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O campeão de votos
em Nova Iguaçu

Nº9958
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Vereador Felipinho Ravis (Solidariedade) consegue a maior votação já alcançada por um parlamentar na cidade da Baixada
Fluminense.”Cada dia que nasce, agradeço a Deus pela grande
oportunidade de estar vivo.(...) Coloco meu mandato de vereador a
serviço da construção de uma Nova Iguaçu, do Estado do Rio de
Janeiro e de um Brasil cada vez melhor de se viver. Muito obrigado pela confiança que foi depositada em mim. O trabalho
vai continuar!”, declarou.
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Quadrilha fora

Reprodução/Rede social
Divulgação/Polícia Civil

de circulação

PM é achado morto
em duque de Caxias

Bando especializado em furtos a caixas eletrônicos e arrombamentos de lojas e joalherias é desarticulada numa
ação conjunta da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e
da 21ª DP (Bonsucesso).

Corpo apresentava marcas de tiros. Delegacia de
Homicídios da Baixada investiga assassinato.

7

Eleições
alteram
composição
da Alerj

7
Reprodução/montagem hora h

Ao todo, 15 parlamentares disputaram as eleições
municipais deste ano. Dois
deputados estaduais venceram as disputas por prefeituras.
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Jornalista é executado
com três tiros na cabeça
7

Queimados
ganha fábrica
de alimentos
4

Dr. João vai para
2º turno com
tudo em Meriti
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Aquele Abraço!!!
Aquele
Abraço!!!
Quem anda
mais feliz
do que pinto no

lixo é o leitor e apoiador da Resenha Cultural & Cia, Marcão Andrade, de Nova
Iguaçu. Além de viver um bom momento pessoal, ele celebra com entusiasmo a vitória do ex-craque de futebol e vereador eleito, Márcio Guerreiro. “Tem tudo para ser grande na carreira política”, diz
Marcão. Aquele Abraço, Fera!!!

Nesta terça, tem
Jean Campelo no
Top Music
O Topshopping recebe o cantor Jean
Campelo em mais
uma edição do Top
Music. Em contato
com a música desde a infância, aos 12
anos, Jean começou
a aprender os primeiros acordes no violão
e, dois anos depois, já
acompanhava o pai –
também músico – em
atuações pela noite
carioca e em casas de
espetáculos.
O cantor iniciou sua
incursão em trabalhos autorais aos 16
anos,
participando
de várias bandas e
projetos como compositor e arranjador,

mantendo-se sempre
atualizado às necessidades do mercado
musical.
Jean Campelo se
apresentará às sete
da noite deste 17 de
novembro, na Praça
de Alimentação do 3º
Piso. O evento é gratuito.
“Nesta retomada de
atividades, será um
prazer enorme cantar
novamente no Top
Music”, diz o artista
com ar de felicidade.
Vale a pena conferir.
O TopShopping está
localizado na Av.
Governador Roberto
Silveira 540, Centro
– Nova Iguaçu.

O cantor

e músico

O SOMBRA

Divulgação

LU LOBO
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

modelo fotográfica Lu

Lobo caiu no samba
na noite de sexta-feira (13). Com a
reabertura das quadras de escolas de
samba, a beldade
marcou presença no
lançamento da escola Império da Zona
Norte, onde ostenta
o cargo de musa para
o próximo Carnaval.
Na noite especial, a
musa optou por um
look do ateliê Mãe
e Filha com bastante
brilho e ousado, deixando em evidência
seu corpo e se mostrando pronta para o
carnaval.
“Foi
uma
noite

A bela se jogou no samba
na noite de lançamento da
escola Império da Zona
Norte

expediente

Terminada a eleição
em Nova Iguaçu, os
olhares analíticos se
voltam para os eleitos à
Câmara de Vereadores.
A reeleição do prefeito
Rogério Lisboa tranquilizou boa parte da falange cultural pelo apoio
que deu à causa nesta
gestão. Quanto aos parlamentares, espera-se
que projetos e ações
deles fortaleçam, ainda
mais, o bom trabalho
do Secretário de Cultura da Cidade, Marcus
Monteiro. “Agradeço
ao prefeito Rogério o
apoio à arte desde que
assumi a secretaria”,
sempre diz Marcus.
A renovação do gás
para um novo mandato ganho no primeiro
turno das eleições de
domingo pode ajudar a
Nação Cultura nos próximos anos. Só nos resta aguardar e torcer por
mais dias melhores no
setor. (Jota Carvalho)

celebra re
to
“será um rno ao evento no T
opshoppin
prazer”
g:

O look ousado e
atraente da Musa

Foi bonito de ver

Que os eleitos
valorizem a Cultura

Divulgação

muito linda. Estava
com saudades desse samba que tanto
amo. Esse calor, essa
energia são apaixonantes. Deu para
matar a saudade dos
amigos e ainda cair
no samba”, disse.
A gata teve missão
dupla na noite festiva. Entre as convidadas do evento,
a escola de samba
Vigário Geral esteve presente. Lu
também é musa da
Vigário, na Marquês de Sapucaí. A
beldade posou com
os segmentos das
duas agremiações e
seus pavilhões, além
de arriscar sons no
tamborim com os
ritmistas da Vigário
Geral comandados
pelo Mestre Luygui.
“Uma noite de alegria e reencontros”,
finalizou Lu Lobo.

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Tumulto no Pombal chama atenção
Faltava poucos minutos para que a votação
terminasse no domingo,
quando os moradores
do Pombal Chifre de
Ouro, o paraíso dos cornos e cornas da Baixada
Fluminense, foram des-

pertados para gritaria e
agressões vindos de um
dos blocos. Certa mulher apareceu de repente,
chamou a moradora solitária de um dos apês para
o corredor e a bagunça se
formou.

Pegou grana de um e votou em outro
Nossa agente sênior,
Vó Candinha, chegou
a ver o tumulto. “Sua
safada! Você chorou
miséria comigo, arrumei dinheiro pra tu e
você votou em outro
candidato. Falta de palavra. Tô te dando na

cara pra você sentir o
quanto é bom enganar
os outros”, gritava a
valentona, enquanto a
outra apanhava sem reclamar. A turma do deixa disso tentou salvar
a que era surrada, mas
não conseguiu.

Prima traíra contou a parada toda
Alguém tentou saber como a que batia
soubera da traição.
“Uma prima que não
gosta dela me contou
que a safada votou no
Paulo Tamanho GG,
o candidato mais
atacado pelas mulheres a perigo aqui
do bairro, só pelo
tamanho do negócio
dele. O tal Paulo é

um duro que não tem
aonde cair morto”,
respondeu a dona
com ares de sapatona. Outro alguém
sugeriu à vítima que
fosse à polícia e as
duas desapareceram
da área de conflito.
Uma porque ‘comprou’ e a outra por
não votar no candidato prometido.
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Votação histórica
para Felipinho Ravis
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Eleições 2020

Vereador e presidente da Câmara Municpal de Nova Iguaçu foi reeleito com 10.962 votos, amaior da história da cidade
Fábio Ferreira/Divulgação

A vida apresentou outros caminhos

Felipinho Ravi em dois momentos da camapnha: conquistou a confiança da população
assessoria de
imprensa
Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

presidente
da
Câmara Municipal de Nova
Iguaçu foi reeleito no
domingo, com a maior
votação alcançada por
um vereador na cidade
de Nova Iguaçu, 10.962
votos. Considerada a
eleição mais disputada
em todo Brasil, o feito
confere ao jovem de 32
anos o reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido em seu 1º mandato.
Ele nasceu Felipe Rangel Garcia, mas é mais

conhecido como Felipinho Ravis, sendo o parlamentar mais jovem da
atual legislatura e também a ocupar a presidência da Casa. Eleito com
3.891 votos, em 2016,
Felipinho já alcançou a
marca de campeão em
aprovação de projetos de
lei no Legislativo iguaçuano. Com um olhar
voltado para todos os
segmentos da sociedade,
sua atuação tem grande
destaque em saúde, educação, esportes e obras
de infraestrutura.

entrar para o mundo da
política foi o de ter mais
oportunidades para
ajudar as pessoas.
Suas ações são voltadas para este foco,
todas as horas do dia.
Pai
da
pequena
Emanoella,
Felipinho nasceu em Nova
Iguaçu, no bairro da
Prata. Seus pais e sua
bisavó Dolores são
seus grandes referenciais de vida. Vem
deles o exemplo do
quanto a família é
importante na construção de pessoas
Mais oportunidades justas, trabalhadoras
Seu grande ideal ao e corajosas.

Amante do futebol,
seu sonho de criança
era se tornar um jogador de sucesso. A vida
apresentou outros caminhos, como a realização de eventos culturais e o comércio.
Mas a paixão pelo futebol continua e o coração bate mais forte
quando o Flamengo
entra em campo.
Com um grande caminho a percorrer,

Eleições alteram
composição da Alerj
Ao todo, 15 parlamentares disputaram as eleições municipais deste
ano. Dois deputados
estaduais venceram as
disputas por prefeituras
do estado nestas eleições municipais, ocorridas último domingo.
A deputada Marina
Rocha (PMB) foi eleita em Guapimirim, na
Baixada Fluminense,
com 48,71% dos votos;
e o deputado Welberth
Rezende (Cidadania)
será o novo prefeito de
Macaé, na Região Norte Fluminense, eleito
com 23,93% dos votos.
Já o deputado estadual
Renato Cozzolino (PP),
que disputou a prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, teve
a maioria dos votos
(27,13%). Entretanto,
a validação da candi-

datura dele aguarda julgamento de recurso no
Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ao todo,
15 deputados disputaram as eleições municipais deste ano.
A vaga ocupada por
Marina será preenchida pelo suplente
Wellington José Da Silva (PMB), que recebeu
11.568 votos na eleição
para deputado de 2018.
Wellington é comerciante no Rio de Janeiro
e assumirá seu primeiro
mandato. Na vaga do
deputado Welberth Rezende deverá assumir o
candidato Noel de Carvalho (PSDB), que teve
24.614 votos e atua na
cidade de Resende, Região Sul Fluminense.
Ele foi deputado estadual na Alerj por três
mandatos (1998, 2002

e 2006), além de secretário de Agricultura no
governo Anthony Garotinho (1999-2002) e de
Habitação no governo
Sérgio Cabral (20072008). Noel também
foi prefeito de Resende
por duas vezes (1976 e
1988).Ainda na disputa
pelo 2º turnoA disputa
eleitoral continua para
o deputado Léo Vieira
(PSC), que segue para
o segundo turno em
São João de Meriti, na
Baixada Fluminense.
O parlamentar recebeu
19,48% dos votos e tem
como vice o também
deputado Marcos Muller (SDD).
Indefinição
Em Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense, a situação também
está indefinida: existe

Felipinho Ravis tem
uma certeza:
“Cada dia que nasce, agradeço a Deus
pela grande oportunidade de estar vivo, de
poder aprender cada
vez mais na relação
com outras pessoas.
Acredito que a vida
deve servir para que
todos sejam felizes.
Com muita humildade e perseverança
vou seguindo, um dia

de cada vez, e como
servidor público que
agora estou, coloco
meu mandato de vereador a serviço da
construção de uma
Nova Iguaçu, do Estado do Rio de Janeiro e
de um Brasil cada vez
melhor de se viver.
Muito obrigado pela
confiança que foi depositada em mim.
O trabalho vai continuar!”, enfatizou.

Ao todo, 15 deputados disputaram as
eleições municipais

a possibilidade de o deputado Marcelo Dino
(PSL) e o candidato
Dica (PL) continuarem
concorrendo à prefeitura, dependendo do
resultado do recurso do
atual prefeito Washington Reis, que teve a
candidatura indeferida
pelo
TRE.Deputadas
disputaram
administração da capitalTrês
deputadas participaram

de pleito pela administração da capital.
A deputada Martha
Rocha (PDT) ficou
em terceiro lugar, com
11,30% dos votos; e Renata Sousa (PSol) obteve com 3,24%. A deputada Enfermeira Rejane
(PCdoB) foi candidata
a vice com Benedita da
Silva (PT), ficando em
quarto lugar na apuração, com 11,27% dos

votos.Também disputaram as eleições municipais os deputados: Del.
Carlos Augusto (PSD)
e Max Lemos (MDB),
pela prefeitura de Nova
Iguaçu; Dr. Serginho
(Republicanos), para a
prefeitura de Cabo Frio;
Flávio Serafini (PSol),
em Niterói; Giovani
Ratinho (PROS) e Valdecy da Saúde (PTC)
em São João de Meriti.

Campanha para segundo turno já começou
Nas eleições municipais deste ano, 57
cidades com mais de
200 mil habitantes terão disputa para prefeito no segundo turno, marcado para 29
de novembro. Nessas

localidades, que incluem 18 capitais, a
campanha recomeçou
ontem. Conforme o
calendário eleitoral,
os candidatos que
disputam o segundo
turno já podem reali-

zar comícios, distribuir material gráfico
e utilizar alto-falantes
para fazer campanha
a partir das 17h de
hoje, 24 horas após
o fechamento das urnas do primeiro turno

(sempre no horário
local).
Nenhum dos candidatos que disputam o
segundo turno pode
ser detido ou preso a
partir desta segunda-feira até a votação,

salvo no caso de flagrante delito, conforme previsto pelo Código Eleitoral.
As eleições deste ano
têm o menor intervalo
entre turnos da história: 13 dias. Normal-

mente, o período é de
três a quatro semanas.
O calendário apertado foi aprovado pelo
Congresso em função
do adiamento provocado pela pandemia
de covid-19.
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A Comlurb informou que 90,1 toneladas de resíduos foram removidos do entorno das seções eleitorais de toda a cidade no último
domingo, o que representou uma queda de 28,99% em relação a
2016, quando foram recolhidos 126,9 toneladas de lixo.

terça--feira, 17 de novembro de 2020

Mesário é agredido a socos e pontapés por cabos eleitorais de um candidatoa vereador em Nova Iguaçiu, no último domingo. Os agressores
foram chamados a atenção por estarem fazendo boca de urna em um
ponto de votação no bairro Jardim Tropical.

Webinar I

Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de
Petróleo e Gás (IBP) realiza hoje, a partir das 18h, o
quinto webinar do Fórum
Online de CO2. O tema
será “Desafios do transporte e Injeção de CO2: Materiais e Modais”. As inscrições podem ser feitas no
link. https://materiais.ibp.
org.br/forumdeco2

Perspectivas II

O evento analisará as
características do gás
carbônico e o potencial
do seu transporte via
dutos, além de avaliar
perspectivas de projetos
e soluções tecnológicas,
que podem demandar a
construção de um hub
para interligar diferentes fontes de emissão de
CO2.

Banco de sangue I

O número de doações
de sangue no Hospital
da Posse caiu cerca de
50%, desde o início da
pandemia do novo coronavírus. E, para atender a demanda e manter
o estoque da unidade, o
TopShopping convoca
doadores para suprir o
banco de sangue.

Internos do Degase poderão contar
com visitas virtuais
A partir de agora, o
Departamento Geral de
Ações Socioeducativos
(Degase) poderá realizar visitas virtuais para
os familiares dos internos, durante a pandemia do coronavírus. A

determinação é da Lei
9.095/20, do deputado
Carlos Macedo (REP),
que foi sancionada pelo
governador em exercício, Cláudio Castro, e
publicada pelo Diário
Oficial do Estado on-

Bolsas II

tem.
As chamadas de vídeo
seguirão as normas gerais estipuladas para as
visitas presenciais, devendo o Poder Público
assegurar sua privacidade.

Seguraça III

O HGNI, precisa coletar cerca de 600
bolsas por mês, vem recebendo, em média, 335 doadores. Os interessados em
doar podem fazer o agendamento através do telefone (21) 97663-9352, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As doações acontecem das 7h30 às
12h30, na própria unidade, que adotou uma série de medidas de segurança
como::os doadores devem lavar as mãos
antes e após a doação; as salas de espera, triagem, copa e recepção são higienizadas regularmente.

ditorial
E
A nova cara das eleições no Brasil
Dos 67 deputados e dois
senadores que disputaram
as eleições no último para
prefeito e vice-prefeito, 51
foram rejeitados pelos eleitores. Entre os candidatos,
somente quatro deputados
federais foram eleitos em
primeiro turno. Outros 14
ainda concorrem a uma
vaga de prefeito ou vice-prefeito no segundo turno, em 29 de novembro.
Na lista dos deputados
eleitos estão Roberto Pessoa (PSDB), para o município de Maracanaú (CE);
Alexandre Serfiotis (PSD),
em Porto Real (RJ). Já
Paulinho (PL) e Juninho
do Pneu (DEM) conquistaram as vice-prefeituras de
Caxias (MA) e Nova Iguaçu (RJ), respectivamente.
Vão disputar o segundo
turno em capitais brasileiras os deputados Edmilson Rodrigues (PSOL),
em Belém; Ottaci Nascimento (Solidariedade), em
Boa Vista; João Henrique
Holanda (PSB), em Fortaleza; Capitão Wagner
(Pros), em Maceió; Eduar-

Crescimento econômico

Felipe Bragança/`PMQ

Queimados
ganha fábrica da
Rica Alimentos
Empreendimento inaugura nova filial em janeiro de 2021.
Ao todo, 4 mil empregos serão gerados na região
Antonio carlos

M

horahmunicipios@gmail.com

esmo
em
meio à pandemia
que
assola economias de
todo o planeta, Queimados segue crescendo:
a cidade foi eleita pela
Rica Alimentos como
o local para mais uma
filial, instalada ao lado
do Distrito Industrial do
município da Baixada
Fluminense.

A primeira etapa da
nova fábrica tem inauguração prevista para
janeiro de 2021, quando
passará a produzir farinha e óleo e gerará 60
postos de trabalho. Já a
segunda fase de instalação do empreendimento
será voltado à produção
de carne e criará mais
2,5 mil empregos. Ao
final destas etapas, está
prevista uma ampliação
da filial, que totalizará

a contratação de 4 mil
funcionários distribuídos em 40.000m² de estrutura.
Segundo os sócios
da empresa, Henrique,
Alexandre e Francisco
Igayara, a escolha do
município foi logisticamente pensada. “Escolhemos a cidade pela
disponibilidade de mão-de-obra
qualificada,
além disso é uma localização perfeita para rece-

ber as matérias-primas
necessárias à industrialização e distribuir nossos
produtos finalizados”,
afirma Henrique.
Importância para a
cidade
Nesta semana, o prefeito Carlos Vilela visitou as instalações e comemorou a chegada do
novo empreendimento e
sua importância para a cidade. “Estou muito grato

do Braide (Podemos), em
São Luís; Luiza Erundina
(PSol), em São Paulo, e
em Recife, João Campos
(PSB) e Marília Arraes
(PT).Interior
Também terão o futuro
decidido em 29 de novembro os deputados Wladimir Garotinho (PSD), em
Campos dos Goytacazes
(RJ); Deuzinho Filho (Republicanos), vice de Vitor
Valim (PROS) em Caucaia
(CE); Zé Neto (PT), em
Feira de Santana (BA);
Darci de Matos (PSD),
em Joinville (SC); Margarida Salomão (PT),
em Juiz de Fora (MG) e
Sérgio Vidigal (PDT), em
Serra (ES).
Dos senadores, restou na
corrida eleitoral apenas
Vanderlan Cardoso (PSD),
para a prefeitura de Goiânia (GO). O senador Jean
Paul Prates (PT-RN), candidato em Natal, foi derrotado ainda no primeiro
turno pelo atual prefeito,
Álvaro Dias (PSDB), que
garantiu a reeleição com
57% dos votos válidos.

Prefeito Carlos Vilela visita a fábrica
ao lado de dois sócios da empresa

por nossa cidade receber
uma empresa desse porte, é muito satisfatório
saber que estamos gerando novos empregos para
os queimadenses. Quero
agradecer à direção da
empresa pela parceria
mesmo em um momento
tão delicado da economia
do país”, concluiu o gestor.
Fundada em 1972, a
Rica Alimentos, é uma
indústria de alimentos

sediada em Jacarepaguá
e tem infraestrutura própria para produzir e alojar cerca de 46 milhões
de frangos anualmente.
A empresa conta com 7
granjas destinadas à criação de frango para corte,
3 fábricas de rações, 2 incubatórios (onde nascem
as aves), 2 granjas de
matrizes, 1 indústria de
carne industrializada, 1
abatedouro de frangos e
1 centro de distribuição.

SpaceX segue para EEI com quatro astronautas

MUNDO

ESTADOS UNIDOS
- O foguete Falcon 9,
que transporta a cápsula Dragon com quatro
astronautas a bordo, foi
lançado com êxito nesse domingo (15) rumo à
Estação Espacial Internacional (EEI). O lançamento ocorreu às
20h27 (00h27 em
Lisboa) no Centro
Espacial Kennedy,
na Flórida (sudeste).
Menos de três minu-

tos depois, a 90 quilômetros de altitude e quando
o foguete atingia 7 mil
quilômetros por hora, o
primeiro nível separou-se, para regressar à Terra
e ser reutilizado. O segundo nível, com a cápsula, prosseguiu viagem,
numa trajetória correta,
anunciou a SpaceX.
A previsão de chegada
da cápsula Resilience à
EEI estava prevista para
às 4h de hoje, na primeira

missão tripulada operada
pela companhia privada
SpaceX, do empresário
Elon Musk, e da agência
aeroespacial norte-americana (Nasa) a partir de
solo norte-americacano.
Três astronautas norte-americanos,
Michael
Hopkins, Victor Glover
e Shannon Walker, e um
japonês, Soichi Noguchi,
vão demorar um pouco
mais de 27 horas para
chegar à estação, onde

se encontram dois russos
e uma norte-americana.
Os quatro astronautas deverão ficar seis meses na
EEI.
Este primeiro “voo
operacional”
segue-se
à missão de demonstração, realizada entre maio
e agosto, durante a qual
dois astronautas norte-americanos foram transportados para a EEI e de
volta à Terra sem problemas pela SpaceX.

Reuters/Joe Skipper/Direitos reservados

O foguete foi lançado no
domingo à noite
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Flamengo se reapresenta
de olho no São Paulo
No Ninho do Urubu...

Jogo de volta pela Copa do Brasil será nesta quarta (18), no Morumbi
Alexandre Vidal / Flamengo

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

a manhã de
ontem segunda-feira (16),
o elenco rubro-negro
se reapresentou, no
Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para
o duelo contra o São
Paulo, pelo jogo de
volta das quartas de final da Copa do Brasil.
O confronto será realizado nesta quarta-feira
(18), às 21h30, no Morumbi.
Na atividade, comandada pelo técnico
Rogério Ceni, os jogadores realizaram um

trabalho físico e tático
no campo do CT. Os
atletas Diego Ribas,
Filipe Luís e Rodrigo
Caio seguiram o processo gradual de recuperação de suas respectivas lesões.
O Rubro-Negro volta
a treinar nesta terça-feira (17) para encerrar a preparação visando o confronto contra
os paulistas. Na partida de ida, no Maracanã, o Tricolor venceu
por 2 a 1. Para garantir
a classificação, o time
terá de vencer por dois
gols de diferença. Caso
vença por um gol, a decisão será nos pênaltis

De Arrascaeta é uma das peças importantes no esquema de jogo do técnico
Rogério Ceni

Rodrigo Caio treina com bola e anima torcedores do Mengão
Alexandre Vidal / Fla

Contundido, zagueirão
não joga há mais de
dois meses

Após o empate diante do Atlético Goianiense, no Maracanã,
pelo Brasileirão, o
Flamengo virou a chave e focou na decisão
contra o São Paulo,
pela Copa do Brasil.
Na segunda-feira (16),
o zagueiro Rodrigo
Caio voltou a participar do treino com bola
e animou os torcedores rubro-negros nas
redes sociais.
Em processo de recuperação de lesão,
Rodrigo Caio não

atua pelo Flamengo
há quase dois meses.
O último jogo do zagueiro pelo clube foi
no dia 22 de setembro,
na vitória sobre o Barcelona SG, em Guayaquil, pela 5ª rodada
da fase de grupos da
Libertadores. O atleta
se lesionou após disputar partida pela seleção Brasileira contra
o Peru, pelas eliminatórias para a Copa do
Mundo.
Apesar da expectativa dos torcedores pela

volta do camisa 3, em
entrevista
coletiva
após a última partida,
Rogério Ceni afirmou
que Rodrigo Caio não
deve entrar em campo
nesta quarta, no jogo
de volta das quartas de
final da Copa do Brasil, contra o São Paulo.
O zagueiro também é
dúvida para o duelo do
próximo sábado (21),
contra o Coritiba, pelo
Brasileirão. O jogo
contra o São Paulo,
acontecerá no Morumbi, às 21h30.

Germán Cano vibra com gols e três pontos conquistados
Adeus,
jejum!
Nove partidas depois, o atacante Germán Cano voltou
a balançar as redes
com a camisa do
Vasco da Gama. Foram do argentino os
dois gols da vitória
cruzmaltina sobre o
Sport Recife na Ilha
do Retiro, no sábado
passado (14), pelo
Campeonato Brasileiro. Os tentos anotados fizeram o camisa 14 chegar aos
18 gols na temporada e entrar de vez
na briga pelo topo
do ranking de goleadores da principal
competição
nacional, onde já assinalou nove gols, seis
a menos que o atual artilheiro Thiago
Galhardo, do Internacional.
– Não estávamos
tão bem, mas hoje
conseguimos lutar,
jogar bem e vencer.

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Atacante foi
eleito o craque
do jogo contra o
Sport

Viemos para cá pensando nisso, esse era
o nosso grande objetivo. Voltamos a ganhar, e estou muito
feliz com isso. Con-

tente também pelos
gols que consegui
marcar. Espero fazer muitos gols para
o Vasco sair dessa
zona em que estáva-

mos e seguir triunfando no Brasileirão
– disse o artilheiro.
Eleito o craque do
jogo na transmissão da TV Globo,

Germán Cano fez
questão de destacar
o comprometimento dos jogadores e
membros da comissão técnica com o

Vasco da Gama. O
atleta garantiu que
todos estão se dedicando ao máximo
para fazer com que o
Gigante da Colina se
recupere dentro do
Campeonato Brasileiro. O desempenho
contra o Sport, de
acordo com o argentino, serve de exemplo para os próximos
desafios.
– Estamos muito
concentrados no que
vai ser a partida. No
que acontece fora,
não nos interessamos. O que nos cabe
é jogar. Temos que ir
bem pela instituição,
por nós mesmos, pelas nossas famílias,
pela torcida. Queremos seguir jogando
da maneira que foi
contra o Sport. Seguiremos nos dedicando, trabalhando
e buscando melhorar
no dia a dia – concluiu Germán Cano.
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Jorge Miranda celebra reeleição
e maioria na Câmara Municipal

Prefeito pediu bis

Coligação ‘Mesquita Não Pode Parar’, elegeu 11 dos 12 vereadores
jota carvalho

J

jota.carvalho@yahoo.com

orge Miranda (PL)
foi reeleito prefeito de Mesquita,
no domingo (15/11),
com 78,63% dos votos
(69.174 votos). A segunda colocação ficou
com a vereadora e candidata a prefeita Cris
Gêmeas (PSD), com
17.22% (15.147 votos).
No
universo
de
100.754 votos, sendo
85.296 votos válidos
(84.66%), Mesquita registrou 24.28% de abstenção, além de 3.06 %
dos votos em branco e
5.74% nulos.
Empresário do ramo
de tecnologia, Jorge

Miranda tem 50 anos,
casado. Seu vice, o empresário Ricardo Lucena (PP), tem 45 anos,
casado e, pela primeira
vez, assumirá um mandato.
Os dois fazem parte
da coligação “Mesquita
Não Pode Parar”, integrada por nove partidos:
PROS, MDB, PP, PL,
CIDADANIA, DEM,
PTC e SOLIDARIEDADE.
A coligação do Jorge
Miranda elegeu 11 dos
12 vereadores da Câmara, derrotando todos os
parlamentares adversários. Quatro deles, aliados ao prefeito, renovaram o mandato.
Apenas uma candi-

Divulgação

data, Ana Cris Gêmeas (PSD), irmã da Cris
Gêmeas, foi eleita na
décima colocação, com
1.272 votos.
Centenas de aliados
comemoraram a vitória
da coligação na Estrada Feliciano Sodré, no
Galpão da Feira, desde
o início da apuração até
a madrugada.
O resultado final da
apuração ficou assim:
Jorge Miranda (PL)
78,63%, Cris Gêmeas
(PSD), 17.22%, Doutora Thay (PSDB), 1.89%,
vereador Vandinho da
Gráfica (PDT), 1.84%
e Antônio dos Santos,
0,42 % dos votos válidos.

Prefeito ainda derrotou
todos os parlamentares de
oposição ao governo no parlamento municipal

“A responsabilidade aumentou e não vou decepcionar”
Falando ao HORA H,
o prefeito reeleito deu
uma das suas fórmulas
do sucesso nas urnas.
Para ele, a população

quando se acostuma
a ter um bom serviço,
um serviço público de
qualidade, não aceita
retrocesso. “As pessoas

não querem retroagir;
querem avançar mais e
mais. Foi uma das respostas que obtive nesta
minha reeleição. O que

dei de bom ao pagador
de impostos, preciso
ampliar na segunda gestão”, disse Jorge Miranda.

“A população quer
um Executivo e um Legislativo melhor e mais
preocupados com o
bem-estar geral. A res-

ponsabilidade aumentou
e não vou decepcionar a
quem me confiou o segundo mandato”, finalizou Miranda.

Rogério e Waguinho voaram nas urnas e foram destaques
Após garantir mais um
mandato, Rogério Lisboa usou as redes sociais
para agradecer a votação e prometer: “amanhã
quero acordar disposto e
com muita coragem para
seguir em frente”. Na
manhã de ontem, Lisboa
acordou disposto e anunciou: “olá pessoal! Saindo
agora para dar uma caminhada e, em seguida, retomar a batalha em prol do
bem-estar de todos. Mais
uma vez, muito obrigado
pela confiança”.
Ex-vereador e ex-deputado (estadual e federal),
Rogério Lisboa, do PP.
recebeu 218.396 votos,

o que equivale a 62,10%
dos sufrágios. “Foi a resposta dos iguaçuanos, que
não podemos esquecer”,
declarou RL após saber
do resultado final divulgado pela imprensa, no final
da noite de domingo.
Como era esperado,
Waguinho Carneiro, do
MDB, levou de cara a reeleição para mais quatro
anos de mandato à frente
da Prefeitura de Belford
Roxo. O novo Mito, como
está sendo chamado na cidade que governa, somou
162.180 votos (80,39%).
“Obrigado,
obrigado, obrigado, Belford
Roxo!”, foram as primei-

Segundo turno em Meriti; Dr. João confiante
Em São João de Meriti haverá segundo
turno no próximo dia
29, entre o atual prefeito Dr. João (DEM)
e o deputado estadual Léo Vieira (PSC).
O prefeito obteve
32,27% dos votos, enquanto o deputado somou 19,57%.
“A todos os 71.737
mil meritienses que
acreditam que #AmudançaNãoPodeParar,
deixo o meu mais sincero
agradecimento
pelo voto de confiança.
Mas ainda não acabou!
O trabalho irá continuar e seguiremos na luta
para que a reeleição
aconteça. Vamos em
frente, meu povo! É 25

O médico e prefeito leva fé na virada no returno

neles!”, postou o prefeito em suas redes sociais,
demostrando confiança
na vitória
“Fizemos uma campanha do amor contra os
ataques realizados pela
nossa oposição. Pessoas
que durante esta eleição
só provaram ainda mais
não terem competência

Divulgação

ras palavras vibrantes de
Waguinho em suas redes
sociais ao saber do resultado.
“15 é a escolha do nosso povo e a alegria não
cabe no peito! Cante com
a gente a nossa alegria!
Juntos vamos continuar
trazendo uma vida melhor
para todos! Onde tem trabalho tem gente vivendo
melhor”, completou.
Conforme o HORA
H informou na noite de
domingo, em Nilópolis,
Abraãozinho (PL) será
o novo prefeito da Terra
da Beija-Flor. O jovem
ganhou 40.011 votos, ou
seja, 48,97% do total.

para enfrentar os desafios da nossa cidade e
nem possuem compromisso com a verdade”,
declarou o candidato a
mais um mandato em
São João de Meriti.
Nas próximas edições,
o HORA H vai mostrar
outros prefeitos eleitos
e seus planos futuros.

Waguinho, de Belford Roxo, e
o iguaçuano, Rogério Lisboa, se
reelegeram no primeiro turno
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Crime organizado

DRF desarticula quadrilha
Bandidos são especializados em furtos a caixas eletrônicos
e arrombamentos de lojas e joalherias no estado do RJ

Antonio carlos

U

horahmunicipios@gmail.com

ma quadrilha especializada em
furtos a caixas
eletrônicos e arrombamentos de lojas e joalherias saiu de circulação
após agentes da Delegacia
de Roubos e Furtos (DRF)
e da 21ª DP (Bonsucesso)
neutralizarem o bando.
Durante ação realizada
ontem, oito suspeitos acabaram presos em flagrante
As investigações da especializada apontam que
os integrantes eram do
Rio e de São Paulo. Eles
foram localizados em
uma casa, em Iguabinha,
no município de Araruama, na Região dos Lagos,
após um trabalho intenso
de inteligência. Com os

Divulgação/Polícia Civil

criminosos foram os policiais apreenderam cerca
de 150 aparelhos de telefone celular, notebooks,
gravadores de vídeo digital (DVRs), câmeras de
circuito fechado de TV e
uniformes de um dos estabelecimentos furtados
pela quadrilha.

Material foi apreendido
pela Delegacia de Roubos e
Furtos

Arrombamento de loja
A Polícia Civil informou que encontrou na
casa de um dos bandidos
ferramentas
queforam
utilizadas para arrombamento e furtos de caixas
eletrônicos em cidades da
Região dos Lagos e região
oceânica do município de
Niterói. Um dos crimes
investigados pelo grupo ocorreu em uma loja
de eletrodomésticos em
Cabo Frio.

PM é achado morto em
Duque de Caxias
O corpo do policial
militar David da Silva
Santos, de 36 anos, foi
encontrado na Avenida
Leonel de Moura Brizola,
antiga Avenida Presidente Kennedy, em Duque
de Caxias, na noite do último domingo.
De acordo com informações do batalhão da
Polícia Militar de Beçford Roxo (39º BPM),
uma equipe realizava
um patrulhamento na região, quando avistou uma
pessoa caída na via. Ao
aproximar-se da vítima a
guarnição verificou que
havia marcas de tiros.
O PM era otado no Ba-

Plantão
MATO GROSSO - Um
jornalista foi assassinado
com tiros à queima-roupa
em Mato Grosso, no último domingo. Edney Menezes, de 44 anos, estava
dentro do carro quando foi
atingido por três disparos
na cabeça. O crime aconteceu por volta de 21h30, no
Centro de Peixoto de Aze-

Rodrigo Aguiar/TV Globo

Reprodução/Rede social

O corpo de David da Silva
Santos foi encontrado em
Caxias

talhão de Polícia de Choque (BPChqe) e estava na
corporação desde 2008.
David deixa um filho.
A Polícia Militar lamentou a morte do agente e
informou que ainda não
há informações sobre seu
sepultamento.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para investigar o caso.
A perícia foi realizada e
diligências estão sendo
feitas para informações
que auxiliem as investigações.

Jovem morre em festa na Zona Oeste do Rio

Um jovem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante uma
festa em Vila Valqueire,
na Zona Oeste do Rio,
no último domingo. Allyson Andrade de Almeida,
de 24 anos, foi baleado
numa briga generalizada
na Rua Quiririm. O corpo
dele foi enterrado ontem
no Cemitério de Inhaúma,
na Zona Norte.
O evento começou no
sábado e durou até domingo. Parentes da vítima
disseram Allyson e um

DH diz que três pessoas participaram
da execução de contraventor

amigo foram agredidos
a pauladas do local até o
Largo do Respeito, em
Bento Ribeiro, também
na Zona Norte. A briga
chegou a piorar quando
chegaram ao bairro e encontraram um grupo da
região.
Segundo testemunhas,
durante a confusão, uma
pessoa fez disparos na
direção dos jovens e atingiu Allyson. Ele chegou
a ser levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Campi-

nho, e depois transferido
para o Hospital Estadual
Carlos Chagas, mas não
resistiu. Os outros feridos foram levados para o
Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na
Zona Norte.
A Polícia Militar disse que foi acionada para
checar uma informação de tiros no local. O
hoimem que atirou em
direção ao grupo fugiu.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)
vai investigar o crime.

Jornalista é morto a tiros
vedo, a 692 km de Cuiabá
(MT).
Por meio de câmeras de
segurança, policiais conseguiram identificar que dois
homens em uma motocicleta se aproximaram do
carro de Edney Menezes
pela contramão. O suspeito que estava na garupa fez
os disparos. A Polícia Mi-

litar foi acionada por moradores que presenciaram
o crime.
Horas antes de ser morto, Edney havia feito uma
postagem em rede social
comemorando o resultado
das eleições municipais.
Nenhum suspeito havia
sido preso até o fechamento desta edição.

Fernando iggnácio foi
assassinado no etacionamento do helioporto
As investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apontam que
pelo menos três pessoas
participaram da execução
do contraventor Fernando
iggnácio de Miranda.Ele
foi morto com tiros de fuzil Ak-47, calibre 762, no
pátio do estacionamento de
uma empresa de fretamento de helicópteros, no último dia 10, no Recreio dos
Bandeirantes, Zona Oeste
do Rio.
Ao analisar marcas de
calçados encontradas num
terreno baldio, caminho
utilizado pelos atiradores,
peritos descobriram que
os criminosos usaram coturnos com uma mesma
numeração. No entanto,

isso não seria apenas uma
coincidência. Para a Polícia
Civil existe a hipótese dos
assassinos terem utilizaado
a estratégia na tentativa de
confundir os investigadores.
Os agentes da especailziada tentam agora saber
se os disparos que mataram
o bicheiro foram feitos por
um único atirador ou não.
Caso a hipótese de um único executor se confirme, a
dupla que esteve no local
do crime teria a função
apenas de dar apoio ao escolhido para executar Fernando Iggnácio.
Sete cápsulas deflagradas
de fuzil foram recolhidas
por peritos, próximo ao
muro usado pelos respon-

sáveis pela morte de Iggnácio. O relatório preliminar da autópsia da revela
que o Iggnácio foi atingido
por cinco tiros em diferentes regiões do corpo. Um
acertou a cabeça, outro o
antebraço e três no peito.
A policia conformou que
Carmem Lúcia de Andrade
Iggnácio, veio no helicóptero com o marido, de Angra dos Reis, na Costa Verde, para o Rio, pouco antes
de o crime acontecer.
Entretamtoo,ela permaneceu perto da aeronave à
espera de Iggnácio que havia ido buscar o carro o estaciaonamento. Após ouvir
os disparos, a mulher voltou para o helicóptero, que
levantou voo.

Governo sanciona lei que autoriza
implantação de batalhão em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu está
mais perto de ganhar
um batalhão da Polícia
Militar. A implantação
foi autorizada pela Lei
9.090/2020, sancionada pelo governador em
exercício, Cláudio Castro (PSC), e publicada
no Diário Oficial do Estado de ontem. Autores
da lei, os deputados Rosenverg Reis (MDB) e
Anderson Moraes (PSL)
comemoraram a sanção

e manifestaram o desejo
de ver a unidade policial
instalada o quanto antes.
“A sanção foi o primeiro passo, fico feliz de o
governador reconhecer
a importância de o Estado instalar um batalhão
em Nova Iguaçu. É até
estratégico para fortalecer a segurança pública
da Baixada como um
todo”, afirmou Rosenverg Reis.
Com mais de 800 mil

moradores, Nova Iguaçu
é atendido atualmente
pelo 20º BPM, que tem
sede em Mesquita e ainda cuida de Nilópolis.
“O cumprimento dessa lei sancionada hoje
é urgente! Municípios
menores têm um quartel próprio. Espero que
o governador finalmente
atenda essa necessidade
do povo de Nova Iguaçu”, pediu Anderson
Moraes.
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ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso
de suas atribuições conferidas pela Legislação em vigor
RESOLVE

PEIXE COM AÇAÍ
Canjica
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
1/2 xícara
(chá)/
/1 pimenta
a gosto
de
milho
para
1 xícara de farinha
canjica/
7
xícaras
de trigo / 1 xícara
(chá)
de batidos
água/ 1/
de
ovos
lata
de
leite
con1 xícara de farinha
densado/
1
lata
de rosca / óleo
de leite para
(use a
lata/
quente
fritar
de
leite
conden500 g de polpa de
sado vazia para
açaí
medir)/
1
vidro
de leite de coco
(200ml)/
xícara
Modo de 1
preparo
(chá) de açúcar/
1 canela em pau/
Corte
os da
filés
de
2 cravos
índia/
peixe
em
gurjões
e
100g de coco ralatempere-os
com
sal
do/ 1 xícara
(chá)
ede
pimenta
a
gosto
amendoim sem
Disponha
a farinha
pele torrado
e tritude
trigo,
os
ovos e
rado
a farinha de rosca
em recipientes separados
Modo de preparo
Em seguida, passe
cada pedaço de
peixe na farinha de
Deixenos
o ovos
milhoe de
trigo,
na
molho
em
água
farinha de rosca,
de um
dia para o
nesta
ordem
outro.
Aqueça
bem uma
Escorra
e
frigideira oucoloque
panela
na panela
prescom
óleo ede
frite
os
são.
pedaços até que
Adicione
as 7 xícaestejam
dourados
ras
(chá)
de água,
À parte, bata
a poltampe
e
cozinhe
pa de açaí no
liquipor
40
minutos
dedificador até que
pois
que
pegar
forme um creme
pressão. a polpa
Transfira
Retire apara
pressão
da
batida
o recipanela
e
escorra
a
piente em que será
canjica.
servida ou despeje
Leve oao
fogo
em
sobre
peixe
frito
uma panela junto
com o leite condensado, o leite,
o leite de coco, o
açúcar, a canela,
FILÉcravo
DE MERLUZA
COM
o
e o coco
por
10 minutos,
BATATA
AO FORNOou
até ficar cremoso.
Coloque em taças, Ingredientes
polvilhe com
o amendoim e sirva.
8 filés de merluza
4 batatas cruas (em
rodelas, sem casca)
1 pimentão (cortado em rodelas)
2 tomates
(cortaCarapeba
dos em rodelas - as
grelhada
sementes
ficam à
preferência)
1 cebola (cortada
Ingredientes
em rodelas)
Molho de tomate
de boa qualidade
1 carapeba limOrégano
pa e sem
Azeite
paravísceras/
untar
Suco de 1 limão/
Sal a gosto/ 3coModo de
preparo de
lheres
(sopa)
azeite/ 1 folha de
alface para decoTempere
os filés à
rar
seu gosto e reserve
por 10 minutos
Unta um refratário
Modo de preparo
com azeite e faça
uma camada de
batata,
emaseguida
Tempere
caraarrume
os
filés
peba com
o sobre
suco
ade
batata
limão e o sal.
Acrescente
ceGrelhe-a ema uma
bola,
o
tomate,
o
grelha,
untada
pimentão,
orégano
com o azeite por
a20gosto,
regue com
minutos.
oNa
molho
de tomate
metade
do
(1/2
lata)
tempo, vire o peiCubra
com grelhar
o resxe, para
tante
das batatas
por igual.
Cubra
papel
Arrumecom
a folha
de
alumínio
e
leve
ao
alface em uma
forno
altoe até
que
travessa
coloque
as
batatas
fiquem
o peixe sobre ela.
macias

P O R T A R I A Nº 078 DE 16 DE NOVEMBRO DE
2020
EXONERAR, CAROLINA TAVARES BARBOSA, do Cargo
em Comissão de Sub-Procurador Geral, Símbolo D1, da
Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Belford
Roxo, a contar de 01/11/2020.
Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 16 de Novembro de 2020.
NELCI PRAÇA
Presidente

terça--feira, 17 de novembro de 2020

Não jogue
lixo nas ruas.
A população
agradece!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

EXTRATO DO CONTRATO Nº 084/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Líder Engenharia e Gestão de
Cidades Ltda
03 - OBJETO: Contratação de serviços especializados
para elaboração de plano de manejo do parque natural
de Bulhões - Porto Real / RJ
04 - EMBASA/MODALIDADE: Pregão Presencial Nº
074/2020 - Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 07-17.01.00-18541-0101-2.001-3.3.90.39.00-1.001.000-018/2020
Ficha 002
06 - NOTA DE EMPENHO: 018/2020
07 - VALOR: R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4690/2019
09 - PRAZO: 08 (oito) meses.
10 - DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2020
Reinaldo José Raimundo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

PORTARIA Nº 0375 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 10 de Novembro de
2020, DAYANE DOMINGOS EMERENCIANO, do
Cargo em Comissão CC5 de Assessor II – Gestão
Administrativa da Controladoria Geral do Município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Ailton Basílio Marques
Prefeito
PORTARIA Nº 378 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

ocupante do cargo de Médico PSF do quadro
permanente da Secretaria Municipal de Saúde, a vista
do Processo nº 6691/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Municipal de Saúde, a fim de evitar a disseminação
da contaminação do Coronavírus – COVID-19 e
novo Coronavírus – SARS – COV - 2, proveniente
da aglomeração de pessoas em espaços públicos e
privados;
CONSIDERANDO, a modificação positiva com a redução
Ailton Basílio Marques
no quadro evolutivo no que se refere à contaminação do
Prefeito
Coronavirus – COVID-19 junto ao Município de Porto
Real, o que justifica neste momento a possibilidade
DECRETO Nº 2533 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020. de adoção de medidas vinculadas a procedimento de
retomada de determinadas atividades como abertura de
EMENTA: “PRORROGA OS EFEITOS E TERMOS DO praças, quadras, e jardins, assim como clubes e igrejas,
DECRETO N. 2.477 DE 17 DE JULHO DE 2020, E DA sempre sob orientação e fiscalização da Secretaria
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.
Municipal de Saúde e outros órgãos municipais;
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso CONSIDERANDO, a necessidade de evitar o maior
de suas atribuições legais e com fundamento no artigo comprometimento da economia em determinados
78, e incisos da Lei Orgânica Municipal, e;
segmentos, especialmente aqueles que se encontram
vinculados à possibilidade de propiciar melhores
CONSIDERANDO o entendimento consolidado pelo condições de vida e saúde a população, observado é
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que se refere à claro, o controle direto por parte do poder público em
competência dos Municípios no que tange a adoção de relação a cada atividade realizada;
medidas de enfrentamento da situação de emergência
em saúde pública, em razão da difusão da pandemia do CONSIDERANDO, o teor dos Decretos Municipais
Coronavirus – COVID19, nos moldes descritos na Ação n. 2429/2020, 2433/2020, 2434/2020, 2435/2020,
Direta de Inconstitucionalidade n. 6341-DF, julgada por 2436/2020,
2437/2020,
2444/2020,
2445/2020,
parte daquele Egrégio Tribunal Superior;
2450/2020, 2458/2020, 2477/2020, 2502/2020 e
2529/2020, todos os quais tratam de medidas de
CONSIDERANDO as medidas complementares já prevenção e combate a difusão do Coronavirus –
adotadas em Decretos Municipais editados, os quais COVID-19 no âmbito do Município de Porto Real – RJ;
foram elaborados em razão da análise de informações
voltadas para estratégias orientadas pela Secretaria D E C R E T A:
Municipal de Saúde no que se refere ao combate
e prevenção à difusão da pandemia oriunda do
Coronavirus – COVID19;
Art. 1º - Ficam prorrogadas pelo prazo de 20 (vinte)
dias as cominações estabelecidas no Decreto n. 2.477
CONSIDERANDO a análise das condições especificas de 17 de julho de 2020, mantendo-se ainda os termos
do Município de Porto Real, no que se refere à contenção e efeitos de outros Decretos editados posteriormente,
da evolução da difusão da pandemia do Coronavirus que não conflitarem com o presente.
– COVID19 dentro do âmbito municipal, e as ações
preventivas adotadas pelo poder público municipal, a Art. 2º - As medidas previstas neste Decreto poderão
fim de promover atendimento adequado aos munícipes ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com
com a finalidade de não ocorrer um colapso no serviço a situação epidemiológica do Município de Porto Real.
medico de saúde pública, o que vem gerando êxito até
a presente data;
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a servidora abaixo
CONSIDERANDO, a necessidade da adoção de Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
relacionada:
medidas de caráter técnicos e operacionais, por parte publicação.
•
FERNANDA
ALVARENGA
CARNEIRO
do Município de Porto Real, em especial pela Secretaria
TELES LIMA matrícula 9228 a partir de 03/11/2020,
Porto Real, 16 de Novembro de 2020.
Ailton Basílio Marques

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D R O X O
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
16 DE NOVEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 17/11/2020 – CÓD-PMBR 215.
DECRETO Nº4,981 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
“Dispõe sobre o Calendário Fiscal do Município de Belford Roxo - CAFIB, para o
exercício de 2021”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais e, tendo em vista o que dispõe o Artigo 500, da Lei Complementar nº.075 de 02 de dezembro de 2005.
D E C R e T A:

Art. 1º - Fica aprovado o Calendário Fiscal do Município de Belford Roxo - CAFIB,
para exercício de 2021, nas condições e prazos estipulados neste Decreto.
Art. 2º - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e a Taxa
de Coleta e Remoção de Lixo - TCRL referentes ao exercício de 2021 e quando for
o caso, os acréscimos legais pertinentes, serão arrecadados:
I - em parcela única, com desconto de 10% (dez por cento), com prazo para pagamento até 10 de fevereiro de 2021;
II - em parcela única, com desconto de 5% (cinco por cento), com prazo para pagamento até 10 de março de 2021;
III - em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no dia 10
(dez) de cada mês, a partir de março de 2021.
Parágrafo único - O contribuinte que não receber em seu domicílio o carnê de IPTU
do exercício de 2021 até o dia 31/01/2021 deverá retirá-lo na Prefeitura Municipal de
Belford Roxo ou através do site: http://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br.
Art. 3º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será arrecadado
da seguinte forma:

I - Recolhimento mensal, fixo por mês: vencimento no dia 05 (cinco) do mês seguinte;
II - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços prestados: vencimento no dia
05 (cinco) do mês seguinte ao do serviço;
III - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços tomados, na figura da substituição tributária: vencimento no dia 05 (cinco) do mês seguinte ao do serviço;
IV - Recolhimento trimestral sobre os serviços prestados por autônomos até nível
médio: vencimento no dia 05 (cinco) do último mês do trimestre (março, junho, setembro e dezembro) ao do serviço;
V - Recolhimento anual sobre os serviços prestados por autônomos até nível médio:
vencimento no dia 05 de março de 2021.
Art. 4º - O Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos, a Qualquer Título, Por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos Reais a eles relativa - ITBI, será arrecadado nos
prazos previstos na legislação tributária municipal.
Art. 5º - As Taxas de Licença de Localização serão recolhidas conforme a legislação
tributária municipal.
Art. 6º - Os Documentos de Confirmação no Cadastro Fiscal - DCCF, serão recolhidos até o dia 30 de março de 2021.
Art. 7º - Recolhimento da Taxa de Fiscalização da Instalação e Conservação de
Postes, Torres de Transmissão e de Antenas - TFTA será recolhida até o dia 30 de
março de 2021.
Art. 8º - As Taxa de Fiscalização de Posturas serão recolhidas até o dia 10 do mês
subsequente ao do lançamento, com exceção as taxas de feira livre e de comércio
eventual que obedecerá ao critério abaixo:
I - A Taxa de Feira Livre será recolhimento até 30 de março de 2021.
II - A Taxa de Comércio Eventual será recolhimento, até 05 (cinco) dias antes do
início das atividades.
Art. 9º - Recolhimento da Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal, conforme legislação municipal.
Art.10 - Recolhimento da Taxa de Vistoria Anual do Sistema de Transporte Complementar de passageiros, conforme legislação municipal.
Art.11 - Recolhimento da Taxa de Inspeção Sanitária - TIS será até o dia 30 de março

Hora
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Bolo gelado fácil
Ingredientes
1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata
de leite condensado vazia
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de preparo
Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma
de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos,
ou até que enfiando um
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na
água e dissolva em banho
maria.
Bata no liquidificador com
os ingredientes restantes,
menos o coco.
Forre a fôrma em que
assou o bolo com papel
alumínio, alisando bem, e
despeje metade do líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por
2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe
o coco.
Sirva em seguida.

de 2021.
Parágrafo único - Para inscrição nova no cadastro mobiliário, após a data prevista
no caput deste artigo, o vencimento será 30 (trinta) dias após a referida inscrição.
Art.12 - Os prazos que se encerrarem em dia não útil serão postergados para o primeiro dia útil seguinte ao fixado para o pagamento.
Art.13 - O contribuinte que efetuar o pagamento, fora dos prazos previstos neste
decreto, ficará sujeito ao pagamento dos acréscimos legais, previstos na legislação
tributária municipal.
Art.14 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2021, ocasião em que são revogadas as disposições em
contrário.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº4,982 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
“Dispõe sobre as correções dos valores dos tributos municipais para o exercício de
2021 e dá outras providências”.

Ingredientes
1 repolho médio (mais ou
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro partes e elimine o miolo
duro.
Corte em tiras não muito
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por
alguns minutos, para retirar
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o
repolho esteja cozido, mas
não macio demais (mais
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.

1.2.1 - Taxa de Licença, por tabuleta, por mês, em solo público

88,83

1.2.2 - Taxa de Licença, por tabuleta, por mês, em solo particular

71,08

1.3 - Anúncios em Painéis (galhardetes, totens, front-ligth, letreiros, brake-light,
triface, quadros, anúncios e mostruários, fixos ou volantes afixados ou pintados em paredes, muros, postes ou calçadas)

Valor (R$)
7,91

1.3.1 - Taxa de Licença, por mês, por m2.
1.4 - Alto-falantes instalados em locais permitidos

Valor (R$)

1.4.1 - Taxa de Licença, por unidade, por mês

31,16

1.4.2 - Taxa de Licença, por unidade, por ano
1.5 - Alto-falantes instalados em viaturas

311,61
Valor (R$)

1.5.1 - Taxa de Licença, por viatura, por mês

186,94

1.5.2 - Taxa de Licença, por viatura, por ano

1869,31

1.6 - Balões

Valor (R$)

1.6.1 - Por propaganda, por dia.

12,46

1.7 - Aviões

Valor (R$)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no 1.7.1 - Por propaganda, por hora de vôo
124,62
uso de suas atribuições legais,
1.8 - Indicadores de Hora e Temperatura
Valor (R$)
Considerando as disposições contidas na Lei Complementar nº.74, de 03 de novem1.8.1 - Taxa de Licença, por unidade, por mês
186,94
bro de 2005, Lei Complementar nº.75, de 02 de dezembro de 2005 e na Lei Comple1.8.2 - Taxa de Licença, por unidade, por ano
1869,31
mentar nº.104, de 30 de setembro de 2009.
Valor (R$)
		
D E C R e T A: 1.9 - Tablóides ou Encartes
124,62
Art.1º. Ficam corrigidos os valores tributários e não tributários municipais para o 1.9.1 - Distribuições somente em residências, por pessoa ao mês
exercício de 2021, em 3,52% tomando-se por base o Índice de Preços ao ConsumiAnexo V, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005
dor Amplo-Especial - IPCA-E, acumulado nos últimos doze meses.
Tabela para cálculo da Taxa de Vistoria de Veículos de Transporte de Passageiros
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizará em seu portal
www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br os anexos das Leis Complementares nº.74, de
Especificação
Valor (R$)
03 de novembro de 2005 e nº.75, de 02 de dezembro de 2005 e nº.104 de 30 de I. Transporte coletivo público, de passageiros, por veículo licenciado.
715,06
setembro de 2009, devidamente atualizados, com base no artigo 1º, do presente
II. Transporte coletivo privado, de passageiros, por veículo licenciado.
715,06
decreto.
Transporte de passageiros em veículo de aluguel a taxímetro, por veículo, liArt.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus III.
412,57
cenciado
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, quando serão revogadas as disposições
IV.Transporte escolar, por veículo licenciado.
87,99
em contrário.
V. Outros não especificados

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
Anexo Único, da Lei Complementar nº.74 de 03 de novembro de 2005
Tabela por Categoria e Atividades
Estabelecimentos / Serviços

87,99

Anexo VI, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005
Tabela para cálculo da Taxa de Fiscalização de Funcionamento em Horário Extraordinário

Especificação

Valor em Real

Valor (R$)

Valor da taxa por ano

Indústria e Comércio de Alimentos
1.1 - 1ª Categoria

3351,47

1.2 - 2ª Categoria

2203,85

1.3 - 3ª Categoria

334,40

1.4 - 4ª Categoria

209,14

1.5 - 5ª Categoria

93,64
Serviços Médicos e de Apoio Diagnóstico Terapêutico

2538,76

Anexo VII, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005.Tabela para
cálculo da Taxa de Fiscalização de Exercício de Atividade Ambulante, Rudimentar,
Eventual e Feirante
1.2 - Comércio Ambulante

Valor (R$)

1.2.1 - Á tiracolo – por unidade, por mês

29,28

2.1 - 1ª Categoria

2315,41

2.2 - 2ª Categoria

422,39

1.2.2 - Em carrocinha – por unidade, por mês

58,60

2.3 - 3ª Categoria

260,40

1.2.3 - Em barracas ou tabuleiros padronizados – por unidade, por mês

58,60

1.2.4 - Sacolão – por tabuleiro, uma vez por semana ao mês

Serviços Odontológicos
3.1 - 1ª Categoria

422,39

1.2.5 - Veículo autorizado (sacolão volante) – por veículo, por mês

3.2 - 2ª Categoria

260,40

1.2.6 - Trailler:

Serviços Médicos – Veterinários

Repolho refogado

1.2 - Anúncios em Tabuletas (out doors)

4.1 - 1ª Categoria

2315,41

4.2 - 2ª Categoria

422,39

4.3 - 3ª Categoria

260,40
Serviços Farmacêuticos

5.1 - 1ª Categoria

3351,47

5.2 - 2ª Categoria

872,36

5.3 - 3ª Categoria

365,20
Serviços de Interesse da Saúde

6.1 - 1ª Categoria

422,39

6.2 - 2ª Categoria

260,40

a) por unidade, por mês em solo particular

117,21

b) por unidade, por mês em solo público

175,90

VII - Banca de Jornal – por unidade, por mês:
Categoria A

117,18

Categoria B

76,04

Categoria C

58,59

1.3 - Comércio Rudimentar
73,26

1.3.1 - Por comércio (meia porta), por mês, até 12,00m2
1.3.2 - Por comércio, por mês, até 16,00m

102,53

2

1.4 - Comércio Eventual
1.4.1 - Nas vias públicas – por barraca ou stand, por dia

Outros Estabelecimentos de Interesse da Saúde
7.1 - 1ª Categoria

608,54

1.4.2 - Em lojas temporárias – por unidade, por dia

7.2 - 2ª Categoria

200,64

1.4.3 - Promotores de vendas – por pessoa em logradouro público, por dia

7.3 - 3ª Categoria

66,71
Vistorias Especiais e Documentos de Interesse da Saúde
66,71

Anexo II, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005,
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, fixo, por mês - R$ (Real)
Valor (R$)

1- Mesa de Sinuca, Bilhar, Totó e semelhantes, por unidade

34,58

2 - Jogos eletrônicos e semelhantes, inclusive lan house, por unidade

61,14

3 - Cópias ou reprodução por qualquer processo, de documentos e outros papeis,
plantas ou desenhos, por máquina

87,69

8,28
146,61
10,35

1.4.4 - Feirão de automóveis – por dia
1.4.5 - Feirão de automóveis em logradouro público – por dia

8.1 - Categoria Única (Por Unidade)

Descrição

35,18
439,55

732,56
1025,61

1.4.6 - Parque de Diversões em área pública- por dia

58,59

1.4.7 - Parque de Diversões em área particular- por dia

43,96

1.4.8 - Circo em área pública- por dia

50,17

1.4.9 - Circo em área particular- por dia

29,28

1.4.10 - Comércio Eventual não especificado- por dia

35,17

1.4.11 - Quiosqui – por dia até 9,00 m²

43,96

1.4.12 - Eventos e Shows noturnos- por dia

586,08

1.5 - Feiras-Livres
1.5.1 - Produtos Agrícolas e Hortifrutigranjeiros:
1.5.1.1 - Em tabuleiros de 1,80 m x 0,90 cm – por ano

103,47

1.5.2 - Roupas Feitas, Artigos de Armarinho, de bazar e similares:
1.5.2.1 - Por tabuleiro de 1,80 m x 0,90 cm – por ano

4 - Salão de barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicuros, tratamento de pele,
depilação e congêneres - por profissional

61,15

Anexo II, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005,
Tabela para cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza de profissionais autônomos
Profissionais autônomos

Anual (R$)

De nível superior

1778,49

Até nível médio

355,64

Trimestral (R$)

1.5.3 - Peixes, carne de porco, aves abatidas e derivados:
1.5.3.1 - Por veículo, por ano

234,44

1.5.3.2 - Por tabuleiro, de 1,80 m x 0,90 cm – por ano

161,21

1.5.4 - Outros artigos permitidos:

Mensal (R$)
148,21

4 x 88,91

1.5.4.1 - Por tabuleiro, de 1,80 m x 0,90 cm – por ano

161,21

1.5.4.2 - Por veículo – por ano

205,17

Anexo VIII, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005.Tabela para
Cálculo da Taxa de Fiscalização de Obras Particulares e Arruamentos (ruas, áreas
de lazer e parqueamento) e em Vias e Logradouros Públicos
1 - Taxa de Aprovação de Projeto

Anexo IV, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005
Taxa de Autorização e Fiscalização de Publicidade
1.1 - Anúncios Pintados em Viaturas

103,47

1.1 - Área a ser construída – por m² (incluindo arruamentos, parqueamento
e áreas de lazer, no caso de condomínios e loteamentos)

Valor (R$)
1,07

2 - Taxa de licença de construção, reconstrução, acréscimo, instalação
comercial e reformas

Valor (R$)

1.1.1 - Taxa de Licença, por viatura, por mês

31,16

1.1.2 - Taxa de Licença, por viatura, por ano

311,61

2.1 - Área a ser construída – por m² (incluindo arruamentos, parqueamento
e áreas de lazer, no caso de condomínios e loteamentos)

9,50
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6.1.3 - Em mausoléus

CARNE RÁPIDA
Ingredientes
1/2 kg de patinho moído/1
pitada de cominho/3 dentes de alho amassados/1
colher de sopa de óleo/3
tomates picados sem pele
e sementes/10 azeitonas/2
colheres de sopa de salsa picada para decorar/
Sal e pimenta do reino a
gosto.

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes, coloque em um refratário.
Cubra com um prato e
leve ao microondas por 12
minutos na potência alta,
mexa após 6 minutos.
Guarneça com salsa e sirva com arroz branco.
Pode-se congelar por até
3 meses.

FILÉS AO CREME
Ingredientes
8 bifes pequenos e grossos
(cerca de meio quilo)/2
colheres de sopa de manteiga/1 cebola grande
cortada em gomos/1 lata
de creme de leite.

Modo de preparo
Tempere os bifes com sal
a gosto.
Frite-os em uma frigideira
grande com metade da
manteiga, até que estejam dourados.
Retire e reserve em local
aquecido.
Na mesma frigideira, junte
o restante da manteiga e
junte a cebola também.
Deixe refogar por cerca
de 3 minutos ou até que
tenha murchado levemente.
Junte o creme de leite,
misture bem e deixe no
fogo até aquecer.
Sirva sobre os bifes reservados.

BIFE A ROLÉ
Ingredientes
5 bifes pequenos passados na máquina/5 fatias
de baicon/1 cenoura cortada em tiras/1 cebola
Sal/Azeite/Tempero a gosto.

Modo de preparo
Tempere os bifes a seu
gosto.
Coloque no centro de
cada um uma fatia de
baicon, cebola e uma tira
de cenoura.
Enrole e amarre com barbante grosso.
Aqueça o azeite em uma
panela de pressão e coloque os bifes
Deixe dourar bem.
Em seguida, vá acresentando um pouco de água
para que amoleça e se
transforme em um molho
delicioso.

BEIJINHO DE COCO
Ingredientes
1 lata de leite moça/150g
de coco ralado/2colheres
de margarina ( sem sal)/
Açúcar granulado.

Modo de preparo
Coloque o leite moça,
coco e a manteiga em
uma panela em fogo
médio e mexa até que o
doce fique consistente e
solte do fundo.
Deixe esfriar, faça bolinhas
e passe no açúcar ou
coco.

3 - Taxa de licença de construção, reconstrução, acréscimo e reformas em
casas populares, cuja área total não ultrapasse a 70 (setenta) m2 e seja
única no lote
3.1 - Área Construída – por m² (incluindo arruamentos, parqueamento e
áreas de lazer, no caso de condomínios e loteamentos)

82,51

6.2.1 - Colocação de ossos em nichos

20,58

6.2.2 - Registro de sepultamento em cemitérios

10,99

6.2.3 - Registro de entrada ou saída de caixa de ossos

10,99

6.2.4 - expedição ou busca de títulos ou certidões

27,48

5,13

6.2.5 - inclusão no livro ou documento de titularidade, a qualquer tempo, de
pessoas indicadas pelo titular de direito (por pessoa)

10,99

5,13

6.2.6 - transladação de corpo, de uma sepultura para outra; no interior do
cemitério (incluindo a exumação; com abertura e fechamento das sepulturas e transporte interno, obedecidas às formalidades legais).

261,26

6.2.7 - fornecimento e colocação de tampão de concreto armado, inclusive
calafeto, para titulares de direito.

288,78

6.2.8 - Fornecimento e colocação de estrado em placas, inclusive ferros e
calafeto, para titulares de direito.

288,78

1,02

4 - Taxa de vistoria de construção
4.1 - Área Construída – por m²(incluindo arruamentos, parqueamento e áreas de lazer, no caso de condomínios e loteamentos)
5 - Taxa para assentamento de tubulação nas vias públicas
5.1 - Área de assentamento (escavação) – por m²
6 - Taxa para instalação de torres de transmissão e de antenas de telefonia
situadas em terrenos privados
6.1 - Área a ser construída das bases – por m²

10,51

7 - Taxa de demolição
7.1 - Residencial - área construída demolida - por m² (metro quadrado)

3,35

7.2 - Não Residencial - área construída demolida - por m² (metro quadrado)

4,78

7.3 - Taxa de Vistoria - área construída demolida - por m² (metro quadrado)

2,87

8 - Taxa aprovação de projeto de loteamento, desmembramento, remembramento (parcelamento do solo).
8.1 - Área a ser parcelada – por unidade territorial autônoma criada (lote
ou área).

115,50

6.2 - Para arrendatário de carneiro, gaveta ou rasa de aluguel

103,90

9 - Taxa de licença para loteamento (parcelamento do solo).

7 - Taxa de manutenção anual para titulares de direito sobre sepulturas no
cemitério municipal
7.1 - Para mausoléus e cenotáfios

412,53

7.2 - Para Jazigos

248,20

7.3 - Para jazigos germinados

413,73

7.4 - Para o carneira perpetua

215,12

7.5 - Para o carneira germinado

380,64
184,64

9.1 - Até 50 unidades territoriais autônomas, por unidade

153,39

7.6 - Para sepulturas simples

9.2 - De 51 até 500 unidades territoriais autônomas, por unidade

310,92

8 - Aluguéis

9.3 - De 501 até 1000 unidades territoriais autônomas, por unidade

414,60

9.4 - Acima de 1001 unidades territoriais autônomas, por unidade

514,09

8.1 - Capelas já existentes localizadas no interior do cemitério com translado incluído para sepultura

10 - Taxa de reloteamento (parcelamento do solo).

8.1.1 - Para empresas funerárias do município

161,37

10.1- 30% sobre os valores determinados e cobrados conforme item anterior

8.1.2 - Para empresas funerárias fora do município

224,61

11 - Taxa de licença para desmembramento e ou remembramento por lote
decorrente ou resultante (parcelamento do solo).
11.1 - Terreno até 500,00 metros quadrados

162,05

8.2 - Aluguel de carneiros e gavetas (incluindo tampões de concreto armado), e sepulturas rasas (incluindo o sepultamento, com abertura da sepultura), transporte interno do corpo e fechamento completo da sepultura, por
03 (três) anos:

11.2 - Terrenos de 500,01 a 1.000,00 metros quadrados

324,11

8.2.1 - Carneira para empresas funerárias do município

728,62

11.3 - Terrenos de 1.000,01 a 5.000,00 metros quadrados

530,40

8.2.2 - Carneira para empresas funerárias fora do município

982,31

11.4 - Terrenos de 5.000,01 a 10.000,00 metros quadrados

721,89

8.2.3 - Gaveta para empresas funerárias do município

634,06

11.5 - Terrenos de 10.000,01 a 50.000,00 metros quadrados

1046,05

8.2.4 - Gaveta para empresas funerárias fora do município

775,92

11.6 - Terrenos de 50.000,01 a 100.000,00 metros quadrados

1252,38

8.2.5 - Sepultura rasa para empresas funerárias do município

335,16

11.7 - Terrenos com mais de 100.000,01 metros quadrados

1758,74

8.2.6 - Sepultura rasa para empresas funerárias fora do município

620,07

8.2.7 - Aluguel de nicho, pelo prazo de três anos (renovável).

385,01

12 - Taxa de legalização (obras particulares sem licença).
12.1 -Residencial – área construída - por m² (metro quadrado).

19,13

12.2- Não Residencial – área construída - por m² (metro quadrado).

23,96

12.3 - Taxa de Vistoria - área construída - por m² (metro quadrado).

5,13

13 - Taxa de busca de informações urbanísticas
13.1 - Expedição de certidão, declaração e/ou demais documentos

78,21

9.1 - Indigente e carente
9.1.1 - Sepultamento (inumação), com fornecimento de caixão, sepultura
rasa, com abertura e fechamento completo, e transporte do féretro dentro
do município de Belford Roxo gratuito.
10 - Demais serviços prestados pelo cemitério municipal passível de arrecadação pública

Anexo X, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005,
Tabela para Cálculo da Taxa de Expediente para Requerimentos
1 - Taxa

9 - Serviço funerário compulsório, prestados somente pela prefeitura municipal de Belford Roxo, para a classe indigente e carente.

Valor (R$)

1.1 Taxa para requerimentos diversos

20,82

1.2 - Taxa de Transferências, alterações diversas, encerramentos de atividades e segunda via de quaisquer natureza de documentos

25,77

1.3 - Taxa de Expediente para expedição de guia - Por guia expedida (exceto
quando se tratar dos itens 1.1 e 1.2)

7,70

10.1 - Aprofundamento de carneiro, para titulares de direito, de acordo com
a legislação, por unidade ampliada.

360,28

10.2 - Construção de carneiro, para titulares de direito, até o limite de
0,90cm acima do nível do terreno.

360,28

10.3 - Exame, aprovação e fiscalização:
10.3.1 - De obras de reforma ou embelezamento de carneiros e mausoléus

1.4 - Taxa de requerimentos não previstos nos itens anteriores

25,77

Anexo XI, da Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005,
Tabela da Taxa de Serviços Diversos

69,79

10.4.1 - Taxa de manutenção e conservação do cemitério municipal, por
sepultamento, a ser cobrado à empresa funerária.

8,19

10.4.2 - Transferência de titularidade, para concessionários de perpetuidades.

316,25

10.4.3 - Traslado, tanto entrada como saída, dos restos mortais, incluindo
emissão de guias e atestados.

225,92

11 - Retirada de entulho de obra
1 - Condução para o depósito público

Valor (R$)

11.1 - Até 5,00 m3:

1.1 - animais de qualquer espécie, por animal

82,50

11.1.1 - Mão-de-obra

27,48

1.2 - quaisquer objetos ou mercadorias, por apreensão

31,74

11.1.2 - Carregamento mecânico

82,50

1.3 - veículos de propulsão humana, por veículo

27,48

11.1.3 - Transporte de entulho

27,48

1.4 - veículo de tração animal, por veículo

41,26

11.2 - De 5,10 m3 até 10,00 m3:

1.5- veículo de tração a motor, por veículo

220,02

2 - Guarda no depósito público

11.2.1 - Mão-de-obra
11.2.2 - Carregamento mecânico

2.1 - animais de qualquer espécie, por animal e por dia

41,26

11.2.3 - Transporte de entulho

2.2 - quaisquer objetos ou mercadorias, por dia

10,57

11.3 - Acima de 10,00 m3:

2.3 - veículos de propulsão humana, por veículo, por dia

13,75

11.3.1 - Mão-de-obra

2.4 - veículo de tração animal, por veículo, por dia

13,75

11.3.2 - Carregamento mecânico

2.5 - veículo de tração a motor, por veículo, por dia:
82,41

2.5.2 – Motocicletas

41,19

3 - Alimentação de animais - por animal, por dia

65,98

82,50
247,52
99,00

Tabela de valores não tributários previstos na
Lei Complementar nº.75 de 02 de dezembro de 2005

154,58
12,89

4 - Taxas de serviços do cemitério municipal
4.1 - Valores para aquisição de concessão perpétua
4.1.1 - 1ª zona (quadras. A e B) à vista

9626,17

a) 05 PARCELAS

1925,23

c) 10 PARCELAS

962,61

4.1.2 - 2ª zona (quadras. C e D) à vista

8251,03

a) 05 parcelas

1650,20

b) 10 parcelas

825,11

c) 3ª zona (quadras E e F)

7425,96

d) 05 parcelas

1485,19

e) 10 parcelas

742,59

5 - Sepultamento (inumação), compreendendo a abertura da sepultura,
transporte interno do corpo e fechamento completo da sepultura, para
titulares de perpetuidade
5.1 - Em carneiro com tampão de concreto

144,37

5.2 - carneiro ou jazigo com tampão de granito ou mármore

188,10

5.3 - Em mausoléus

254,10

5.4 - Em rasa

164,99

11.3.3 - Transporte de entulho

2.5.1 - Veículos e vans

2.5.3 - Ônibus, Caminhões e Similares

55,02

86,86

6 - Exumação, incluindo abertura de sepultura, retirada dos restos mortais e
fechamento da sepultura.
6.1 - Para titulares de direito
6.1.1 - Em sepulturas rasas

110,69

6.1.2 - Em carneiros ou jazigos

166,57

1 - Para efeito do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU):

Valor (R$)

1.1 - Valor anual não poderá ser inferior (§ 2º, do artigo 21).

44,69

1.2 - Valor mensal das parcelas não poderá ser inferior (§ 2º, do artigo 21).

22,35

1.3 - Multa de revisão desnecessária (§ 3º, do artigo 32)

78,21

1.4 - Falta de inscrição ou comunicação de alteração no Cadastro Imobiliário nos
prazos estabelecidos (I, do artigo 34)

312,84

1.5 - Falsidade, erro, dolo ou omissão, praticados quando do preenchimento do
formulário de inscrição do Imóvel (II, do artigo 34)

312,84

1.6 - Falsidade ou omissão em documento reinvidicatório de isenção (III, do artigo
34)

782,09

2 - Para efeito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN):
2.1 - Multa pela falta de comunicação da perda de condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte e, bem assim, o ajuste da faixa , por mês, em que
permanecer sem comunicar (§ 5º, do artigo 152)

312,84

2.2 - Multa a pessoa jurídica com atividade de gráfica que deixar de exigir a autorização firmada pelo fisco municipal para a impressão de documentos fiscais, e
ao prestador de serviços que deixar de exibi-los à fiscalização para autenticação
(alinea “a”, I, do artigo 159)

938,51

2.3 - Multa por deixar de comprovar mensalmente, com documentação hábil, a
critério da Fazenda Municipal, a inexistência de resultado econômico por não ter
prestado serviços tributáveis pelo Município, por mês, enquanto ocorrer a infração
(alinea “b”, I, do artigo 159)

86,03

2.4 - Multa aos que sonegarem dados e documentos necessários à fixação do valor
estimado ou arbitrado do imposto no valor igual a 30% (trinta por cento) do imposto
devido, corrigido monetariamente mas nunca inferior a (alinea “c”, I, do artigo 159)

563,11

terça--feira, 17 de novembro de 2020
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Costelinha
assada com
mandioca

2.5 - Multa aos que deixarem de emitir notas fiscais, convencional – em papel ou
eletrônica, ou emiti-la com erro, ou com seu prazo de validade vencido, ou com
omissões, ou quaisquer outros documentos e de escriturar livros fiscais, ou o fizerem com inobservância das normas regulamentares ou, ainda, deixarem de lançar
no livro próprio o imposto devido, entendendo-se como “escriturar livros fiscais”
o devido encerramento no livro fiscal dentro da competência, por mês, enquanto
ocorrer a infração (alinea d, I, do artigo 159)

156,42

2.6 - Aos que emitirem documentos fiscais correspondentes à operação não tributada ou isenta indevidamente, e aos que, em proveito próprio ou alheio, se utilizarem
de tais documentos visando a produção de qualquer efeito de redução da base de
cálculo do imposto, por mês, dentro do qual se constate a ocorrência, de uma ou
mais infrações (alinea “e”, I, do artigo 159)

189,94

Ingredientes
1 kg de costela suína 1 cebola picada
2 dentes de alho 1
xícara (chá) de vinho
branco 1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida • óleo
para fritar • sal a gosto • pimenta-do-reino
a gosto

Modo de preparo
Tempere as costelinhas com a cebola, o
alho, o vinho, o sal e a
pimenta.
Cubra com papel-alumínio e leveà geladeira por 3 horas,
regando de vez em
quando com a marinada.
Coloque as costelinhas em uma assadeira, regue com a
marinada, cubra com
papel-alumínio e asse
em forno, preaquecido, a 220 ºC durante
40 minutos.
Retire o papel alumínio, regue as costelinhas com o molho
que se formou na
assadeira e deixe no
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca
(também conhecida
como macaxeira e
aipim) na água com
sal até ficarem macias.
Escorra bem e frite no
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

Estrogonofe
de carne
Ingredientes
500 gramas de alcatra cortada em tirinhas 1/4 xícara (chá)
de manteiga 1 unidade de cebola picada
1 colher (sobremesa)
de mostarda 1 colher
(sopa) de ketchup
(ou catchup) 1 pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de
tomate sem pele picado 1 xícara (chá)
de cogumelo variado
| variados escorridos
1 lata de creme de
leite • sal a gosto

Modo de preparo
Derreta a manteiga e
refogue a cebola até
ficar transparente.
Junte a carne e tempere com o sal.
Mexa até a carne
dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, o catchup, a
pimenta-do-reino e o
tomate picado.
Cozinhe até formar
um molho espesso.
Se necessário, adicione água quente aos
poucos.
Quando o molho estiver encorpado e a
carne macia, adicione os cogumelos e o
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado de arroz e batata palha.

PORTARIA Nº2766/SEMAD/2020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97.
R E S O L V E:
DEMITIR ANA PAULA VITORINO DE ANDRADE função de Professor de 1ª a 4ª
Série, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/44.488 por ter
infringido o disposto no Artigo nº 132, inciso II da Lei Complementar nº 014 de 31 de
outubro de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do
Processo nº 04/4520/2018.

3 - Para efeito da Taxa de Licença de Localização:
3.1 - O contribuinte pagará anualmente, que será cobrada a partir do exercício
seguinte ao da abertura do estabelecimento, quando for apresentar o DCCF (§ 1º ,
do artigo 181)

111,73

3.2 - Multa pelo não cumprimento no prazo previsto no artigo 181 (§ 2º , do artigo
181)

156,42

3.3 - Multa para os comércios rudimentares (alinea “c”, I, do artigo 184 )

140,78

3.4 - Multa pela reincidência da alínea “c”, para comércio rudimentar (alinea “d”, I,
do artigo 184 )

281,55

3.5 - Multa diária pelo não cumprimento do Edital de Interdição, para os estabelecimentos sujeitos a Taxa de Licença de Localização, a contar da lavratura auto de
interdição (alinea “e”, I, do artigo 184 )

56,31

3.6 - Multa diária pelo não cumprimento do Edital de Interdição: quando se tratar de
comércio rudimentar, a contar da lavratura auto de interdição (alinea “e”, I, do artigo
184)

28,16

3.7 - Multa fazer a inscrição mobiliária com omissões ou dados incorretos, por mês,
até a regularização da inscrição, voluntária ou de ofício (alinea “f”, I, do artigo 184 )

187,70

3.8 - Multa deixar de comunicar qualquer ato ou fato que venha a modificar os
dados da inscrição nos prazos e condições constantes da Legislação Tributária
Municipal, por exercício, até a regularização voluntária ou por ofício (alinea “g”, I, do
artigo 184 )

375,40

3.9 - Multa por deixar de comunicar a cessação da atividade no prazo de 30 (trinta)
dias, por exercício, até a regularização voluntária ou de ofício (alinea “h”, I, do artigo
184 )

375,40

3.10 - Multa pelo o não cumprimento (Parágrafo único, artigo 186)

156,42

4 - Taxa de Autorização e Fiscalização de Publicidade: Consideram-se infrações e
estão sujeitas as seguintes multas: (artigo 197)
4.1 - Exibir publicidade sem autorização

2091,54

4.2 - Exibir publicidade:
4.2.1 - Em desacordo com as características aprovadas

697,18

4.2.2 - Fora dos prazos constantes da autorização

348,59

4.2.3 - Manter em mau estado de conservação

348,59

4.2.4 - Não retirar o anúncio quando a autoridade determinar formalmente

2091,54

4.2.5 - Escrever, pendurar faixa ou colocar cartazes de qualquer espécie sobre
colunas, muro, poste ou árvore em logradouro público, monumento, viaduto, elevado, ponte de entrada /saída de túneis ou qualquer outro local exposto ao público,
inclusive calçada e pista de rolamento

1365,31

4.2.6 - Não manter o logradouro público limpo após a distribuição de panfletos,
prospectos ou saco plástico devidamente autorizado

697,18

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18
PORTARIA Nº2768/SEMAD/2020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97.
R E S O L V E:
DEMITIR NORMA SUELY FURTADO DE MORAES função de Estimulador Materno, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/22.211 por ter
infringido o disposto no Artigo nº 132, inciso XIV da Lei Complementar nº 014 de 31
de outubro de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do
Processo nº 04/6195/2018.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

PORTARIA Nº2769/SEMAD/2020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições
legais e, em conformidade com o inciso XIV do Artigo nº 132 ambos da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97.
R E S O L V E:
DEMITIR RUBIA VIEIRA DE SOUZA DE LIMA função de Professor de 1ª a 4ª Série, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/44.923 por ter
infringido o disposto no Artigo nº 132, inciso II da Lei Complementar nº 014 de 31 de
outubro de 1997 a contar da data da publicação, conforme o contido nos autos do
Processo nº 04/6020/2018.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
Delegação de Competência Decreto 4.478 de 11/05/18

4.3 - Propaganda não especificada:
4.3.1 - Por dia

17,43

4.3.2 - Stand por m2 e por dia

9,59

4.3.3 - Anúncio projetado ao ar livre, em filmes ou slides em local permitido, por
hora de projeção

4,36

4.3.4 - Anúncios projetados em tela de cinema ou colocado em pano de boca de
palco ou tela, por mês

7,84

5 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Extraordinário:
5.1 - Multa aos infratores, notificados preliminarmente, serão punidos , cobrados em
dobro em cada reincidência (artigo 211)

1877,02

5.2 - Por dia, por colocar mesas e cadeiras, em áreas públicas, sem a devida autorização, por mesa com até 04 (quatro) cadeiras (inciso I, do artigo 216)

72,62

5.3 - Por dia, por colocar mesas e cadeiras, em áreas públicas, em quantidade
maior que a autorizada - por mesa com até 04 (quatro) cadeiras (inciso II, do artigo
216)

50,84

5.4 - As mercadorias encontradas em poder de comerciantes eventuais, Rudimentares, ambulantes, feirantes, quando estes não possuírem licença, serão apreendidas e removidas para o Depósito Público, ficando sujeita ao pagamento, para
liberação dos mesmos (artigo 217)

94,41

5.5 - Taxa de depósito público (artigo 217)

9,44

5.6 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (§ 1º, do artigo 231)

22,35

5.7 - Multa prevista na alínea “f”, na data da lavratura do auto (alinea “g”, do artigo
317)

446,91

5.8 - Multa em caso de reincidência (alinea “g”, do artigo 317)

893,82

5.9 - Ao contribuinte ou responsável que não cumprir o disposto no § 4º, retro, será
aplicada multa (§ 5º, do artigo 384)

156,42

5.10 - Os débitos tributários inferiores, não serão inscritos na Dívida Ativa, por não
cobrirem os custos de cobrança (artigo 458)

558,64

PORTARIA Nº2770/SEMAD/2020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora JULIANA GOMES VIEIRA DE MELLO ocupante do Cargo de
Pedagogo, matrícula nº 10/49.755, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3754/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

25/09/2013 a 24/09/2018

01/01/2021 a 30/03/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
PORTARIA Nº2771/SEMAD/2020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
RESOLVE:
Conceder a servidora DEBORA PERENZIN MARQUES DE PAULA ocupante do
Cargo de Assistente Social, matrícula nº 10/49.731, LICENÇA PRÊMIO nos períodos
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3752/2019.
PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

10/09/2013 a 09/09/2018

01/10/2020 a 30/12/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.

PORTARIA Nº2772/SEMAD/2020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
PORTARIA Nº2765/SEMAD/2020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
RESOLVE:
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da
Lei Orgânica Municipal, JESSICA DAIANE ALVES FERREIRA, do cargo em comis- Conceder a servidora MARIA DE FATIMA AZEVEDO NOGUEIRA ocupante do Carsão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação. go de Assistente Social, matrícula nº 10/46.500, LICENÇA PRÊMIO nos períodos
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6030/2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº2758/SEMAD/2020 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020
A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478
de 11 de maio de 2018 e conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de
31/10/97,
R E S O L V E:
Exonerar a pedido, BRUNA SOARES DOS SANTOS, Professor de História, da Secretaria Municipal Educação - SEMED, matrícula nº 10/3339 a contar de 28 de setembro de 2020, conforme o contido nos autos do processo nº 04/3339/2020.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
Republicado por incorreção Diário Oficial (jornal Hora) 12/11/2020

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO DA LICENÇA

21/01/2013 a 20/05/2018

01/11/2020 a 30/01/2021

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos
funcionais.
PORTARIA Nº2773/SEMAD/2020 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.
R E S O L V E:
Conceder ANA CAROLINE PAIXÃO DA SILVA, ocupante do Cargo de Professor de
1ª a 4ª Série, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º
10/44.777, PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE
INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de 02/08/2020,
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/4812/2019. A publicação deste ato
visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

Hora

12 esporte

Alvo é a A1

Duque de
Caxias se
garante na
Segundona
2021

jota.carvalho@yahoo.com

A

pós a mais
uma goleada na Série
B1, desta vez sobre o
Campos, por 5 a 1, o
Duque de Caxias garantiu, ao menos, a
sua presença na Série
A2 de 2021. Na próxima temporada, esse
novo
campeonato
será equivalente
segunda divisão no
Campeonato Cario-

ca, com o mesmo
formato da elite. A
confirmação da participação do Duque
aconteceu pelo time
chegar aos 28 pontos
e, assegurar, no mínimo, o oitavo lugar na
B1 desse ano.
>> Novo formato
- A partir da próxima temporada, o Rio
de Janeiro contará
com cinco divisões
no futebol profissional. São elas: séries
A1, A2, B1, B2 e C.

Arthur Barreto / DCFC / AMS

Nova competição será
equivalente à Série B1
deste ano

Artiheiro Rafael Tanque tem sido boa figura
na campanha do Tricolor da Baixada

jota carvalho

terça--feira, 17 de novembro de 2020

Além disso, em 2021,
ainda ocorrerá a última edição da Fase
Preliminar, a Seletiva, que garante ao
campeão uma das vagas na Fase Principal
da Série A1. Para os
demais certames, a
competição será com
12 clubes.
Em 2021, a Série
A1 terá 17 clubes 11 na garantidos na
Fase Principal e seis
na Fase Preliminar.
O melhor colocado

na Fase Preliminar se
junta aos 11 da Fase
Principal, formando
12 clubes. Os cinco
restantes da Fase Preliminar jogam a Série
A2 do mesmo ano.
A Série A2 estreará em 2021 e terá 12
clubes - o rebaixado
da Fase Principal da
Série A1, os cinco
piores colocados da
Fase Preliminar da
Série A1 de 2021 e os
seis melhores classificados da B1 de

2020 que não tenham
subido para a Série
A1.
Série B1: será o terceiro escalão do futebol do Rio em 2021.
Participam os sete
clubes que permanecerem na B1 de 2020,
quatro clubes que subirem da B2 de 2020
e o rebaixado da Série A2 de 2021, totalizando 12 clubes.
Série B2: será a
quarta divisão em
2021. Também com

12 clubes, ela contará com os dois rebaixados da Série B1
de 2020, mais os oito
remanescentes na B2
de 2020 e os dois clubes que subirem da
Série C de 2021. Embora a participação
do Duque de Caxias
na Série A2 já esteja
garantida, o Tricolor
da Baixada ainda está
na luta pelo acesso à
Série A1. (Fonte: Anderson Lima/ site oficial DCFC e AMS)

