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Desrespeito e 
sacanagem 

com a clientela
Loja de material de construção é alvo de denúncias por 
causa de falhas no atendimento. empresa acumula mais de 
1.800 reclamações no site ‘reclame aqui’.

reprodução

pesquisa aponta reeleição do 
Dr. João em são João De meriti

o grande rio marketing opinião e serviços divulgou ontem a pesquisa de intenção de votos para a disputa  de segundo turno à prefeitura de são João de 
meriti entre os candidados Dr.João (Democratas), que concorre à reeleição, e Leo Vieira (psc). o levantamento foi dimensionado para uma amostra com 
margem de confiança de 96% e erro de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa perguntou aos entrevistados, em quem eles votariam para prefeito no dia 29 de novembro. O resultado foi o seguinte: o candidato do Demo-
cratas, Dr. João, seria reeleito com 64,3% dos votos válidos. Já o outro candidato, do PSC, ficaria em segundo lugar com 35,7% das intenções de votos.
Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos.
Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral na hora de divulgar o resultado oficial da eleição.
A coleta de dados foi realizadaentre os dias 23 a 25/11/2020, com 600 entrevistados, de acordo com o tamanho do município e o seu número de eleito-
res. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) np dia 20/11/2020 sob o número RJ- 05393/2020.
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
parece que foi ontem, que cruzei nos 

estádios com o comentarista esportivo 
irreverente, bem-humorado e amigo 
dos amigos que ele elegia para tal. Falo 
de Jorge Nunes, o “Comentarista do povo”, que brilhou 
na Super rádio Tupi do rio, antes de partir rumo à es-
piritualidade, em novembro de 2014. Salve, Jorginho 
cheio de LuZ!   

Resenha Cultural
Hora

Jean campelo de 
novo no top music

o somBra
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
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 Majestade eM toM Maior 

o Topshopping rece-
be novamente o cantor 
Jean Campelo em mais 
uma edição do Top Mu-
sic. em contato com a 
música desde a infân-
cia, aos 12 anos, Jean 
começou a aprender os 
primeiros acordes no 
violão e, dois anos de-
pois, já acompanhava 
o pai – também músi-
co – em apresentações 
pela noite carioca e em 
casas de espetáculos. o 
cantor conta que iniciou 
a incursão pela música 
autoral aos 16 anos. 
“participei de várias 
bandas e projetos nos 
quais atuei como com-
positor e arranjador”, 
lembra. o artista se 
apresentará nesta sexta 
(27) na praça de Ali-
mentação do 2º piso, 
às 19h. o TopShopping 
fica na Av. Governador 
roberto Silveira 540, 
Centro – Nova Iguaçu.

Desvio do dinheiro pago pelos moradores

o sinal maior de mal-
versação das verbas 
oriundas do pagamento 
efetuado mensalmen-
te pelos moradores do 
conjunto de apartamen-
tos é a ausência de me-
lhorias e obras necessá-
rias por parte da nova 

direção administrati-
va. “É o que pudemos 
constatar para chegar 
à conclusão de que há 
desvio de ‘grana públi-
ca’ dos contribuintes 
moradores para o bolso 
de alguém”, conclui o 
farejador. 

‘Deputado’ na mira dos moradores

“desde que foi em-
possado, o novo síndico, 
que faz questão de ser 
chamado pelo apelido 
de ‘deputado da estreli-
nha’ nada fez, nada me-
lhorou no pombal. os 
brinquedos das crianças 
na pracinha interna estão 
enferrujados, deteriora-
dos, sem condições de 
uso; paredes pichadas 

e entupimentos na rede 
de esgoto, são alguns 
das evidências de que o 
faturamento, que não é 
pequeno, não é aplica-
do no espaço residen-
cial”, mostra o relatório 
do agente. “Vamos nos 
organizar e cobrar o tal 
deputado da estrelinha 
sobre isso”, promete um 
dos moradores. 

DivulGAção

corrupção no ‘chifre de ouro’

divulgação / Beija-Flor

estourou a bomba 
no pombal Chifre de 
ouro, o tradicional e 
mais conhecido reduto 
de cornos, cornas, gays 
e afins da Baixada Flu-
minense. Seguindo o 
que acontece na políti-

ca brasileira, lá também 
foi descoberto indícios 
de desvio de verbas na 
administração do con-
domínio, segundo in-
vestigação do agente 
farejador desta coluna, 
Cão Misterioso.

cultura

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 A beldade retorna em alto 
estilo à escola depois de 

sete anos fora

Fontes da escola de samba 
Beija-Flor de Nilópolis infor-
maram a esta resenha que os 
compositores da alvianil ins-
creveram 30 obras na disputa 
de sambas-enredo visando o 
carnaval 2021. A disputa co-
meçou ontem, quinta-feira 
(26).

o diretor de carnaval dudu 
Azevedo, considera a boa sa-

fra de sambas da escola uma 
evidência do êxito da gestão 
atual e a força de seus compo-
nentes. “os pilares de uma es-
cola de samba são a condução 
de seus líderes e a força dos 
segmentos. Mais do que nun-
ca, a inscrição de sambas da 
Beija-Flor demonstrou a força 
dessas bases da escola. A ala 
de compositores foi chamada 

para fazer um samba sobre ne-
gritude, da essência da escola, 
e tivemos muito mais sambas 
inscritos do que no ano pas-
sado. São letras maravilhosas, 
belíssimas no concurso que 
começa quinta (ontem). Mais 
do que nunca, a ala de compo-
sitores está sendo valorizada 
e mostra sua força”, destacou 
Azevedo ao site Carnavalesco.

Não falta samba-enredo
 na Beija-Flor de nilópolis

 Dirigentes da escola celebram 30 inscrições para o enredo “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”

 o nome dela é 

 JHÉssYKa
 santos

rainha de Bateria da 
Unidos de manguinhos

Seguindo na 
divulgação 
da equipe 

para o próximo 
carnaval, a uni-

dos de Mangui-
nhos anunciou 

sua nova 
rainha de 
B a t e r i a . 

J h é s -
syka San-
tos retorna ao cargo 
que ocupou em 2013 
quando esteve na agre-
miação. A beldade é 
passista da Mangueira 
e possui, segundo ela, 

as cores verde, rosa e 
branco no coração.

“Minha relação com 
o samba de quadra 
começou através do 
grupo de dança que eu 
fazia parte, chamado 
Herança Negra. Nos-
sas aulas, durante um 
período, foram dentro 
da quadra da unidos 
de Manguinhos. In-
clusive, desfilamos na 
comissão de frente da 
escola”, revelou Jhés-
syka, a esta resenha 
Cultural & Cia.
A festejada rainha 

começou no carnaval 
desfilando em escolas 
mirins como a Man-
gueira do Amanhã, 
Mel do Futuro, Apren-

dizes do Salgueiro e 
Infantes do Lins. “Fo-
ram etapas de apren-
dizados na minha car-
reira”, relembrou a 
majestade. “Após as 
escolas mirins, desfilei 
como passista pelo Im-
pério Serrano, Impe-
ratriz Leopoldinense 
e estação primeira de 
Mangueira, onde estou 
até hoje”, finalizou. 

A rainha da bateria 
‘ritmo Firme’, co-
mandada pelo Mestre 
darlan Santos, será 
coroada na feijoada 
de dezembro da esco-
la. No mesmo evento, 
será lançado o samba-
-enredo do próximo 
carnaval.
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 desrespeito 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Hora Da compra 
Loja de material de construção em Nova Iguaçu é alvo de 
denúncia de clientes por causa de falha no atendimento 

Belford Roxo vai ganhar área de lazer no Prata
 rAFAeL BArreTo / pMBr

A Avenida Nunes Sampaio ga-
nhará uma praça moderna com 

quatro campos de futebol

Comprar numa loja 
de material de 
construção em 

Nova Iguaçu virou sinô-
nimo de aborrecimento 
e dor de cabeça para a 
maioria dos clientes. A 
rede, uma das maiores 
do ramo, tem sido alvo 
constante de reclamações 
devido o péssimo atendi-
mento, principalmente no 
momento de pagar pelo 
produto.

o empresário Alexan-

dre ornelas de Lemos, 
um dos clientes do estabe-
lecimento, por exemplo, 
afirma enfrentar aborreci-
mentos todas as vezes que 
vai a loja da Estrada Gon-
çalves dias, às margens 
da rodovia presidente 
dutra, em Nova Iguaçu. 
Segundo ele, a empresa 
falha no quesito atendi-
mento no caixa. É sempre 
o mesmo problema, filas 
intermináveis e caixas de 
menos funcionando.

“uma loja gigantes-
ca como essa, com dez 
caixas,mas a gerência só 

disponibiliza dois, quando 
não, um caixa para aten-
der uma grande demanda.
Já cheguei a ficar mais de 
duma hora na fila. E quan-
do você vai reclamar,ouve 
grosseria de funcionários.
Como ocorreu nesta se-
mana. Fui tentar falar 
com o gerente e ouvi al-
guém falar:’Senão qui-
ser esperar, pode de-
volver o produto e ir 
embora. Achei essa ati-
tude um desrespeito total 
com o consumidor”, disse 
o empresário,que preten-
de registrar uma queixa 

no site reclame Aqui 
contra a C&C.

Empresa no site
 Reclame Aqui

No site reclame Aqui, 
a empresa acumula mais 
de1.800 registros de 
clientes insatisfeitos com 
o atendimento. entre as 
reclamações, descumpri-
mento de prazo de entre-
ga, produto entregue com 
avarias e falha no SAC 
(Serviço de Atendimento 
ao Cliente). 

A C&C recebeu pon-
tuação 6.7 no índice de 

resposta às reclamações. 
um dos clientes relato a 
dor de cabeça que enfren-
ta ao tentar contato com 
o SAC: “Comprei mate-
riais no dia 19/11/2020 
com a data para entrega 
em 25/11/2020. No site 
não há informação e ten-
tando entrar em contato 
com o SAC da empresa 
para obter informações, a 
ligação informa que todos 
os atendentes estão ocu-
pados e a ligação nunca é 
completada”.

entre os critérios de ava-
liação para calcular a re-

putação de uma empresa, 
o ‘reclame Aqui’ analisa: 
o Índice de resposta (Ir) 
- porcentagem de recla-
mações respondidas, sen-
do que apenas a primeira 
resposta é considerada; 
Média das Avaliações 
(Nota do Consumidor) 
(MA) - Leva em conside-
ração apenas reclamações 
finalizadas e avaliadas. 
Corresponde à média arit-
mética das notas (varian-
do de 0 a 10) concedidas 
pelos reclamantes para 
avaliar o atendimento re-
cebido.

Dor De caBeça na
 A loja C&C às margens da 
Rodovia Presidente Dutra e 
as reclamações dos clientes 

no site ‘Reclama Aqui’

os moradores do 
bairro da prata, em 
Belford roxo, ga-
nharão em breve 
uma nova área de 
lazer. A prefeitura 
está construindo um 
espaço esportivo en-
tre a Avenida Nunes 
Sampaio e a rua 8. 
o local ganhará uma 
moderna praça com 
quatro campos de fu-
tebol, revitalização 
do espaço externo 
com novo calçamen-
to, além de aparelhos 
de atividades físicas 

para a terceira idade.
As obras seguem 

a todo vapor com o 
processo de drena-
gem, pavimentação, 
colocação de grama e 
de piso intertravados 
com base de concre-
tos. os intertravados 
são pavimentos que 
geram impactos sig-
nificativos positivos 
no meio ambiente. 
Com vantagens em 
termos técnicos e de 
sustentabilidade que 
os fazem se destacar 
das demais opções.  

Covid-19: pesquisa aponta queda 
nos serviços de radioterapia no país
um levantamento feito 

pela Sociedade Brasileira 
de radioterapia (SBr) re-
vela que, durante a pande-
mia do novo coronavírus, 
60% dos serviços de ra-
dioterapia do país tiveram 
queda no atendimento. 
Nas cinco regiões do país, 
as informações coletadas 
apontam que 61% desse 
serviço teve mais de 20% 
de redução do movimen-
to, sendo que 15% viram 
o número cair em mais da 
metade. dos 256 serviços 
de radioterapia existentes 
no país, apenas 126 res-
ponderam ao questioná-

rio. Não houve respostas 
de serviços do estado de 
rondônia.

As causas apontadas 
pelos serviços de radio-
terapia para a redução 
do volume de pacientes 
atendidos foram multifa-
toriais e, em alguns casos, 
mais de uma foi relatada. 
As três principais foram 
o não encaminhamento 
dos pacientes, por seus 
médicos, para a radiote-
rapia; medo do paciente 
e familiares em realizar a 
radioterapia e a redução 
do diagnóstico de novos 
casos de câncer.
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Messianismo:STF autoriza 
remarcação de concursos 

A realização de pro-
vas de concursos pú-
blicos em datas e ho-
rários que não constam 
nos editais por motivos 
de crença religiosa, foi 
autorizada ontem pelo 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). A pauta 
envolve a participação 
dos adventistas nas eta-
pas das seleções, cuja 
crença estabelece que 
o dia de sábado deve 
ser guardado, ou seja, 
não deve ser dedicado 
a atividades como tra-
balho, entre outras.

Após três sessões 
de julgamentos, por 7 
votos a 4, a Corte en-
tendeu que as provas 
podem ser remarcadas 
para outra data que não 
consta no edital, des-
de que a mudança não 
cause prejuízos para a 
administração públi-
ca e à preservação da 
igualdade na seleção 
dos candidatos.

de acordo com os mi-
nistros, a possibilidade 
pode ser garantida com 
base no Artigo 5º, inci-
so VIII, da Constitui-
ção. pelo dispositivo, 
“ninguém será privado 
de direitos por motivo 
de crença religiosa ou 
de convicção filosófica 
ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se 
de obrigação legal a to-
dos imposta e recusar-
-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em 
lei”.

o entendimento foi 
formado com os votos 
dos ministros edson 
Fachin, Alexandre de 
Moraes, Luís roberto 
Barroso, Cármen Lú-
cia, rosa Weber, ri-
cardo Lewandowski e 
o presidente Luiz Fux. 
Dias Toffoli, Nunes 
Marques, Gilmar Men-
des e Marco Aurélio fi-
caram vencidos. Fonte: 
Agência Brasil.

sonho realizado 
 

o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) edson Fachin 
determinou que o governo do rJ informe, em até cinco dias, a mo-
tivação das operações policiais que tenham sido realizadas em co-

munidades e favelas do estado entre agosto e outubro.

o estado do rio registrou o décimo dia de aumento na média móvel 
de mortes, de acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria de 
estado de Saúde (SeS). de acordo com o levantamento, são 22.394 

óbitos e 343.995 casos confirmados, no total.

os deputados da As-
sembléia Legislativa do 
rio (Alerj) apresentaram 
3.979 emendas ao projeto 
de Lei orçamentária Anual 
(pLoA) de 2021. o texto 
ainda receberá o parecer 
prévio da Comissão de 
orçamento e seguirá para 
votação no plenário. 

A receita bruta esti-
mada pelo executivo é 
de r$ 84,8 bilhões e a 
receita líquida, de r$ 
66,9 bilhões - com des-
pesa de cerca de r$ 87,2 
bilhões (sendo r$ 8,28 
bilhões relativos ao rio-
Previdência). o déficit 
previsto é de r$ 20,25 
bilhões nas contas esta-
duais para 2021.

emenDas i

DÉFicit ii

para o presidente da 
comissão de tributação 
da Casa, deputado Luiz 
paulo (sem partido), o 
maior volume de emen-
das apresentadas podem 
estar ligadas à propostas 
de fortalecimento pós-
-pandemia e ao desejo 
de fortalecer as bases de 
cada deputado. 

o deputado Welberth rezende (ppS), 
que foi eleito prefeito de Macaé, nas 
eleições de 15 de novembro, apresentou 
140 emendas. desse total, 40 são para o 
fomento da economia criativa da cida-
de, aproveitando as potencialidades do 
turismo no local.. 

pós-panDemia iii

propostas V

eDitoriaL

“Não tenho o conteúdo de todas as 
emendas, já que o prazo para a apresen-
tação foi estendido, (...) .No meu enten-
dimento, o maior volume vai estar liga-
do às bases de cada deputado, já que no 
próximo ano teremos novas administra-
ções”, disse o parlamentar.

estenDiDo iV

agência BrasiL 

o governo do rJ de-
verá destinar 4% do 
valor arrecadado do 
Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) 
nas operações com 

óleo de diesel maríti-
mo ao Fundo estadual 
de Combate à pobreza 
(FeCp). É o que deter-
mina a Lei 9.105/20, de 
autoria dos deputados 
Luiz paulo (Sem parti-

do), Lucinha (pSdB) e 
André Ceciliano (pT), 
sancionada pelo go-
vernador em exercício, 
Cláudio Castro, e pu-
blicada no Diário ofi-
cial de ontem.

Fundo de Combate à Pobreza terá 4%
 de ICMS do diesel marítimo 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Orlando Rocha de Oliveira: uma 
chance pra recomeçar 

Uma oportunidade 
encontrada no lixo
Catador que achou uniforme da concessionária de 
limpeza urbana Mais Verde no lixo é contratado 
para trabalhar como gari na empresa

 DivulGAção 

Foi em uma de 
suas andanças 
por São João 

de Meriti que o cata-
dor orlando rocha de 
oliveira, de 54 anos, 
encontrou no lixo que 
estava na rua para ser 
coletado um antigo 
uniforme de gari da 
Mais Verde, a conces-
sionária de limpeza ur-
bana do município. Ao 
decidir pegar a roupa do 
lixo para reaproveitá-la, 
orlando não imaginava 
que o destino lhedaria 
uma nova oportunida-
de: graças ao uniforme, 
o catador foi descoberto 
pela empresa e contrata-
do para trabalhar como 
gari – “esse sempre foi 
meu sonho”, diz ele.

depois de levar o uni-
forme para casa, or-
lando passou a usá-lo 
durante o seu trabalho 

autônomo como catador 
de lixo, que começou a 
exercer após ter sido de-
mitido. em agosto deste 
ano, o gerente da Mais 
Verde, paulo Ávila, e o 
supervisor Alessandro 
Lima estavam na rua 
quando viram orlando 
com as vestimentas de 
gari e foram conversar 
com ele.

 “Você quer
 trabalhar de 

carteira 
assinada?”

“eles não me reco-
nheceram e queriam 
saber qual era o meu 
local de trabalho. eu 
expliquei que não tra-
balhava para a empre-
sa e tinha encontrando 
o uniforme enquanto 
coletava sucata, e eles 
entenderam a história e 
foram embora. Não de-
morou muito para vol-
tarem e perguntarem: 

“Você quer trabalhar de 
carteira assinada?”. eu 
falei que queria, que era 
o meu sonho”, conta or-
lando.

para que pudesse co-
meçar no emprego, a 
equipe da Mais Verde 
o ajudou a emitir novas 
vias dos seus documen-
tos, que haviam sido 
perdidos em uma das 
enchentes que atingiu a 
casa de orlando. Com 
a documentação Tem 
dia, ele é agora um 
dos funcionários que 
integram a equipe de 
varrição da concessio-
nária e diz estar muito 
feliz: “eu sempre tive 
vontade de trabalhar 
como gari, mas não 
tinha aparecido nada 
para mim. Agora, deus 
me abençoou com esse 
trabalho e eu agrade-
ço muito. Meu plano é 
trabalhar para comprar 
uma casa.

para paulo Ávila, o ge-
rente da Mais Verde que 
ajudou orlando com essa 
oportunidade, a história é 
marcante por suas coin-
cidências: “o orlando 
trabalhava informalmen-

te catando lixo e foi no 
lixo que encontrou um 
uniforme velho de gari. 
Se fosse um pouco mais 
tarde, talvez o caminhão 
da Mais Verde já tivesse 
passado para recolher o 

saco onde a roupa esta-
va. Nós o descobrimos 
no meio da rua, graças 
a esse uniforme, e, hoje, 
ele veste oficialmente a 
camisa da empresa como 
nosso funcionário.

História marcante
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esporte

Principal competição sub-20
do Brasil é cancelada

A pandemia, segundo os paulistas, foi a causa da suspensão da Copinha
Arquivo / FlAMENGo

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Na quinta-feira 
(26), a Federação 
paulista (FpF) 

anunciou que a edição 
2021 da Copa São paulo 
de Futebol Junior, a tradi-
cional Copinha, não será 
realizada. A entidade to-
mou a decisão ao consta-
tar que não há condições 
de segurança sanitária 
para os atletas participan-
tes e para a população das 
cidades que abrigariam as 
partidas.

o Flamengo é um dos 
maiores vencedores da 
competição, com quatro 

títulos. o rubro-Negro 
conquistou o torneio em 
1990, 2011, 2016 e 2018. 
o Mais querido só fica 
atrás de Internacional e 
Fluminense, com cinco e 
Corinthians, o maior ven-
cedor, com dez.

Leia abaixo a íntegra 
da nota da FPF

A Copa São paulo de 
Futebol Jr., disputada des-
de 1969, é um dos maio-
res orgulhos do nosso fu-
tebol. Marca em todos os 
anos o início da tempora-
da do futebol brasileiro e 
é o nascedouro dos nos-
sos maiores craques. Não 
há competição de base no 

reLemBre os triUnFos no sUL
Brasileiro 2003: In-

ternacional 0x1 Flu-
minense e Grêmio 
0x1 Fluminense.

Brasileiro 2004: 
Grêmio 2x3 Flu-
minense. Brasileiro 
2007:

Internacional 1x4 

Fluminense. Bra-
sileiro 2008: Inter-
nacional 0x2 Flu-
minense. Brasileiro 
2010: Grêmio 1x2 
Fluminense. Brasilei-
ro 2011:

Internacional 1x2 
Fluminense. Brasilei-

ro 2012: Internacio-
nal 0x1 Fluminense. 
Brasileiro 2016: Grê-
mio 0x1 Fluminense. 
Brasileiro 2019:

Grêmio 4x5 Flu-
minense. Brasileiro 
2020: Internacional 
1x2 Fluminense.

mundo que reúna tanta re-
levância, competitividade, 
visibilidade, paixão e so-
nhos.

A cada ano, todo o time 
da Federação paulista de 
Futebol se mobiliza para 
organizar 255 jogos em 24 
dias, reunindo 128 times 
de todos os estados do 
Brasil. São mais de 3.800 
jovens atletas que jogam 
em busca de um sonho. 
São longas viagens e 31 
municípios paulistas en-
volvidos numa complexa 
logística de alojamento, 
alimentação e organiza-
ção. É justamente a gran-
deza da Copinha que nos 
fez refletir neste momen-

to difícil de pandemia de 
Covid-19. desde agosto, 
a FpF vem conversando 
com autoridades médicas, 
do Governo de São Paulo, 
de prefeituras e dos clubes 
para viabilizar a realização 
da Copa São paulo 2021.

A partir de todas as in-
formações colhidas e dian-
te do cenário de pandemia, 
concluímos que mesmo 
um rigoroso protocolo de 
saúde não seria o suficien-
te para garantir segurança 
a atletas, árbitros e demais 
profissionais envolvidos 
nos jogos, além da popu-
lação das cidades-sede. e 
acima de qualquer com-
promisso está a vida.

Assim, a FpF comunica 
que tomou a dura decisão 
de suspender a realização 
da Copa São paulo 2021. 
esta medida nos provoca 
imensa dor, sobretudo pe-
los sonhos dos jovens atle-
tas que veem na Copinha 
a primeira grande oportu-
nidade para se mostrar ao 
mundo do futebol. Nos 
solidarizamos não apenas 
com os jogadores, mas 
também os jovens árbi-
tros, jornalistas e torcedo-
res que, assim como nós, 
cultivam enorme carinho 
pela Copinha. Agradece-
mos aos patrocinadores 
e parceiros de mídia por 
entenderem essa difícil 

atitude. Nos resta a certe-
za da compreensão desta 
decisão, que coloca em 
primeiro lugar a saúde e 
os cuidados de segurança 
e isolamento.

Por fim, com intuito de 
preservar os sonhos de 
uma geração que não po-
derá disputar a Copinha 
em 2021, a FpF permiti-
rá, na próxima edição da 
competição, que atletas 
nascidos em 2001 possam 
disputar o torneio. obriga-
do,

reinaldo Carneiro Bas-
tos

presidente da Federação 
paulista de Futebol

O Flamengo é um dos maiores 
vencedores da competição, com 

quatro títulos 

presidente campello propõe 
nova eleição no Vasco 

Tentando evitar um lon-
go e tortuoso processo ju-
dicial acerca das eleições 
no vasco da Gama, o atu-
al presidente Alexandre 
Campello busca a realiza-
ção de um novo pleito.

o departamento jurídico 
do clube enviou reque-
rimento ao desembarga-
dor Camilo ruliere, da 
primeira câmara cível do 
Tribunal de Justiça do rio 
de Janeiro, para que o juiz 
considere o encerramento 
das presentes ações e in-
tervenha com a marcação 
de novas eleições.

“em suma, exa. a ver-
dade é que nenhuma das 
eleições realizadas até 
aqui mostra-se hígida o 
suficiente para definir o 
futuro da instituição. Se-
rão anos de litígios sem 
fim, falta de segurança 
jurídica e incertezas que 
apenas contribuirão para o 

enfraquecimento do Clu-
be,” alega o requerimento 
da administração vascaí-
na.

“parece ao Clube que 
ambos os pleitos estão 
manifestamente contami-
nados e viciados por ques-
tões que não são passíveis 
de serem sanadas neste 
momento, o que reco-
menda, à toda evidência, 
a realização de uma nova 
eleição,” continua.

o Vasco realizou duas 
eleições em novembro, 
uma exclusivamente pre-
sencial no dia 7, e outra 
híbrida no dia 14. os plei-
tos foram marcados por li-
minares na Justiça e várias 
irregularidades, especial-
mente o primeiro, quando 
o candidato Leven Siano 
foi declarado vencedor.

Através de sua conta no 
Twitter, Siano, que se con-
sidera eleito, criticou a ati-

tude de Campello.
“Máscaras caíram. uni-

dos contra a democracia, a 
vontade das urnas e a espe-
rança dos torcedores. uni-
dos em favor da canalhice, 
da mesmice, do atraso e do 
continuísmo. Suas faces e 
seu caráter estão expostos 
diante de milhões. para o 
tremendo azar de vocês, 
confiamos na Justiça,” 
postou.

o candidato Jorge Salga-
do, que triunfou no pleito 
do dia 14, adotou postura 
mais conciliatória. A infor-
mação é do jornalista Lu-
cas pedrosa, da Band.

“Acredito muito na cor-
reção e idoneidade da 
eleição do dia 14 perante 
à Justiça. Ainda assim, se 
a Justiça determinar outra 
solução, acataremos, como 
sempre fizemos ao longo 
deste processo,” afirmou 
Jorge Salgado.

Flu amplia recorde de vitórias
em Porto Alegre nos pontos corridos
No último domingo 

(22), o Fluminense visi-
tou o Beira-rio e voltou 
a vencer o Internacional 
no estádio após oito anos 
de jejum. Além da quebra 
do longo tabu, o Tricolor 
alcançou a marca de 11 
vitórias em porto Alegre 
desde o início da era dos 
pontos corridos, em 2003, 
recorde absoluto entre to-
dos os times que disputa-
ram a Série A desde então.

o Fluminense entrou no 

gramado do Beira-rio no 
domingo com um incômo-
do jejum de oito anos sem 
vitória sobre o Internacio-
nal fora de casa. o últi-
mo triunfo havia sido em 
2012, por 1 a 0, com um 
gol de Fred após bela jo-
gada de Wellington Nem. 
e a queda do tabu veio em 
uma bela virada, por 2 a 1, 
com gols de Lucca e Caio 
paulista. Além disso, o 
Tricolor quebrou uma se-
quência de duas derrotas 

seguidas no Brasileirão e 
voltou ao G5 da competi-
ção.

esta importante vitória 
sobre o Internacional foi a 
11ª em porto Alegre desde 
a implementação dos pon-
tos corridos, em 2003, um 
recorde entre todos os ti-
mes que disputaram a Sé-
rie A neste período. desde 
então, são cinco triunfos 
sobre o Grêmio e seis so-
bre o Inter na capital gaú-
cha.
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Capacitação sobre o Sistema Único da Assistência foi direcionado para os profissionais que atuam na saúde mental

secom / Pmbr

geral

Assistência Social de Belford Roxo promove 
curso de Noções Básicas do SUAS

rAFAeL BArreTo / pMBr

A Secretaria de As-
sistência Social 
e Cidadania (Se-

MASC) de Belford roxo 
promoveu nesta quinta-
-feira (26/11) o “Curso de 
Noções Básicas do Siste-
ma Único de Assistência 
Social (SuAS)”. o evento 
aconteceu no estação Ci-
dadania, no bairro piam, 
sendo destinado aos pro-
fissionais que atuam nos 
programas e na Coordena-
doria de Saúde Mental no 
município. A capacitação 
teve por objetivos pro-
porcionar novos conhe-
cimentos relacionados à 
organização, legislação e 
funcionamento do sistema 
dentro da sociedade. es-
clarecendo questões como 
o que é o SuAS, sua im-
portância na sociedade 
civil e quais as políticas 
estão acontecendo em fa-
vor da assistência social na 
cidade.

“Nesse encontro é funda-
mental trazermos a troca da 
informação do que a saúde 
mental fornece para o nos-
so município. A importân-

cia da saúde mental junto 
com a assistência social. É 
necessário que a assistên-
cia social e a saúde men-
tal caminhem juntas. elas 
são parceiras nos nossos 
equipamentos, como tam-
bém para os usuários que 
chegam para serem atendi-
dos. então precisamos ter 
um objetivo construído, 
e pra isso precisamos de 
técnicos capacitados, para 
poder estarem fornecendo 
às informações para que os 
usuários sejam atendidos 
da melhor forma”, disse 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Brenda 
Carneiro.    

o SuAS organiza as 
ações da assistência so-
cial em dois tipos de pro-
teção social. A primeira é 
a proteção Social Básica, 
destinada à prevenção de 
riscos sociais e pessoais, 
por meio da oferta de pro-
gramas, projetos, serviços 
e benefícios a indivíduos 
e famílias em situação de 
vulnerabilidade social. A 
segunda é a proteção So-
cial especial, destinada a 
famílias e indivíduos que 
já se encontram em situa-
ção de risco e que tiveram 

 A secretária Brenda Carneiro des-
tacou a importância do encontro

reunião discute novo plano de contingência e prevenção de desastres
DivulGAção/GovErNo Do ESTADo

seus direitos violados por 
ocorrência de abandono, 
maus-tratos, abuso sexual, 
uso de drogas, entre ou-
tros.

“um curso como este 
traz a troca de experiências 
e a troca de serviços. Nós 
entendemos que com essa 
atividade, quem ganha não 
é somente os técnicos, mas 
principalmente os muní-
cipes. os técnicos terão 
a oportunidade de ter as 

informações onde os ser-
viços estão concentrados, 
podendo fazer um enca-
minhamento mais direcio-
nado, mas fundamentado. 
Isso vai facilitar a vida da 
nossa população. É funda-
mental essa parceria entre 
a Assistência Social e a 
saúde mental” afirmou o 
coordenador municipal do 
Caps, paulo patrocínio.

No SuAS também há a 
oferta de Benefícios As-

sistenciais, prestados a 
públicos específicos de 
forma integrada aos ser-
viços, contribuindo para a 
superação de situações de 
vulnerabilidade. o SuAS 
também gerencia a vincu-
lação de entidades e or-
ganizações de assistência 
social ao Sistema, manten-
do atualizado o Cadastro 
Nacional de entidades e 
organizações de Assis-
tência Social (CNeAS) e 

concedendo certificação a 
entidades beneficentes.

participaram ainda do 
curso, a secretária munici-
pal executiva de Assistên-
cia Social, Carla Fernan-
des, além de profissionais 
da saúde mental do mu-
nicípio, como assistentes 
sociais, psicólogos, enfer-
meiros e técnicos de enfer-
magens, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas e o apoio 
técnico nas unidades. 

O curso de Noções Básicas do 
SUAS contou com representantes de 

diversos setores do governo

o governador em 
exercício Cláudio 
Castro se reuniu, on-
tem, com secretá-
rios e representantes 
(foto) de vários ór-
gãos estaduais para 
tratar do novo plano 
de prevenção e con-
tingência para desas-
tres naturais causados 
por chuvas intensas. 
o plano está sendo 
elaborado pela Se-
cretaria de estado de 
defesa Civil com o 
objeitivo de aprimo-
rar as ações de res-
posta às emergências 
e desastres ocorridos 
no estado de forma 
integrada e articulada 
com os 92 municípios 
fluminenses.

- estamos chegando 
ao nosso prazo de tér-
mino da elaboração do 
plano para as chuvas 

de verão, fundamen-
tal para atuarmos na 
prevenção e darmos 
uma resposta rápida 
em casos de desastres, 

que esperamos que 
não aconteçam - dis-
se Cláudio Castro na 
abertura da reunião, 
que ocorreu no palá-

cio Guanabara. 
o plano de contin-

gência também inclui 
ações de limpeza e de-
sassoreamento de rios 

e canais no estado, 
por meio do programa 
Limpa rio, executa-
do pela Secretaria do 
Ambiente e Sustenta-

bilidade e pelo Inea. 
Também está sendo 
elaborado e será lan-
çado em breve um 
hotsite para facilitar 
a comunicação com a 
população.

estiveram presen-
tes os secretários de 
estado de defesa Ci-
vil, coronel Leandro 
Monteiro; de planeja-
mento e Gestão, José 
Luís Cardoso Zami-
th; de Infraestrutura 
e obras, Bruno Ka-
zuhiro; de Ambiente 
e Sustentabilidade, 
Thiago pampolha; de 
Agricultura, Marcelo 
Queiroz; de desen-
volvimento Social e 
direitos Humanos, 
Cristiane Lamarão; a 
presidente do der, 
elizabeth paiva, e o 
representante da Ce-
dae, rafael Santos.

governo regulamenta lei que incentiva o setor metal-mecânico no estado
o governador em exer-

cício Cláudio Castro e o 
secretário de Fazenda, 
Guilherme Mercês, par-
ticiparam nesta quinta-
-feira (26/11) da ceri-
mônia de assinatura da 
regulamentação da Lei 
estadual 8.960/20, que 
estabelece um regime di-
ferenciado de tributação 
do ICMS para indústrias 
do setor metal-mecânico 
instaladas no estado do 
rio de Janeiro. A me-
dida reduz a carga tri-
butária das empresas de 

metalurgia e siderurgia e 
traz aumento de compe-
titividade para o estado. 
Na prática, indústrias 
que aderirem ao bene-
fício ganharão competi-
tividade perante outros 
estados. 

A lei atende a um pedi-
do do setor, que viu em-
presas migrarem prin-
cipalmente para Minas 
Gerais e São Paulo de-
vido aos incentivos fis-
cais concedidos. A partir 
da mudança no regime 
tributário para todos os 

municípios do rio, a ex-
pectativa é que a criação 
do polo atraia empresas, 
gerando emprego e mo-
vimentando a economia 
das cidades fluminenses.

 - Não tenho dúvida 
de que o polo metal-me-
cânico vem para trazer 
riqueza, oportunidades 
e emprego. o rio hoje, 
percentualmente, é o es-
tado com mais desem-
pregados no país. então, 
ações como essa, com 
a previsão inicial de 5 
mil empregos diretos, 

fora os indiretos, fazem 
a gente ter a certeza que 
estamos trazendo aquilo 
que a nossa população 
precisa. As pessoas pre-
cisam trabalhar e para 
isso temos que desenvol-
ver o estado – ressaltou 
Cláudio Castro. 

 o diretor comercial da 
Companhia Siderúrgica 
Nacional, Luis Fernando 
Martinez, revelou que, 
com a regulamentação 
da lei, 20 empresas já 
demonstraram interesse 
em se instalar no estado. 

 - esse projeto volta a 
industrializar o rio de 
Janeiro. A região de Vol-
ta redonda é muito po-
derosa, pois você conse-
gue servir toda a região 
Sudeste. A ideia é que a 
gente consiga atrair para 
essas regiões grandes 
montadoras, indústrias 
de autopeças, e dessa 
forma, toda a cadeia vai 
ficar competitiva. No 
primeiro momento, nós 
temos 20 empresas que 
querem vir para o estado 
do rio e estamos falan-

do de um faturamento de 
r$ 6 bilhões – afirmou, 
acrescentando que outro 
ponto importante será a 
integração do polo me-
tal-mecânico com o por-
to: - Assim, será melhor 
escoar os produtos tanto 
para exportação como 
para o mercado interno. 

diretor da empresa 
Perfimax, sediada em 
Santa Catarina, Lucas 
Martarello contou que 
pretende expandir os ne-
gócios para o rio de Ja-
neiro em 2021. 
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 operação lava jato 

polícia

Cabral é condenado a mais 19 anos 
Ex-governado é acusado de receber R$ 144 milhões em propina 

da Fetranspor; penas chegam a 321 anos de prisão.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

 reprodução/eSTAdão CoNTeÚdo
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o juiz Marcelo Bre-
tas condenou o 
ex-gvernador do 

r, Sérgio Cabral, a 19 
anos e 9 meses de prisão 
por corrupção passiva, 
no processo da operação 

ponto Final 1. Com isso, a 
pena total do político che-
ga a 321 anos, 1 mês e 18 
dias de prisão. essa e a 16ª 
condenação por crimes in-
vestigados pela operação 
Lava Jato.

Integrantes do alto es-
calão da Fetranspor, a fe-
deração das empresas de 

ônibus do estado do rio; 
e do rio Ônibus, o sindi-
cato as empresas de ônibus 
do município do rio, tam-
bém foram condenadas. A 
maior pena foi do empre-
sário Jacob Barata Filho, 
conhecido como o “rei 
dos Ônibus”: 28 anos e 8 
meses de prisão.

O ex-governador Sérgio Cabral 
é conduzido pela PF para novo 

depoimento. E o empresário Jacob 
Barata chega à sede da corporaçao 

no Rio

Explosão de botijão de gás 
deixa feridos em Meriti 

A explosão de um bo-
tijão de gás feriu quatro 
pessoas da mesma família 
em São João de Meriti. As 
vítimas, um menino, uma 
menina, uma mulher e um 
idoso, sofreram queimadu-
ras e continuam internadas 
em estado grave no Hospi-
tal estadual Adão pereira 
Nunes (HeApN). um me-
nino de 8 anos tem quadro 
de saúde considerado es-
tável, segundo a Secreta-
ria de Saúde de duque de 
Caxias. 

Jorge Alexandre Gomes 
da Silva, de 8 anos, teve 
queimadura de 2º grau em 
45% do corpo. ele está in-
ternado no Centro de Tera-
pia Intensiva (CTI) pediá-
trico e respira sem a ajuda 

de aparelhos;Maria edu-
arda Gomes da Silva, de 5 
anos, sofreu queimadura de 
2º grau em 55% do corpo. 
ela também está no CTI 
pediátrico e respira com 
auxílio de aparelhos; Jorge 
Luís pereira da Silva, de 60 
anos, teve queimadura de 
3º grau no rosto, pescoço, 
tórax, dorso, abdômen e 
em outras partes do corpo. 
ele está no CTI adulto da 

unidade; Jéssica Gomes 
da Silva, de 25 anos, que 
sofreu queimadura de 3º 
grau nas vias áreas, rosto, 
pescoço, tórax, dorso, ab-
dômen e em outras regiões.

de acordo com a prefei-
tura de duque de Caxias, o 
idoso e a mulher têm esta-
do de saúde gravíssimo. o 
quadro do menino é consi-
derado estável e o da meni-
na é grave.

Tiroteio deixa PM e 
mulher feridos em Japeri

um tiroteio entre tra-
ficantes rivais feriu poli-
cial militar e uma mulher 
na última quarta-feira, 
em engenheiro pedreira, 
distrito de Japeri. o pM 
foi levado para um hos-
pital da região, medica-
do e depois recebeu alta 
médica. A outra vítima, 
identificada como Tânia 

dos Santos, de 44 anos, foi 
transferida para o Hospital 
Geral de Nova iguaçu e 
está em “estado gravíssi-
mo”, segundo a prefeitura 
de Nova Iguaçu. A mulher 
foi baleada no tórax e no 
braço.

A polícia Militar infor-
mou que equipes do 24º 
BpM (Queimados) foram 

deslocados para um dos 
acessos à comunidade, 
para tentar interromper um 
intenso confronto entre 
bandidos das fações rivais 
que disputam o controle de 
pontos de vendas de dro-
gas. Ao chegarem ao local, 
os agentes foram atacados 
a tiros e um pM foi ferido, 
além de uma mulher.

reprodução

Segundo a denúncia 
do MpF, integrantes 
do alto escalão da Fe-
transpor pagaram, entre 
2010 e 2016, r$ 144,7 
milhões em propina ao 
então governador Sér-
gio Cabral em troca de 
uma “boa vontade” do 
governo na análise dos 
atos que pudessem be-
neficiar o setor de trans-
portes.

Na sentença, o juiz 

Marcelo Bretas cita 
dois decretos de 2014 
que concederam 50% 
de desconto no IpVA 
para empresas de ôni-
bus e redução em 100% 
da base de cálculo do 
ICMS na prestação de 
serviços de transporte 
rodoviário intermunici-
pal de passageiros.

de acordo com a 
Lava Jato, os valores 
milionários recebidos a 

título de propina foram 
ocultados e movimen-
tados ao largo do sis-
tema bancário oficial, 
recolhidos nas garagens 
de empresas de ônibus 
vinculadas à Fetranspor 
e custodiado em empre-
sas transportadoras de 
valores. A propina che-
gava até os agentes po-
líticos após serem guar-
dados ou ocultados nas 
transportadoras.

 MAIS DE R$ 144 MIlhõES EM PROPíNA 

 Residência da-
nificada pela ex-
plosão do botijão 

de gás

ator permanece em estado grave no Lourenço Jorge
Segue em estado grave 

o ator Bruno Miranda, 
baleado por um policial 
militar enquanto tentava 
ajudar a uma motorista 
a sair do carro capota-
do no início da tarde da 
última quarta-feira. ele 
está internado no CTI 
do Hospital Municipal 
Lourenço Jorge,segundo 
a Secretaria Municipal 
de Saúde. o militar está 
preso em flagrante por 
tentativa de homicídio 
e porte ilegal de arma 
de fogo com numeração 
raspada.

A médica Mariana Mel-
gaço, companheira de 
Bruno, disse que o intér-
prete de ‘Borat’, do pro-
grama Amor & Sexo, da 
Tv Globo.,  havia esta-
cionado o carro e estava 
a caminho da academia, 
quando houve a batida 
de dois carros. um deles, 
dirigido por uma mulher, 
estava capotado no cru-
zamento. o outro veícu-
lo era conduzido por um 
policial militar.

o ator e um casal, se-
gundo o relato, foram 
ajudar a motorista a sair 

do carro. o policial com 
comportamento altera-
do teria entrado em luta 
corporal com o marido 
da motorista. o pM en-
tão efetuou um disparo 
com intenção de atingir 
o homem, mas acabou 
ferindo o ator na região 
periumbilical à direita.

Segundo a 16ª dp 
(Barra da Tijuca), o pM 
foi preso em flagrante 
por tentativa de homicí-
dio e porte ilegal de arma 
de fogo com numeração 
raspada. o caso foi enca-
minhado à Justiça.

DHC identifica quarto suspeito de participar da execução de contraventor 
A delegacia de Homi-

cídios da Capital (dHC) 
já identificou o quarto 
suspeito de participar da 
execução do contraven-
tor Fernando Iggnácio, 
no no dia 10 deste mês., 
no recreio dos Bandei-
rantes, na Zona oes-
te do rio. otto Samuel 
d’onofre Andrade Silva 
Cordeiro, policial militar 
de São paulo, é e irmão 
do ex-pM pedro ema-

nuel d’onofre, também 
apontado pelo crime. Nas 
imagens das câmeras de 
segurança de um condo-
mínio em Campo Gran-
de, ele é o único que se 
separa do grupo e segue 
em outra direção na cal-
çada.

otto está foragido, as-
sim como o irmão pedro 
emanuel, o policial mi-
litar rodrigo Silva das 
Neves e Ygor rodrigues 

Santos da Cruz, vulgo 
Farofa. depois do dia 
da morte do bicheiro, o 
agente da polícia paulista 
nunca mais apareceu para 
trabalhar na corporação. 
das Neves, o primeiro 
suspeito a ser identifica-
do, chegou trabalhar no 
domingo das eleições do 
primeiro turno, quando 
escoltou urnas, mas de-
pois não foi mais visto 
em serviço.

Suspeita de roubar motoristas de aplicativos é procurada 
o portal dos procurados 

divulgou um cartaz com 
a foto de uma suspeita de 
roubar motoristas de apli-
cativos de passageiros, na 
Baixada Fluminense. Thais 
Francisco Lima Barcelos 
Zampires, de 28 anos, é fo-
ragida da Justiça. As inves-
tigações da 59ª dp (duque 
de Caxias) apointam que 
no dia 11 de outubro, a cri-
minosa solicitou uma via-
gem, nas proximidades do 
viaduto Negrão de Lima, 
no bairro de Madureira, 
Zona Norte do rio, usando 
um app de passageiros.

o destino final da viagem 
era a rua vicente Guerrei-
ro, nº 15, Vila São José, em 
Caxias. durante a viagem, 
ela teria declarado que não 
era do rio, mas do espíri-

to Santo. Ainda de acordo 
com a polícia, a mulher 
permaneceu todo o percur-
so ao telefone em troca de 
mensagens e que, perto de 
duque de Caxias, efetuou 
uma ligação para alguém 
dizendo: “oi, amor. Tudo 
bem? Vamos sair hoje? 
olha...estou próximo...
estou chegando...daqui a 
pouco te ligo”.

Thais chegou a entregar à 
vítima uma nota de r$ 100 
para pagar a corrida, que 
custou r$ 60. Ao chegar no 
destino e se virar para dar 
o troco, o motorista foi sur-
preendido por um homem 
armado que estava do lado 
esquerdo do veículo. Após 
gritar ‘perdeu!’, o ladrão 
roubou os pertences da ví-
tima e o próprio veículo.

Após investigações, 
agentes 59ª DP identifica-
ram Thais Francisco Lima 
Barcellos Zampires como 
a passageira do veículo. A 
polícia reforçou que Thais 
é do espírito Santo e possui 
antecedentes criminais no 
estado, já tendo sido presa 
em flagrante por tráfico de 
drogas.

Quem tiver qualquer in-
formação sobre o paradeiro 
da bandida e da identifica-
ção do homem que a acom-
panhava, pode denunciar 
anonimamente pelos se-
guintes canais: Whatzapp 
portal dos procurados: (21) 
98849-6099; Facebook/
(inbox): https://www.face-
book.com/procuradosrj/; 
telefone do disque-denún-
cia (21) 2253-1177. 

Vítimas de acidente  são enterradas 
SÃO PAULO - As 41 

pessoas que morreram no 
acidente entre um ônibus de 
trabalhadores e um cami-
nhão, na rodovia Alfredo 

de oliveira Carvalho, em 
Taguaí (Sp), foram enterra-
das entre a madrugada e a 
manhã de ontem. A maioria 
dos enterros ocorrue no ce-

mitério de Itaí (Sp).
Ainda durante a madru-

gada, a força-tarefa criada 
para identificar as pessoas 
que morreram divulgou a 

lista com o nome de todas 
as vítimas. (Confira a lista 
completa). dos 41 corpos, 
32 foram levados para o 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Avaré e depois, 
liberados para velório em 
Itaí. outros nove foram en-

caminhados para unidades 
do IML da região.

Na manhã da última quin-
ta-feira, o ônibus que leva-
va cerca de 50 trabalhado-
res de uma empresa têxtil e 
o  caminhão carregado de 
esterco colidiram em Ta-

guaí (Sp). A colisão ocor-
reu no km 172. A empresa 
de ônibus Star Viagem e 
Turismo não tinha autori-
zação para operar, segundo 
informações da Agência de 
Transporte do estado de 
São paulo (Artesp). 
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tensão no ninho do UrUbUCoMoção e violênCia

‘Tiro, porrada e bomba’ 
no velório de maradona
Cerimônia foi encerrada após tumultos e invasão da Casa Rosada

AGêNCiA rEuTErS

o velório público 
do ex-jogador ar-
gentino diego 

Armando Maradona, que 
acontecia na sede do go-
verno argentino, na quin-
ta-feira (26), foi suspenso 
após centenas de pessoas 
tentarem acessar o palácio 
governamental.

A família do ex-jogador 
de futebol, campeão mun-
dial em 1986 e venerado

mundialmente, decidiu 
suspender o velório, que 
estava previsto para durar 
até às 19h da mesma quin-
ta-feira. 

o caixão com o corpo 
de Maradona teve de ser 
transferido da sala dos pa-
triotas Latino-Americanos 
para a sala dos povos In-
dígenas, após a invasão de 
torcedores à Casa rosada. 
o caixão foi transportado 
de carro pela Avenida de 
Mayo, e posteriormente 

pela rodovia Acesso oes-
te, em direção ao cemité-
rio particular da cidade de 
Bella Vista, na província 
de Buenos Aires.

A decisão de suspender 
a cerimônia fúnebre coin-
cidiu com a retirada da 
polícia da cidade de Bue-
nos Aires na Avenida de 
Mayo e 9 de Julio, a cerca 
de 700 metros da sede do 
executivo. desta forma, 
centenas de pessoas que 
ficaram fora do perímetro 
policial entraram na Ave-
nida de Mayo que leva à 
Casa rosada para tentar 
avistar o ídolo.

Maradona faleceu na tar-
de da quarta-feira (25), aos 
60 anos, após sofrer uma 
parada cardiorrespiratória 
em sua casa na cidade ar-
gentina de Tigre. A morte 
do ídolo mundial e maior 
jogador da argentina gerou 
comoção ao redor do pla-
neta e luto social de três 
dias na Argentina. (Fonte: 
Sputnik News)

Policiais foram mobilizados para conter 
a multidão que derrubou a cerca de 

proteção e invadiu o local aonde estava 
o caixão

Governo repassa R$ 130 milhões para prefeituras fluminenses
 DivulGAçãoo Governo do Estado 

repassou nesta semana 
r$ 130 milhões para os 
92 municípios fluminen-
ses. o depósito feito pela 
Secretaria de Fazenda 
refere-se ao montante ar-
recadado no período de 
16 a 20 de novembro. os 
valores correspondem à 
distribuição de parte da 
arrecadação de royalties 
do petróleo e dos tribu-
tos IpI, ICMS e IpVA às 
administrações munici-
pais.

o total depositado em 
novembro foi de r$ 964 
milhões. desde o início 
deste ano, ao adicionar 
as cotas-parte e os re-
passes relacionados às 
transferências federais 
e à receita diretamente 
arrecadada pelo estado, 
os municípios receberam 
um total acumulado de 
r$ 10,70 bilhões.

os depósitos semanais 
são feitos por meio da 
Secretaria de Fazenda, 
conforme prevê a Lei 
Complementar nº 63, de 
11 de janeiro de 1990. 
As consultas dos valores 

dos exercícios anteriores 
podem ser feitas no por-
tal do Tesouro do site da 
Fazenda (www.fazenda.
rj.gov.br).

os valores semanais 
transferidos aos municí-

pios fluminenses variam 
em função dos prazos 
fixados na legislação vi-
gente. dependendo do 
mês, pode haver até cin-
co datas de repasses. As 
variações destes depó-

sitos oscilam conforme 
o calendário mensal, os 
prazos de recolhimento 
tributário e o volume dos 
recursos arrecadados. A 
agenda de recolhimento 
tributário pelos contri-

buintes está concentrada 
no dia 10 de cada mês.

Índice de Participa-
ção dos Municípios

os repasses aos muni-
cípios da arrecadação de 
royalties do petróleo e 
dos tributos IpI e ICMS 
são liberados de acordo 
com os respectivos Índi-
ces de participação dos 
Municípios (IpM), apu-
rados anualmente para 
aplicação no exercício 
seguinte, conforme de-
termina a Constituição 
Federal e observado o 
disposto na Lei Comple-
mentar Federal nº 63, de 
11 de janeiro de 1990, 
nas Leis estaduais nº 
2.664, de 27 de dezem-
bro de 1996, e nº 5.100, 
de 04 de outubro de 
2007, e no decreto esta-
dual nº 46.889, de 20 de 
dezembro de 2019.

Bolsonaro: país pode terminar 2020 com mais empregos do que em 2019
o presidente Jair Bolso-

naro disse na quinta-feira 
(26) que as projeções in-
dicam que o país pode ter-
minar o ano de 2020 com 
mais empregos do que em 
2019. ele comemorou o 
resultado positivo na cria-
ção de empregos formais, 
segundo balanço do Ca-
dastro Geral de Empre-
gados e desempregados 
(Caged), divulgado pelo 
Ministério da economia, 
que apontou um saldo po-
sitivo de 394,9 mil empre-
gos em outubro.

“desde julho, agosto e 
setembro, tivemos supe-
rávit, saldo positivo, no 
Caged. Agora, levando-se 

em conta outubro, o Ca-
ged nos deu um superávit 
de 400 mil novos empre-
gos com carteira assinada. 
Se nós acreditarmos em 
projeções, vamos terminar 
o ano, no mês de dezem-
bro, com mais gente em-
pregada do que dezembro 
do ano passado. Isso atra-
vessando uma pandemia”, 
disse durante cerimônia 
no palácio do planalto que 
marcou o lançamento de 
um novo sistema de ges-
tão documental digital do 
governo. 

No mesmo dia, o Minis-
tério da economia divul-
gou que, pelo quarto mês 
consecutivo, o saldo de 

geração de empregos no 
Caged ficou positivo. Fo-
ram criadas 394.989 va-
gas com carteira assinada 
em outubro, resultado de 
1.548.628 admissões e de 
1.153.639 desligamentos. 
o resultado é um recorde 
na série histórica iniciada 
em 1992.

Atualmente, a estimativa 
da população desocupada 
no Brasil é de cerca de 13,5 
milhões, segundo a última 
edição da pesquisa Nacio-
nal por Amostra de domi-
cílios (pnad), publicada 
em outubro pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (iBGE). (Fon-
te: Agência Brasil)

 Os repasses aos municípios são libera-
dos de acordo com os respectivos Índi-
ces de Participação dos mesmos (IPM)

CAGED / ABr

Presidente comemorou saldo positivo 
na criação de emprego formal
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sul fluminense

Itatiaia: nova sede para 
Detran e Fundação Leão Xiii 
Prefeitura realiza avaliação técnica em espaço onde será construído o espaço 

DivulGAção/PMi

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A prefeitura de 
Itatiaia recebeu, 
na manhã des-

ta quarta-feira, dia 24, 
a visita do presidente 
da Comissão da pessoa 
com Deficiência, da As-
sembleia Legislativa do 
estado do rio de Janei-
ro (Alerj), o deputado 
Marcelo Cabeleireiro. 
Na ocasião, o deputado 
e o representante do de-
tran-rJ, edgar Virgínio, 
foram recebidos pelo 
prefeito de Itatiaia, edu-
ardo Guedes que apre-
sentou as instalações 
onde será construída a 
nova sede integrada dos 
serviços do detran e da 
Fundação Leão XII em 
Itatiaia.

“estes serviços essen-
ciais são de extrema im-
portância para a nossa 

população porque com 
um atendimento espe-
cializado e no mesmo 
espaço, os moradores 
poderão ter mais aces-
so e comodidade para 
resolver essas questões 
do dia a dia”, garante o 
prefeito Eduardo Gue-
des.

Acompanhados pelo 
profissional responsá-
vel pela infraestrutura, 
a vistoria técnica ava-
liou que a conclusão das 
obras está prevista para 
o primeiro bimestre de 
2021. o serviço do de-
tran, que após 6 anos 
de inatividade, retorna 
para Itatiaia passará a 
oferecer identificação 
civil e emissão de docu-
mentos.

Acesso a ampliação 
dos serviços 

A integração dos ser-

Prefeito Eduardo Guedes mostra as ins-
talações do imóvel ao deputado Marce-

lo Cabeleireiro

viços com a Fundação 
Leão XIII também traz 
aos moradores de Ita-
tiaia, acesso a amplia-
ção de serviços como: 

isenção de documen-
tos, gratuidade para 
emissão da carteira de 
identidade, certidão de 
nascimento, certidão 

de habilitação averba-
ção, de casamento e 
certidão de óbito.

A nova sede tem pre-
visão de instalação à 

rua dona Apolinária, 
nº399, no Centro de 
Itatiaia (ao lado do es-
tádio Municipal Antô-
nio Corrêa).

‘Revitaliza Resende’ reforma Crás 

A prefeitura de re-
sende, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Assistência Social e 
direitos Humanos, se-
gue a todo vapor com 
as obras de revitaliza-
ção do Centro de re-
ferência de Assistência 
Social (Cras) Itapuca, 
situado na rua euzé-
bio Manoel da Glória. A 
reforma, desenvolvida 
pelo programa ‘revi-
taliza resende’, já che-
gou à fase final. o pro-
cesso de revitalização, 
que teve início no dia 
16 de setembro, deve 
ser concluído até o final 
do ano.

A obra é realizada por 
uma construtora licitada 
e fiscalizada pela Se-
cretaria Municipal de 
obras e Serviços públi-
cos. entre as principais 
melhorias programadas 
para o Cras Itapuca es-

tão: pintura geral; subs-
tituição de portas e ja-
nelas; reparos em pisos 
e revestimentos; e con-
sertos no telhado, entre 
outras. o secretário de 
obras e Serviços pú-
blicos, Victor Sampaio, 
explicou como está o 
andamento da obra. 
“Neste momento, os 
trabalhos estão concen-
trados na pintura, que 
está quase toda pronta, e 
outros detalhes de aca-
bamento. Já foram fei-
tos os serviços de troca 
das esquadrias e reparos 
no telhado”, destaca.

Usuários e 
profissionais 

o prefeito de resende, 
diogo Balieiro diniz, 
reforçou que os projetos 
destinados à Secretaria 
de Assistência Social e 
direitos Humanos vi-
sam beneficiar tanto 

seus usuários quanto os 
profissionais da área.

“o programa ‘revi-
taliza resende’ avança 
em todos os setores 
do governo munici-
pal, levando mudanças 
que elevam o bem-
-estar dos envolvidos, 
modernizam os servi-
ços e oferecem mais 
qualidade de modo 
geral. No ano passa-
do, uma nova unidade 
foi entregue: o Cras 
Parque Minas Gerais. 
Também houve a im-
plantação do Abrigo 
Noturno, voltado para 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, 
que funciona no Cen-
tro, atrás da Igreja Ma-
triz. os CCIs (Centros 
de Convivência de Ido-
sos) Tobogã, paraíso e 
Cidade Alegria também 
passaram por obras de 
revitalização”, lembra.

Iniciado o restauro da
estação em Barra do Piraí

Foi iniciada, no início de 
novembro, a restauração 
do antigo prédio da Cen-
tral do Brasil, o conhecido 
pátio da estação, em Bar-
ra do piraí. As obras se-
guem a todo vapor, e são 
gerenciadas pela MrS Lo-
gística, em parceria com 
a prefeitura de Barra do 
piraí. por se tratar de um 
prédio histórico, a benfei-
toria ainda conta com a 
fiscalização do instituto do 
patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan). 
Ao todo, serão investidos, 
apenas no prédio, cerca de 
r$ 3,8 milhões.

Inaugurado em 1864, 
o prédio tem caracterís-
ticas do tempo do Impé-
rio, onde, inicialmente, 
funcionou um hotel, que 
servia de pousada àqueles 
que tinham como estadia 
a cidade barrense (então 
maior entroncamento fer-
roviário da América La-
tina). Anos seguintes, se 

transformou em uma das 
sedes da estrada de Ferro 
Central do Brasil, de onde 
partiriam os trens de carga 
e de passageiros, até que, 
em 1996, por ocasião da 
privatização da rede Fer-
roviária, foi desativada.

Características
.preservadas 

o prédio, mesmo passa-
do 24 anos, ainda conserva 
as principais característi-
cas. de acordo com o chefe 
de escritório do Iphan, em 
Vassouras, Almir Santos 
de oliveira, todos os es-
forços estão sendo feitos, 
“no sentido de manter viva 
a característica deste patri-
mônio”. “Todo o empenho 
é válido, quando se trata de 
um imóvel que estava pa-
rado e que será útil depois. 
o objetivo aqui é histórico 
e de dar uma continuidade 
à preservação de um bem 
da cidade. e o nosso intuito 
é o de fiscalizar o projeto e 

mão de obra, não no sen-
tido de punir, mas em dar 
o aval ao que o prédio e a 
população merecem como 
bem que é seu”, disse.

Após ser cedido ao mu-
nicípio, pela antiga rede 
Ferroviária Federal, as tra-
tativas para a aquisição do 
prédio da estação – como 
também é conhecido – fi-
cou a cargo do departa-
mento Nacional de Infra-
estrutura Terrestre (dNIT), 
do Governo Federal. Todo 
o processo foi levantado, 
em parceria entre a pre-
feitura de Barra do piraí, 
a união, o Instituto de de-
senvolvimento econômi-
co (Idehc) e a MrS. em 
2018, o projeto – elabora-
do pela MrS – foi apro-
vado pelo Iphan e lançado 
pela prefeitura. por conta 
da pandemia pelo novo 
coronavírus, as obras, que 
começariam em março 
deste ano, foram adiadas 
para este mês.

 DivulGAção/PMr

 Processo teve início 
no dia 16 de se-

tembro e deve ser 
concluído até o final 

do ano

 DivulGAção/PMBP

Prédio tem caracte-
rísticas do tempo do 

Império
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ingredientes

modo de preparo

Lagarto À 
portUgUesa

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FiLÉ De saLmão ao 
FORNO FACílIMO

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

ingredientes

modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
RESOLUÇÃO N° 306, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

“Institui o Código de Ética e Decoro
da Câmara Municipal de Belford Roxo.”

AuTORiA: MESA DiRETORA
 A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, POR SEUS REPRESEN-
TANTES LEGAIS APROVOU E EU PROMULGO A SE-
GUINTE: 

 RESOLuÇÃO
Art. 1° O Código de Ética e Decoro da Câmara Muni-
cipal de Belford Roxo é instituído na conformidade do 
texto anexo.
parágrafo único. As normas estabelecidas no Código 
de Ética e Decoro Parlamentar complementam o Regi-
mento Interno e dele passam a fazer parte integrante.
Art. 2° O inciso I do art. 47B do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Belford Roxo passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 47B. .......................................................................
........
.......................................................................................
..........
I – processar e julgar os processos que lhe competirem 
referentes à ética, disciplina e quebra de decoro parla-
mentar, nos termos da Lei Orgânica, desta resolução e 
do Código de Ética e Decoro;  
.......................................................................................
” (NR)
Art. 3° Ao Título II do Regimento Interno da Câma-
ra Municipal de Belford Roxo, Resolução 33/94, será 
acrescido o seguinte:

“CApÍTuLO Viii
DA CORREGEDORiA pARLAMEnTAR

Art. 34A Compete à Corregedoria Parlamentar:
I - promover a manutenção do decoro, da ordem e da 
disciplina no âmbito da Câmara Municipal;
II - dar cumprimento às determinações da Mesa referen-
tes à segurança interna e externa da Câmara Municipal;
III - promover sindicância ou inquérito para apuração 
de notícias de ilícitos, em conjunto com a Comissão de 
Ética e Decoro, no âmbito da Câmara Municipal, que 
envolvam vereadores;
Art. 34B A Corregedoria Parlamentar é composta por 1 
(um) Corregedor e 1 (um) Corregedor Substituto.
parágrafo único. Os membros da Corregedoria Parla-
mentar serão designados para mandato de 1 (um) ano, 
pelo Presidente da Casa, permitida uma recondução 
para período subsequente, desde que na mesma legis-
latura.
.................................................................................” 
(NR)
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2020.
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RESOLUÇÃO N° 307, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020
CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO DA CÂMARA MUNI-

CIPAL DE BELFORD ROXO

CApÍTuLO i
DiSpOSiÇÕES pRELiMinARES

Art. 1° Este Código estabelece os princípios éticos e as 
regras básicas de decoro que devem orientar a conduta 
dos que estejam no exercício do cargo de vereador.

parágrafo único. Regem-se também por este Código 
o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis 
no caso de descumprimento das normas relativas ao 
decoro parlamentar.
Art. 2° As imunidades, prerrogativas e franquias asse-
guradas pela Constituição, pela Lei Orgânica, pelas leis 
e pelo Regimento Interno aos vereadores são institutos 
destinados à garantia do exercício do mandato popular 
e à defesa do Poder Legislativo Municipal.

CApÍTuLO ii
DOS DEVERES FunDAMEnTAiS

Art. 3° São deveres fundamentais do vereador:

I - promover a defesa do interesse público e da sobera-
nia nacional;
II - respeitar e cumprir a Constituição, a Lei Orgânica, as 
leis, o Regimento Interno, o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar e as normas internas da Casa;
III - zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização 
das instituições democráticas e representativas e pelas 
prerrogativas do Poder Legislativo;
IV - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa 
pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e 
probidade;
V - apresentar-se à Câmara durante as sessões legis-
lativas ordinárias e extraordinárias e participar das ses-
sões do Plenário e das reuniões de comissão de que 
seja membro;
VI - examinar todas as proposições submetidas a sua 
apreciação e voto sob a ótica do interesse público;
VII - tratar com respeito e independência os colegas, as 
autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com 
os quais mantenha contato no exercício da atividade 
parlamentar, não prescindindo de igual tratamento;
VIII - prestar contas do mandato à sociedade, disponi-
bilizando as informações necessárias ao seu acompa-
nhamento e fiscalização;
IX - respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa;
X – apresentar-se adequadamente trajado ás sessões 
solenes, ordinárias e extraordinárias, e nelas permane-
cer até o final dos trabalhos, exceto que haja dispensa 
por parte da mesa diretora, por deliberação da maioria 
de seus componentes.

CApÍTuLO iii
DOS ATOS inCOMpATÍVEiS COM O DECORO pAR-

LAMEnTAR

Art. 4° Constituem procedimentos incompatíveis com o 
decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato:
I - abusar das prerrogativas constitucionais assegura-
das aos membros da Câmara Municipal; 
II - perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou 
de outrem, no exercício da atividade parlamentar, van-
tagens indevidas; 
III - celebrar acordo que tenha por objeto a posse do 
suplente, condicionando-a a contraprestação financeira 
ou à prática de atos contrários aos deveres éticos ou 
regimentais dos vereadores;
IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular an-
damento dos trabalhos legislativos para alterar o resul-
tado de deliberação;
V - omitir intencionalmente informação relevante, ou, 
nas mesmas condições, prestar informação falsa nas 
declarações;
VI - Incitar ou mobilizar pessoas, grupos de qualquer 
ordem ou classe, segmentos da população, contra qual-
quer de seus pares, servidores da casa ou, ainda, dos 
poderes executivo e judiciário, nas sessões solenes, or-
dinárias ou extraordinárias da Câmara Municipal;
VII - fraudar, omitir ou falsificar documentos e/ou infor-
mações relativos às prestações de contas de viagens 
cujas despesas sejam pagas pela Casa de Leis ou fi-
nanciadas pelo dinheiro público;
VIII - revelar com antecedência prévia às sessões da 
casa, e sua apresentação formal, aos órgãos de im-
prensa o conteúdo de projetos e, principalmente, seus 
pareceres jurídicos e de comissões, com o objetivo de 
gerar conflito e discórdia, fazer uso político de infor-
mação privilegiada, ou simplesmente obter vantagem 
política com grupos ou pessoas afetadas por projetos 
específicos;
IX - ser relator de matéria submetida à apreciação da 
Câmara, de interesse específico de pessoa física ou ju-
rídica, com as quais mantenha relações econômicas ou 
profissionais, ou, que tenham contribuído em sua cam-
panha eleitoral;
X - oferecer denúncia inverídica ou prestar depoimento 
calunioso que tenha por objetivo punir ou cassar man-
dato de outro vereador;
XI - entregar, sob qualquer pretexto, a cidadão eleitor 
do município de Belford Roxo, vantagens pecuniárias, 
dinheiro, bens materiais, doações, cortesias, pagamen-
tos de títulos e contas ou qualquer benefício que ca-
racterize vantagem a quem recebe. Excluem-se aqui 
brindes, auxílios de locomoção, assistência e doações 
às associações de bairro, fomento ao esporte, assis-
tências operacional e intelectual para resolução de pro-

blemas cotidianos e doações oficiais, essas declaradas 
pela emissão formal de recebidos/notas e comunicadas 
à mesa diretora da Câmara e, consequentemente, infor-
mação à receita federal e/ou Justiça Eleitoral, o que for 
pertinente ao caso. 

CApÍTuLO iV
DOS ATOS ATEnTATÓRiOS AO DECORO pARLA-

MEnTAR

Art. 5° Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as 
seguintes condutas, puníveis na forma deste Código:
I - perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das 
reuniões de comissão;
II - praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta 
nas dependências da Casa;
III - praticar ofensas físicas ou morais nas dependên-
cias da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, 
outro vereador, a Mesa ou comissão, seus respectivos 
Presidentes, funcionários da Casa, ou ainda ao público 
presente;
IV - usar os poderes e prerrogativas do cargo para 
constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pes-
soa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, com 
o fim de obter qualquer espécie de favorecimento;
V - revelar conteúdo de debates ou deliberações que a 
Câmara ou comissão hajam resolvido devam ficar se-
cretos;
VI - revelar informações e documentos oficiais de cará-
ter reservado, de que tenha tido conhecimento na forma 
regimental;
VII - relatar matéria submetida à apreciação da Câmara, 
de interesse específico de pessoa física ou jurídica que 
tenha contribuído para o financiamento de sua campa-
nha eleitoral;
VIII - fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de 
presença às sessões, ou às reuniões de comissão;
IX - utilizar material de uso, consumo e recursos da Câ-
mara para fins pessoais, tais como materiais de escri-
tório, informática, cópias, telefones, veículos, combus-
tível, servidores, dentre outros de destinação exclusiva 
aos trabalhos da Câmara;
X - apresentar-se em sessões solenes, ordinárias e ex-
traordinárias visivelmente embriagado ou sob efeito de 
substância entorpecente de qualquer natureza. Excetu-
ando-se medicamentos prescritos;
XI - caluniar, difamar e/ou injuriar autoridades públicas 
da sociedade civil municipal, em especial aquelas inte-
grantes dos poderes Executivo e Judiciário;
XII - aconselhar pessoas ou grupos da sociedade a 
pedir ajuda financeira ou material a outro vereador, ou 
ainda, indicar os nomes de seus pares como potenciais 
fontes de recursos.
parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo só 
serão objeto de apreciação mediante provas.
Art. 6° À Comissão de Ética e Decoro compete, além 
das contidas no Regimento Interno:
I - zelar pela observância dos preceitos deste Código, 
atuando no sentido da preservação da dignidade do 
mandato parlamentar na Câmara Municipal;
II - processar os acusados nos casos e termos previstos 
neste Código e, decidir recursos na sua competência; 
III - instaurar o processo disciplinar e proceder a todos 
os atos necessários a sua instrução, nos casos e ter-
mos deste Código;
IV - responder às consultas da Mesa, de comissões e 
de vereadores sobre matérias de sua competência;
§1°. Além das regras de impedimentos contidas no Re-
gimento Interno, não poderá ser membro da Comissão 
de Ética e Decoro o vereador:
I - submetido a processo disciplinar em curso, por ato 
atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar;
II - que tenha recebido, na legislatura, penalidade dis-
ciplinar de suspensão de prerrogativas regimentais ou 
de suspensão temporária do exercício do mandato, e 
da qual se tenha o competente registro nos anais ou 
arquivos da Casa;
III - Presidente da Câmara.
§2°. O recebimento de representação contra membro 
da Comissão por infringência dos preceitos estabeleci-
dos por este Código, com prova inequívoca de verossi-
milhança da acusação, constitui causa para seu imedia-
to afastamento da função, a ser aplicado de ofício pelo 
Presidente da Câmara, devendo perdurar até decisão 
final sobre o caso.
Art. 7°. O corregedor da Câmara participará das deli-
berações da Comissão de Ética e Decoro, com direito a 
voz e voto, competindo-lhe promover as diligências de 
sua alçada necessárias aos esclarecimentos dos fatos 
investigados.

CApÍTuLO V
DAS pEnALiDADES ApLiCÁVEiS E DO pROCESSO 

DiSCipLinAR

Art. 8°. São as seguintes as penalidades aplicáveis por 
conduta atentatória ou incompatível com o decoro par-
lamentar:
I - censura, verbal ou escrita;
II - suspensão de prerrogativas regimentais;
III - suspensão temporária do exercício do mandato;
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ingredientes

modo de preparo

1 frango inteiro/1/2 
cebola/pimenta-do-
-reino (a gosto)/cebo-
linha (a gosto)/salsinha 
(a gosto)/colorau (a 
gosto).

Corte o frango em 
pedaços.

Coloque em uma 
panela de pressão o 
frango e os ingredien-
tes, menos o colorau e 
cozinhe por 20 minutos 
em fogo alto.

Abra a panela com 
cuidado (não esque-
ça de tirar a pressão), 
coloque o colorau e 
uma pitada de sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo 
do seu fogão em fogo 
médio.

Bom apetite!

Frango De paneLa De 
pressão sem ÁgUa

ingredientes

modo de preparo

CARNE MOíDA COM 
Batata simpLes

500 g de carne mo-
ída/3 colheres de 
óleo/2 dentes de 
alho/1 cebola média 
picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha 
ou carne/4 batatas 
cortadas em cubo/
tempero verde/1 co-
lher de colorau.

Coloque o óleo e a cebo-
la até a cebola murchar e 
perder um pouco de água
Em seguida o alho e colo-
rau.
Coloque a carne até ela 
se soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o ta-
blete de tempero.
Assim que estiver dissol-
vendo o tablete, coloque 
a batata com um pouco 
de água, tampe a panela
Logo em seguida, veja 
se a batata está mole e 
acrescente o tempero 
verde.

ingredientes

modo de preparo

gaLinHa com QUiaBo

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
Cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
IV - perda do mandato.
parágrafo único. Na aplicação das penalidades serão 
consideradas a natureza e a gravidade da infração co-
metida, os danos que dela provierem para a Câmara 
Municipal, as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
e os antecedentes do infrator.
Art. 9°. A censura verbal será aplicada, pelo Presidente 
da Câmara, em sessão, ou de comissão, durante suas 
reuniões, ao vereador que incidir nas condutas descri-
tas nos incisos I e II do art. 5°.
parágrafo único. Contra a aplicação da penalidade 
prevista neste artigo poderá o vereador recorrer ao res-
pectivo Plenário.
Art. 10. A censura escrita será aplicada pela Mesa, por 
provocação do ofendido, nos casos de incidência na 
conduta dos incisos III e IV do art. 5°, ou, por solicitação 
do Presidente da Câmara ou de comissão, nos casos 
de reincidência nas condutas referidas nos incisos I e II 
do mesmo artigo.
Art. 11. A suspensão de prerrogativas regimentais será 
aplicada pelo Plenário da Câmara Municipal, por pro-
posta da Comissão de Ética e Decoro, ao vereador que 
incidir nas vedações dos incisos VI a VIII do art. 5°, ob-
servado o seguinte:
I - qualquer representação, não importando a sua ori-
gem (pessoa ou grupo), tem que necessariamente ser 
apresentada formalmente para a Comissão de Ética e 
Decoro, que se torna então representante formal deste 
grupo ou pessoa que se entenda parte legítima para 
fazê-la, deferindo ou não a abertura e instauração de 
processo, sendo qualquer cidadão parte legítima para 
representar, especificando os fatos e respectivas pro-
vas;
II - recebida representação nos termos do inciso I, ve-
rificadas a existência dos fatos e respectivas provas, o 
Presidente da Casa agirá conforme artigo 13 e seguin-
tes; 
III - são passíveis de suspensão as seguintes prerro-
gativas:
a) usar a palavra, em sessão, no horário destinado aos 
Expedientes em Plenário;
b) encaminhar discurso ou qualquer outro escrito para 
publicação;
c) candidatar-se a, ou permanecer exercendo, cargo de 
membro da Mesa ou de presidente ou vice-presidente 
de comissão;
d) ser designado relator de proposição em comissão ou 
no Plenário;
IV - a penalidade aplicada poderá incidir sobre todas 
as prerrogativas referidas no inciso III, ou apenas sobre 
algumas, a juízo da Comissão, que deverá fixar seu al-
cance tendo em conta a atuação parlamentar pregressa 
do acusado, os motivos e as consequências da infração 
cometida;
V - em qualquer caso, a suspensão não poderá esten-
der-se por mais de seis meses.
Art. 12. A aplicação das penalidades de suspensão 
temporária do exercício do mandato, de no máximo trin-
ta dias, e de perda do mandato são de competência 
do Plenário da Câmara Municipal, que deliberará em 
escrutínio secreto e por maioria simples de seus mem-
bros, por provocação da Mesa ou de partido político re-
presentado na Casa, após processo disciplinar instau-
rado pela Comissão de Ética e Decoro, na forma deste 
artigo e seguintes.
§1°. Será punível com a suspensão temporária do exer-
cício do mandato o vereador que incidir nas condutas 
descritas nos incisos V, e do IX ao XII do art. 5º e com a 
perda do mandato o vereador que incidir nas condutas 
descritas no art. 4°.
§2°. Poderá ser apresentada, à Mesa, representação 
popular contra vereador por procedimento punível na 
forma deste artigo.
§3°. A Mesa não poderá deixar de conhecer represen-
tação apresentada nos termos do §2°, devendo sobre 
ela emitir parecer fundamentado, determinando seu ar-
quivamento ou o envio à Comissão de Ética e Decoro 
para a instauração do competente processo disciplinar, 
conforme o caso.
Art. 13. Os processos instaurados pela Comissão 
de Ética e Decoro não poderão exceder o prazo de 
sessenta dias para sua deliberação pelo Plenário.
§1°. O prazo para deliberação do Plenário sobre os 
processos que concluírem pela perda do mandato não 
poderá exceder noventa dias.
§2°. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, 
a Mesa terá o prazo de dois dias, improrrogável, para 
incluir o processo na pauta da Ordem do Dia, sobres-
tando todas as demais matérias, exceto as matérias 
urgentes já previstas na Lei orgânica ou no Regimento 
Interno.

CApÍTuLO iV
DO pROCESSO DiSCipLinAR

Seção i
Da instauração do processo

Art. 14. A representação encaminhada pela Mesa será 
recebida pela Comissão de Ética e Decoro, cujo pre-
sidente instaurará imediatamente o processo, determi-

nando as seguintes providências:
I - o registro e autuação da representação;
II - designação dos membros da comissão de inquérito; 
III - notificação ao vereador representado, acompanha-
da da cópia da respectiva representação e dos docu-
mentos que a instruam, para apresentar defesa no pra-
zo estipulado.
§ 1° Na designação membros da comissão a que se 
refere o inciso II do caput deste artigo, o presidente da 
Comissão de Ética e Decoro procederá à escolha ob-
servando que os vereadores escolhidos não sejam da 
mesma sigla partidária, nem que já lhe tenha sido distri-
buído outro processo em curso.
§ 2° Havendo designação dos três membros, o presi-
dente indicará dentre eles o relator do processo.
§ 3° No caso de impedimento ou desistência do rela-
tor ou de outro membro, o presidente da Comissão de 
Ética e Decoro designará relator substituto ou membro 
suplente na sessão ordinária subsequente.

Seção ii
Da Defesa

Art. 15. A partir do recebimento da notificação, o re-
presentado terá o prazo de duas sessões ordinárias 
para apresentação de defesa escrita, que deverá estar 
acompanhada de documentos e rol de testemunhas, 
até o máximo de cinco.
Art. 16. Transcorrido o prazo de duas sessões ordiná-
rias, sem que tenha sido apresentada a defesa ou a in-
dicação de provas, o presidente da Comissão de Ética e 
Decoro deverá nomear defensor dativo para, em prazo 
idêntico, oferecê-la ou requerer a produção probatória, 
ressalvado o direito do representado de, a todo tempo, 
nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defen-
der-se, sem que haja sobrestamento do prazo.
parágrafo único. A escolha do defensor dativo ficará 
a critério do presidente da Comissão de Ética e Deco-
ro, que poderá nomear um vereador não membro desta 
Comissão.
Art. 17. Ao representado é assegurado amplo direito de 
defesa, podendo acompanhar o processo em todos os 
seus termos e atos, pessoalmente ou por intermédio de 
procurador.

Seção iii
Da instrução probatória

Art. 18. Findo o prazo para apresentação da defesa, o 
relator procederá às diligências e à instrução probatória 
que entender necessárias.
§ 1°. Nos casos puníveis com suspensão de prerrogati-
vas regimentais, a instrução probatória será processa-
da em, no máximo, trinta dias.
§ 2°. As diligências a serem realizadas fora do município 
dependerão de autorização prévia da Mesa Diretora.
Art. 19. Em caso de produção de prova testemunhal, na 
reunião em que ocorrer oitiva de testemunha observar-
-se-ão as seguintes normas:
I - a testemunha prestará compromisso e falará somen-
te sobre o que lhe for perguntado, sendo-lhe defeso 
qualquer explanação ou consideração inicial à guisa de 
introdução;
II - ao relator será facultado inquirir a testemunha no iní-
cio do depoimento e a qualquer momento que entender 
necessário;
III - após a inquirição inicial do relator, será dada a pala-
vra ao representado;
IV - a chamada para que os vereadores inquiram a tes-
temunha será feita de acordo com a lista de inscrição, 
chamando-se primeiramente os membros da Comissão 
de Ética e Decoro e a seguir os demais vereadores;
V - será concedido a cada vereador o prazo de até dez 
minutos improrrogáveis para formular perguntas e o 
tempo máximo de três minutos para a réplica;
VI - o vereador inquiridor não será aparteado;
VII - a testemunha não será interrompida, exceto pelo 
presidente da Comissão ou pelo relator;
VIII - se a testemunha se fizer acompanhar de advo-
gado, este não poderá intervir ou influir, de qualquer 
modo, nas perguntas e nas respostas, sendo-lhe permi-
tido consignar protesto ao presidente da Comissão, em 
caso de abuso ou violação de direito.
Art. 20. A Mesa da Câmara, o representante, o repre-
sentado ou qualquer vereador poderá requerer a junta-
da de documentos em qualquer fase do processo até o 
encerramento da instrução.
Art. 21. Nos casos puníveis com perda ou suspensão 
de mandato, a Comissão, em petição fundamentada, 
poderá solicitar à Mesa, em caráter de urgência, que 
submeta ao Plenário da Câmara, requerimento de que-
bra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do represen-
tado.
Art. 22. A Comissão de Ética e Decoro poderá enca-
minhar à Mesa Diretora requerimento solicitando a 
transferência de sigilo bancário, fiscal e telefônico do 
representado, obtidos por Comissão Parlamentar de 
Inquérito encerrada ou em funcionamento na Câmara 
Municipal.
parágrafo único. Na justificação do requerimento, 
além de circunstanciar os fatos e determinar a causa 

do pedido, A Comissão deverá precisar os documentos 
aos quais necessita ter acesso.
Art. 23. O levantamento e a transferência de dados sigi-
losos, a que se referem os arts. 21 e 22, só serão admis-
síveis em relação à pessoa do representado, somente 
sendo permitida a solicitação de acesso às informações 
sigilosas de terceiros, mediante relatório preliminar cir-
cunstanciado justificando a necessidade da medida.
Art. 24. Considerar-se-á concluída a instrução do pro-
cesso com a entrega do parecer do relator, que será 
apreciado pela Comissão de Ética e Decoro no prazo 
de duas sessões ordinárias.
§1°. Nas hipóteses previstas para aplicação de pena de 
suspensão de prerrogativas regimentais, suspensão do 
exercício do mandato e perda de mandato, o parecer 
poderá concluir pela improcedência, sugerindo o arqui-
vamento da representação, ou pela procedência, caso 
em que oferecerá, em apenso, o respectivo projeto de 
resolução.
§2°. Recebido o parecer, a Comissão o desdobrará em 
duas partes, disponibilizando para divulgação apenas a 
primeira parte, formada pelo relatório; a segunda, que 
consiste no voto do relator, ficará sob sigilo até sua lei-
tura em reunião pública.

Seção iV
Da Apreciação do parecer

Art. 25. Na reunião de apreciação do parecer do relator, 
a Comissão observará o seguinte procedimento:
I - anunciada a matéria pelo Presidente passa-se a pa-
lavra ao relator, que procederá à leitura do relatório;
II - a seguir é concedido o prazo de vinte minutos, pror-
rogáveis por mais dez, ao representado ou seu procu-
rador para defesa;
III - é devolvida a palavra ao relator para leitura do seu 
voto;
IV - inicia-se a discussão do parecer, podendo cada 
membro da Comissão usar a palavra durante dez minu-
tos improrrogáveis e, por cinco minutos, os vereadores 
que a ela não pertençam, sendo facultada a apresen-
tação de requerimento de encerramento de discussão 
após falarem dois vereadores;
V - a discussão e a votação realizar-se-ão em reunião 
pública;
VI - é facultado, a critério do Presidente, o prazo de dez 
minutos improrrogáveis ao relator para a réplica e, igual 
prazo, à defesa para a tréplica;
VII - é vedada a apresentação de destaque ao parecer;
VIII - aprovado o parecer, será tido como da Comissão, 
e desde logo pelo Presidente e pelo relator, constando 
o resultado da votação;
IX - se o parecer for rejeitado pela Comissão, a redação 
do parecer vencedor será feita no prazo de uma sessão 
pelo novo relator designado pelo Presidente.

Seção V
Dos Recursos

Art. 27. Da decisão de questão de ordem, de recla-
mação que contrariar norma constitucional, legal, re-
gimental ou a este Código, resolvida conclusivamente 
pelo Presidente da Comissão de Ética e Decoro caberá 
recurso, sem efeito suspensivo, ao Presidente da Câ-
mara.
Art. 28. Da decisão da Comissão em processo discipli-
nar caberá recurso, sem efeito suspensivo, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final. 
Art. 29. Concluída a tramitação do recurso, o processo 
será encaminhado à Mesa e, uma vez lido no expedien-
te, será publicado no Boletim ou Diário oficial local.

CApÍTuLO Vi
DAS DiSpOSiÇÕES FinAiS

Art. 30. Para a apuração de fatos e das responsabilida-
des previstas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, 
a Comissão poderá solicitar, por intermédio da Mesa da 
Câmara, auxílio de outras autoridades públicas.
Art. 31. Havendo necessidade, o Presidente, ouvida a 
Comissão, requererá à Mesa da Câmara que submeta 
ao Plenário a prorrogação dos prazos a que se referem 
o artigo 13 deste Código.
Art. 32. Este Código entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2020.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

JuAREZ DA FARMÁCiA      MARKinHO GAnDRA
1º Vice- Presidente                1º Secretário

AnGELO RAMOS AnJinHO        nEM COLOniAL
2º Vice- Presidente                 2º Secretário

CRiSTiAnE GuEDES       KEniA SAnTOS
3º Vice- Presidente           3º Secretário
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Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Sampaio
 Corrêa e Maricá brigam pela vaga na final

segUndona do rio

 Dia de semifinais da

oito jogos movimentaram 
na quarta-feira (25) a úl-
tima rodada da fase de 

grupos da Taça Corcovado. para 
a maioria dos times, foi a des-
pedida da competição. porém, a 
rodada definiu os semifinalistas 
do segundo turno da Série B1 
estadual. 

o Nova Iguaçu venceu o Nova 
Cidade por 3 a 1, no Joaquim 
Flores, e garantiu a primeira co-
locação geral (37 pontos) e no 
Grupo B (21 pontos). A equipe 
iguaçuana vai encarar o duque 
de Caxias, que folgou na rodada 
e terminou na segunda posição 
do Grupo A (15 pontos).

o Sampaio Corrêa também 
garantiu sua vaga ao ganhar do 
Maricá no confronto direto por 2 

a 0. os dois serão adversários na 
semifinal, com vantagem para o 
time metropolitano, que ficou na 
primeira colocação do Grupo A, 
com 16 pontos, enquanto o Gali-
nho da Serra foi o segundo colo-
cado do B, somando 18 pontos.

 outros resultados da nona 
rodada: Gonçalense 3 x 2 Cam-
pos, Audax 2 x 3 Artsul, rio São 
Paulo 2 x 2 Goytacaz, Serrano 4 
x 1 Bonsucesso, Serra Macaense 
2 x 1 Angra dos reis e olaria 2 x 
0 Sao Gonçalo.

As semis neste sábado (28), 
às 15h, serão Maricá x Sampaio 
Corrêa, no Alzirão; Nova Igua-
çu x duque de Caxias, no Jânio 
Moraes, o Laranjão.

os mandantes, Maricá e Nova 
Iguaçu, pela melhor campanha 
na fase de grupos, têm a vanta-
gem do empate. (Fonte: Agência 
Ferj)

O Duque, do artilheiro Rafael Tanque, enfrenta-
rá o Laranjão na Baixada Fluminense

ArTHur BArreTo / dCFC / AMS


