é como eu sempre
digo, além de tudo, eu sou
torcedor do Vasco dentro
e fora de campo, então eu
sempre vou lutar por essa
camisa. Espero continuar ajudando ainda mais
o Vasco, quem sabe eu
não possa atingir outras
marcas como a de hoje.
Fico muito feliz em poder conquistar essa marca
no clube do meu coração,
além disso fico feliz com
os elogios do professor
Ricardo e agora vamos
seguir por mais, que ainda
temos uma longa temporada pela frente – ressaltou o volante.

FOTOS: RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Volante chega à marca de cem partidas com a camisa do Vasco

Meia cruzmaltino tem sido destaque nos jogos pelo Brasileirão

VITÓRIA E 100 PARTIDAS NA CONTA
Na vitória diante do
Sport no último sábado
(14), o prata da casa chegou a marca de 100 jogos
com a equipe profissional
do Vasco. O camisa 15
celebrou essa marca tão

importante, relembrou
sua trajetória dentro do
clube e disse ainda que
espera poder atingir outras marcas e conquistar
títulos com a camisa do
Vasco.

– É uma marca muito
importante para mim, estou no clube desde 2005,
então para mim isso é a
realização de um sonho.
Isso nos faz lembrar da
nossa história, por tudo

tudo que eu passei, todos os momentos ruins
de contusão que passei
e poder estar realizando esse sonho de atingir
100 jogos com a camisa
profissional do Vasco, é

muito gratificante. Só tenho a agradecer aos meus
familiares que estiveram
comigo, agradecer ao
Vasco que me deu todo o
suporte, toda a estrutura e
espero poder atingir ou-

tras marcas aqui dentro
e espero também poder
conquistar títulos com
essa camisa tão pesada
– disse Andrey, antes de
mandar um recado para a
torcida vascaína.
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Comunidades choram morte
da médica Alice Mieko
VÍTIMA DA COVID-19

Santa Rita, Nova Brasília, Corumbá, Monte
Castelo e adjacências estão de luto

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Para seus pacientes, Alice é um exemplo no exercício da medicina

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

U

m relato contundente e emocionado em forma
de homenagem. Foi o que
o HORA H recebeu ontem (19) e passa aos leitores e internautas.
O leitor Denilson

Araújo, o popular Denilson da Saúde, abriu seu
coração à reportagem do
jornal. “É com uma tristeza infinita que informo o falecimento de uma
pessoa muito querida,
minha amiga de 25 anos
de trabalho e convivência
familiar. A médica ginecologista, Alice Mieko se

foi, mas deixou um legado imenso. Além de competente no que fazia, era
dona de um caráter ímpar
e estava sempre pronta a
ajudar, socorrer a quem
precisasse”, conta Denilson, atualmente diretor
da Clínica da Família do
bairro Caiçara, em Nova
Iguaçu.

Doutora Alice, como
era tratada pelos pacientes, morreu vítima da
Covid-19, na quarta-feira
(18) e foi sepultada ontem
no cemitério de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.
Alice Mieko atuava,
antes de partir para o
outro plano, na UBS de
Nova Brasília, cuja dire-

tora é Cristiane de Souza
Lemos. “Neste momento, não tenho palavras
para exprimir a dor dessa perda para mim, meu
marido, Denilson, e suas
pacientes aqui da região”,
declarou Cristiane.
Antes, a médica teve
passagem marcante pelo
Posto de Saúde de Santa

Rita. “A ficha ainda não
caiu”, confessou Monique, diretora do PS.
“Foram anos e anos de
parceria profissional que
não serão esquecidos.
Vou te levar sempre na
lembrança, Doutora Alice Mieko. Descanse em
PAZ!”, finalizou Denilson da Saúde.

Caps AD de Belford Roxo promove palestra
para conscientizar sobre o Novembro Azul
FOTOS: DIVULGAÇÃO

O evento contou com palestra educativas e ofereceu também corte de cabelo

O Centro de Atenção
Psicossocial em Álcool e
Drogas (Caps AD) de Belford Roxo, no Centro, promoveu ontem ações em
referência à “Campanha
Novembro Azul - Mais
Saúde, Menos Preconceito”. Foram realizadas
palestras educativas e de
conscientização sobre a
prevenção e o tratamento do câncer de próstata.
Tudo com uma boa música, café da manhã, e a
parceria com o Instituto
Brasileiro de Beleza, que
levou corte de cabelo gratuito para os usuários da

unidade. Participaram do
evento toda a equipe médica e de apoio do Caps,
pacientes e familiares e
músicos.
“Temos mais de 2.400
pacientes cadastrados no
Caps AD. É um evento de
suma importância para o
município. Não somente
para o usuário do Caps AD,
como para toda a equipe
multidisciplinar. Esta data
faz menção ao Dia Nacional de Prevenção ao
Câncer de Próstata. Então
pensando em saúde mental, em um todo, a saúde
mental, ela é a promoção

da saúde. É um conjunto
de ações que abrange todos os serviços públicos.
Graças a Deus o município de Belford Roxo, nós
juntamente com toda a
minha equipe, temos tido
cuidado em promover saúde, em parceria com todas
as secretarias, como, Educação, Cultura e Esporte e
Lazer. Fazemos mais um
evento voltado para a saúde da população. E desde
já agradeço a confiança
do secretário de saúde,
Christian Vieira, o deputado estadual Márcio Canella, e a primeira dama e

Ao lado de Paulo Patrocínio e de Dejane Nascimento, Benedito
Luiz de Carvalho (C) destacou a importância do Novembro Azul

deputada federal, Daniela
do Waguinho”, destacou o
coordenador municipal do
Caps, Paulo Patrocínio.
Usuário do Caps desde
2009, o aposentado Benedito Luiz de Carvalho,
de 58 anos, ressaltou a
importância da unidade
na sua luta diária e constante contra a dependência
do álcool. “O que seria de
mim hoje sem a atuação
do Caps na minha vida.
Talvez não tivesse mais
aqui. Vivo uma luta contra o álcool. Aqui consigo
todo o apoio e o suporte
necessário nesse embate.

A equipe médica é excelente. Precisamos também
olhar com atenção para
a prevenção ao câncer de
próstata”, afirmou Benedito Luiz.
A diretora da unidade,
Dejane Nascimento, destacou que a campanha
do Novembro Azul também envolve a importância de uma vida mais
saudável. “O Novembro
Azul nos chama atenção
não somente na saúde do
homem, mas nosso foco
aqui também é relacionado à qualidade de vida das
pessoas. Envolve também

a saúde mental. Por isso a
saúde mental de Belford
Roxo com esse evento,
como em outros, propõe
incentivar não somente
aos homens, como a todos, em cuidar da saúde
mental. Cuidar do corpo
físico e da saúde. E também levar mais saúde, e
menos preconceito. Que
os homens façam os exames. Estamos aqui de
portas abertas para atender a todos, não só os
dependentes químicos”,
destacou a diretora.
O Caps AD fica na Rua
Adil Miranda, 98, Centro.
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Perseguição termina com um
bandido morto em Mesquita
DEU RUIM PRO BONDE

Outros dois foram presos e uma moradora foi ferida durante troca de tiros

FOTOS: REPRODUÇÃO

Um dos criminosos morreu no local e outros dois acabaram presos
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

U

m suspeito morreu e outros dois
ficaram feridos
após uma perseguição
policial seguida de troca de tiros, na tarde de
ontem, em Mesquita.
Durante a ação, uma moradora também teria sido
atingida por um dos disparos, mas a informação
não havia sido confirmada pela polícia até o fechamento desta edição.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe
do 20º BPM (Mesquita),
que realizava policiamento na região, suspeitou dos ocupantes de
um veículo Elantra, cor
prata, que era roubado
e seguia na via Dutra.
O motorista acelerou ao
perceber que a viatura se
aproximava para realizar
abordagem.
Minutos antes, a PM
teria sido alertada sobre
um carro com as mesmas
características que esta-

va sendo usado em um
arrastão. Começou então
a perseguição e os bandidos atacaram os policiais
a tiros, dando iinício a um
intenso tiroteio. Na fuga,
os criminosos entraram
em Mesquita pela Avenida Coelho da Rocha, em
Rocha Sobrinho. O veículo onde estava o grupo
bateu num Fiat Uno, perdeu o controle, capotou e
atingiu uma Kombi.
Um dos suspeitos não
resistiu aos ferimentos
e morreu no local. Os

comparsas feridos foram na Baixada Fluminense.
levados para o Hospital Há informação de que
Geral de Nova Iguaçu outros criminosos inte(HGNI) e, depois de serem medicados, encaminhados para a 54ª DP
(Belford Roxo), onde a
ocorrência foi registrada.
Em São Gonçalo, na
De favela
Região
Metropolitana
do Subúrbio
do Rio, um homem de
Ainda segundo a cor55 anos foi baleado no
poração, os três criminobairro Raul Veiga, dusos, que são da comunirante uma troca de tiros.
dade de Acari, na Zona
Testemunhas disseram
Norte do Rio, teriam plaque policiais começanejamento roubar carros

HOMEM É BALEADO
EM AÇÃO POLICIAL

Veículo cai na Baía de
Guanabara e mata 4 pessoas

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Quatro pessoas morreram na noite da última
quarta-feira, no Cais do
Porto, na Zona Portuária
do Rio. O veículo, que levava funcionários da empresa Pennant Serviços
Marítimos, especializada
em operações portuárias e
serviços, perdeu o controle e caiu na Baía de Guanabara.
Segundo relatos, o acidente aconteceu na área
do armazém 10. Estava na
troca de turno e o motorista tentava uma manobra,
quando perdeu a direção
do veículo.
Uma quinta pessoa que
estava no carro sobreviveu ao pular antes que
o carro mergulhasse na
água. Os corpos foram
levados para o Instituto
Médico Legal (IML) do
Centro. A Polícia Civil

Luís Carlos e Denilson: duas das vítimas mortas no acidente

informou que o caso foi
registrado na 4ª DP (Praça da República), mas
será investigado pela Polícia Federal.
Pai de uma das vítimas
do acidente, Sebastião
Silva disse que soube do
ocorrido na madrugada
de ontem. Segundo ele,
o filho, Luís Carlos Oliveira Silva, era uma pes-

soa amorosa e sempre foi
responsável com o trabalho.
“Eu fiquei desesperado, não podia dar a notícia pra minha esposa,
porque ela acabou de sair
de uma cirurgia há pouco
tempo. Eu esperei até o
meu cunhado chegar para
eu poder vir pra cá”, relatou.

Quem são as vítimas
As vítimas foram identificadas como Rogério
Rocha do Sacramento, de
48 anos; Paulo Roberto da
Silva Almeida, 34; Luís
Carlos Oliveira Silva, 40;
e Denilson Santana Cruz,
53. Ainda não é possível
dizer se houve falha mecânica ou se o piso estava
escorregadio.

PRF apreende tabletes de maconha
Dois homens foram presos por agentes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
na tarde da última quarta-feira, com transportando
160 tabletes de maconha
na Rodovia Presidente Dutra, altura de Seropédica. A
corporação informou que a

equipe abordou dois veículos suspeitos que trafegavam em alta velocidade.
Ao serem interrogados,
os motoristas demonstraram
bastante nervosismo, o que
aumentou a desconfiança
dos agentes. “Após busca
minuciosa, foram encontra-

das 160 tabletes de maconha escondidos em um dos
automóveis. Esta apreensão
representa uma perda de R$
150 mil para o tráfico de
drogas”, afirma a PRF em
nota. Os autores confessaram que haviam buscado o
entorpecente em São Paulo

gravam o bando que estava aterrorizando motoristas na via Dutra.

e tinham como destino final
a comunidade do Jacaré, na
Zona Norte do Rio. Pelo
transporte, cada um receberia R$ 5 mil. A ocorrência
foi encaminhada à Polícia
Civil e os dois presos serão
indiciados pelo crime de tráfico de drogas majorado.

ram uma perseguição a
suspeitos, que terminou
na Praça Chico Mendes.
A vítima foi levada para
o Hospital Estadual Alberto Torres. O estado de
saúde do baleado não foi
informado.

Suspeito de integrar
pistolagem, chefe da
milícia é preso no Rio
O homem apontado
pela polícia como o chefe da milícia da favela
do Quitongo, em Brás
de Pina, na Zona Norte
do Rio, foi preso em flagrante por agentes da 38ª
DP (Brás de Pina). Rodrigo Padilha de Souza,
conhecido como Cacau,
foi capturado ontem em
Bonsucesso,também na
região.
Segundo as investigações, ele é suspeito de integrar a quadrilha de pistoleiros do Escritório do
Crime, que atua na Zona
Oeste. Com Cacau, os policiais apreenderam uma
pistola e dois carregadores. Contra o bandido foram cumpridos mandados
de prisão por crimes de
homicídio qualificado.
O Escritório do crime
começou a ser investigado pela Polícia Civil e

pelo Ministério Público
do RJ a partir das investigações do caso Marielle
Franco. Entretanto, concluiu-se que não houve
participação da gangue.
Morte em confronto
De acordo com a Polícia Civil, as primeiras
prisões de líderes do grupo foram feitas no ano
passado, nas operações
Favorito e Favorito 2. No
início deste ano, o chefe
da quadrilha, ex-capitão
do Bope Adriano Magalhães da Nóbrega, o Capitão Adriano, morreu em
confronto com a polícia
na Bahia, numa casa onde
se escondia há meses.
Em junho, a polícia
prendeu outras frentes do
grupo de milicianos na
operação Tânatos, como
Leonardo Gouvêa da Silva, o Mad.

Cacau foi preso em flagrante com uma
pistola e dois carregadores

REPRODUÇÃO

HORA

8 POLÍTICA

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

SINAL DE ALERTA

Fux diz que é preciso aprimorar
segurança pós-ataques a tribunais
Sistemas do STJ e TSE foram invadidos em duas ocasiões pouco antes da eleição

JOTA CARVALHO

O

jota.carvalho@yahoo.com

presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) e
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), Luiz Fux,
disse na quarta (18) que é
preciso “dar satisfação à
sociedade” sobre os ataques cibernéticos ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste
mês. Fux sugeriu o aprimoramento da segurança

dos sistemas.
“Os avanços têm o seu
preço, e nós verificamos
que precisamos nos aprimorar nessa área da tecnologia”, disse Fux. “Não
podemos deixar de reconhecer eventos que ocorreram no STJ, que ficou
uma semana parado, e o
TSE, que também noticiou que houve problemas
na apuração das eleições
em decorrência de incidente relativo à área digital”, acrescentou.
As declarações foram

dadas na abertura da primeira reunião do Comitê
de Segurança Cibernética
do Poder Judiciário, grupo
criado pelo CNJ na semana passada.
“Diante dos incidentes
que ocorreram, nós estamos aqui tentando nos
aperfeiçoar”, disse Fux.
O ministro frisou a importância da segurança
cibernética diante do objetivo declarado do CNJ de
tornar os tribunais 100%
digitais num futuro próximo.

ABR

“É preciso dar satisfação à sociedade sobre o ocorrido”, diz o presidente do STF

ATAQUES
Em sua fala, Fux fez
referência ao atraso ocorrido na totalização dos
votos do primeiro turno
das eleições municipais,
ocorrido no último domingo (18). Segundo o
presidente do TSE, mi-

nistro Luís Roberto Barroso, o problema ocorreu
porque, devido à pandemia do novo coronavírus
(covid-19), não houve
tempo suficiente para testar um novo sistema.
O TSE também infor-

mou ter neutralizado, no
dia da votação, um ataque que tentou sobrecarregar os sistemas da Justiça Eleitoral. Um outro
ataque teria sido sofrido
em outubro, quando teriam sido roubados dados

referentes a servidores do
tribunal. Segundo Barroso, nenhum desses incidentes tem relação com
o atraso na apuração dos
votos. Fux também se
referiu ao ataque cibernético que em 3 de no-

vembro derrubou todos
os sistemas do STJ, que
precisou de mais de uma
semana para voltar à normalidade. Os julgamentos por videoconferência,
retomados dia 16, ainda
apresentaram instabili-

dade. A Polícia Federal
(PF) apura, em inquérito
sigiloso, o alcance da invasão e se houve cópia de
processos em segredo de
Justiça.
(Fonte:
Agência Brasil)

Secretaria de Cultura e Casa França-Brasil
apresentam série ‘Os Centenários’

A Secretaria de Estado
de Cultura e Economia
Criativa do Rio e a Casa
França-Brasil apresentam
a série de lives “Os Centenários”, que contará as
histórias de quatro personagens brasileiros que
completariam 100 anos
em 2020. O encontro será
toda quarta-feira, às 19h,
nas páginas do Youtube e
Facebook da Secretaria. A
estreia foi sobre o escritor João Cabral de Mello
Neto, na última quarta-feira (18). Nas semanas seguintes, os homenageados
serão Clarice Lispector,
Celso Furtado e Florestan
Fernandes.
“A Casa França-Brasil é
um dos pilares da História
do Estado do Rio e do Brasil, até mesmo com reconhecimento internacional.
Por isso, ainda em um período de Covid-19, vamos
saborear esse viés cultural
com lives em homenagem
a essas personalidades culturais do nosso país”, disse
a secretária de Estado de

DIVULGAÇÃO

A bicentenária Casa França-Brasil será reaberta ao público no próximo ano

João Cabral de Mello Neto
completaria 100 anos em
2020. Ele foi poeta, escritor e diplomata brasileiro.
Uma das suas principais
obras foi “Morte e Vida
Severina”. Seu talento é
reconhecido no exterior,
tendo seus livros traduzidos para diversas línguas
(alemão, espanhol, inglês,
italiano, francês e holanJoão Cabral
dês). Teria completado
de Mello Neto
100 anos no último 9 de
abriu a série
janeiro.
Nascido em Recife,
“A série de lives será

Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.
A live de estreia teve
apresentação da diretora da Casa França-Brasil,
Helena Severo, os debatedores Antônio Carlos Secchin (ABL) e Eucanãa Ferraz (UFRJ), com mediação
de Marcos Azambuja.

uma excelente oportunidade de lançar luz sobre
a vida e a obra destes
quatro brasileiros que,
em suas respectivas áreas de atuação, iluminaram o século XX”, observa Helena Severo, que
está preparando a bicentenária Casa França-Brasil para ser reaberta ao
público no próximo ano
com uma programação
variada e que atenda às
diversificadas faixas de
cultura contemporânea.

PROGRAMAÇÃO DAS LIVES
18/11 – João Cabral de Mello Neto
Debatedores: Antônio Carlos Secchin (ABL) e Eucanãa Ferraz (UFRJ)
Mediador: Marcos Azambuja
25/11 – Clarice Lispector
Debatedores: Nádia Batella Gotlib (USP) e Yudith
Rosenbaum (USP)
Mediador: Marcos Azambuja
02/12 – Celso Furtado
Debatedores: Rosa Freire d’Aguiar (Fundação
Celso Furtado) e Edmar Bacha
09/12 – Florestan Fernandes
Debatedores: Fernando Henrique Cardoso (ex-presidente da República e professor da USP) e José Souza Martins (USP)

AGU obtém decisão favorável do Supremo
Tribunal Federal à Voz do Brasil em horário nobre
Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o artigo da lei que
prevê a obrigatoriedade de
transmissão do programa A
Voz do Brasil, produzido
pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em faixa horária pré-determinada

e de maior audiência. Nas
redes sociais, a Advocacia-Geral da União (AGU)
destacou que a medida permite “que as informações
de interesse público cheguem ao maior número de
brasileiros possível.”
Em 2018, foi sanciona-

da a lei que flexibilizou o
horário do programa, que,
até então, era transmitido
pelas emissoras, obrigatoriamente, das 19h às 20h.
Em agosto daquele ano,
o governo federal regulamentou as obrigações das
rádios na retransmissão

obrigatória do programa,
que, via de regra, deve ter
início entre as 19h e as
21h, no horário de Brasília.
No dia 23 de outubro,
o Ministério das Comunicações publicou no Diário
Oficial da União uma por-

taria em que estabeleceu
as condições, critérios e
procedimentos para flexibilização de horário ou
dispensa da retransmissão
obrigatória do programa A
Voz do Brasil pelas emissoras de radiodifusão sonora. Dia 17, foi publicada

a portaria que autoriza a
flexibilização do horário
de retransmissão do programa além dos horários
originalmente previstos
no caso de emissoras que
desejarem transmitir jogos
de futebol da Seleção Brasileira.

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

HORA

POLÍTICA 9

Resende monitora rios
NÍVEIS DE ÁGUA

Prefeitura reforça procedimento
com instalação de réguas
linimétricas doadas pelo Inea

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Resende, por meio
da Defesa Civil
Municipal, reforçou o
monitoramento do Rio
Paraíba do Sul e seus
afluentes com a instalação de réguas ou escalas
linimétricas neste mês.
A Defesa Civil implantou seis réguas linimétricas nas margens dos
rios, sendo duas no Rio
Alambari e quatro no Rio
Paraíba do Sul. Os equipamentos foram doados
pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente).
De acordo com o diretor-geral da Defesa Civil
de Resende, Flávio Germano da Silva, as réguas
servem para o auxílio do
acompanhamento
dos
níveis de água dos rios.
“Estes
equipamentos
ajudam na hora da tomada de decisões importantes, caso haja transbordamento repentino ou
gradual de água dos rios
da cidade, por exemplo. A
medida inédita no muni-

cípio visa evitar grandes
transtornos em possíveis
inundações, no controle
das áreas consideradas
de risco, dentre outras
ações. Também será feita a instalação da régua
na margem do Rio Sesmaria. Com a colocação
destas réguas em pontos
estratégicos, a equipe da
Defesa Civil vai otimizar
o trabalho de monitoramento, já que não existiam estes equipamentos
para observação e leitura
do nível d’água dos rios,
que possuem relação direta com as vazões correspondentes”, destaca o
diretor.
Viabilidade de ações
O diretor-geral da Defesa Civil lembrou que
está aguardando o estudo
de viabilidade de ações
mais avançadas para modernizar todo o sistema
de monitoramento de
rios do município.
“Para a ampliação do
sistema de monitoramento do Rio Paraíba e seus
afluentes, segue o estudo
de viabilidade do fornecimento de três sensores

de nível e quatro pluviômetros manuais, que
está sendo realizado pelo
Inea. A partir de solicitação feita pela Defesa Civil, em reunião na
capital fluminense este
ano, a equipe técnica do
Inea já visitou os locais
previamente escolhidos
para futura instalação
dos equipamentos, que
deverá acontecer após a
conclusão do estudo de
viabilidade. Ineditamente, os sensores de nível
para acompanhamento
dos rios, disponibilizados pelo Inea, serão implantados em três locais:
no Rio Paraíba do Sul,
em frente à sede da Administração Municipal;
no Rio Alambari, altura
do bairro Jardim Tropical; e no Córrego Água
Branca, altura da sede da
Administração Regional
de Engenheiro Passos.
Além disso, serão instalados quatro pluviômetros manuais, possivelmente, nas seguintes
áreas: Engenheiros Passos, Vicentina, Vargem
Grande e Vila da Fumaça”, frisa.

DIVULGAÇÃO/PMR

Equipe da Defesa Civil implanta as réguas nas margens dos rios

PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS
Flávio Germano da Silva ainda explicou como
funciona o sistema de
monitoramento dos rios
atualmente. “A Defesa
Civil, desde o início de
janeiro deste ano, vem
publicando o Boletim de
Proteção e Defesa Civil,
com dados sobre a previsão meteorológica para
as próximas 24 horas,
ocorrências de destaque
e monitoramento dos rios
e níveis pluviométricos.
O monitoramento foca os
níveis dos rios do município e seus afluentes – Sesmaria, Rio Paraíba do Sul

Quimioterapia e
cirurgias oncológicas
disponíveis em Angra
Desde o dia 29 de setembro, pacientes com
câncer não precisam mais
sair de Angra dos Reis
para fazer quimioterapia
ou se submeter a cirurgias
oncológicas. A Unidade de Assistência de Alta
Complexidade em Oncologia Christiane Jordão
(Unacon), que funciona
no Hospital Municipal da
Japuíba (HMJ) e é mantida pela prefeitura, oferece
um atendimento humanizado e estrutura de alta
qualidade.

Com menos de dois meses de funcionamento, a
Unacon já realizou 213
atendimentos, sendo 75 consultas em oncologia clínica
e cirúrgica e 138 exames
diagnósticos realizados (endoscopias e colonoscopias).
No momento há 38 pacientes em atendimento.
Para a realização de quimioterapia é possível atender até 20 pacientes por
dia, de segunda a sexta-feira. As consultas de primeira vez em oncologia estão
seguindo uma frequência

média de 12 a 15 por semana, porém, a capacidade
da Unacon é bem maior,
chegando a 60 consultas
por semana e podendo ter
esse número ampliado, se
houver demanda.
Anteriormente
esses
pacientes seriam encaminhados para Volta Redonda. Agora, além da quimioterapia e de cirurgias,
os pacientes realizam os
exames diagnósticos para
acompanhamento e controle, como tomografia e
laboratório, também no

e Rio Preto, bem como a
quantidade de chuva acumulada por tempo avaliada nas estações automáticas de Alphaville, Cidade
Alegria e Visconde de
Mauá, instaladas pelo
Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais). A Estação Hidrológica do Rio Sesmaria,
que capta dados via radar
para o satélite, funciona
na ponte do Alphaville, e
mede o nível do afluente. Após um mapeamento
de risco, em janeiro passado, a Defesa Civil de

DIVULGAÇÃO/PMAR

A Unidade de Assistência de Alta Complexidade
em Oncologia funciona no HMJ

Hospital Municipal da
Japuíba. Para os pacientes em tratamento, o próprio serviço providencia o
agendamento dos
Na última sexta-feira aconteceu a primeira
cirurgia da Unacon. Um
cirurgião de cabeça e pes-

coço realizou uma faringectomia total (remoção
da faringe), em paciente
com carcinoma de orofaringe. Correu tudo bem e a
paciente já teve alta. Mais
quatro cirurgias oncológicas estão agendadas para
os próximos dias.

Acidentes deixam trânsito lento na Dutra
MARCOS ALVES/ ARQUIVO PESSOAL

Congestionamento chegou a sete km no sentido
São Paulo da Dutra, em Barra Mansa

O trãnsito apresentou
lentidão na Rodovia Presidente Dutra por causa de
dois acidentes na manhã de
ontem. As batidas aconteceram em trechos distintos
da pista sentido São Paulo,
em Barra Mansa. A chuva
pode ter contribuído para
os transtornos.
Um dos acidentes aconteceu no km 288 e envolveu dois veículos, mas ninguém ficou ferido, segundo
informações da Polícia Ro-

doviária Federal.
O trânsito precisou ser
parcialmente interditado
até a remoção dos carros.
A PRF registrou um congestionamento de 7 km no
local.

Carreta sem controle
Já no km 289, uma carreta perdeu o controle, ficou
em “L” na pista e acabou
atingindo três veículos de
passeio. Não houve registro de feridos. Uma das fai-

xas chegou a ficar fechada
para atendimento aos ocupantes dos veículos, mas já
foi liberada.
A PRF informou ainda
que outros dois acidentes
de trânsito foram registrados na noite da última
quarta-feira, nos km 295 e
279.
De acordo com os agentes, a chuva pode ter sido
um fator determinante para
os transtornos causados na
rodovia nas últimas 12h.

Resende requereu junto
ao Inea, no Rio de Janeiro, que fossem instalados
sensores de nível, indicadores de volume de água
dos rios utilizando o método de pressão, nos rios
de Resende. Estes aparelhos, que são eficientes e
de baixo custo, possuem
baterias que serão carregadas por painel solar. Os
novos equipamentos vão
ajudar a expandir a área de
cobertura, aprimorando o
campo de visão para alertas mais precisos dentro
de um intervalo de tempo
menor – relembrou.

Barra do
Piraí e
Resende
registram
mortes por
Covid-19
As cidades de Barra do Piraí e Resende
divulgaram na noite
da última quarta-feira cinco novas mortes causadas pela Covid-19, de acordo com
informações das Secretarias Municipais
de Saúde.
Em Barra do Piraí,
as vítimas são uma
mulher, de 46 anos, e
três homens idosos,
de 71, 75 e 79 anos.
Ao todo, 72 pessoas já
morreram em decorrência do novo coronavírus na cidade. O
boletim também registrou 1.267 casos confirmados, dos quais,
1.112 já são considerados recuperados.
Em Resende, a prefeitura não divulgou
detalhes sobre a vítima. Com o novo óbito,
o município chegou a
131 mortes causadas
pela doença. Os casos
confirmados aumentaram para 3.416 e destes, 3.213 já são considerados curados.
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Não jogue lixo nas ruas.
A população agradece!
www.coquetel.com.br
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Retire o miolo do abacaxi.
Se for servir em rodelas, utilize um cortador
de massa para dar
melhor acabamento
(use as aparas no preparo de suco ou geleia).
Em uma panela, aqueça 1 litro de água com
a canela, os cravos e
o açúcar por cerca
de cinco minutos, mexendo sempre.
Junte o abacaxi e cozinhe até a calda ferver.
Deixe amornar e transfira para potes de vidro esterilizados (com
cuidado, ferva-os por
dez minutos, retire
com uma pinça e coloque sobre papel absorvente ou pano de
prato).
Espere esfriar completamente, feche bem
e conserve na geladeira.
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• 1 abacaxi cortado
em rodelas (ou picado)• 1 pau de canela• 5 cravos-da-índia•
3 xícaras de açúcar
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Ingredientes

Tempos depois, elas aparecem em mitologias de outros países como as sereias com
CAUDA de PEIXE, mas conservando o dom
de suas antigas irmãs: cantar e seduzir os
homens para levá-los para o fundo do mar.
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ABACAXI EM CALDA

ULISSES, quando voltava da GUERRA
de TROIA, deveria passar pela MORADA
das sereias. Mas, seguindo o conselho da
feiticeira CIRCE, pediu que seus homens
o amarrassem ao MASTRO da EMBARCAÇÃO, depois que todos tivessem tapado
os ouvidos com CERA para não serem
seduzidos pela MELODIA maravilhosa.
Como todos conseguem escapar ilesos,
as criaturas que nunca tinham vivido
um FRACASSO jogam-se ao mar e transformam-se em pedras.
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Uma das Parte da
proprieda- molécula
des da hi- Antecede
1 droginástica o "Q"
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Em uma tigela, bata
o açúcar e a manteiga até obter um
creme.
Junte as gemas batendo.
Acrescente a nata e
o sal e mexa até obter uma mistura homogênea.
Adicione o amido
aos poucos, amassando bem, até que
a massa desgrude
das mãos.
Junte raspas de limão (ou o sabor de
sua preferência) e
misture.
Abra a massa e enrole formando anéis
ou use cortadores
de formatos diversos
e pressione de leve
com um garfo.
Em uma assadeira,
leve ao forno preaquecido a 180°C por
15 minutos ou até
que os biscoitos comecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e
armazene em recipientes bem fechados para manter a
textura.

Segundo a MITOLOGIA grega, a SEREIA
era um PÁSSARO com o rosto de MULHER
que comia CARNE humana. Morava nos
rochedos da COSTA sudoeste da ITÁLIA e
emitia um CANTO inebriante que atraía os
marinheiros, fazendo com que seus navios
se jogassem contra as pedras.

M
S
D
E
A
D
T
C
S
R
O
A
A
F
A
F
R
N
H
S
O
C
A
P
E
I
X
E
I
S

www.coquetel.com.br
Acidente
em que o
carro gira
sobre si
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

Ingredientes
• 3 colheres (sopa)
de açúcar• 1 colher
(sopa) de manteiga• 2 gemas• 1 copo
americano de nata•
1 colher (café) de
sal• 2 1/2 xícaras de
amido de milho• Raspas de limão (ou de
laranja ou canela em
pó)

CAÇA-PALAVRA
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BISCOITINHOS
DE NATA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso
de suas atribuições conferidas pela Legislação em vigor
RESOLVE
P O R T A R I A Nº 080 DE 19 DE NOVEMBRO DE
2020
EXONERAR AGATA MENEZES SILVA, com efeitos a contar
de 01/11/2020, do Cargo em Comissão de Secretario de
Gabinete, Símbolo SG, da Estrutura Legislativa da Câmara
Municipal de Belford Roxo.
P O R T A R I A Nº 081 DE 19 DE NOVEMBRO DE
2020
NOMEAR AGATA MENEZES SILVA, a contar de 01/11/2020,
no Cargo em Comissão de Chefe de Contabilidade, Símbolo
CF1, da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de
Belford Roxo.
Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 19 de Novembro de 2020.
NELCI PRAÇA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
uso das suas atribuições constitucionais,
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
DECRETA:
ROXO
Art. 1º - Fica nomeado o seguinte Conselheiro titular
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
ao Conselho Municipal de Assistência Social, na forma
do inciso I, alínea “a” do artigo 3º da Lei Municipal no
1.068, de 27 de outubro de 2005:
19 DE NOVEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM
Representantes do Instituto Luz e Vida
20/11/2020 – CÓD-PMBR 218.
1. Titular: Denise Gomes Malaquias
Em substituição de: Silvia Barbosa Moura (ConselheiDECRETO Nº4.984 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre a substituição de conselheiros sociedade ros Não Governamentais)
civil do Conselho Municipal de Assistência Social e dá Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando quaisquer disposições em conoutras providências.”
CONSIDERANDO a Lei Municipal no 1.068, de 27 de trário.
outubro de 2005, que estruturou o Conselho Municipal
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
de Assistência Social.
PREFEITO MUNICIPAL
CONSIDERANDO que o artigo 4º estabelece que os
membros efetivos e suplentes do CMAS serão nomeados pelo Chefe do Executivo, mediante indicação do CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO – CGM
representante legal das entidades.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no
SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO solicita

que Sr. JOHNY MORAES DOS SANTOS compareça
no prazo de 10 dias no endereço Rua Floripes Rocha,
378 / sala 403 – Centro – Belford Roxo, RJ, de segunda a sexta-feira, de 9:00 às 16:00, para ciência e esclarecimentos a respeito do processo administrativo nº
44/0124/2016.
ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVEIRA
Controladora Geral do Município
SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO solicita que representante da empresa TR COMÉRCIO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME compareça
no prazo de 10 dias no endereço Rua Floripes Rocha,
378 / sala 403 – Centro – Belford Roxo, RJ, de segunda a sexta-feira, de 9:00 às 16:00, para ciência e esclarecimentos a respeito do processo administrativo nº
44/0124/2016.

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

HORA

ATOS OFICIAIS

11

VIRADO DE
LEGUMES
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

Modo de preparo
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.

QUICHE DE
LEGUMES
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
e coma na hora!

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
SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS
mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e

HORA

ESPORTE
12 ESPECIAL

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

Xô, Zicorona!

LÍDER DE TUDO!

Duque de Caxias quebra tabu ao ganhar do Sampaio Corrêa

ARTHUR BARRETO / DCFC / AMS

Partida na quarta
(18) pela Série B1
foi a de número 600
na história do clube
JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

N

a
quarta-feira
(18), o Duque de
Caxias quebrou
um tabu histórico ao vencer o Sampaio Corrêa por
1 a 0, no Marrentão, pela
7ª rodada da Taça Corcovado. Além de alcançar a
liderança tanto do grupo
como da classificação geral, o Tricolor da Baixada
conseguiu os primeiros
pontos nos jogos “redondos” em sua história, ou
seja, contra o time de Saquarema foi o de número

600.
O “selo anti-zica” funcionou. Diferente dos jogos 100, 200, 300, 400 e
500, não houve nenhuma
matéria no site oficial,
menções nas redes sociais
e nem na transmissão ao
vivo da partida. Parece
que deu certo e o tabu
foi quebrado. Nos outros
jogos mencionados anteriormente, cinco derrotas.
100: Mesquita 2×1
Duque de Caxias (2007)
– Carioca Série B1; 200:
Duque de Caxias 1×4
Campinense-PB (2009)
– Brasileirão Série B;

Rafael Tanque comemora gol da vitória com Vandinho e Alex Pixote

300: Duque de Caxias
2×3 Grêmio Barueri-SP
(2011) – Brasileirão Série
B; 400: Duque de Caxias
0x1 Audax Rio (2013)
– Carioca Série A; 500:
Gama-DF 2×0 Duque de
Caxias (2015) – Brasileirão Série D e 600: Duque
de Caxias 1×0 Sampaio
Corrêa (2020) – Carioca

Série B1.
Além desse tabu, o Duque de Caxias também
conquistou outro feito
importante. Foi a primeira vitória do Tricolor da
Baixada sobre o Sampaio
Corrêa em casa. Nos dois
jogos anteriores como
mandante, duas derrotas
por 1 a 0. Fora foram qua-

tro jogos, com uma vitória
do Duque por 4 a 2, justamente no primeiro encontro das duas equipes, em
2015.
No jogo 601, o Duque de Caxias visitará o
Goytacaz em sua última
partida na fase de grupos
da Taça Corcovado, neste
sábado (21), às 15h, no

Estádio Ary de Oliveira
e Souza, em Campos. Os
tricolores folgarão na rodada final. A vitória simples classificará o Duque
matematicamente às semifinais do turno e semifinal do acesso.
(Fonte: Anderson
Lima/Agência
AMS/DCFC)

