
DOMINGO, 29 DE NOVEMBRO DE 2020HORA1

R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   

facebookjornalhorah

R$ 1

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   NOVA IGUAÇU RJ  DOMINGO, 29 DE NOVEMBRO DE 2020     ANO XXXII     Nº9974

Quinze mil policiais estarão de prontidão neste domingo. Eles vão atuar em 2.025 locais de votação, em vias urbanas e 
rodovias, conforme determinação do Governo do Estado.
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Neste sábado (28), o abraço es-

pecial desta Resenha vai para o jor-
nalista e escritor Cássio Bruno, de 
Nova Iguaçu. Aniversariante do dia, ele promete celebrar 
a data com intensidade e alegria ao lado dos familiares. 
“Agradeço as felicitações recebidas dos amigos e colegas 
da imprensa”, disse. Parabéns, Cássio! Aquele Abraço, 
Fera!!!

Resenha Cultural
Hora

“Parece que esse ví-
rus que a China man-
dou pro Brasil não é 
chegado a carnaval e 
também eleições. É 
só ter festa do povão 
amontoado que ele se 
esconde e volta depois 
que tudo acaba”, disse 
Dona Marieta, a mora-

dora mais esporrenta do 
Pombal Chifre de Ouro, 
o famoso conjunto de 
apartamentos da Baixa-
da Fluminense, também 
conhecido pelo sugesti-
vo apelido “O Paraíso 
dos Cornos e Cornas”, 
durante a reunião do 
condomínio.

Dona Marieta 
ataca de novo 

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
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COUNTRY ROMÂNTICO

O cantor interna-
cional Antonio 
Moraes veio ao 

Brasil para divulgar o  tra-
balho que realiza em “ter-
ras americanas”. O estilo 
“country  romântico” do 
cantor vem conquistando  
os brasileiros que logo ex-
pressaram o desejo de ou-
vir Antonio  Moraes can-
tando em português.

Prontamente, atenden-
do aos pedidos dos fãs e 
incentivado pelo amigo e 
digital influencer Jacques 
Vanier, ele compôs e gra-
vou  a  música “Esquece 
de Mim”, que está em to-
das as plataformas digitais 
e rádios do Brasil.

Antonio nasceu no Bra-
sil, mas cresceu nos Esta-
dos Unidos. Desde cedo 
se interessou pela música. 
Em 2018 decidiu se mudar 
para Nashville e seguir a 
carreira artística. Com o 
incentivo de compositores 
renomados  como Rodney 
Crowel e Allen Shambim, 
não demorou para ganhar 
visibilidade no cenário 
musical. Seu primeiro EP 
produzido em Nashvil-
le tem 6 músicas autorais 
inspiradas em várias fases 
da sua  trajetória incluindo 
o dueto com a participação 
da cantora Paula Fernan-
des. Confira o novo single 
e assista o clipe “Esquece 
de Mim” neste link: ht-
tps://youtu.be/Q7J5gvkie-
bw

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Antonio Moraes lança

 DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Moraes é brasileiro criado nos EUA, onde 
faz sucesso há um bom tempo

Dia 4 de dezembro vai 
acontecer o lançamento 
oficial do álbum autoral da 
Banda Certas Canções em 
todas as plataformas digi-
tais. 

>> A história - No dia 2 
de julho de 2019, a Banda 
Certas Canções nasceu com 
a proposta de recriar clássi-
cos e lados B das músicas do 
Clube da Esquina e também 
do maravilhoso acervo de 
MPB de nosso país, além de 

algumas pérolas internacio-
nais.

O nome da banda foi tira-
do de uma canção de Tunai e 
Milton “Bituca” Nascimen-
to, cuja letra expõe o senti-
mento da banda em relação 
a “certas canções”.

Léo Salles (baixo/violão/
voz), Gibran Oliveira (ba-
teria/voz), Marcelo Barboza 
(baixo/guitarra/voz), Tha-
deu Camargo (voz/violão) e 
Marcelo Braga (flauta/sax/

voz/percussão) se juntaram 
ao produtor Marcos Veiga, 
que também é presidente do 
Fã Clube da Esquina de Ma-
rechal Hermes - Encontros 
Musicais, para espalhar as 
belas canções do repertório 
do Clube da Esquina pelos 
palcos e espaços de eventos 
do Rio de Janeiro, São Pe-
dro da Serra e Lumiar (Nova 
Friburgo), nos quais foram 
recebidos com carinho pelo 
público.

Viúva de militar, ou-
tra velhota neurótica 
do Pombal deu showzi-
nho particular quando o 
Uber chegou para levá-
-la ao banco. “O queeee! 
O senhor está sem más-
cara?”, perguntou ao pi-

loto. “Não sabe da deter-
minação do governador 
que quer todo mundo 
mascarado? Responde, 
rapaz!”. O piloto ficou 
sem graça e foi embora 
deixando a senhora na 
pista. 

A outra coroa enquadrou o motorista

Na reunião foi solici-
tado a volta das másca-
ras e só sair de casa por 
necessidade. A véia pu-
lou: “vai começar tudo 
de novo? Essa ordem 
veio daquele governa-
dor com cara de doen-
te mental e vocês estão 

embarcando? É só se 
cuidar, suas bestas. Vou 
agora me orientar com 
meu médico. A velhota 
aqui quer viver. Não sou 
escrava de vírus”. Ma-
rieta chamou o serviço 
de aplicativo e foi falar 
com o doutor.

A véia quer viver, gente!

BANDA CERTAS CANÇÕES lança primeiro álbum em dezembro

Em julho deste 2020, 
logo após comemorar 1 
ano de atuação, o grupo 
entrou em estúdio para 
gravar o álbum “Banda 
Certas Canções”, to-
talmente autoral. Entre 
os dias 21 de julho e 4 
deste novembro, nasceu 
o primeiro trabalho de 
estúdio da banda.

“Seguindo o lema ‘a 

música é livre’, não nos 
prendemos a um gêne-
ro. Nessa vertente, este 
trabalho possui estilos 
musicais variados, que 
vão da MPB regional ao 
folk, country, rock e até 
mesmo uma pitada de re-
ggae”, explica o produ-
tor Marcos Veiga a esta 
Resenha Cultural & Cia.

“Com participações 

especiais de Guga Al-
meida, Telma Oliveira, 
Márcio Freitas, Wagner 
Perrayon e Ricardo Par-
dal este disco foi feito 
sob o signo da coope-
ração, e da amizade que 
sempre rodeou a todos 
nós da Família Certas 
Canções. 

O CD demonstra, seja 
em algumas músicas ou 

mesmo na at-
mosfera ge-
ral, o espírito 
e influência 
de duas cidades que 
fazem parte da inspira-
ção e atuação da banda: 
São Pedro da Serra e 
Lumiar, em Nova Fri-
burgo”, conta ainda o 
vocalista Thadeu Ca-
margo.

O PRIMEIRO TRABALHO DE ESTÚDIO

A banda nasceu em Marechal Hermes, 
subúrbio do Rio, bairro adorado pelos inte-
grantes. “Não devemos esquecer nossas ori-
gens”, enfatiza Marcos Veiga. “Enfim, é um 
álbum livre, com música livre, feito com mui-
to amor, carinho e respeito ao ouvinte. Um 
trabalho sincero”, finaliza o produtor. Saiba 
mais sobre a banda acessando o site https://
www.bandacertascancoes.com.br/

MARECHAL HERMES, O BERÇO

“ESQUECE DE 
MIM” NAS 

PLATAFORMAS 
DIGITAIS
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O Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio 
(TRE-RJ) fez no 

sábado (28), véspera do 
segundo turno das elei-
ções em cinco municípios 
do estado, a distribuição 
das 17.822 urnas eletrô-
nicas que serão utilizadas 
neste domingo (29), das 
quais 1.903 são de contin-
gência, para utilização em 
caso de substituição.

Em Campos dos Goy-
tacazes, Petrópolis, Rio 
de Janeiro, São Gonçalo e 
São João de Meriti, exis-
tem 13 polos de urnas, 
sendo quatro no interior 
e nove na capital, de onde 
foi feita a distribuição 
para os 2.022 locais de 
votação dos quais 1.423 
na capital fluminense.

O presidente do TRE-

-RJ, desembargador Cláu-
dio Brandão de Oliveira, 
disse esperar para ama-
nhã a realização de uma 
eleição “absolutamente 
segura” e que “em pouco 
tempo” as pessoas sabe-
rão quem são os candida-
tos eleitos.

Sobre o atraso na di-
vulgação do resultado no 
primeiro turno, o desem-
bargador afirmou que as 
questões técnicas foram 
resolvidas. “Teremos 
condição de apresentar 
um resultado num prazo 
menor do que ocorreu no 
primeiro turno”.

Ele destacou que a Jus-
tiça Eleitoral vai intensi-
ficar a fiscalização nes-
te domingo para coibir 
crimes eleitorais como a 
boca de urna. “Qualquer 
abuso será identificado e 
as pessoas, punidas”.

O presidente do TRE-
-RJ reforçou que quem 
apresentar sintomas da 

covid-19 não deve com-
parecer aos locais de vo-

tação e terá um prazo de 
60 dias para justificar a 

ausência no segundo tur-
no.

ELEIÇÕES 2020

TRE do Rio distribui mais de 
17 mil urnas para o 2º turno

Tribunal promete agilidade na divulgação dos resultados finais do pleito

As urnas foram enviadas para Campos, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti, na Baixada Fluminense 

AGÊNCIA BRASIL  

GERAL

jota.carvalho@yahoo.com
JOTA CARVALHO

Hacker que invadiu site do TSE
cumpria prisão domiciliar  

O hacker suspeito pela 
invasão ao sistema do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
durante o primeiro turno das 
eleições municipais de 2020 
cumpria prisão domiciliar ao 
praticar o crime. Ele foi pre-
so na manhã de sábado (28) 
em uma operação conjunta 
entre a Polícia Judiciária de 
Portugal e a Polícia Federal 
do Brasil.

A informação foi dada 
pelo chefe de combate a cri-
mes virtuais da Polícia Judi-
ciária de Portugal, Rogério 
Bravo. “A prisão domiciliar 
foi decretada, mas com a 
pandemia houve uma espé-

cie de abuso das condições 
impostas. Portanto, agora 
ele terá que se apresentar 
para um novo interrogatório 
para se apurar o que aconte-
ceu”, disse Bravo em entre-
vista.

De acordo com a polícia 
portuguesa, o hacker de 19 
anos foi colocado em prisão 
domiciliar no mês de março, 
após efetuar ataque a uma 
empresa de energia elétrica 
em Portugal e usava torno-
zeleira eletrônica. Impedido 
de utilizar um computador 
pessoal, ele alega ter invadi-
do o sistema do TSE por um 
celular.

TSE DIVULGAÇÃO

Criminoso disse que entrou no sistema do tribunal usando celular

No sábado (28), foi 
realizado na sede do 
TRE-RJ o sorteio das 
15 urnas que serão usa-
das na Auditoria de Vo-
tação Eletrônica no se-
gundo turno, solenidade 
que abrange a Audito-
ria de Funcionamento 
das Urnas Eletrônicas, 
antigamente chamada 
de votação paralela, e 

a Auditoria da Urna na 
Seção Eleitoral.

A solenidade com 
as duas auditorias será 
concluída no domingo, 
data do segundo turno. 
A auditoria para verifi-
cação do funcionamen-
to das urnas eletrônicas 
sob condições normais 
de uso será realizada no 
Centro Cultural da Jus-

tiça Eleitoral (CCJE), 
no horário da votação 
oficial. Cinco das 15 ur-
nas sorteadas e levadas 
ao CCJE na véspera das 
eleições receberão os 
votos em cédulas de pa-
pel que foram preenchi-
dos por representantes 
de partidos políticos no 
dia anterior.

O objetivo é demons-

trar que o resultado ob-
tido pela apuração do 
voto de papel é idêntico 
ao resultado da apura-
ção do voto eletrônico. 
A partir da comparação 
dos dois resultados, é 
possível afirmar a au-
sência de desvios de 
voto no software usado 
nas urnas e, portanto, 
de fraude no processo 

eletrônico de votação. 
Idênticas em todas as 
urnas eletrônicas de um 
município, as mídias de 
candidatos são geradas 
a partir de uma única 
matriz.

Já a auditoria para 
verificação da autenti-
cidade e integridade dos 
sistemas, que é realiza-
da na seção eleitoral, 

acontece antes do horá-
rio de votação, às 6h. O 
objetivo é verificar a au-
tenticidade (assinaturas 
digitais) e a integridade 
(resumos digitais) dos 
softwares instalados nas 
urnas eletrônicas. Nessa 
auditoria, serão utiliza-
das as outras 10 urnas 
sorteadas no sábado. 

(Fonte: Agência Brasil)

AUDITORIA DAS URNAS

A Operação Exploit, 
que resultou na nova 
prisão do hacker portu-
guês, também cumpriu 
três mandados de busca 
e apreensão no Brasil, 
além de três medidas 

cautelares de proibição 
de contato entre inves-
tigados em São Paulo e 
Minas Gerais.

O inquérito policial 
aponta que o grupo li-
derado pelo hacker por-

tuguês acessou ilegal-
mente os servidores da 
Justiça Eleitoral bra-
sileira. A PF apura os 
crimes de invasão de 
dispositivo informático 
e de associação crimino-

sa, previstos no Código 
Eleitoral e na Lei das 
Eleições.

As ordens judiciais 
foram expedidas pelo 
Juízo da 1ª Zona Eleito-
ral do Distrito Federal, 

após representação efe-
tuada pela Polícia Fede-
ral e manifestação favo-
rável da 1ª Promotoria 
de Justiça Eleitoral.

As ordens judiciais 
foram expedidas pelo 

Juízo da 1ª Zona Eleito-
ral do Distrito Federal, 
após representação efe-
tuada pela Polícia Fede-
ral e manifestação favo-
rável da 1ª Promotoria 
de Justiça Eleitoral.

DETENÇÃO E MANDADOS NO BRASIL
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Atividade física é a arma 
contra o sedentarismo 

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) esti-
mou que até 5 milhões de 
mortes por ano poderiam 
ser evitadas no mundo 
com um aumento da ati-
vidade física,.O combate 
ao sedentarismo deve ser 
praticado em todas as ida-
des e mesmo por pessoas 
com condicionantes físi-
cas por motivo de doen-
ça, defendeu a OMS, ao 
anunciar as novas diretri-
zes.

A organização sugeriu, 
nesse contexto, que de-
vem ser destinadas pelo 
menos duas horas e meia 
a cinco horas, por sema-
na, para atividade aeróbi-
ca moderada a vigorosa, 
no caso dos adultos. Para 
crianças e adolescentes, a 
média recomendada é de 
uma hora por dia. A OMS 
informou ainda que, um 
em cada quatro adultos 
não pratica exercício físi-
co suficiente, o mesmo se 

passando com quatro em 
cada cinco adolescentes.

“Globalmente, estima-
-se que isso custe US$ 54 
bilhões em cuidados dire-
tos de saúde e mais US$ 
14 bilhões em perda de 
produtividade”, diz o do-
cumento. A OMS alertou 
que a atividade física re-
gular é fundamental para 
a prevenção e o controle 
de doenças cardíacas, dia-
betes tipo 2 e câncer.

Ajuda também a di-
minuir os sintomas de 
depressão e ansiedade, 
“reduzindo o declínio 
cognitivo” e melhoran-
do a memória e saúde do 
cérebro. Com as novas 
linhas orientadoras, pre-
tende-se ainda incenti-
var a prática regular de 
atividade física durante 
a gravidez e o pós-parto, 
destacando igualmente os 
“valiosos benefícios para 
a saúde” em pessoas que 
vivem com deficiências.

EDUCAÇÃO EM QUEIMADOS

O Índice de Confiança da Indústria, da Fundação Getulio Var-
gas, cresceu 1,9 ponto de outubro para novembro deste ano. A 
confiança do empresariado chegou a 113,1 pontos, numa escala 

de zero a 200, o maior valor desde outubro de 2010 (113,6 pontos).

Pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra que 83% dos pais que 
têm filhos em idade escolar no Rio avaliam que o desempenho foi 
pior neste ano, devido à pandemia. O principal motivo citado foi a 

falta de estrutura das escolas para o ensino remoto.

A propaganda eleitoral 
gratuita em rádio e tele-
visão dos candidatos que 
concorrem ao segundo 
turno nas eleições munici-
pais deste ano termina nes-
ta sexta-feira (27). Hoje é 
também o último dia para 
a realização de debates no 
rádio e na televisão.

De acordo com infor-
mações da Justiça Elei-
toral, 57 municípios com 
mais de 200 mil eleitores 
terão segundo turno ama-
nhã. A propaganda eleito-
ral gratuita no rádio e na 
televisão para a eleição 
de prefeitos teve início no 
dia 16 de novembro.

SEGUNDO TURNO I 

ELEITORES II

Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
38.284.410 eleitores estão 
aptos a votar no segundo 
turno das eleições munici-
pais de 2020. Das cidades 
que vão definir os prefeitos 
em segundo turno, 18 são 
capitais, entreas quais está 
o rio de Janeiro. 

O Governo do RJ poderá ceder às unida-
des de saúde os equipamentos desativados 
das UTIs dos hospitais de campanha destina-
dos a atender pacientes com covid. O projeto 
de lei 3.005/20 foi aprovado pela Assembleia 
Legislativa em discussão única.

APTOSA VOTAR III

HOSPITAIS 

EDITORIAL

Os eleitores de Vitória, do Rio e de São 
Paulo (SP) também terão de comparecer às 
urnas no próximo dia 29. Cuiabá e Goiânia 
são as duas únicas capitais do Centro-Oeste 
brasileiro a disputar o segundo turno. No 
Sul, apenas Porto Alegre (RS) terá disputa.

DISPUTA IV

Distribuição de kits escolares 

As academias de gi-
nástica, musculação e 
estabelecimentos se-
melhantes serão obri-
gados a manter kits 
de primeiros socor-
ros, em local visível, 
sinalizado e de fácil 

acesso. É o que pro-
põe o projeto de lei 
3.318/17, da deputada 
Martha Rocha (PDT), 
que foi aprovado, em 
redação final, pela As-
sembleia Legislativa 
do Estado do Rio de 

Janeiro (Alerj), nesta 
quinta-feira (26/11). 
O texto seguirá para o 
governador em exer-
cício, Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo 
ou vetá-lo.

Kits de primeiros socorros são 
obrigatórios em academias 

THIAGO LONTRA

DIVULGAÇÃO/PMQ 

Prefeitura também entrega apostilas pedagógicas às unidades municipais

Mesmo sem data 
para retorno 
das atividades 

nas unidades escolares 
por conta da pandemia de 
covid-19, os cerca de 14 
mil alunos da rede muni-
cipal de Queimados não 
precisam se preocupar 
com o material escolar 
do próximo ano letivo. 
Isso porque as unidades 
de ensino começaram a 
receber kits escolares e 
apostilas pedagógicas 
esta semana. A distribui-
ção teve início durante 
uma cerimônia simbóli-
ca realizada nesta quin-
ta-feira (26), na sede da 
Secretaria Municipal de 
Educação. O evento con-
tou com a presença dos 
diretores das creches e 
escolas da rede de ensino, 
que entrarão em contato 
com pais e responsáveis 
a partir desta sexta-feira 
(27) para agendar a reti-

rada do material.
 

Conteúdos 
programáticos

Os cadernos pedagó-
gicos, que foram elabo-
rados por professores e 
orientadores educacio-
nais, contam com con-
teúdos programáticos 
deste ano letivo e serão 
utilizados até março de 
2021, quando se encerra 
este período. Além disso, 
os conteúdos serão dis-
ponibilizados de forma 
virtual para impressão. Já 
os kits escolares contêm 
canetas, lápis, cadernos, 
réguas, borrachas, entre 
outros itens de papelaria, 
além do uniforme (ber-
mudas, blusas, meias e 
tênis personalizados).

Para o prefeito Car-
los Vilela, a entrega an-
tecipada dos kits dará 
tranquilidade à próxima 
gestão. “Estamos deixan-
do nas escolas, a partir 
de hoje, os kits escola-
res e os uniformes para 
os alunos e isso foi um 

grande desafio a ser ven-
cido. Nossa preocupação 
é com as nossas crianças 
e jovens que são o futuro 
da nossa cidade. Quem 
assumir a Pasta em ja-
neiro do próximo ano 
não precisará se preocu-
par com a compra destes 
itens essenciais ao apren-
dizado”, afirma o gestor.

Uniformes e materiais escolares chegaram à rede de ensino esta semana

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

De acordo com a secre-
tária municipal de Educa-
ção, Dilcelina Vasconce-
los, as apostilas são uma 
forma de evitar o retroces-
so na aprendizagem du-
rante o isolamento social. 

“Além de ser um material 
de estudos para os alunos, 
o material vai ajudar as 
famílias durante esse perí-
odo da pandemia para que 
as crianças e jovens conti-
nuem aprendendo em casa 

e para que se mantenham 
motivados a prosseguir 
com os estudos. Os mate-
riais são de alta qualidade 
e vão contribuir para uma 
melhor aprendizagem”, 
ressalta a professora.

RETROCESSO NA APRENDIZAGEM

MEC lança jogo virtual para ajudar na alfabetização de crianças
Ajudar o processo de 

alfabetização de crianças 
entre 4 e 9 anos de idade, 
de forma lúdica, é o ob-
jetivo do Graphogame. 
Lançado pelo Ministério 
da Educação na sexta-
-feira (27), em Brasília, 
o jogo para celulares, ta-
blets ou computadores, 

desenvolvido por pes-
quisadores finlandeses, 
já é utilizado por 30 pa-
íses e foi traduzido para 
25 línguas.

No Brasil, o projeto foi 
adaptado pelo Instituto 
de Cérebro, da Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. 

Na prática, o aplicativo 
usa uma metodologia 
que estimula o desenvol-
vimento da consciência 
dos sons da língua oral e 
sua relação com figuras, 
em um processo chama-
do de instrução fônica. 
“Esse programa não visa 
substituir o professor. É 

apenas uma ferramenta 
de apoio à alfabetiza-
ção”, ressaltou o minis-
tro da Educação, Milton 
Ribeiro.

A ferramenta pode ser 
baixada gratuitamente 
para celulares, tablets e 
computadores com siste-
ma operacional Android 

e IOS ou Windows. De-
pois que o download é 
feito, o programa funcio-
na offline, ou seja, sem 
necessidade de conectar 
à internet. Como o públi-
co-alvo da iniciativa são 
crianças de baixa renda, 
o secretário nacional de 
Alfabetização, Carlos 

Nadalim, lembrou que 
das 130 mil escolas pú-
blicas brasileiras, 126 
mil estão conectadas à 
rede mundial de com-
putadores, segundo ele, 
isso possibilita que o 
programa seja instalado 
nos equipamentos das 
famílias interessadas.

GERAL
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UERJ 70

A Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj), 

conhecida pelos seus pré-
dios erguidos no bairro do 
Maracanã, na Zona Nor-
te carioca, possui outras 
sete unidades distribuídas 
em municípios da Região 
Metropolitana (Duque de 
Caxias e São Gonçalo) e 
do interior (Nova Fribur-
go, Teresópolis, Petró-
polis, Resende e Angra 
dos Reis, esta última em 
Ilha Grande). Os campi 
espalhados pelo territó-
rio fluminense cumprem 
papel significativo, que é 
compromisso da Uerj há 
70 anos: ampliar o acesso 
da população a um ensino 
superior de qualidade e 
contribuir, de forma estra-
tégica, para o desenvolvi-
mento social e econômico 
do estado.

Um dos casos emble-

máticos é o de Resende, 
no Sul Fluminense. A ci-
dade recebeu uma unidade 
da Uerj em 2002, fruto da 
demanda por profissio-
nais devido ao interesse 
de empresas em se insta-
lar na área. Volkswagen 
Caminhões e Ônibus e seu 
Consórcio Modular, além 
do Complexo Industrial 
da Nissan do Brasil e a 
Peugeot-Citroën, estão si-
tuadas na região. A cidade 
conta com a Faculdade de 
Tecnologia (FAT).

- As empresas estavam 
escolhendo onde iriam se 
instalar no território na-
cional e a opção por Re-
sende se deveu ao fato de 
a Uerj se dispor a atender 
a demanda das montado-
ras implantando um polo 
de formação de engenhei-
ros ali. Nestes 70 anos 
de existência, a Uerj tem 
se dedicado ao ensino de 
excelência e participado 
ativamente do desenvolvi-
mento do estado do Rio de 

Janeiro – conta a diretora-
-adjunta da Coordenado-
ria do Centro de Estudos 
Estratégicos e Desenvol-
vimento da Uerj, Tatiana 
Alves.

A universidade também 
cumpre papel relevante 
na Região Serrana. Em 
Nova Friburgo, a institui-
ção conta com o Instituto 
Politécnico do RJ (IPRJ). 
Nele, são ministrados cur-
sos de Engenharia Me-
cânica (graduação), En-
genharia de Computação 
(graduação), Modelagem 
Computacional e Ciência 
e Tecnologia de materiais, 
estes últimos no formato 
pós-graduação. Segundo o 
diretor do instituto, Ange-
lo Calvão, a unidade tem 
atuação direta na forma-
ção de engenheiros em-
preendedores.

- Focamos na formula-
ção de inovações tecno-
lógicas, o que é essencial 
para o desenvolvimento 
socioeconômico da região 

– explica.
O Instituto Politécnico 

se destacou recentemente 
ao desenvolver, em par-
ceria com a Universidade 
Federal Fluminense de 
Nova Friburgo e a empre-
sa Persona 3D, proteções 
faciais contra a Covid-19. 
Já foram doadas 70 mil 
máscaras do tipo Face 
Shield. O projeto também 
recuperou sete respirado-
res que estavam desativa-
dos.

Outras 
unidades

Área privilegiada por 
suas belezas naturais, 
a Ilha Grande, que fica 
na cidade de Angra dos 
Reis, também possui uma 
unidade da Uerj. Locali-
zado em Vila Dois Rios, 
no lado oceânico da Ilha 
Grande, o Centro de Es-
tudos Ambientais e De-
senvolvimento Sustentá-
vel (Ceads) é responsável 
por projetos ambientais 

distribuídos em 12 áreas 
de conhecimento: Antro-
pologia, Botânica, Ecolo-
gia, Educação Ambiental, 
Educação em Saúde, En-
genharia de Pesca, Far-
macologia, Geociências, 
Nutrição, Oceanografia, 
Sociologia e Zoologia.

Foi planejado para fun-
cionar como interface da 
Uerj com outras institui-
ções de ensino e pesquisa, 
permitindo a recepção de 
visitantes do Brasil e do 
exterior. Possui salas de 
aula, laboratório de infor-
mática, laboratórios, audi-
tório, lavanderia, cozinha, 
refeitório e heliponto.

- Somos um campus 
de treinamento de alunos 
de diversos níveis e tam-
bém desenvolvemos pes-
quisas para a melhoria da 
qualidade do ambiente e 
da sociedade de maneira 
geral. Os dados são ex-
tremamente importantes 
para que possamos apoiar 
políticas públicas ambien-

tais – explica a diretora do 
centro, Sonia Barbosa dos 
Santos.

Além do Ceads, o cam-
pus abriga ainda o Eco-
museu Ilha Grande, que 
guarda as memórias do 
Instituto Cândido Mendes, 
antigo presidio de segu-
rança máxima que funcio-
nou no local por 100 anos. 
O Ecomuseu se divide em 
quatro núcleos: Museu do 
Cárcere, Museu do Meio 
Ambiente, Parque Botâni-
co e Centro Multimídia.

Inclusão
No fim da década de 

90, a Baixada Fluminen-
se recebeu também uma 
unidade da Uerj. Instala-
da em Duque de Caxias, 
a Faculdade de Educação 
(FEBF) oferece cursos de 
graduação e de pós-gra-
duação em áreas como 
Pedagogia, Matemática, 
Geografia, Organização 
do Trabalho Escolar, entre 
outros temas.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

REPRODUÇÃO

Os campi espalhados pelo território fluminense cumprem papel significativo, que é compromisso da Uerj há 70 anos

Unidades espalhadas pelo estado 
ampliam acesso ao ensino superior

A Uerj tem se dedicado ao ensino de excelência e participado ativamente do desenvolvimento do estado

Professora de Educação Especial da 
Faetec é destaque em premiações

A professora de Edu-
cação Especial Veronica 
da Cruz, da Faetec Favo 
de Mel – Centro de Apoio 
Especializado à Educação 
Profissional (CAEP) – re-
cebeu o Special Tribute 
‘Inovação e Boas Práticas 
com Foco na Humanida-
de’, concedida pela Brain 
Connection Brasil. O 
prêmio é um dos maiores 
em reconhecimento inter-
nacional ao homenagear 
brasileiros com ações que 
impactam a vida de cen-
tenas de pessoas e têm o 
compromisso de melhorar 
a qualidade de vida dos ci-
dadãos no dia a dia.

A pedagoga, que tam-
bém é autora do livro 
Escolha ser Feliz, se 
destacou com o traba-
lho ‘Atendimento Edu-
cacional Individualizado 

(AEI), utilizando a Neu-
rociência e Música junto 
a Pessoas com Deficiência 
Intelectual de Alta Com-
plexidade e Múltipla’. Ela 
propõe uma quebra de pa-
radigma sobre a limitação 
das pessoas com deficiên-

cia e defende que, além 
de atividades rotineiras, 
como trabalho e afazeres 
domésticos, elas também 
desenvolvem muito suas 
habilidades artísticas. Por 
meio dos sons e vibra-
ções provocadas pelos 

instrumentos musicais, 
os alunos desenvolvem a 
linguagem, a capacidade 
auditiva e intelectual e a 
memória. Também esti-
mulam a expansão cogni-
tiva, psicomotora e afeti-
va.

Veronica da Cruz, da Faetec Favo de Mel - Centro de Apoio Especializado à Educação

DIVULGAÇÃO

Eleitores de 57 muni-
cípios brasileiras voltam 
às urnas hoje para decidir 
quem comandará a admi-
nistração pelos próximos 
quatro anos. As urnas ele-
trônicas estão em fase fi-
nal de preparação para o 
segundo turno, e o calen-
dário eleitoral determina o 
encerramento da propagan-
da eleitoral. As urnas estão 
nos municípios, sendo car-
regadas, ou já prontas para 
domingo. O carregamento 
da urna consiste na retirada 
do equipamento dos nomes 
dos candidatos a vereador e 
a prefeito que disputaram o 
primeiro turno. Apenas os 
dois candidatos a prefeito 
que foram ao segundo tur-
no são mantidos no softwa-
re da urna eletrônica.

Após esse procedimen-
to, que está foi finalizado 

na sexta-feira (27), as urnas 
ficam guardadas em algu-
ma instalação dos tribunais 
regionais eleitorais (TREs). 
Pode ser um cartório eleito-
ral ou depósito, por exem-
plo.

Dia 27 foi o último dia 
da propaganda eleitoral 
gratuita do segundo turno 
no rádio e na televisão e 
para a divulgação paga, na 
imprensa escrita, de mate-
rial de campanha. Foi ainda 
o último dia para realização 
de debates no rádio e na 
televisão, que não podem, 
porém, ultrapassar o horá-
rio de meia-noite.

Ontem terminou o prazo 
para a propaganda eleitoral 
feita mediante alto falantes 
ou amplificadores de som 
e também para distribuição 
de material gráfico e para 
realização de caminhadas.

TREs finalizam preparativos 
a menos de um 

dia do segundo turno
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PANDEMIA 

Cidades do Sul do RJ registram 
mais mortes por Covid-19

Na última quin-
ta-feira, as ci-
dades de Angra 

dos Reis, Volta Redonda, 
Barra do Piraí, Resende e 
Quatis confirmaram novas 
mortes provocadas pela 
Covid-19, segundo infor-
mações do boletim epide-
miológico das Secretarias 
Municipal de Saúde.

Em Angra dos Reis, as 
vítimas são dois idosos: 
um homem, de 94 anos, e 
uma mulher, de 74 anos. 
O total de mortes na ci-
dade chegou a 221 desde 
o início da pandemia. No 
total, 7.172 moradores de 
Angra já tiveram a doença 
— 6.574 são considerados 
recuperados.

Em Volta Redonda, os 
óbitos são de duas mulhe-
res, de 78 e 53 anos. Ao 
todo, já foram registradas 
259 mortes e 8.144 casos 

confirmados, sendo 6.985 
recuperados. Em Barra 
do Piraí, a nova morte é 
de uma idosa que tinha 90 
anos. Este foi o 74º óbito 
na cidade, que também 
chegou ao total de 1.371 
moradores que já tiveram 
a Covid-19. No municí-

pio, são 1.142 pacientes 
recuperados.

Dois óbitos 
em Resende 

A prefeitura de Resen-
de registrou duas novas 
mortes causadas pela Co-
vid-19. Desde o último 

domingo foram confirma-
das sete mortes pela do-
ença na cidade. Ao todo, 
142 pessoas morreram 
de Covid-19 desde o iní-
cio da pandemia. Sobre 
as duas novas vítimas, a 
prefeitura não divulgou 
informações sobre idade 

e sexo.
Segundo o boletim, 33 

novos casos foram confir-
mados, chegando a 3.567 
diagnosticados com coro-
navírus. Desses, 3.359 já 
são considerados curados 
pois passaram os dias ne-
cessários em isolamento. 

REPRODUÇÃO 

Os novos casos de mortes foram  divulgados pelas Secretarias Municipal de Saúde

Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende, e Quatis divulgaram balanço 

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com Quatis também confir-
mou um novo óbito por 
Covid-19. A informou que 
a vítima é um homem, de 
58 anos, que estava in-
ternado com sintomas da 
doença e morreu nesta 
madrugada. A morte ainda 
não foi computada pela Se-
cretaria Estadual de Saúde. 
Com isso, sobe para nove 
o número de pessoas que 
perderam a vida por conta 
do coronavírus na cidade.

De acordo com o últi-
mo boletim epidemiológi-
co divulgado, Quatis tem 
201 casos confirmados 
desde o início da pan-
demia. Com relação aos 
casos recuperados, 177 
pessoas passaram pelo pe-
ríodo de isolamento. Dos 
casos ativos da doença, 
que estão sendo acom-
panhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, 15 
seguem em isolamento 
social e um está internado.

QUATIS 

Itatiaia ganha 
praça revitalizada 

A Prefeitura de Itatiaia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer junto à Secretaria 
de Obras e Serviços pú-
blicos, entrega aos mora-
dores de Vila Esperança, 
nesta quarta-feira, dia 
25, a nova área de lazer e 
esportes do bairro. 

O novo espaço com 
área total de aproxima-
damente 800 m², conta 
com quadra poliesportiva 

coberta, parque infantil, 
área externa para a prá-
tica de exercícios físicos, 
iluminação pública de 
led e paisagismo urbano 
com ornamentação de 
plantio próprio para áre-
as urbanas. 

“Esse é um ambiente 
totalmente pensado para 
o convívio de jovens, 
crianças e idosos que de-
sejam interagir mais com 
o esporte ou até mesmo 

desenvolver práticas de 
saúde e lazer social”, diz 
o secretário de Esporte 
e Lazer, Alex Gomes da 
Silva. 

De acordo com o Se-
cretário de Obras e Ser-
viços Públicos, Carlos 
Alberto de Barros Soa-
res, o objetivo da obra é 
oferecer mais qualidade 
de vida para os morado-
res.  “As obras que rea-
lizamos são planejadas 

para que as pessoas pos-
sam ter mais conforto e 
qualidade de vida e isso 
nos deixa satisfeitos com 
o resultado deste traba-
lho em equipe”, avalia o 
secretário. 

A cerimônia de entre-
ga, que acontece na praça 
do bairro Vila Esperança, 
localizada na Rua Juliana 
Campos Neves, altura do 
nº 1.900, está marcada 
para as 17:30h e será re-

alizada respeitando todas 
as medidas de distancia-
mento e controle de se-
gurança nos cuidados ao 
combate à Covid-19. O 
uso de máscaras é obri-
gatório.

Moradores de Vila Esperança agora tem área de lazer 

ARIANE ALVES / PMI

Mendes: estudante se prepara 
para os Jogos Estudantis 2020

Rafael Rossetto, de ape-
nas 12 anos, é morador de 
Mendes e tem estado mais 
horas em frente ao video-
game. Isso porque ele é um 
dos estudantes que está se 
preparando para disputar 
um campeonato de eSports 
nos Jogos Estudantis 2020. 
A competição estudantil 
gratuita é promovida pelo 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, através da Se-
cretaria de Estado de Es-
porte, Lazer e Juventude, e 
está com inscrições abertas 
para jovens alunos de esco-
las públicas e particulares, 
que tenham entre 12 a 17 
anos.

Na programação da 
competição serão 12 mo-
dalidades, sendo virtuais, 
individuais e outras de bai-

xíssimo contato, e todas 
elas seguirão rígidos proto-
colos de segurança e saúde.

As inscrições são gra-
tuitas, com vagas limitadas 
e podem ser feitas no site 
www.jogosestudantisrj.
com.br . Além disso, três 
das 12 modalidades, estão 

disponíveis para participa-
ção também de jovens com 
deficiência. A edição 2020 
conta com co-organização 
da Spiridon e patrocínio da 
Enel Distribuição Rio, pela 
Lei de Incentivo ao Espor-
te, do Governo do Estado.

Apaixonado por Fortni-

te, Rafael Rossetto se une 
com amigos da vila onde 
mora, em Mendes, para 
disputar pequenos campeo-
natos. Não satisfeito, se ins-
creveu também para o Fifa 
20 e tem treinado todos os 
dias acompanhado da torci-
da dos amigos. 

Rafael Rossetto tem estado mais horas em frente ao videogame

DIVULGAÇÃO/PMM

A Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) da Praia 
da Chácara já entrou em 
funcionamento. Ela faz par-
te do sistema de esgotamen-
to sanitário da sub-bacia 
G, englobando os bairros 
do Balneário e Parque das 
Palmeiras. Projetada para 
atender a 10 mil pessoas, 
atualmente opera tratando 
o esgoto de 6.600 habitan-
tes. A ideia é futuramente 
ampliar a área de atuação 
da ETE e inserir ainda o 
Marinas e os morros mais 
próximos do Parque das 
Palmeiras.

A ETE tem um sistema 
de caixa de entrada com a 
finalidade de reter os sóli-
dos e sujeiras que são joga-
dos na rede. Em seguida há 
um processo de tratamento 
anaeróbico em que a colô-
nia de bactérias alimenta-

-se das cargas orgânicas. 
Na sequência entra em um 
processo aeróbico que faz o 
tratamento final com novas 
colônias de bactérias. Com 
isso há uma redução de 
96% da carga orgânica.

A ETE da Praia da Chá-
cara conta com um sistema 
especial para evitar o mau 
cheiro. Um painel fotoelé-
trico faz a ignição para que 
seja acionada a queima de 
gases provenientes do trata-
mento. Uma pequena placa, 
do tamanho de uma folha 
A4, recebe luz solar e acio-
na o ignitor.

Os recursos para a cons-
trução da ETE vieram do 
governo federal e incluem 
ainda uma rede de seis qui-
lômetros de extensão no 
Balneário e Parque das Pal-
meiras e mais 400 ligações 
domiciliares. 

ETE trata esgoto de 
até 10 mil habitantes
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ELEIÇÕES 2020

Quinze mil policiais de prontidão 
para eleições neste domingo

Rio, São Gonçalo, São João de Meriti, Petrópolis e Campos voltarão às urnas

O Governo do Esta-
do do Rio de Ja-
neiro mobilizou 

cerca de 15 mil policiais 
civis e militares para ga-
rantir eleições tranquilas 
nos cinco municípios flu-
minenses onde haverá se-
gundo turno neste domin-
go (29/11). O esquema de 
segurança foi reforçado 
no Rio de Janeiro, São 
Gonçalo, São João de Me-
riti, Petrópolis e Campos 
dos Goytacazes. Agentes 
das Operações Segurança 
Presente, Lei Seca e da 
Marcha pela Cidadania 
e Ordem também atua-
rão no patrulhamento nas 
ruas e locais de votação.

Assim como ocorre-

ra no primeiro turno, no 
último dia 15, aeronaves 
remotamente pilotadas 
(drones) voltarão a ser 
empregadas pela Secreta-
ria de Polícia Militar para 
auxiliar o patrulhamento 
nas vias públicas e locais 
de votação na Região Me-
tropolitana.

Elaborado pela Subse-
cretaria de Gestão Ope-
racional, o planejamento 
da PM para este segundo 
turno, com 13,4 mil po-
liciais, prevê o policia-
mento em 2.025 locais de 
votação e em vias urbanas 
e rodovias. A PM atuará 
também na escolta das ur-
nas eletrônicas e na segu-
rança dos polos eleitorais, 
onde são guardadas as ur-
nas para a contabilização 
dos votos.

PMERJ / DIVULGAÇÃO

Policiamento em 2.025 locais de votação, em vias urbanas e rodovias vão acontecer nas cinco cidades

Civil do Rio prende lutador de MMA
e líder de organização criminosa

Policiais da Delegacia 
de Combate às Drogas 
(DCOD), em conjunto 
com a Polícia Civil do 
Distrito Federal, durante 
a semana e após trabalho 
de inteligência e dili-
gências de campo, pren-

deram, na sexta-feira 
(27), o criminoso mais 
procurado de Planaltina, 
no Distrito Federal. Ele 
é Marcio Rogerio da Sil-
va Pinta e foi capturado 
no bairro Guaratiba, na 
Zona Oeste do Rio.

Segundo os agentes, 
no ano de 2018, o gru-
po criminoso liderado 
por Marcio Rogerio, que 
é lutador e professor de 
MMA, aterrorizou vá-
rias comunidades de 
Planaltina, no Distrito 

Federal. Os integrantes 
da quadrilha, fomenta-
dos pelo mercado lucra-
tivo do tráfico de drogas, 
praticavam constantes 
atos violentos, como 
ameaças, sequestro e 
cárcere privado, extor-

sões, roubos circunstan-
ciados, lesões corporais, 
estupro, porte ilegal de 
arma de fogo, corrupção 
de menores, torturas, 
ocultação de cadáver, 
homicídios e tentativas 
de assassinato.

REPRODUÇÃO / PCERJ

‘Dançou’ vendendo celulares 
roubados em Jacarepaguá

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Os drones, que serão 
pilotados por especialis-
tas do Grupamento Ae-
romóvel (GAM) da cor-
poração, vão sobrevoar 
bairros de cidades da 
Região Metropolitana, 
transmitindo imagens 
em tempo real aos cen-
tros de operações ins-
talados no Quartel Ge-
neral da PM, no Centro 
Integrado de Comando 

e Controle (CICC), no 
GAM e ainda para apa-
relhos celulares de co-
mandantes de unidades 
estratégicas.

A Secretaria de Esta-
do de Polícia Civil mo-
bilizou cerca de 1,3 mil 
agentes para atuar neste 
segundo turno. Unidade 
de elite da instituição, a 
Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core) 

estará de prontidão para 
qualquer necessidade de 
acionamento. Equipes 
especializadas também 
vão concentrar atenção 
em áreas em que há atu-
ação de milicianos.

Mais de 500 agen-
tes das Operações Se-
gurança Presente, Lei 
Seca e Marcha pela 
Cidadania e Ordem, 
entre policiais milita-

res, agentes civis e as-
sistentes sociais, vão 
atuar no patrulhamen-
to das ruas e próximo 
a locais de votação. As 
equipes darão orien-
tações aos eleitores 
sobre medidas de pre-
venção ao contágio 
pela Covid-19, como 
o uso de máscaras e a 
manutenção do distan-
ciamento social.

DRONES VOLTARÃO À CENA ‘PILOTADOS’ POR ESPECIALISTAS

Toda operação come-
çou a ser monitorada, 
ontem, (28), véspera da 
eleição, e prosseguirá 
neste  domingo pelo Cen-
tro Integrado de Opera-
ções Coordenadas, que é 
formado por equipes de 
11 órgãos e instituições 
estaduais, municipais e 
federais: Polícia Mili-
tar, Polícia Civil, Secre-

taria de Administração 
Penitenciária, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Ro-
doviária Federal, Polícia 
Federal, Marinha, Exér-
cito, Guarda Municipal, 
TRE e Ministério Públi-
co.  A coordenação será 
feita a partir do Centro 
Integrado de Comando e 
Controle (CICC), na Ci-
dade Nova.

INTEGRAÇÃO COM MUNICÍPIOS 
E FORÇAS FEDERAIS

Márcio Rogério
 foi preso pela DCOD 

em Guaratiba, Zona 
Oeste do Rio

O grupo chegou a 
construir uma cisterna 
para torturar e matar pes-
soas por dívida de dro-
gas. Contra o acusado 

existiam seis mandados 
de prisão expedidos pela 
Justiça de Planaltina refe-
rentes aos crimes de tor-
turas, estupro, sequestro 

e cárcere privado, extor-
são, roubo, corrupção de 
menores, associação cri-
minosa, homicídio con-
sumado e ocultação de 

cadáver. Em seu período 
de fuga, o bandido pas-
sou, inclusive, por países 
da América Latina, como 
Paraguai e Uruguai, até 

que, em novembro deste 
2020, o monitoramento 
do setor de inteligência 
mostrou que havia retor-
nado ao Rio de Janeiro.

CISTERNA DA TORTURA

Policiais da Delegacia 
Especial de Apoio ao Tu-
rismo (Deat) prenderam 
em flagrante, na sexta 
(27), um homem que co-
mercializava aparelhos 
de telefone celular rou-
bados pela internet. Ele 
foi capturado no bairro 
de Jacarepaguá, na Zona 

Oeste, após cruzamento 
de dados do setor de in-
teligência.

Segundo os agentes, 
o preso possui uma em-
presa que comerciali-
zava celulares por meio 
de uma rede social e foi 
flagrado negociando um 
telefone furtado de uma 

vítima, turista de Cin-
gapura. Além disso, ele 
também foi pego nego-
ciando aparelho roubado 
de uma advogada, que 
registrou a ocorrência 
na 14ª DP (Leblon). O 
homem foi autuado pelo 
crime de receptação qua-
lificada.

DIVULGAÇÃO

Polícia Civil prendeu o vendedor em flagrante com aparelho furtado de turista
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FLAMENGO

ALEXANDRE VIDAL / FLA

Artilheiro rubro-negro iniciou tratamento logo depois de saber o resultado dos exames

O Flamengo segue 
se preparando 
para o confron-

to contra o Racing, mas 
ganhou uma preocupa-
ção na manhã de sábado 
(28). Gabigol realizou 
exames no Ninho do 
Urubu e neles foram de-
tectados um desequilí-
brio muscular. O camisa 
9 já iniciou tratamento 
com o departamento 
médico.

O clube divulgou o 
resultado através das 
redes sociais e Rogé-
rio Ceni ganha mais um 
problema para o jogo 

contra o Racing, da 
Argentina, pela Copa 
Conmebol Libertadores. 
Além de Gabigol, o trei-
nador não sabe ainda se 
poderá contar com Isla, 
Rodrigo Caio e Pedro.

Por ter empatado em 
1 a 1 no jogo de ida, o 
Mengo jogará no Mara-
canã com a vantagem do 
empate sem gols. Caso 
Gabigol e Pedro sigam 
de fora, a tendência é 
que Vitinho forme a du-
pla de ataque com Bru-
no Henrique. O elenco 
voltará a trabalhar na 
manhã deste domingo 
(29), no Ninho do Uru-
bu.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Gabigol está com 
desequilíbrio muscular
Atacante vira dúvida para duelo contra o Racing pela Libertadores


