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‘Procurados’ divulga 
cartaz de miliciano 

por homicídio 
7

ChaCina deixa quatro mortos 
mulher grávida sobreviveu ao ataque.

um dos corpos foi carbonizado

CorPo cheio de tiros 

a vítima, que apresentava marcas de tiros na 
cabeça e barriga, teria sido executada durante a 
madrugada em Belford roxo. e em magé, corpo 
de mulher, que estava sem roupas, amordaçada 
e amarrada, foi encontrado dentro de uma casa. na Baixada 

7

Professores de 
Belford roxo tem 

formação à distância
3

queimados completa 30 
anos de emancipação 

com evento online
4

Beneficiários doaram R$ 50 milhões para campanhas eleitorais 
6

“não feCharemos nada”

Governador em exercício Cláudio Castro anuncia testagem em massa e 
descarta que o RJ esteja vivendo uma segunda onda e promete fiscalização 
com rigor contra quem descumprir as medidas sanitárias. o anúncio aconte-
ce no momento em que é registrado um crescimento no número de mortes e 
casos de Covid no estado. 

6

Vasco/Belford roxo e sub-20 
se classificam para as finais 
as duas equipes fecharam a fase de classi-

ficação com vitórias maiúsculas  
As equipes passaram para a fase final com 

grandes atuações e placares elásticos, após 
a última rodada classificatória, que rolou no 
Complexo miécimo da silva. a competição 
é organizada pela federação de futebol de 
salão do estado do rio de Janeiro (ffserJ).

divulgação
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!

o abraço especial desta quarta, 25, 
vai para o ator, músico, compositor e 
cantor de Belford Roxo, Rômulo Jor-
ge. Figura querida nos meios culturais da Baixada, ele 
incrementou suas apresentações nas redes sociais can-
tando composições autorais e deu certo. Parabéns, Rô-
mulo Jorge! aquele abraço e sucesso, Rominho!!!

Resenha Cultural
Hora

artistas voltam
com cuidados

o somBra
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
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União de peso

Por ora, o que esta 
Resenha sente, percebe 
na maioria dos artistas 
da Baixada Fluminen-
se, é a preocupação 
em receber o dinheiro 
oferecido pelo gover-
no Federal, o auxílio 
emergencial devido 
à pandemia do vírus 
chinês e a consequente 
‘prisão domiciliar’ for-
çada decretada pelas 
autoridades. Mesmo 
com a volta do aler-
ta de que a praga está 
viva novamente após 
as eleições municipais, 
boa parte dos agentes 
culturais não querem 
admitir isolamento 2 
e nem deixar de tra-
balhar para garantir o 
sustento. “Com pre-
cauções pode-se atuar. 
Hoje sabemos de re-
gras que nos protege 
e permite liberdade 
vigiada”, disse um ator 
a esta Resenha. (Jota 
Carvalho)  

sumiu e deixou coisas no caminho

Se o bostão soubes-
se que sabemos muito 
mais coisas dele, pediria 
ao ‘Pedrão’ para abrir 
logo a porta do céu (ri-
sos). Sumido do mapa, 
dizem que o pilantra 
está curtindo bastante 

em lugares bonitos, às 
vezes, acompanhado 
da mulher e dos filhos. 
“Não custa nada gas-
tar o que levou por fora 
do salário do cargo, né 
mesmo?”, pergunta Cão 
Misterioso.

Ganhou par de chifres no final do mandato

“Sobre esse cara, 
diz agora Nandinho 
Boquinha de veludo, 
o gay presidente da 
Boca Maldita da cida-
de, o que mais reper-
cutiu foi a descoberta 
de que era chifrudo. 
a dona que ele vivia 
chamando de ‘mozi-
nho’, pra todo mundo 

ouvir, mas não fazia 
direito no berço do 
casal, teve de arran-
jar um ‘Ricardo’ en-
dinheirado, fora de 
qualquer suspeita, 
mas que, parece, deu 
conta do recado. *Me-
tido a brigão, mas cor-
não nas horas vagas. 
(risos)

divulgação

Corrupto e incompetente quer encrenca

divulgação

o ex-prefeito corrup-
to, que afundou a cida-
de que governou por um 
mandato, não anda de 
bem com o SoMBRa 
e quer mais encrenca. 
Nosso agente farejador, 
Cão Misterioso, ouviu 
de um de seus ex-aspo-

nes que ele anda doido 
para descobrir quem es-
creveu sobre seu gover-
no desastroso e desamor 
aos eleitores e morado-
res do município. “Se 
encontrar na rua, meto 
a porrada”, ameaçou o 
bosta. 

cultura

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

da mana
Pro mano

Bellinha di tena entrevista tony ribeiro
Músico desde os 

17 anos Tony Ribeiro 
(foto) sempre foi atu-
ante na música e no 
teatro. Compositor de 
trilha sonora para pe-
ças de autores de di-

versas regiões, prin-
cipalmente no 
extinto Teatro 

arcádia, a 
fera 

ocupa cadeira impor-
tante no cenário artís-
tico de Nova iguaçu e 
Baixada Fluminense. 
Ele já escreveu mais 
de 18 textos de teatro 
sob a linha da infor-
mação objetiva. inte-
gra seu cotidiano, à 
produção do material 
de campanha para a 
Funasa no combate à 
dengue, drogas e Hiv. 
Nessa atividade, criou 
o grupo de teatro “Faz 
e acontece”, que ob-
tém sucesso com sé-
ries para Tv.  

Fomentador dos 

projetos de saraus em 
Nova iguaçu, nos últi-
mos 22 anos, Tony se 
apresenta em festas, 
bares e uma live sema-
nal no Facebook, ao 
lado da cantora dinha 
Pinheiro. o trabalho 
musical é uma de suas 
marcar e hoje domina 
a posição de produtor 
musical e continua 
nas noites cariocas 
esbanjando talento e 
profissionalismo.

Tony Ribeiro será 
a pauta do programa 
“você em Foco”, des-
ta semana, apresen-

tado por Bellinha di 
Tena, que irá ao ar dia 
26, quinta-feira,  às 
17h, (com reprises di-
árias) pelo Canal Tv 
Rio (canaltvrio.com.
br) em parceria com a 
Tv Metropolitana Rio 
- Canal 2 da Net.

“lembrando que o 
programa “você em 
Foco” também está na 
interiortvrj.com toda 
segunda-feira às 20h 
e pela SJTv aos sá-
bados e domingos às 
11h”, informa Belli-
nha que é irmã de 
Tony Ribeiro.

mauro Lima e
 miCheLLe roCha

os novos defensores do 
1º pavilhão da manguinhos

Reforçando a equipe para 
o próximo carnaval, a 
unidos de Manguinhos 

anunciou Mauro lima e Michel-
le Rocha como novo 1º Casal de 
Mestre-sala e Porta-bandeira. os 
defensores do pavilhão já são 
parceiros com passagens juntos 
da unidos do viradouro e Jaca-
rezinho.

Michele começou na dança 
pela Escola do Mestre Manoel 
dionísio e participou do proje-
to “Jacarelandia” no unidos do 
Jacarezinho, na qual dançou por 
10 anos. Teve passagens pela 
unidos do Cabral, unidos de 
Manguinhos, Bloco da Mineira, 
unidos do viradouro e Em cima 
da hora.

“Estou feliz com esse retorno. 
Recebi o convite do presidente 
Carlinhos, que foi o meu primei-
ro Mestre-sala. Também quero 
dedicar essa volta a uma pessoa 
que foi importante na minha tra-

jetória que é o senhor gas-
par (Joselino Ponte)”, reve-
lou Michele.

Mauro também iniciou a dan-
ça pela Escola Manoel dionísio 
em 2002, onde hoje é instrutor 
do projeto. Já teve passagens 
pelo Jacarezinho, arranco, Ca-
nário das laranjeiras e unidos 
do viradouro e fará sua es-
treia na verde, rosa e branco 
de Manguinhos.

“Tenho ótima relação 
com a Michele, já dança-
mos juntos e é uma grande 
parceira. o convite tam-
bém veio do presidente 
Carlos que foi mestre-
-sala no Jacarezinho”, 
revelou Mauro.

a unidos de Manguinhos 
desfila no Grupo de Acesso da 
intendente Magalhães e tem 
como enredo para o pró-
ximo carnaval “Maria 
Helena, a imperatriz da 
Passarela”, desenvolvi-
do pelo carnavalesco diângelo 
Fernandes.

Mauro e Michelle, um casal 
compromissado com a arte 

de dançar e a nota 10

 divulgação
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irregUlaridades 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Mais de R$ 50 milhões do auxílio 
emergencial foram para campanha 
Relatório do TSE afirma que doações e gastos de candidatos com suspeitas de 

irregularidades chegam a R$ 589 milhões nas eleições municipais de 2020

um levantamen-
to realizado 
pelo Tribu-

nal Superior Eleitoral 
(TSE) identificou qua-
se 64 mil beneficiários 
do auxílio emergencial 
entre os doadores de 
campanhas do primeiro 
turno das eleições mu-
nicipais deste ano. No 
total, os doadores foram 
responsáveis por repas-
ses que somam mais de 
R$ 54,5 milhões. a Tv 
globo teve acesso ao 
documento concluído 
a última segunda-feira 
pelo Núcleo de inteli-
gência da Justiça Eleito-
ral. as informações são 
resultado de um cruza-
mento de um banco de 
dados de seis órgãos 

federais, como Receita 
Federal, Conselho de 
Controle de atividades 
Financeiras (Coaf) e 
Ministério Público Elei-
toral (MPE).

Na última quinta fase 
da análise de dados, os 
técnicos conseguiram 
inserir no sistema a lista 
dos beneficiados com os 
pagamentos do auxílio 
emergencial, além dos 
que recebem o Bolsa 
Família. Para os técni-
cos, a análise do auxílio 
emergencial impactou 
significativamente no 
total de doações e pa-
gamentos com suspeitas 
de irregularidades. ago-
ra, são investigados cer-
ca de R$ 589 milhões.

Mais de 31mil
 fornecedores 

A análise identificou 

31.725 fornecedores de 
campanha cujo quadro 
societário inclui bene-
ficiários do programa 
Bolsa Família ou do 
auxílio emergencial. 

Segundo as prestações 
de contas, essas empre-
sas foram contratadas 
para prestar serviços às 
campanhas e, juntas, re-
ceberam um total de R$ 

386 milhões.
Na etapa anterior da 

verificação, em 16 de 
novembro, os dados só 
levavam em conta o Bol-
sa Família. Essa checa-

gem já tinha encontrado 
1.289 fornecedores com 
beneficiários do progra-
ma social entre os sócios 
e que tinham recebido 
um total de R$ 940 mil.

Levantamento foi feito pelo Nú-
cleo de Inteligência da Justiça 

Eleitoral

REPRodução 

Professores da educação infantil tem 
formação online em Belford roxo

a Secretaria Municipal 
de Educação realizou a 
segunda formação on-
-line, fornecida pela Edi-
tora iPdH em parceria 
com a Educação infan-
til. durante o evento foi 
apresentada a plataforma 
virtual da editora e uma 
formação sobre a impor-
tância do planejamento. 
o evento foi direcionado 
a professores de creche i, 
ii, iii, iv e v e especia-
listas.

as formações foram 
direcionadas pela chefe 
da divisão de Educação 
infantil, vanessa alves; 
a assessora da divisão de 
Educação infantil, Emile 
Marçal e pela formadoras 
da editora iPdH, Natha-
lia Tomás, Nágela Quei-
roz e amanda Maia.

amanda Maia apresen-
tou a plataforma iTdH 
Soluções digitais, que é 
mais uma ferramenta para 
subsidiar o trabalho pe-

dagógico. “Belford Roxo 
tem professores compro-
metidos com a educação 
de qualidade”, pontuou 
amanda.

o secretário de Educa-
ção, denis Macedo, des-
tacou que a formação é 
importante para que os 
professores se aperfei-
çoem no contato com a 
plataforma digital. “São 
conhecimentos funda-
mentais e úteis no dia a 
dia”, resumiu.

RaFaEl BaRRETo/divulgação/aRQuivo/2019

A formação foi direcionada a 
professores de creche I, II, II, IV 

e V, além de especialistas

Mulheres são maioria no eleitorado de 
cidades que terão segundo turno

as mulheres são 
maioria entre os mais 
de 38 milhões de elei-
tores aptos a votar nos 
57 municípios em que 
haverá segundo turno 
para escolha de novos 
prefeitos, no próximo 
dia 29. Juntas, elas so-
mam quase 54% desses 
eleitores. o retrato dos 
eleitores consta das es-
tatísticas eleitorais dis-

poníveis no Portal do 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

ainda segundo a Corte 
eleitoral, Maceió é a ci-
dade com maior número 
de eleitoras (55,46%). 
Já Joinville, em Santa 
Catarina, é o município 
com mais eleitores ho-
mens (48,08%).

Segundo o perfil do 
eleitorado nas cidades 

com segundo turno, a 
maioria dos eleitores 
completou o ensino mé-
dio (32,05%). o muni-
cípio com maior núme-
ro de eleitores com esse 
grau de instrução é São 
luís (42,78%). a capi-
tal do Espírito Santo, 
vitória, tem o maior nú-
mero de eleitores com 
nível superior completo 
(31%).

Elas estão nos 57 municípios 
onde haverá segundo turno 

ainda de acordo com 
o levantamento, 7.985 
empresas criadas recen-
temente e com sócio fi-
liado a partido político 
que receberam um to-
tal de R$ 68,7 milhões; 
12.437 doadores sem 
emprego formal que 
repassaram um total de 
R$ 44,2 milhões; 2.751 

doadores com renda 
incompatível com do-
ações que somam R$ 
23,7 milhões;5.603 
prestadores de serviço 
que têm parentesco com 
a candidatos e que rece-
beram um total de R$ 
7,3 milhões; 1.949 for-
necedores sem registro 
na junta comercial ou 

na Receita que recebe-
ram R$ 3,3 milhões; 24 
doadores aparecem no 
Sistema de Controle de 
Óbitos e como respon-
sáveis por doações de 
R$ 36 mil.

o Ministério Público 
Eleitoral também vai 
apurar os casos. Se fo-
rem confirmadas as ir-

regularidades, os candi-
datos eleitos podem ter 
seus mandatos questio-
nados na Justiça.

os dados se somam a 
um relatório do Tribu-
nal de Contas da união 
(TCu) do início do mês 
que encontrou mais de 
dez mil candidatos que 
declararam patrimônio 

igual ou superior a R$ 
300 mil e receberam al-
guma parcela do auxílio 
emergencial até julho 
de 2020 (veja no vídeo 
mais abaixo). Quase 2 
mil candidatos são do 
estado de São Paulo, 
número semelhante em 
Minas gerais.

a lista do TCu inclui 

candidatos com patri-
mônio de mais de R$ 1 
milhão. alguns declara-
ram ter carros de luxo, 
prédios comerciais, fa-
zendas, indicando con-
dição financeira bem 
distante da realidade da 
maioria dos brasileiros 
que precisa do auxílio 
emergencial.

emPresas Criadas de forma reLâmPaGa 

 aNToNio auguSTo/aSCoM/TSE
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As eleições à sombra da violência 
o  presidente do Tri-

bunal Superior Eleitoral 
(TSE), luís Roberto Bar-
roso, apresentou ontem os 
números da violência nas 
eleições municipais: de 
janeiro até agora, foram 
contabilizados 264 crimes 
de violência contra can-
didatos e pré-candidatos.
desses, chegam a 100 os 
homicídios consumados 
ou tentados.

os dados são parciais e 
representam um aumento 
de cinco vezes em rela-
ção ao registrado no mes-
mo período de 2016, ano 
das eleições municipais 
anteriores, quando foram 
registrados 46 crimes de 
violência contra candida-
tos. vale lembrar que em 
novembro de 2016 o se-
gundo turno das eleições 
já havia ocorrido. Neste 
ano, devido ao adiamento 
da votação provocado pela 
pandemia do novo corona-
vírus, o segundo turno será 
realizado apenas em 29 de 
novembro.

os dados incluem ocor-
rências registradas antes 

da confirmação das candi-
daturas, em setembro deste 
ano. Nesses casos, foram 
contabilizados crimes con-
tra pessoas que se declara-
vam dispostas a concorrer 
a eleição.

Em um 
pronunciamento,Barroso 
destacou como ponto de 
atenção o aumento dos 
crimes contra candidatos 
nas eleições deste ano. “a 
violência é incompatível 
com a democracia. É pre-
ciso jogar limpo e civili-
zadamente e os órgãos de 
segurança pública estão 
vigilantes em relação ao 
crime organizado”, dis-
se ele. de acordo com as 
informações do TSE, dos 
100 homicídios tentados 
ou consumados contra 
candidatos desde janeiro, 
67 ocorreram somente em 
outubro e dezembro, quan-
do todas as candidaturas já 
estavam confirmadas pelos 
partidos. desde janeiro, 45 
candidatos e pré-candida-
tos foram assassinados, 12 
dos quais entre outubro e 
novembro. 

Comemoração 

o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a abertura de 
um processo administrativo disciplinar para apurar condutas da de-
sembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, em postagens nas redes sociais.

Famoso pelo bordão “alô, você!”, o apresentador e jornalista Fernan-
do vannucci morreu aos 69 anos, no município de Barueri, na grande 
São Paulo, na tarde de ontem. Vannucci deixa quatro filhos — Fernan-

dinho, Frederico, Júlia e antônio Henrique.

desde ontem, eleitores 
que moram nas cidades 
que terão segundo turno 
das eleições municipais 
não podem ser presos. a 
restrição é válida no pe-
ríodo de cinco dias antes 
do pleito e 48 horas após a 
votação, que será realizada 
no próximo domingo.

de acordo com o Tri-
bunal Superior Eleito-
ral (TSE), há exceções 
sobre a impossibilidade 
de prisão. as regras não 
se aplicam aos casos de 
crime em flagrante e de 
sentença condenatória 
por crime inafiançável, 
como racismo, tortura e 
tráfico de drogas.

restrição i 

exCeções ii

Com potencial de des-
travar mais de R$ 30 bi-
lhões em investimentos 
para municípios do RJ  
de gerar 480 mil empre-
gos em todo o estado, ao 
longo de 35 anos, o pro-
cesso de concessão da 
Cedae foi tema de debate 
promovido pela Firjan,na 
última segunda-feira, 

Segundo dados da Firjan, apresenta-
do no seminário “visão do Saneamento 
– Brasil e Rio de Janeiro”, a concessão 
levaria a um efeito multiplicador de R$ 
42,7 bilhões na economia do RJ, em se-
tores, como construção civil, metalur-
gia, comércio, serviços e logística.

na Pauta i

efeitos ii

editoriaL

o evento contou com a participação 
do presidente da federação, Eduardo 
Eugenio gouvêa vieira; do ministro da 
Economia, Paulo guedes; do  e do go-
vernador em exercício do Rio de Janei-
ro, Cláudio Castro; entre outras autori-
dades.

PartiCiPação ii

aGênCia BrasiL 

os taxistas autôno-
mos, independente de 
cooperativas ou asso-
ciações, poderão reali-
zar o serviço de trans-
porte intermunicipal 
de passageiros no RJ, 
inclusive no agencia-

mento por central de 
rádio chamada ou por 
meios digitais. É o que 
determina o projeto de 
lei 2.743/20, do de-
putado dionísio lins 
(PP), que a assembleia 
legislativa do Estado 

(alerj) aprovou ontem, 
em discussão única. o 
texto seguirá para o 
governador em exer-
cício, Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo 
ou vetá-lo.

Pista livre para autônomos realizarem
 serviço intermunicipal de passageiros 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Pórtico de Queimados: cidade sedioa 
parqu industrial 

queimados: 
três décadas de 

emancipação

Para celebrar três 
décadas de eman-
cipação, a Pre-

feitura de Queimados 
preparou uma cerimônia 
especial que será trans-
mitida ao vivo pela in-
ternet. o evento contará 
com apresentações mu-

sicais da orquestra da 
Estação Cidadania Pla-
neta Futuro, exibição do 
documentário produzido 
pela Secretaria Municipal 
de Comunicação ‘vozes 
da Emancipação’ e a pre-
sença de representantes 
de diversos segmentos 
religiosos da cidade e au-
toridades municipais.

Com público restrito 
por conta das medidas de 
prevenção à Covid-19, a 
cerimônia terá início às 
20h de hoje, no Teatro 
Municipal Metodista, e 
será reproduzida na pá-
gina oficial do órgão no 
Facebook. “É uma emo-
ção incrível relembrar a 
luta que travamos naque-

la época e ver a cidade 
que nos tornamos. Fo-
ram anos de muito esfor-
ço para que Queimados 
não dependesse mais de 
Nova iguaçu e pudesse 
dar melhores condições 
de saúde, educação e sa-
neamento básico aos seus 
moradores. Como parte 
do grupo que emancipou 

esse município é uma 
honra ter sido também 
um de seus prefeitos elei-
tos”, declarou Carlos vi-
lela.

Convidados 
Entre os convidados, 

estão a ialorixá Fernanda 
(representante das reli-
giões de matrizes africa-

nas), o padre  Wellington 
guedes (representante da 
igreja católica) e o pas-
tor orisvaldo Prattis (re-
presentante evangélico), 
além do presidente da 
Câmara Municipal, ve-
reador  Professor Nilton 
Moreira Cavalcante e do 
futuro  prefeito, glauco 
Kaizer. 

30º aniversário da cidade será celebrado 
com live, a partir das 20h

- divulgação/govERNo do ESTado 

m
un

do

Chineses lançam sonda para recolher material da Lua 
CHINA - Foi um 

êxito o lançamen-
to da sonda espacial 
Chang`e-5  a bordo do 
foguete longa Mar-
cha-5, a partir do Cen-
tro de Wenchang, na 
província de Hainão 
(sul),na última segun-

da-feira. a nave, 
que irá recolher 
material da super-
fície lunar, cumpre 
a primeira missão 
desse gênero desde 

os anos 70. 
“a sonda entrou com 

precisão na órbita pre-
viamente estabelecida. 
a missão foi concluída 
com êxito”, afirmou 
o diretor do Centro 
de lançamento e res-
ponsável pela missão, 
Zhang Xueyu.  de 
acordo com a agên-
cia de notícias estatal 
chinesa Xinhua, esta é 
uma das “missões es-
paciais mais comple-

xas e desafiadoras” que 
a China já realizou.

a Chang`e-5 deverá 
colocar vários módu-
los na superfície lunar 
para recolher cerca de 
dois quilos de amos-
tras.  nave vai levar 
dois dias para chegar 
à superfície e a missão 
vai durar cerca de 23 
dias, iinformou Pei. as 
amostras vão chegar 
à Terra em meados de 
dezembro.

 É a primeira missão do 
gênero desde os anos 70

 divulgação 
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Boa Campanha

esporte

Vasco/Belford roxo se garante 
nas finais do Estadual de Futsal
Adulto e Sub-20 avançam de fase com goleadas históricas

THiago MENdES / PoRTHiX

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

o vasco/Belford 
Roxo Futsal 
está em gran-

de fase no Campeona-
to Estadual adulto e 

Sub-20. as duas equi-
pes passaram para a 
fase final com grandes 
atuações e placares 
elásticos, após a última 
rodada classificatória, 
que rolou no Comple-
xo Miécimo da Silva. 

GoL oLímPiCo
o primeiro gol 

olímpico, ou pelo 
menos o primeiro gol 
de escanteio que foi 
batizado dessa for-
ma, aconteceu em 
Buenos aires, no dia 
02/10/1924, no jogo 
entre as seleções da 
argentina e do uru-

guai, que acabara de 
retornar dos Jogos 
olímpicos de Paris, 
onde havia conquis-
tado o ouro, mesmo 
motivo pelo qual é 
conhecida por “Ce-
leste olímpica” até 
hoje.

Na partida na capi-

tal portenha, o argen-
tino Cesárco onzari 
marcou um gol em 
um chute a partir do 
tiro de canto. Como 
uma provocação, os 
argentinos batiza-
ram a jogada de “gol 
olímpico” após a vi-
tória de 2x1.

Lucca marcou o nono gol de escanteio na história do Flu
MailSoN SaNTaNa/FFC

a competição é orga-
nizada pela Federação 
de Futebol de Salão do 
Estado do Rio de Ja-
neiro (FFSERJ).

Na categoria adulta, 
o vasco/Belford Roxo 
não teve pena do Co-

légio Cem ao aplicar 
a goleada de 9 a 3. os 
belforroxenses termi-
naram invictos a pri-
meira fase, na lideran-
ça da Chave d, com 
11 pontos. o próximo 
desafio pelas quartas 

de final será o Olaria/
Prime, no dia 5/12.

os jovens da cate-
goria Sub-20 fizeram 
ainda mais bonito no 
fechamento da primei-
ra fase. Os garotos fize-
ram nada mais que 14 

a 0 no Celecau/iBC de 
Nova iguaçu. Com o 
triunfo, e a liderança da 
Chave B com 12 pon-
tos, se garantindo nas 
semifinais para enca-
rar o Braz de Pina CC, 
também no dia 05/12.

“Fico muito feliz de 
ter entrado nessa lista 
com nomes como Telê, 
Caju, Pet...”, celebrou 

atacante

Jogadores do Sub-20 comemoram a goleada sobre o Celecau/IBC; time está fazendo bonito no campeonato

o arpão/Belford 
Roxo que jogaria 
na última sexta-fei-

ra (20/12), também 
buscando a classifi-
cação para as finais, 

teve o jogo contra o 
Piedade/vasco adia-
do devido às fortes 

chuvas que impos-
sibilitaram a partida 
na quadra do olaria. 

o jogo será remar-
cado pela (FFSERJ). 
as meninas preci-

sam de uma vitória 
simples para avan-
çar de fase.

futsaL feminino teVe JoGo adiado

o gol olímpico é, pos-
sivelmente, a jogada 
mais difícil de ser con-
cluída no futebol. a sua 
realização é tão compli-
cada que Pelé, o Rei do 
Futebol, com seus mais 
de mil gols, teve apenas 
um em sua carreira. No 
domingo (22/11), luc-
ca, camisa 7 do Flumi-
nense, entrou para lista 
vip, daqueles que trans-
formaram um escanteio 
em gol direto, depois de 
marcar o seu – o 9ª na 
história do Flu -, dando 
início à virada do Trico-

lor sobre o internacio-
nal, no Beira-Rio.

dos nove gols olímpi-
cos do Flu, apenas um 
jogador marcou duas 
vezes, dejan Petkovic. 
o américa-RJ foi o time 
que mais sofreu gols 
do tipo em jogos contra 
o Fluminense, dois. o 
único marcado em com-
petição internacional 
foi contra o defensor 
(uRu), pela Copa Sul-
-americana de 2018, em 
escanteio cobrado por 
Sornoza.

“Muito importante 

marcar na minha primei-
ra partida como titular 
da equipe e retornar para 
o pelotão da frente do 
Campeonato Brasilei-
ro, mas não imaginava, 
nunca, que fosse desse 
jeito, com um gol raro 
de se ver. Com apenas 
nove na grande história 
do clube. Fico muito fe-
liz de ter entrado nessa 
lista com nomes como 
Telê, Caju, Pet... e tam-
bém de ter sido um gol 
que contribuiu para a 
nossa vitória”, disse o 
atacante lucca.

Confira a Lista dos noVe GoLs oLímPiCos do triCoLor

30 de abril de 1939 – Pedro amorim (Fluminense 4×2 amé-
rica)

17 de agosto de 1946 – Rodrigues Tatu (américa 3×1 Flumi-
nense)

27 de janeiro de 1955 – Telê Santana (Fluminense 3×3 Bo-
tafogo)

19 de novembro de 1975 – Paulo Cezar Caju (Cruzeiro 1×2 
Fluminense)

07 de novembro de 2001 – Roger Flores (Palmeiras 2×6 Flu-
minense)

16 de julho de 2006 – dejan Petkovic (grêmio 4×4 Flumi-
nense)

22 de julho de 2006 – dejan Petkovic (Fluminense 2×2 São 
Caetano)

02 de agosto de 2018 – Júnior Sornoza (Fluminense 2×0 de-
fensor Sporting (uRu))

22 de novembro de 2020 – lucca (internacional 1x2 Flumi-
nense)
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 Segundo investigações, total alcança mais de R$50 milhões 

geral

Beneficiários do Auxílio Emergencial 
doaram para campanhas eleitorais

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

7.985 empresas foram 
criadas no período de 
eleição e com sócio fi-
liado a partido político 
que receberam um total 
de R$ 68,7 milhões;

12.437 doadores que 
não estão no regime 

ClT repassaram um to-
tal de R$ 44,2 milhões;

2.751 doadores que 
não possuem renda 
compatível fizeram do-
ações que somam R$ 
23,7 milhões;

5.603 prestadores de 

serviço com parentesco 
de candidatos e que re-
ceberam um total de R$ 
7,3 milhões;

1.949 fornecedores 
sem registro na junta 
comercial ou na Recei-
ta que receberam R$ 

3,3 milhões;
24 doadores que cons-

tam no Sistema de Con-
trole de Óbitos e estão 
como responsáveis por 
doações de R$ 36 mil.

agora os novos dados 
deverão passar por uma 

análise através dos juí-
zes eleitorais e isso de-
finirá o rumo das inves-
tigações e como será 
julgado o material das 
contas eleitorais.

o Ministério Públi-
co Eleitoral também 

vai investigar os casos. 
Caso confirmadas as 
irregularidades, todos 
os candidatos eleitos 
poderão ter seus man-
datos questionados na 
Justiça. (Fonte: gazeta 
Brasil)

ainda de aCordo Com os dados diVuLGados PeLo tse

 divulgação

Segundo dados 
divulgados pelo 
Tribunal Supe-

rior Eleitoral (TSE) 
cerca de 64 mil be-
neficiários do auxílio 
emergencial chega-
ram a doar mais de 50 
milhões de reais para 
as campanhas do pri-
meiro turno das elei-
ções municipais deste 
ano.

a Tv globo teve 
acesso ao documento 
que revelou a soma 
dos repasses totali-
zando R$54,5 mi-
lhões.

os dados pertencem 
a um cruzamento de 
banco de dados de 
seis órgãos federais: 

Receita Federal, Con-
selho de Controle de 
atividades Financei-
ras (Coaf) e Ministé-
rio Público Eleitoral 
(MPE).

durante a análise 
os especialistas in-
seriram no sistema 
os dados de pessoas 
que estão cadastradas 
para receber o auxílio 
do governo, além dos 
que já recebem o Bol-
sa Família e foi ava-
liando esses números 
que os técnicos perce-
beram o tamanho do  
impacto das doações 
feitas por quem está 
cadastrado para rece-
ber o coronavoucher. 
agora, são investiga-
dos cerca de R$ 589 
milhões.

Cerca de 31.725 do-

Candidatos eleitos poderão ter 
seus mandatos questionados na 

Justiça, diz o tribunal

Cláudio Castro sobre lockdown: “não 
fecharemos nada neste momento”

o governador em 
exercício do Rio de Ja-
neiro, Cláudio Castro, 
afirmou na terça-feira 
(24/11) que, pelo me-
nos por enquanto, não 
pensa em implemen-
tar um “lockdown“, 
(fechamento total de 
estabelecimentos e 
bloqueios de rua) no 
estado. Ele ainda dis-
se que a ideia do Po-
der Público é intensi-
ficar as fiscalizações e 
apostar na conscienti-
zação da população.

“Não fecharemos 
nada neste momen-
to. a nossa ação é de 
conscientização. Fi-
zemos um pacto para 
que a gente aumente 
as regras de higiene 
e tenha uma maior 
capacidade de aten-

dimento“, afirmou o 
governador em entre-
vista coletiva no Pa-
lácio guanabara, em 
laranjeiras, Zona Sul 
do Rio.

Castro também dis-
se que vai criar mé-
todos de testagem em 
massa para combater 
o aumento dos núme-
ros de mortes e casos 
de Covid-19.

o chefe do execu-
tivo estadual deve 
anunciar, ainda esta 
semana, quais serão 
os locais que vão re-
ceber postos de diag-
nóstico precoce da 
doença, com exames 
de PCR e imagem. as 
medidas serão válidas 
por 15 dias, segundo 
o governador.

Cláudio Castro, no 

entanto, negou que o 
Rio de Janeiro esteja 
vivendo uma segunda 
onda e prometeu que 
as fiscalizações con-
tra quem descumprir 
as medidas sanitárias 
serão mais rígidas.

após uma reunião 
com setores do co-
mércio e outros servi-
ços nesta terça, Cas-
tro garantiu que não 
haverá, segundo ele, 
o fechamento de ati-
vidades.

“Não podemos ser 
irresponsáveis de ta-
xar o Rio como vítima 
de uma segunda onda. 
Tivemos, ainda, as 
eleições municipais, 
que podem ter sido 
preponderantes para 
o aumento dos núme-
ros”, ponderou.

 REPRodução

 Governador em exercício 
também disse que o estado 
vai desenvolver métodos 
de testagem em massa

adores de campanha 
estão inclusos no pro-
grama Bolsa Família 
ou do auxílio emer-
gencial. de acordo 
com as prestações de 

contas, as empresas 
contratadas para fazer 
os serviços às campa-
nhas receberam com 
as doações um total 
de R$ 386 milhões.

Em 16 de novembro, 
os analistas haviam 
contabilizado apenas 
os beneficiários do 
Bolsa Família e ape-
nas nessa checagem 

já havia sido identi-
ficado cerca de 1.289 
‘doadores’ entre os 
sócios e que recebe-
ram um total de R$ 
940 mil.

 PLano estaduaL de imunização
Castro anunciou, 

ainda, que a Secreta-
ria de Saúde já está se 
planejando para, com 
a chegada da vacina, 
iniciar o plano estadu-
al de imunização.

“o estado vai com-
prar tudo o que for 
necessário para que 

não tenha que com-
prar depois, de forma 
emergencial, ou aci-
ma do preço“, deta-
lhou o governador.

o secretário esta-
dual de Saúde, Car-
los alberto Chaves, 
acrescentou que a tes-
tagem em massa deve 

começar no hospi-
tal modular de Nova 
iguaçu.

“vai ser testagem e 
raio-x, e internação 
se tiver alguma pato-
logia. (…) a previsão 
é que comece em 48 
horas“, explicou Cha-
ves.
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homiCídio na Baixada 

polícia

Corpo é achado em Belford roxo
Cadáver com marcas de tiros estava na estrada da Pedreira, em shangrilá 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

 REPRodução 

PLantão

o cadáver de um 
homem foi 
encontrado na 

manhã de ontem, no 
bairro Shangrilá, em 
Belford Roxo. a víti-
ma, que apresentava 
marcas de tiros, estava 
na Estrada da Pedreira, 

próximo a Escola Mu-
nicipal Tenente val-
mor. a Polícia Militar 
foi acionada e agentes 
do batalhão da área 
(39º BPM) estiveram 
no local e comunica-
ram a ocorrência a de-
legacia de Homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (dHBF),que inves-
tigará o crime.

o homem, que usa-
va bermuda jeans e 
camiseta preta, tinha 
ferimentos de bala na 
nuca e no abdome. a 
Polícia Civil vai bus-
car imagens de câme-
ras de segurança da 
região na tentativa de 
encontrar pistas que 
levem à prisão do as-
sassino. 

Homem teria sido morto 
durante a madrugada 

Portal divulga cartaz de 
miliciano envolvido em homicídio 

o Portal dos Procurados 
divulgou ontem um cartaz 
para ajudar a delegacia 
de Homicídios da Capital 
(dHC) e ao grupo de atu-
ação Especial de Combate 
ao Crime organizado (ga-
eco) do Ministério Públi-
co, com informações que 
possam localizar e prender 
lincoln Brandão da Cruz 
dos Santos, 32 anos, sus-
peito de envolvimento em 
um homicídio, em feve-
reiro, em guaratiba, Zona 
oeste do Rio. 

Na última segunda-
-feira, a especializada e 
o gaeco realizaram uma 
operação para prender os 
quatro denunciados pelo 
homicídio. Na ação, foram 
presos diego de albu-
querque Forte e Maurício 
lopes dos Santos. José 
Carlos luiz da Silva já 
estava preso e o mandado 
foi cumprido no presídio, 
já lincoln  é considerado 
foragido da Justiça.

No dia do crime, Fran-
cisco adriano Tomás, foi 
executado com pelo me-
nos 44 tiros efetuados por 
lincoln e José Carlos. Se-
gundo as investigações, 
também participaram do 
assassinato os milicianos 
diego de albuquerque e 

Maurício lopes. a polí-
cia aponta que o  crime 
foi cometido por questão 
financeira. Segundo inves-
tigações, vítima tinha uma 
dívida com a milícia. 

de acordo com as inves-
tigações, após o assassina-
to, os criminosos também 
roubaram pertences do 
corpo e da residência da 
vítima e ameaçaram ao 
menos uma testemunha.

os quatro foram de-
nunciados pelo gaECo/
MPRJ por homicídio e 

furto. lincoln, diego e 
José Carlos também foram 
denunciados por consti-
tuição de milícia privada. 
diego foi denunciado, 
ainda, por coação no curso 
do processo, por ter ame-
açado uma testemunha 
caso denunciasse o cri-
me. Quem tiver qualquer 
informação a respeito da 
localização de lincoln, 
denuncie pelos seguintes 
canais abaixo: - Whatsa-
pp Portal dos Procurados: 
(21) 98849-6099

PRF e Polícia Civil apreendem 
40 KG de pó puro na Via Dutra

uma operação conjun-
ta da Coordenadoria de 
Recursos Especiais da 
Polícia Civil (CoRE) e 
da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreen-
deu 40 tabletes de co-
caína pura na Serra das 
araras, em Piraí/RJ, na 
noite da última segunda-
-feira. os agentes da 
PRF realizavam fiscali-
zação de rotina, com o 
apoio da Polícia Civil, 
para reprimir a entrada 
de armas, munições e 
drogas no estado do Rio 
de Janeiro, quando abor-
daram um veículo Ford/
Fusion que vinha de São 
Paulo.

durante a abordagem, 
o motorista identificado 
como Fernando de Sen-
zi, de 37 anos, mostrou 

nervosismo que chamou 
a ateção dos policiais. 

durante as buscas no 
veículo, que contaram 
com o auxílio de cães 
farejadores, os agentes 
encontraram a droga,que 
seria entregue a narco-
traficantes do Rio. 

de acordo com as diuas 
corporações, a apreensão 
representa um prejuízo 
de aproximadamente R$ 
1 milhão aos criminosos. 

o motorista disse aos 
policiais que iria rece-
ber a quantia de R$ 5 mil 
para levar a droga da ci-
dade de São Paulo até o 
Shopping via Brasil, no 
bairro de irajá, Região 
Metropolitana do Rio. 

o suspeito e as drogas 
foram levados para a Ci-
dade da Polícia. Ele foi  
autuado por tráfico inte-
restadual de entorpecen-
tes.

REPRodução 

Civil investiga ligação do tráfico com produtora de videoclipes 
agentes da 72ª dP 

(Mutuá) cumpriram 
ontem um mandado de 
busca e apreensão na 
produtora, responsável 
pela filmagem de pelo 
menos dois videoclipes 
no Complexo do Sal-
gueiro, em São gonça-
lo, uma das áreas mais 
violentas da na Região 
Metropolitana do Rio. 
os policiais querem 
saber de onde vem as 
armas usadas nas gra-
vações.

o videoclipe mos-
tra homens armados, 
com fuzis e pistolas. 
a produtora alega que 
as armas utilizadas na 

gravação são réplicas. 
“aviso! Todas as armas 
utilizadas nas imagens 
a seguir são para fins 
cinematográficos. Por-
tanto não devem ser le-
vados a sério”, diz um 
aviso no início de um 
dos vídeos.

além de retratar o dia 
a dia de traficantes da 
localidade, com cita-
ções de lideranças do 
Complexo do Salguei-
ro, MC’s e figurantes 
aparecem portando vá-
rios tipos de armas. Se-
gundo a polícia, o dono 
da produtora foi leva-
do para delegacia para 
prestar esclarecimentos 

e ainda não apresentou 
documentos que com-
provem o aluguel das 
réplicas. a polícia dis-
se ainda que o homem 
confirmou ter recebido 
um valor em espécie 
para fazer as gravações.

“Em um dos clipes, 
por exemplo, aparece 
uma pistola com Kit 
Rajada. Portanto, há 
suspeitas que armas re-
ais tenham sido utiliza-
das. Também queremos 
saber a origem dos car-
ros de luxo que apare-
cem nas gravações no 
interior da comunida-
de”, explicou o delega-
do allan duarte.

REPRodução

muLher moreta dentro de Casa 
o corpo de uma 

mulher foi encontra-
do sem roupa dentro 
de uma casa na Rua 
José ullmann, no 
bairro de Piabetá,em 
Magé. Ela estava 
com as mãos amar-

radas para trás, com 
fios em volta do pes-
coço e amordaçada. 
a vítima tinha idade 
aproximadamente 
entre 35 a 40 anos.

a Polícia Militar 
informou que ouviu 

de testemunhas que 
o principal suspeito é 
o dono da residência, 
que fugiu do local. 
a delegacia de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (dHBF)
vai investigar o caso.

família e amigo são executados 
em chacina perto de garimpo

MaTo gRoSSo - 
Quatro pessoas foram 
executadas em uma 
chacina na saída do 
garimpo de aripuanã, 
a 976 km de Cuiabá, 
no último sábado. os 
corpos foram encon-
trados por oradores da 
região, na segunda-
-feira, depois familia-
res registraram o de-
saparecimento de uma 
das vítimas na Polícia 
Civil.

de acordo com a in-
vestigação, no dia do 
crime, pela manhã, as 
cinco vítimas desciam 
a serra no garimpo 
quando foram aborda-
das por quatro homens 
armados que bloquea-
ram a estrada usando 
uma caminhonete.

as vítimas, então, 
foram algemados, le-
vadas para uma estra-
da, em direção ao mu-
nicípio de Juína, e, em 

seguida, executadas.
Foram mortos Elzi-

lene Tavares viana, 
de 41 anos, conhecida 
como Babalu; o filho 
dela, luiz Felipe via-
na antônio da Silva, 
de 19 anos; o marido 
dela, leôncio José 
gomes, de 40 anos; e 
Jonas dos Santos, de 
25 anos.

Segundo o boletim 
de ocorrência, Jonas, o 
amigo, iria para Juína, 
a 737 km de Cuiabá, 
e pegou carona com 
a família. uma quinta 
pessoa que estava com 

o grupo sobreviveu. 
Segundo a polícia, a 
mulher não foi morta 
porque disse que esta-
va grávida.

após o crime, os sus-
peitos incendiaram um 
dos veículos e o fogo 
atingiu um dos corpos 
— os demais foram 
encontrados com feri-
mentos. as investiga-
ções estão em anda-
mento para identificar 
os suspeitos e escla-
recer a motivação do 
crime. a sobrevivente 
ainda vai ser ouvida 
pela polícia. 

aRQuivo PESSoal

Foram mortos Elzilene Tavares Viana, o marido, 
Leôncio José Gomes, e o filho dela, Luiz Felipe Viana 

Antônio da Silva, além de um amigo da família 
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aNdRÉ MoREiRa / volTaço

Tensão no ninho do UrUBU haBiTação

Governo do rJ licitará reforma
 de 187 prédios em oito conjuntos 

 Unidades habitacionais estão na capital e Baixada Fluminense
divulgação

a Empresa de 
obras Públi-
cas do Esta-

do do Rio de Janeiro 
(Emop), vinculada à 
Secretaria de Esta-
do de infraestrutu-
ra e obras (Seinfra),  
anunciou licitação nos 
dias 25, 26 e 27 des-
te novembro (quarta, 
quinta e sexta-feiras), 
cerca de R$ 21,2 mi-
lhões nas obras de 
reforma de 187 pré-
dios, que beneficia-
rão 5.660 famílias de 
baixa renda residen-
tes em oito conjun-
tos habitacionais da 
Companhia Estadual 
de habitação (Cehab). 
as informações sobre 
os pregões eletrôni-
cos foram publicadas 
no Diário Oficial do 
último dia 10. loca-
lizados na capital e 
em Nova iguaçu, os 

condomínios rece-
berão melhorias nas 
áreas comuns, pintura 
nas fachadas e cor-
redores, reforma nas 
coberturas e caixas 
d’água. Com recursos 
do Fundo Estadual de 
Habitação de interes-
se Social (Fehis), o 
investimento médio 
estimado por família 
é de R$ 3,7 mil.

Essas reformas fa-
zem parte de uma sé-
rie de ações que esta-
mos adotando na área 
da habitação no esta-
do do Rio de Janeiro, 
o que inclui também 
construção de novas 
unidades habitacio-
nais. São iniciativas 
que levam dignidade 
aos moradores e que 
promovem qualida-
de de vida aos mais 
humildes, uma mis-
são dada a nós pelo 
governador Cláudio 
Castro ? diz o secre-
tário estadual de in-

O Tertuliano Potyguara, em Nova Igua-
çu, será um dos reformados pelo gover-

no estadual

No município 
de Nova iguaçu, 
as melhorias se-
rão executadas nos 

conjuntos habita-
cionais Tertuliano 
Potyguara e Santa 
Eugênia, na Rua 

Benedito Kelly, 
400, Quadra 22, 
lote 1. No primei-
ro, serão investidos 

aproximadamente 
R$ 4,6 milhões, nas 
obras que benefi-
ciarão 70 prédios, 

habitados por 1.400 
famílias. No se-
gundo, serão cerca 
de R$ 2,4 milhões 

nas intervenções 
que contemplarão 
27 prédios com 660 
famílias.

noVa iGuaçu no roteiro das reformas 

fraestrutura e obras, 
Bruno Kazuhiro.

Nos conjuntos ha-
bitacionais Cidade 
de deus e Margari-
da, em Jacarepaguá, a 
previsão do governo 

do Estado é investir 
cerca de R$ 4,2 mi-
lhões na reforma de 
28 prédios, onde re-
sidem 1.120 famílias. 
Nos condomínios 
dom Pedro i e Rua da 

gazela, em Realengo, 
serão em torno de R$ 
4,4 milhões em obras 
que contemplarão 24 
prédios com 960 fa-
mílias. Nos conjuntos 
Bento Cardoso, na 

Penha, e Zaira duna, 
em Brás de Pina, se-
rão destinados cerca 
de R$ 5,6 milhões na 
reforma de 38 pré-
dios, onde residem 
1.520 famílias.

Governo libera R$ 409 milhões para 
projetos de tecnologias da internet

o Ministério das Co-
municações (Minicom) 
anunciou na terça-feira 
(24) o repasse de R$ 409 
milhões para investimen-
tos no desenvolvimento 
e ampliação de tecnolo-
gias de internet das coisas 
em sistemas agrícolas, de 
transporte, de saúde e de 
segurança, e em soluções 
para internet 5g. os recur-
sos são provenientes do 
Fundo para o desenvol-
vimento Tecnológico das 
Comunicação (Funttel), 
que completa 20 anos esta 
semana. 

de acordo com o go-
verno federal, os recursos 
vão financiar 17 projetos, 
em um prazo de 36 meses, 
a partir de operações de 
crédito viabilizadas pelo 
Banco Nacional de de-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNdES) e da 
Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), em-
presa pública vinculada 
ao Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Cada insti-
tuição receberá R$ 204,9 
milhões. O limite de fi-
nanciamento é de até R$ 
30 milhões por entidade 
ou empresa beneficiária a 
cada 24 meses, mas esse 
valor poderá ser ampliado 
mediante autorização es-
pecífica do conselho ges-

tor do Funttel. 
“a gente elencou duas 

prioridades. a primeira é 
usar esses R$ 200 milhões 
para dar acesso a conexão 
de internet para cerca de 
800 mil pessoas. E a se-
gunda, usar esses recur-
sos para toda a cadeia de 
telecomunicações e ino-
vação”, destacou o presi-
dente do BNdES, gus-
tavo Montezano, durante 
cerimônia que marcou a 
transferência dos recursos 
do Ministério das Comu-
nicações para o banco. 

a expectativa do gover-
no é que os projetos pos-
sam gerar até 41 mil novos 
empregos diretos e indire-
tos no país, além de au-
mentar a competitividade 
da indústria brasileira de 
telecomunicações.

Segundo o Minicom, 
o repasse deste ano é o 
maior montante anual já 
liberado pelo Funttel des-

de a sua criação, uma alta 
de 36% em relação a 2019, 
e quase quatro vezes supe-
rior à média anual de re-
passes feitos entre 2001 e 
2018. o Funttel foi criado 
em 2000 com o objetivo 
de estimular projetos de 
inovação tecnológica, a 
capacitação de pessoas, o 
fomento à geração de em-
pregos e a promoção do 
acesso de pequenas e mé-
dias empresas a recursos 
de capital.  

a gestão deste fundo 
está no âmbito do Ministé-
rio das Comunicações. o 
recurso é formado a partir 
0,5% sobre o faturamen-
to líquido das empresas 
prestadoras de serviços 
de telecomunicações e 
contribuição de 1% sobre 
a arrecadação bruta de 
eventos participativos re-
alizados por meio de liga-
ções telefônicas. (Fonte: 
agência Brasil)

TSE registra 264 crimes de violência 
contra candidatos desde janeiro

de janeiro até agora, o 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) contabilizou 
264 crimes de violência 
contra candidatos e pré-
-candidatos nas eleições 
municipais 2020. des-
ses, chegam a 100 os ho-
micídios consumados ou 
tentados.

os números do levan-
tamento parcial foram 
apresentados na terça-
-feira (24) pelo presiden-
te do TSE, luís Roberto 
Barroso, e representam 
um aumento de cinco 
vezes em relação ao re-
gistrado no mesmo pe-
ríodo de 2016, ano das 
eleições municipais an-
teriores, quando foram 
registrados 46 crimes de 
violência contra candi-
datos.

vale lembrar que em 
novembro de 2016 o se-
gundo turno das eleições 
já havia ocorrido. Neste 
ano, devido ao adiamen-
to da votação provocado 
pela pandemia do novo 
coronavírus, o segundo 
turno será realizado ape-
nas em 29 deste novem-
bro.

os dados incluem 
ocorrências registradas 
antes da confirmação 
das candidaturas, em se-

tembro deste ano. Nesses 
casos, foram contabili-
zados crimes contra pes-
soas que se declaravam 
dispostas a concorrer a 
eleição.

Em um pronunciamen-
to divulgado na mesma 
terça (24), Barroso des-
tacou como ponto de 
atenção o aumento dos 
crimes contra candidatos 
nas eleições deste ano. 
“a violência é incompa-
tível com a democracia. 
É preciso jogar limpo 
e civilizadamente e os 
órgãos de segurança pú-
blica estão vigilantes em 
relação ao crime organi-
zado”, disse ele.

Homicídios e
 ameaças

de acordo com as in-
formações do TSE, dos 

100 homicídios tentados 
ou consumados contra 
candidatos desde janeiro, 
67 ocorreram somente 
em outubro e dezembro, 
quando todas as candida-
turas já estavam confir-
madas pelos partidos.

desde janeiro, 45 can-
didatos e pré-candidatos 
foram assassinados, 12 
dos quais entre outubro e 
novembro. a maior parte 
dos casos ocorreu no Su-
deste.

Em relação às amea-
ças, foram 146 registros 
desde janeiro até o mo-
mento, 109 dos quais en-
tre outubro e novembro. 
Também desde o início 
do ano, o TSE contabi-
lizou 18 crimes de lesão 
corporal conta candi-
datos e pré-candidatos. 
(Fonte: agência Brasil)

TSE

aBR 

Repasse do Funttel 
será operacionalizado 
pelo BNDES e pela Fi-
nep, informa o Ministé-
rio das Comunicações

 Barroso informou 
que chegaram a 100 os 
homicídios consumados 

ou tentados    
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sul fluminense

quatis inscreve para 
pré-matrícula até dia 27

Procedimento destina-se aos alunos que vão ingressar nas unidades escolares e nas creches em 2021

divulgação/PMQ

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

a Prefeitura de 
Quatis, através 
da Secretaria 

Municipal de Educa-
ção, está com as ins-
crições abertas para a 
pré-matrícula escolar 
da Rede Municipal de 
Ensino para o ano le-
tivo de 2021. as ins-
crições seguem até o 
dia 27 de novembro e 
destina-se aos alunos 
que vão ingressar nas 
unidades escolares e 
nas creches; aos que 
pretendem mudar de 
escola em 2021; ou 
no caso daqueles cuja 
fase seguinte dos seus 
estudos não seja dis-
ponibilizada na unida-
de aonde se encontram 
matriculados.

as inscrições podem 
ser realizadas de duas 

formas: Na presencial, 
o responsável pelo alu-
no deverá se dirigir até 
a escola onde preten-
de a vaga e preencher 
o formulário de ins-
crição. Para o ensino 
regular o atendimento 
será das 9 às 15 horas. 
Para o EJa (Ensino de 
Jovens e adultos) o 
horário de funciona-
mento será das 13 às 
19 horas.

 Preencher
 cadastro 

a outra maneira de 
realizar a pré-matrí-
cula é acessando a pá-
gina da Prefeitura de 
Quatis na internet no 
endereço www.quatis.
rj.gov.br e preencher 
o cadastro com os Ha 
todas as orientações e 
documentos necessá-
rios para efetuar a pré-

As inscrições podem ser realizadas de 
forma presencial ou pelo site 

a previsão é de que no 
dia 18 de dezembro seja 
divulgada a lista dos alu-
nos distribuídos por es-
colas e creches. depois 
da divulgação, entre os 
dias 26 e 29 de janeiro de 

2021, será aberto o prazo 
para a efetuação das ma-
trículas. Para o ensino re-
gular, o atendimento será 
das 7 às 12 horas. Já para 
o EJa, as escolas estarão 
funcionando no horário 

de 13 às 18 horas. Quem 
tiver dúvidas pode procu-
rar a Secretaria Munici-
pal de Educação. o horá-
rio de atendimento é de 9 
às 15 horas.

a Secretaria Munici-

pal de Educação informa 
ainda que, excepcional-
mente em 2020, as reno-
vações de matrículas para 
2021 serão automáticas, a 
não ser que haja solicita-
ção de transferência por 

parte do responsável.
devido à pandemia, os 

procedimentos adminis-
trativos como assinatura 
de formulário de renova-
ção, atualização de dados 
e documentos acontece-

rão na ocasião do início 
do ano letivo quando as 
secretarias das escolas 
farão o chamado para os 
responsáveis comparece-
rem a unidade de ensino 
para a regularização.

renoVação de matríCuLa

-matrícula.
“a pré-matrícula nos 

permite ter um de-
monstrativo inicial do 
número de crianças e 

alunos que farão par-
te da rede no próximo 
ano. Com isso, teremos 
a condição de realizar 
a distribuição dos es-

tudantes inscritos entre 
as creches e as escolas 
municipais, segundo a 
disponibilidade de va-
gas em cada uma das 

instituições escolares 
do município”, explica 
a secretária de Educa-
ção do município, Pa-
trícia vidal.

Porto encerra rematrícula dia 30
a Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e 
Turismo (SMECT) come-
çou no dia 17 deste mês e 
conclui no próximo dia 30, 
o procedimento de rema-
trícula de estudantes, para 
o ano letivo 2021 na Rede 
Municipal de Ensino. Esse 
processo é voltado para os 
seguintes níveis escolares: 
anos iniciais (Berçário; 
Maternal i, ii e ii; e Pré i 
e ii); Ensino Fundamental 
(do 1° ao 9° ano) e Educa-
ção de Jovens e adultos - 
EJa (Ensino Fundamental 
e Ensino Médio).

o processo de rematrí-
cula acontece somente nos 
dias úteis e é divido em 
dois horários: das 8h às 
14h em escolas com dois 
turnos; e das 8h às 20h nas 
unidades com três turnos 
escolares. as únicas unida-
des que possuem três tur-
nos escolares são: Escola 
Municipal Maria Hortência 
Nogueira e CiEP Brizolão 
487 - oswaldo luiz go-
mes. as demais unidades 
atendem em dois turnos.

devido à pandemia da 
Covid-19, é obrigatório o 
uso de máscaras e em caso 
de filas, deverá ser manti-
da a distancia mínima de 
1,5 metros entre cada pes-
soa. outras medidas pre-
ventivas como aferição de 
temperatura e sanitizantes 
também estarão dispostos 

nas unidades durante o pro-
cesso de rematrícula e ma-
trícula.

Matrícula
Já o procedimento de 

matrícula acontece de 1° a 
18 de dezembro, também 
em dias úteis e nos seguin-
te horários: das 8h às 14h 
para as escolas com dois 
turnos e das 8h às 20h nas 
unidades com três turnos.

a Secretaria destacou 
ainda que para a matrícula 
no Ensino Fundamental da 
EJa, o estudantes deve ter 
idade mínima de 15 anos 
completos ou a completar 
até o dia 31 de janeiro de 
2021. Já na matrícula no 
Ensino Médio da EJa, a 
idade mínima dos estudan-
tes é de 18 anos completos 
ou a completar até o dia 31 
de janeiro de 2021.

a SMECT informou ain-
da, que no ato da matrícula 
é obrigatório a apresenta-
ção do original e da cópia 
dos seguintes documentos:

certidão de nascimen-
to ou casamento; carteira 
de identidade (estudantes 
maiores de 16 anos); cartão 
de vacina (estudantes até 
5 anos); - cartão do Siste-
ma Único de Saúde (SuS); 
declaração de Transferên-
cia (em caso de troca de 
escola); Histórico Escolar; 
Certificado de Alistamen-
to militar (para estudantes 
do sexo masculino maior 
de 18 anos); Número de 
Identificação Social - NIS 
(se for beneficiário de Pro-
grama de Transferência de 
Renda); laudo e docu-
mento comprobatório da 
emancipação de estudante 
(se for o caso); - documen-
to comprobatório emitido 
pelo Juiz da vara da infân-
cia e da Juventude quando 
se tratar de guarda, tutela 
família substituta e outro; 
quanto aos responsáveis: 
Carteira de identidade e 
CPF (no caso de Menos de 
18 anos) e comprovante de 
residência atualizado.

Resende realiza campanha
 de vacionação via drive-thru 

a Prefeitura de Resen-
de, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
promove amanhã uma 
campanha de vacinação 
da Triviral e dupla viral 
em sistema drive-thru. a 
ação irá acontecer de 9h 
às 16h, na Área de Expo-
sições, situada na aveni-
da Coronel Professor an-
tônio Esteves, Campo de 
aviação.  

o público-alvo desta 
campanha em drive-thru 
é formado por adultos de 

20 a 49 anos que poderão 
ser imunizados com a va-
cina que previne contra 
o Sarampo, Caxumba e 
Rubéola. Para serem imu-
nizados, os interessados 
devem apresentar nesta 
quinta-feira os seguintes 
documentos: documento 
oficial com CPF ou cartão 
do SuS e caderneta de va-
cinação. o uso de másca-
ra é obrigatório. 

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde a va-
cinação adotada em siste-

ma drive-thru é para evi-
tar as aglomerações nos 
postos de saúde durante a 
pandemia do coronavírus. 
Neste sistema a popula-
ção pode ser imunizada 
contra o sarampo, caxum-
ba e rubéola sem sair dos 
veículos.  o Secretário 
Municipal de Saúde, ale-
xandre vieira reforça que 
este sistema é seguro e 
evita o contato direto das 
pessoas com outras que 
não sejam os profissionais 
de saúde.  

REPRodução 

divulgação/PMPR

Imunização 
acontece de 9h às 
16h, na Área de 

Exposições

itatiaia tem obras de recuperação asfáltica
a Prefeitura de itatiaia, 

através da Secretaria Mu-
nicipal de obras e Servi-
ços Públicos segue dando 
continuidade ao trabalho 
de recuperação asfáltica 
das vias do município. on-
tem (24), as equipes estão 
realizando o serviço em 
ruas dos bairros vila Mag-
nólia e Jardim itatiaia.

o cronograma de ações 
continuará no decorrer dos 
próximos dias. a previsão 
é que os próximos bairros 
a receberem as equipes 
sejam Nova Conquista, lo-
calidades de Penedo e de 
Maromba.

durante o trabalho, a 
guarda Civil Municipal 
vem auxiliando no fecha-

mento de ruas e organiza-
ção do trânsito nas vias. 
desde o início das ações 
de melhoria, as equipes 
já passaram por ruas nos 
bairros Nova Conquista, 
Centro, Penedo, Jardim 
Paineiras, vila Maia, vila 
Esperança, Jardim itatiaia, 
Campo alegre, Marechal 
Jardim.
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ingredientes

modo de preparo

CosteLinha 
assada Com
 mandioCa

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas 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 ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

estroGonofe 
de Carne

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
Acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
DECRETO LEGiSLATiVO  nº 4120  DE 24  DE nOVEMBRO DE 2020.

“Abre em favor do Fundo Municipal de Cultura de Belford Roxo – FMCBR, 
Crédito Extraordinário de R$ 3.105.580,95 (Três milhões, cento e cinco mil, 
quinhentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), destinados a despesas 
urgentes e imprevistas.” 

Autoria: MESA DiRETORA

  Faço  saber, que a CÂMARA MuniCipAL DE BELFORD ROxO, 
Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou o seguinte, 

DECRETO:
Art. 1º - Os recursos financeiros necessários à execução das despesas realizados 
nessas rubricas deverão ser provenientes nos Programas de Trabalho, nos 
Elementos de Despesas e fontes de recursos especificadas abaixo.

Art. 3º - A operacionalização do Programa das Ações Emergenciais destinadas 
ao Setor Cultural a serem adotadas durante o Estado de Calamidade Pública, 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020.
Art. 2º - O presente Decreto Legislativo visa ratificar o Decreto nº 4975, de 28 de 
outubro de 2020, do Poder Executivo. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Anexo i
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE pROGRAMA DESpESA FOnTE SupLEMEnTAÇÃO

FMCBR FMCBR 76.01.13.392.040.1.120 3.3.90.36.00 99 1.105.580,95

FMCBR FMCBR 76.01.13.392.040.1.120 3.3.90.39.00 99 2.000.000,00

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 

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 

24 DE NOVEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 25/11/2020 – CÓD-PMBR 220.

DECRETO N° 4.985, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.540.000,00 
(Dois milhões, quinhentos e quarenta mil reais), para reforço das dotações consig-
nadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Munici-
pal 1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 2.540.000,00 (Dois milhões, 
quinhentos e quarenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo 
I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 

conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
                                                                                 

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-
TAÇÃO

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.2.90.21.00 00 100.000,00

SEMFA SEMFA 05.01.28.846.102.0.002 3.3.90.47.00 00 650.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 92 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 620.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.39.00 16 1.070.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.51.00 92 100.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 16 620.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.104.2.136 3.3.90.30.00 16 1.070.000,00

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 750.000,00
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ingredientes

modo de preparo

ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

Aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
Regue com o shoyu 
e o saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
Refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
Aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
Em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºC 190 ºC), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

500 gramas de fei-
jão preto2 cebola 
picadas2 dentes de 
alho4 colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo 
de legumes2 cenoura 
picadas500 gramas 
de abóbora japonesa 
picada1 chuchu300 
gramas de mandioca 
(aipim ou macaxeira) 
cozida• repolho pica-
do a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Cozinhe o feijão. Re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
Acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, 
a mandioca, o caldo 
de legumes, o shoyu 
e o louro. Cozinhe por 
10 minutos.
Devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. Ferva 
até as folhas estarem 
ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

Lasanha 
VeGetariana

feiJoada 
VeGetariana

modo de preparo

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº2782/SEMAD/2020 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA, do cargo em comis-
são de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº2783/SEMAD/2020 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANA CLAUDIA ALVES AMORIM, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretária Municipal de Saúde.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA N.º 513/SEMAD/2020 DE 31 DE JANEIRO DE 2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 
014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
AVERBAR, em ficha funcional da servidora MARIA APARECIDA DOS SANTOS CA-
MILO, matrícula 10/20.355, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotada no 
Gabinete do Prefeito - GP. O tempo de serviço de 1.258(Hum mil, duzentos e cin-
qüenta e oito) dias, correspondendo a 03(Três) anos, 05(cinco) meses e 13(treze) 
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Câmara Municipal de 
Belford Roxo  - CMBR  que integram o processo administrativo nº. 04/4142/2018. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção.

PORTARIA Nº  2766/SEMAD/2020  DE  11  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 Comple-
mentar nº 014 de 31/10/97.

R E S O L V E:
DEMITIR NORMA SUELY FURTADO DE MORAES  função de Professor 1ª a 4ª 
Série, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, matrícula nº 10/53.130 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

Republicado por ter saído com incorreção.

PORTARIA Nº  2784/SEMAD/2020  DE 24 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.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor HENRIQUE BRINCK ocupante do Cargo de Auditor Fiscal, 
matrícula nº 10/20.905, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, con-
forme o contido nos autos do Processo nº 04/3037/2019.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

20/11/2005 a 19/11/2010 08/09/2020 a 08/12/2020

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

PORTARIA Nº  2785/SEMAD/2020  DE  24 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.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor JOÃO CANDIDO RIBEIRO NETO ocupante do Cargo de Au-
ditor Fiscal, matrícula nº 10/04.492, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/895/2019

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

24/01/2010 a 23/01/2015 04/01/2021 a 03/04/2021

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

PORTARIA Nº  2786/SEMAD/2020  DE 24 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.

R E S O L V E :
Conceder a servidora MARIA DA PENHA MANSINE SILVA ocupante do Cargo 
de Professor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/05.750, LICENÇA PRÊMIO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/6577/2019.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/1995 a 01/03/2000 03/08/2020 a 02/11/2020

02/03/2000 a 01/03/2005 03/11/2020 a 02/02/2021

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

PORTARIA Nº  2787/SEMAD/2020  DE  24 DE NOVEMBRO DE 2020
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais 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 PRISCILA SILVA FERREIRA PACHECO, ocupante do Cargo de Professor 
de 1ª a 4ª Série, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 
10/52.951, PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE 
INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  01/02/2020, 
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/377/2020. A publicação deste ato 
visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº  2788/SEMAD/2020  DE  24 DE NOVEMBRO DE 2020
Tornar sem efeito, a PORTARIA Nº2649 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020, publicada 
em 15 de outubro de 2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de regis-
tro nos assentamentos funcionais.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000026/2020.
CONTRATO: 005/SECOM/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDER O NA-
TAL LUZ COM ILUMINAÇÃO DECORATIVA NOS ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS, 
INCLUINDO MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, NO MUNICÍPIO 
DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais).
PRAZO: 53 (cinquenta e três) dias, e começará a fluir a partir da publicação.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.04.131.081.2083.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENHO: 1511/2020.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2020.

ANDRE ROCHA MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -  COM-
SEA 

RESOLUÇÃO Nº 005/2020 – COMSEA-BR DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre o processo de escolha dos representantes da Sociedade Civil para 
compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belford Roxo 
– COMSEA/BR, gestão 2020/2022.”
CONSIDERANDO a análise da documentação das entidades inscritas feitas pela 
Comissão Eleitoral, instituída pela Resolução nº 003/COMSEA/2020.
CONSIDERANDO os critérios aprovados pela Plenária do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Belford Roxo, no dia 30 de outubro de 2020 e 
instituído pela Resolução nº 003/COMSEA/2020.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 11.346 de 15 setembro de 2006, 
com o Decreto nº 6.272 de 2007, o Decreto nº 6.273 de 2007 e o Decreto nº 7.272 
de 2010.
CONSIDERANDO a Lei Municipal de nº 1.565 de 21 de novembro de 2017.
CONSIDERANDO a Lei Municipal de nº 1.601 de 12 de novembro de 2019, que 
revoga a Lei Municipal de nº 1.564 de 21 de novembro de 2017.
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belford Roxo – COM-
SEA/BR, órgão consultivo e formulador das políticas e ações na área de Segurança 
alimentar e nutricional, conforme as Leis Municipais de nº 1.565 de 21 de novembro 
de 2017 e a Lei nº 1.601 de 12 de novembro de 2019.

RESOLVE:
Art. 1º -  Declarar deferidas as inscrições das entidades, organizações e órgãos de 
assistência, identificadas no art. 4º RESOLUÇÃO Nº 002/2020 – COMSEA-BR, habi-
litando-as a participarem do fórum da escolha dos representantes da Sociedade Civil 
para compor o COMSEA-BR, mandato 2020/2022, que ocorrerá no dia 30 de no-
vembro de 2020, às 10 horas, na Sala de Reunião do Prédio Estação da Cidadania/
SEMASC, sito à Av. Retiro da Imprensa, 1423, Piam, Belford Roxo, CEP. 26112-180;

001/2020 CENTRO DE TERAPIA PARA DEPENDENTES QUIMICOS QG DA PAZ

002/2020 CASA LAR VIVA RIO - CALVIRIO

003/2020 AVICRES – ASSOCIAÇÃO VIDA NO CRESCIMENTO E NA SOLIDARIEDADE - 
CASA DA ESPERANÇA  

004/2020 ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

005/2020 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AFOXÉ RAÍZES AFRICANAS

006/2020 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RESGATANDO VIDAS

007/2020 ABRACES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REABILITAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 
CEGOS E SURDOS

008/2020 CASA DE REPOUSO NOSSO LAR - CRNL 

009/2020 ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PERMANENTE DE MULHERES DE POLITICA PUBLI-
CA DA BAIXADA FLUMINENSE E TERRITÓRIO NACIONAL

010/2020 INSTITUTO NOVA ESPERANÇA

011/2020 ASSOCIAÇÃO DEUS CUIDA DE MIM

012/2020 GRUPO DA FRATERNIDADE JULIO FORAIN

Art. 2º -  Declarar o resultado do recurso administrativo interposto pela entidade e 
organização de assistência, que não tive sua inscrição habilitada ou deferida. Está 
indeferida a inscrição da entidade e organização de assistência, identificada a se-
guir, com seus respectivos motivos de fato e de direito:

0013/2020    Federação da Mulheres Artesãs de Belford Roxo

1 – O não cumprimento dos requisitos elencados nos incisos I e II do artigo 4º da 
Resolução nº 002/2020/COMSEA-BR de 06/10/2020. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Leda Maria Domingues             Maria Isabel Vitorino
          Membro da Comissão Eleitoral          Membro da Comissão Eleitoral

Amanda Ferreira da Silva Nunes
Membro da Comissão Eleitoral
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 FUTeBol de Base

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

o Nova iguaçu 
Futebol Clu-
be segue reve-

lando talentos para os 
grandes clubes do país. 
depois de ver Thaigo, 

de 17 anos, indo para o 
Corinthians, desta vez é 
o lateral-esquerdo Pv, 
de 19 anos, quem ruma 
para o Botafogo. Ele in-
tegrará o elenco sub-20 
do glorioso.

Pv estava na equipe 
profissional e era titu-

lar em algumas partidas 
da excelente campanha 
que o Nova iguaçu faz 
no Campeonato Carioca 
da Série B1. Ele vinha 
sendo observado pelo 
Botafogo há algum tem-
po.

“É gratificante ver 

mais um jogador no 
qual sempre acredita-
mos receber oportuni-
dade como essa. Ele e 
sua família confiaram 
no nosso trabalho e 
sensibilidade de saber 
o momento certo de ir. 
acredito que ele está 

pronto para brilhar com 
a camisa do Botafogo”, 
destacou o presidente 
do clube laranja, Jânio 
Moraes.

Pv até já estreou ves-
tindo a camisa alvine-
gra. Foi domingo pas-
sado, no empate em 0 

a 0 do Botafogo com o 
goiás no Estádio Hailé 
Pinheiro, em goiânia, 
pelo Campeonato Bra-
sileiro Sub-20. 

“desejamos todo su-
cesso do mundo para o 
nosso fruto!”, finaliza 
Jânio Moraes.

Presidente Janio Moraes com o lateral-esquerdo, 
novo reforço do sub-20 do Glorioso

da Baixada para o foGão
Formado pelo Nova Iguaçu, PV assina contrato com o Alvinegro da Capital


