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Casal é morto a facadas
pelo filho ‘cracudo’
7

divulgação

Assassinato a sangue frio

Policial mata motorista de aplicativo após discussão em posto de combustível.
Diego Soares Barone Campelo Sampaio, de 37 anos, foi atingido por dois disparos. Briga
teria começado por causa da demora na fila de abastecimento. Abalada e revoltada, família
pede justiça e prisão do assassino.
7

Cabo da PM é um dos
executores de bicheiro
Divulgação/Polícia Civil

realidade virtual
O aluno Ítalo Jair
viu o Jardim Botânico
de perto através dos
óculos de realidade
virtual

7

DRFA agarra
suspeitos
de roubos
de carros
e cargas
7

Bolsista da
Faperj está na
final de festival
científico
internacional
4

Os 15 mil alunos do Programa de Educação Ambiental
(PEA) de Belford Roxo vão ganhar óculos especiais para
visitas ao Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. A iniciativa
é resultado de uma parceria entre as Secretarias de Meio
Ambiente e Educação com o Instituto Jardim Botânico.
3

Divulgação/PMBR

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)
identificou quatro suspeitos da morte do contraventor Fernando Miranda Iggnácio,um dos
quais o policial militar
Rodrigo da Silva das Neves (foto).Na casa dele,
os agentes apreenderam
fuzis que teriam sido usados no crime.
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Aquele Abraço!!!
Aquele
Abraço!!!
abraço
especial
desta quinta

Nosso
(19) vai para Márcia Dias, do K-11,
Nova Iguaçu. Ativista social e promotora de eventos, ela já está nos preparativos visando a terceira edição do “Samba Natal
Sem Fome”, marcado para 13 de dezembro, na praça
principal do bairro onde reside.
Que o evento seja Sucesso total, Márcia! Aquele
abraço!!!

Ingred
Menezes

Carnaval só
com vacina

Divulgação

Com a expectativa
do carnaval carioca –
desfile das escolas de
samba do Grupo A na
Marquês de Sapucaí –
acontecer em 2021, no
meio do ano, os agitos
das quadras aumentaram nas últimas semana. A esperança voltou
e o sorriso no rosto dos
sambistas,
também.
O prenúncio de dias
melhores fez a Nação
Carnaval se movimentar, planejar eventos e
chamar todos de volta
aos espaços paralisados
pela pandemia do vírus
chinês.
É bom? É. Porém, a
Liga Independente das
Escolas de Samba do
Rio, a Liesa, deixou
bem claro: carnaval
com participação popular só depois que a vacina contra o vírus-praga
chegar. Então, é bom a
galera ficar atenta e não
acreditar muito. (Jota
Carvalho)

é a nova musa da

‘Camisa 10’
Ingred Menezes
chega para estrear
no próximo carnaval carioca como
a musa da Caçulinha da Zona Sul
Camisa 10. Niteroiense, musa fitness, professora
de Educação Física, empresária no
segmento fitness e
graduanda em nu-

trição, ela está feliz da vida com o
convite da escola.
“Com
certeza,
será uma experiência
incrível!
A primeira vez a
gente não esquece”, diz a bela
com ares profetizadores.
Além disso, a
beldade também

elaborou um programa para mulheres com foco
no bumbum e usa
sua rede social
para dar dicas de
nutrição, exercícios e alimentação saudável. Para
mais informações
acessem o instagram da musa @
ingredpersonall .

Diversão para os pretos

O SOMBRA

Divulgação

Envie sua denúncia ou elogio!

Djay Bieta será uma das
atrações do evento em
Madureira nesta sexta-feira, 20

horahmunicipios@gmail.com

Vereador ‘Cabeça de Árvore’
Aquele vereador vivia
tirando onda nos bastidores da Câmara. “Eu sou
o cara, aqui, na rua e em
casa”, vivia dizendo para
todos. O ‘zé ruela’ era motivo de risos e zoação dos

colegas de bancada e dos
conhecidos. Os vizinhos
riam dele o tempo todo. O
cara passou a ser tratado
nas rodas da Boca Maldita
por ‘cabeça de árvore’. Por
que será?

A história era outra

KILARIÔ AFRO BAILE
celebra Dia da Consciência Negra

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

expediente

pós meses parada por conta
da pandemia
do novo coronavírus, a
Kilariô Afro Baile volta
a fazer seu baile, que já
é referência de diversão
para o público preto. A
vigésima edição na cidade maravilhosa acontece no Viaduto Negrão
de Lima, em Madureira, na sexta-feira, 20 de

novembro, a partir das
22h, celebrando o dia
da Consciência Negra.
Segundo o idealizador Wes Silva, “a ideia
é resgatar e valorizar
nossas raízes, sempre
levando nossa cultura para frente. Quando
falamos de consciência negra, pensamos
sempre em algo negativo, em toda dor que
sofremos. Queremos
ressignificar isso, transformando a dor em resistência e celebrando a

nossa cultura”. Dentre
as atrações, estão nomes como a DJ Glau
Tavares, Djay Bieta,
DJ Wall, Afrolai, Joss
Dee e Anderson América tocando o melhor do
hip-hop, funk e black
music
Para a noite no viaduto mais conhecido da
cidade, o destaque fica
nas medidas de segurança adotadas visando
a realização segura do
evento. É obrigatório
o uso de máscara, além

de manter o distanciamento de 1,5 metros
entre as pessoas. Será
disponibilizado álcool
em gel para o público.
Os ingressos custam a
partir de R$10 e podem
ser comprados antecipadamente pela internet a fim de evitar filas.
https://www.sympla.
com.br/kilario-afro-baile---consciencia-negra---viadutodemadureira__1055180
Redes sociais: @kilarioafrobaile

Nosso agente farejador
Cão Misterioso conta mais
detalhes. “O vereador dizia que era o tal com as
mulheres e não admitia
ser chifrado pela mulher,
que, segundo ele, andava
no cabresto. Só de saca-

nagem, um dos colegas de
profissão resolvei tirar a
prova dos nove. Certa vez,
se aproximou da madame
do ‘bom de onda’ e fez
uma proposta indecente. A
dona aceitou, sob a condição de bico calado”.

Chifrudo por merecimento
“Durante o affair, o
colega do corno descobriu que sua amante descobrira aventuras do marido pelas
costas e resolveu dar
o troco, mesmo se
mantendo em casa
na maioria dos dias”,
prossegue o Farejador.
“Na pandemia ela o
corneia pouco, porém
o faz, mesmo assim.
O cornão não deixou

de sair com garotas e
funcionárias novinhas
da prefeitura, às quais,
paga um cachêzinho
nos encontros. Pelo
visto, o cenário não
mudará tão cedo. A
madame manda bala
trocada e se vinga do
marido sempre que
pode”, encerra Cão
Misterioso. *Por isso,
o SOMBRA não acredita em quem fala demais. (risos)
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Alunos de Belford Roxo vão
viajar na realidade virtual

Parceria

As 38 escolas da rede municipal de ensino vão receber óculos especiais para visita ao Jardim Botânico
Divulgação/PMBR

Importância da Educação ambiental
Ao lado dos vereadores eleitos Matheus igual a você
e Dudu Canella, o
secretário de Educação, Denis Macedo,
destacou a importância da educação ambiental nas escolas.

“Se ensinada desde
a infância, irá se enraizar não mente da
criança que poderá
ser um agente multiplicador”, resumiu.
Os alunos da Escola Municipal Bispo
Moacir de Oliveira,

Ítalo Jair e Suelen
Andrade de 9 anos
foram os primeiros
a usar os óculos.
“Gostei muito. Consegui ver as árvores
e plantas para todo o
lado em que eu olhava”, disse Ítalo Jair.

Milena Rodrigues, ao
lado da chefe do setor
de Visitas, Márcia Farapo e da Educadora
Ambiental, Isis Braga,

que receberam troféus
AMA (Amigos do
Meio Ambiente) concedidos pela Secretaria de Meio Ambiente.

Denis Macedo, Bernardo Mendes e Flávio Gonçalves testaram os
óculos de realidade virtual. A solenidade contou com representantes do
município de do Jardim Botânico

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s 15 mil alunos do Programa de Educação Ambiental (PEA)
de Belford Roxo vão
entrar na realidade
virtual. É que através
de uma parceria das
Secretarias de Meio
Ambiente e Educação
com o Instituto Jardim
Botânico, o programa
conseguiu para as 38
escolas óculos de realidade virtual para
visitas ao Jardim Botânico. Belford Roxo
é a primeira cidade
contemplada com o
projeto “Jardim Botânico vai às escolas”. A
solenidade foi realizada na Escola Municipal Bispo Moacir de

Oliveira, bairro Xavantes.
O projeto está previsto para iniciar em
2021. Segundo a coordenadora do PEA,
Aliene Dian, as visitas
ao Jardim Botânico
eram frequentes para
os alunos aprenderem
na prática sobre os
cuidados com o meio
ambiente. “O instituto percebeu esse nosso hábito e entrou em
contato conosco para
nos apresentar o projeto de realidade virtual”, explicou Aliene.
“Estamos em 70% das
escolas de primeiro
segmento, mas nosso objetivo é alcançar 100% da rede de
ensino”, acrescentou
o secretário de Meio
Ambiente Flavio Gon-

çalves.
Inovação e
tecnologia
Para entregar os óculos de realidade virtual, uma equipe do Instituto Jardim Botânico
foi até a solenidade e
explicou como funcionam. “Existem duas
maneiras de visitar o
Jardim Botânico de
forma virtual. Para as
duas é preciso baixar o
aplicativo Jardim Virtual. A primeira maneira é acessando pelo
telefone e a segunda
com o óculos que permite dar um giro de
360 graus”, explicou
o técnico do Centro de
Visitação,
Bernardo
Mendes. “Esse é um
trabalho de inclusão
através da inovação

STJ mantém prisão de Pastor
Everaldo e outros 8 investigados
Por maioria, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu ontem manter a
prisão preventiva do presidente nacional do PSC,
Pastor Everaldo, e de outros oito investigados na
Operação Tris In Idem
(“Três do mesmo”, em latim), que levou ao afastamento do governador do
Rio, Wilson Witzel.
Além de Everaldo, seguem atrás das grades: José
Carlos de Melo, apontado
pela Polícia Federal (PF)
como “o homem do dinheiro”; Victor Hugo Cavalcante, apontado como
doleiro do pastor; Mário
Peixoto; Cassiano Luiz;
Lucas Tristão; Juan Elias
Neves de Paula; Alessandro Duarte; Gothardo Lopes Netto.
Segundo o relator, ministro Benedito Gonçalves, não houve alteração
no quadro fático e jurídico
que sustentasse a revogação das prisões preventivas ou substituição por
outras medidas cautelares.
“O estado de liberdade dos
agravantes gera perigo e
justo receio de reiteração
criminosa, destruição de

provas, dissipação de bens
e valores”, afirmou o relator.
Durante a sessão da
Corte Especial, o ministro Napoleão Nunes Maia
foi o único a divergir. Ele
argumentou que a suposta organização criminosa
girava em torno do então
governador do Rio, que
está em liberdade. Por isso,
o ministro votou para que
os demais investigados tenham o mesmo tratamento.
“Não consigo entender
por que o governador está
em situação melhor do que
os outros”, afirmou. “Deve-se aplicar a todos um
tratamento cautelar igual,
todos estão na mesma censura. Todos devem estar na
mesma restrição de liberdade”, acrescentou Napoleão.
Afastamento de Witzel
por seis meses
No final de agosto, o STJ
determinou o afastamento
imediato do governador
Wilson Witzel (PSC) do
cargo pelo prazo de seis
meses. No lugar dele assumiu o vice, Cláudio Castro.
Witzel é apontado pela

Procuradoria-Geral da República (PGR) como líder
de uma organização criminosa que teria montado um
esquema para o desvio de
recursos públicos. Witzel
e outras 11 pessoas foram
denunciados pela PGR.
O Ministério Público
Federal (MPF) afirma ter
encontrado diferentes formas de desvio. Uma delas
era via o escritório de advocacia da primeira-dama,
Helena Witzel. O escritório, que não tinha nenhum
outro funcionário, recebeu R$ 554 mil entre 13
de agosto de 2019 e 19 de
maio de 2020, segundo o
MPF. A suspeita é que trata-se de propina para Witzel. Desse montante, R$ 74
mil foram repassados diretamente para o governador
afastado.
Wilson Witzel é alvo de
um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. No início
de novembro, um tribunal
misto formado na assembleia decidiu dar prosseguimento ao processo, que
agora está na fase de tomada de depoimentos e coleta
de provas.

e tecnologia. É uma
nova ferramenta de visitação”, acrescentou
a chefe do serviço de
Educação Ambiental,

Barroso faz balanço do
1º turno das Eleições 2020
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Luís Roberto Barroso,
fez um balanço do primeiro turno das Eleições Municipais de
2020, no início da sessão plenária de julgamento ma última terça-feira. Ele relatou aos
demais ministros que
a votação transcorreu
com segurança e tranquilidade em todo o
país, com o respeito
por parte dos eleitores
às medidas de segurança sanitária que foram
adotadas pela Justiça
Eleitoral nestas eleições em razão da pandemia de Covid-19.
Barroso cumprimentou os presidentes dos
Tribunais
Regionais
Eleitorais (TREs) pelo
trabalho impecável na
organização do pleito em todas as Zonas
eleitorais do país. “Todos enviaram a tempo
e a hora as informações próprias sobre os
Boletins de Urna para

o Tribunal Superior
Eleitoral”, informou.

to no primeiro turno,
que, em meio a uma
pandemia, registrou o
Processamento dos voto de cerca de 113
dados.
milhões de eleitores,
O problema técnico com uma abstenção de
que ocorreu durante o 23% – pouco acima da
processo de totaliza- registrada nas Eleições
ção dos votos no TSE Gerais de 2018.
foi mencionado pelo
ministro. Segundo ele,
Pediu desculpas
o inconveniente se
Ao concluir, ele pedeveu não à falha de diu desculpas à socieum dos processadores dade brasileira pelas
do supercomputador, falhas ocorridas e ascomo havia sido divul- segurou que elas não
gado a princípio, mas acarretaram nenhum
no processamento dos tipo de comprometidados.
mento à segurança ou
“O problema foi de à fidedignidade dos reapreensão equivoca- sultados. Ele fez quesda da tarefa pela inte- tão ainda de explicar
ligência artificial. O aos cidadãos como se
tempo de atraso – pou- dá o processo eleitoco mais de duas horas ral eletrônico, desde a
– foi o esforço de de- emissão da zerésima,
tectar esse problema, no começo do dia de
que foi resolvido. Nós votação, até a emissão
conseguimos divulgar do Boletim de Urna,
a totalização ainda no às 17h, quando se dá a
próprio dia das elei- apuração pública dos
ções”, explicou.
votos, que podem ser
Barroso destacou os conferidos por qualnúmeros expressivos quer cidadão, candidade
comparecimen- to ou partido.
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A farmacêutica dos EUA Pfizer e o laboratório alemão BioNTech
disseram ter feito uma proposta ao governo brasileiro para a comercialização da vacina BNT162b2 contra a Covid-19. As empresas anunciaram a conclusão dos testes e que o imunizante tem 95% de eficácia.

quinta-feira, 19 de novembro de 2020

O Ministério da Saúde escreveu em sua conta no Twitter que não existem remédios ou outras substâncias que previnam ou curem a Covid-19.
E que a “maior ação” contra o vírus são o isolamento social,mas cerca
de uma hora depois, apagou o post.

Como assim?

Agência Brasil

O ex-presidente dos
EUA, Barack Obama, virou alvo dos petistas, mais
espedificamente da presidenta nacional da legenda,
deputada Gleisi Hoffmann
(PR). Pelo Twitter, ela cobrou explicações de Obama sobre a participação
dele em questões cruciais
no Brasil.

Indústria de armas II

Entre os quais, o golpe contra a então presidente Dilma Rousseff e
a operação ‘espúria’ da
Lava Jato. Para Hoffmann, Obama passou 8
anos fazendo guerras e
espionagem, a serviço
da indústria de armas e
do establishment dos Estados Unidos.

Acobertar III
Segundo o site www.
esmaelmorais.com.br,
Gleisi acusou o ex-presidente americano de acobertar casos de corrupção
do vice de Dilma, Michel
Temer, investigado por
corrupção. A dirigente
petista ainda ironizou o
fato de Obama querer
dar conselhos ao país.

Tapete de santinhos no dia
seguinte à eleição
O dia da votação em
15 de novembro e o
pós-eleição revelou
o quanto a população é indisciplinada
quando o assunto é
descartar de forma
adequada tudo que

vai pra sua mão e
não é guardado. Um
exemplo da falta
de modos foi registradoem Itaguaí,no
domingo:em frente
ao CIEP 496 na Reta
de Piranema, a quan-

Acaloradas IV

tidade de santinhos
jogados no chão formou um tapete de
sujeira por obra do
péssimo hábito dos
eleitores de fazer da
ssua cidadeum grande lixão.

Engano V

“Acobertou um vice investigado por
corrupção e quer dar conselhos ao Brasil. Tem de explicar a sua participação
no golpe e na Lava Jato”, disparou a
presidenta do PT durante declarações
publicadas na rede social e qiue já suscita discussões acaloradas nos bastidores.

Em seu livro “Uma Terra Prometida”,
Obama diz que o ex-presidente Lula lhe
causou boa impressão. Mas, “tinha os
escrúpulos de um chefão do Tammany
Hall, e circulavam boatos de clientelismo, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões”.

ditorial
E
O mundo em contagem regressiva para a vacina
Os procedimentos de
submissão contínua de
dados técnicos para o registro de vacinas contra a
covid-1 já foram definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Instrução
Normativa nº 77/2020 foi
aprovada ontem (17) pela
diretoria colegiada do órgão e publicada ontem no
Diário Oficial da União.
A Anvisa anunciou ainda que dispensou a análise de impacto regulatório
e consulta pública para o
registro devido ao grau de
urgência da vacina e gravidade da doença. “A medida possibilitará acelerar a
disponibilização à população brasileira de vacinas
contra o novo coronavírus, desde que demonstradas qualidade, segurança
e eficácia conforme os
requerimentos técnicos e
regulatórios vigentes”, informou a agência, em comunicado.
No procedimento de
submissão contínua, os

Amparo à pesquisa

- Divulgação/Governo do Estado

Bolsista da
Faperj está na
final da Farmelab

Competição científica internacional conta
com cientistas de mais de 31 países
Antonio carlos

P

horahmunicipios@gmail.com

ós-doutoranda na
Universidade Federal Fluminense (UFF) com bolsa da
Fundação Carlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro
(Faperj), a carioca Gabriela Ramos Leal, de 34
anos, está entre os dez finalistas internacionais do
Farmelab, maior festival
de divulgação científica
do mundo, organizado
pelo British Council. No
último domingo, ela foi
anunciada como vencedora da etapa nacional
da competição. Agora na
fase internacional, a disputa é com cientistas de
mais 31 países.
Gabriela é a primeira
mulher negra e também

primeira médica-veterinária a ganhar o Farmelab no Brasil. Ela formou-se na Universidade
do Grande Rio (Unigranrio) e fez mestrado e
doutorado em Clínica e
Reprodução Animal pela
UFF, tendo ainda um período sanduíche na Universidade de Adelaide,
na Austrália.
Para chegar à etapa internacional, o trabalho
de Gabriela foi um dos
30 selecionados entre os
cem inscritos. Em seguida, foram escolhidos dez
para concorrer na final
nacional. Todas as fases podem ser assistidas
pelo canal do festival no
YouTube.
No FameLab, os jovens pesquisadores são
desafiados a contar em

apenas três minutos um
conceito científico de
forma simplificada para
atingir diversos públicos.
E são avaliados por uma
comissão externa sobre
os três Cs: conteúdo, clareza e carisma.
Com um copo e gelo na
mão, camiseta de super-heróis e um conceito em
mente, Gabriela iniciou
o vídeo de inscrição para
a competição. “O Capitão América é ficção
mesmo, mas o poder do
gelo é ciência!”, enfatiza
a pesquisadora em seu
vídeo, ao explicar sobre
a importância da criopreservação de embriões.
Na etapa final, a carioca abordou a utilização
de cavalos para produção de anticorpos como
soros antiofídicos e no-

dados técnicos deverão ser
encaminhados à Anvisa
conforme forem gerados.
Assim, as empresas interessadas no registro de vacinas não precisam ter em
mãos todos os documentos reunidos para apresentá-los ao órgão regulador.
Esse procedimento será
normatizado apenas para
as vacinas contra covid-19
a serem registradas no
país. Segundo a Anvisa,
outras autoridades regulatórias de referência, como
a dos Estados Unidos, da
Europa, da Suíça e da China, já utilizam a submissão contínua em situações
específicas. A proposta
da Anvisa prevê o atendimento a dois critérios para
uso desse procedimento
diferenciado. Um deles se
refere à exigência de um
dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento
referente à vacina proposta, protocolado na agência.
Outro ritério é que a pesquisa esteja em fase 3 de
desenvolvimento clínico.

A carioca Gabriela Ramos Leal vai
participar do maior festival de divulgação científica do mundo

vas pesquisas com covid-19. Gabriela revelou
que a escolha de temas
para apresentar durante as fases do concurso
buscou mostrar um lado
da medicina veterinária
que não é conhecido pela
sociedade. “As pessoas
pensam que se você não
tem um pet, o médico
veterinário não é necessário. E isso na verdade
é uma necessidade de
comunicação para que
elas entendam qual é a
importância da medicina
veterinária num contexto
de saúde pública”, afirma.
Mais cinco jovens
cientistas representaram
o Rio de Janeiro na final
da competição científica, que foi transmitida
pela TV Cultura e contou

com Marcelo Tas como habilidade oral.
Tradicionalmente, no
mestre de cerimônias.
concurso os jovens receLançamento em
bem um treinamento em
comunicação científica
2005
O FameLab foi lançado com a especialista briem 2005 pelo Festival de tânica Wendy Sadler e
Ciência de Cheltenham, o especialista brasileiro
na Inglaterra, e é realiza- Ronaldo Christofoletti.
do em vários países pelo O desafio é apresentar
British Council. É con- um conceito científico
siderada, hoje, uma das de forma clara e carismaiores competições de márica em três minutos.
divulgação científica do Este ano, a migração da
inciativa para o não premundo.
Seu objetivo é promo- sencial trouxe um novo
ver a aproximação entre obstáculo.
cientistas e público em
“O palco foi uma câgeral, por meio da con- mera. Então, existiram
textualização e aborda- algumas adequações negem de temas científicos cessárias durante o treino dia a dia da socieda- namento, para desenvolde, além de incentivar ver suas habilidades de
o desenvolvimento de contar em frente a uma
competências em comu- câmera”, ressalta Chrisnicação, em especial a tofoletti.

Parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
No Brasil, a iniciativa
está em sua quarta edição
e conta com a parceria do
Ministério da Ciência,

Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC)
por meio do Conselho
Nacional de Desenvol-

vimento Científico e
Tecnológico (CNPq), do
Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de

Amparo à Pesquisa (Con- pesp).
fap), e da Fundação de
Para ver a apresentação
Amparo à Pesquisa do completa da Gabriela RaEstado de São Paulo (Fa- mos Leal, acesse o canal

do YouTube do British
Council no Brasil em https://www.youtube.com/
watch?v=2ywDcgxpXIk.
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Brasil fecha 2020 invicto
nas eliminatórias

Liderança mantida

Em Montevidéu, Seleção fez 2 a 0 sobre o Uruguai com gols de Arthur e Richarlison
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

o estádio Centenário, em Montevidéu, o Brasil
enfrentou o Uruguai fora
de casa e venceu por 2 a
0, em jogo válido pela
quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Os
autores dos gols na terça-feira (17) foram Arthur e
Richarlison. O resultado
mantém a Seleção na primeira colocação, com 12
pontos. Mais do que isso:
o time treinado por Tite
segue com 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias
em quatro jogos, assegurando, portanto, a invencibilidade em 2020.
O próximo desafio da
Seleção nas Eliminatórias
será em 25 de março de
2021, contra a Colômbia,
ainda sem local definido.

O jogo
O início de partida foi
bem equilibrado e agitado
em Montevidéu. O Brasil
teve a primeira boa chance aos dois minutos, em
chute da ponta direita de
Gabriel Jesus salvo por
Campaña. O Uruguai respondeu no lance seguinte, em jogada de Darwin
Núñez que terminou carimbando o travessão brasileiro.
A Seleção prosseguiu
com boas trocas de passe,
enquanto a Celeste buscava as descidas rápidas.
Aos dez minutos, Cavani
levou perigo em cabeceio
após cruzamento de Nández, mas a bola subiu.
Apesar disso, o confronto
seguiu truncado nos momentos seguintes, com
muita disposição dos dois
lados, mas poucas finalizações.
Aos poucos, o Brasil
passou a trabalhar melhor

Alexandre Vidal / Flamengo

Everton Ribeiro, meia do Flamengo, foi
um dos bons nomes da partida
a bola e conseguiu abrir
o placar aos 33 minutos.
A jogada começou com
Everton Ribeiro pela ponta direita. Danilo recebeu
passe e cruzou, Gabriel
Jesus ajeitou e Arthur che-

gou para finalizar – o chute desviou na defesa uruguaia e entrou. No lance
seguinte, Roberto Firmino
foi acionado em velocidade e fez o remate na área,
mas Campaña salvou.

A Seleção manteve o
controle e conseguiu chegar ao segundo gol aos 44
minutos. Após cobrança
de escanteio curta, Renan
Lodi recebeu e cruzou na
cabeça de Richarlison,

que testou no canto para
marcar. No último lance
da etapa inicial, o Uruguai acertou outra vez o
travessão em cabeceio de
Godín, aproveitando falta
cobrada por De La Cruz.

Vantagem numérica e vitória assegurada
No segundo tempo, o
Brasil voltou ameaçando mais e teve duas boas
oportunidades na parte
inicial. No primeiro minuto, Gabriel Jesus arriscou
da entrada da área, mas o
chute subiu demais. Aos
cinco, foi a vez de Ever-

ton Ribeiro arriscar em
cobrança de falta para a
defesa de Campaña. Na
sequência, a Seleção manteve a posse de bola e, se
não conseguia finalizar
com perigo, também limitava as ações dos uruguaios.

Aos 25 minutos, a situação ficou ainda mais
confortável para o Brasil
com o cartão vermelho
direto para o uruguaio
Cavani, por entrada desproporcional em Richarlison. Inicialmente, o juiz
havia aplicado o amarelo,

mas a decisão foi revisada
com o auxílio do árbitro
de vídeo. Apesar disso,
a Celeste tentou reagir e
até balançou a rede logo
depois com Cáceres, em
bate-rebate após cobrança de escanteio. Porém, a
arbitragem pegou posição

irregular do lateral-direito
e anulou o gol.
Na reta final, o Brasil
teve apenas que manter a
vantagem e foi pouco incomodado. Além da entrada de Everton no lugar
de Richarlison, realizada
pouco antes da expulsão

de Cavani, Lucas Paquetá
e Bruno Guimarães também entraram em campo
nos acréscimos, substituindo Everton Ribeiro
e Douglas Luiz. Aos 49,
o árbitro apitou o fim do
jogo e decretou a vitória
brasileira.

Sede social histórica das Laranjeiras completa 100 anos
Inaugurado em 18 de
novembro de 1920, o histórico prédio da sede de
Laranjeiras completou
seu centenário na quarta-feira (18). Conhecido
como principal fonte histórica da torcida tricolor,
o prédio principal da Rua
Álvaro Chaves conta
com opções de entretenimento para o público.
Assim como o edifício, o campo começou a
ser construído em 1918,
após a indicação do Brasil como país-sede do
Sul-Americano de Sele-

ções. A princípio, como
responsabilidade do Governo, as obras acabaram
sendo financiadas pelo
próprio Fluminense, à
época presidido por Arnaldo Guinle. Curiosamente, o palacete de três
andares custou aos cofres
tricolores o dobro do próprio campo.
Acervo de grandes histórias do clube e do futebol brasileiro, o prédio
de Laranjeiras já recebeu
grandes eventos desde
a reunião que iniciou a
profissionalização do fu-

tebol carioca aos festejos
de títulos. Além disso,
especialmente no Salão
Nobre Arnaldo Guinle,
dos belos vitrais franceses, sediou diversos
acontecimentos culturais
e políticos.
De acordo com Dhaniel Cohen, gerente do
Flu-Memória, as realezas
e presidentes passavam
pelo local pela proximidade com o Palácio da
Guanabara, localizado ao
lado da sede tricolor.
“O prédio histórico do
Fluminense, que na ver-

Nelson Peres / Flu

dade é a sua quarta sede,
que perdura até hoje, foi
inaugurado um ano e
meio depois do Estádio
de Laranjeiras. Já naquela
época, ele começou a ser
um ambiente de grandes
eventos no ramo cultural, artístico e musical do
país. O Brasil era o Distrito Federal, e o eixo do
Poder Federal ficava muito próximo daqui. Não à
toa, vários presidentes da
época costumavam frequentar as Laranjeiras’’,
contou Dhaniel Cohen,
gerente do Flu-Memória.

Edifício centenário preserva a trajetória histórica do
Fluminense desde
18 de novembro de
1920

Eventos e comemorações marcantes
Marcado por muitas festas também realizadas no
Salão Nobre de Laranjeiras
para exaltar as taças levantadas. Em 1952, o título
mundial teve uma grande
celebração na sede tricolor.
Além desta, duas grandes
comemorações entraram
na história do clube e do

torcedor. Em 7 de julho de
2007, um dia após o time
ser campeão da Copa do
Brasil, Laranjeiras foi invadida por uma multidão.
Em maior proporção, em
11 de novembro de 2012,
o tetracampeonato brasileiro trouxe ainda mais gente
para a sede.

“O Salão Nobre foi revitalizado em 2011 e de uns
anos pra cá tem virado palco de grandes shows. A Flu
Fest começou lá. Antigamente, tinha a tradição do
Baile de Gala e depois foi
adaptada a festa de aniversário do Fluminense para
a FluFest. A gente, mais

recentemente, lançou um
novo produto, a Flu Music,
que já teve show da Maria
Rita e do Raimundo Fagner”, acrescentou Dhaniel
Cohen.
Tombada como patrimônio cultural do Rio de Janeiro desde 1998, a sede
do Fluminense possui a

sua importância no desenvolvimento do esporte e
da sociedade brasileira, o
que atraiu diversos nomes
como Rodrigues Alves,
Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Importantes
personalidades internacionais, como Alberto I e Elizabeth, rei e rainha da Bél-

gica, assim como Akihito
e Michiko, herdeiros do
trono do Japão, também
participaram de eventos e
conheceram as instalações
do clube. Jules Rimet, presidente da Fifa, conheceu a
sede em 1949, e declarou o
Fluminense como o maior
clube do mundo.

FluTour com guia é atração diária
Compondo a sede tricolor, o Fluminense
aproveita seu tradicional prédio para convidar os torcedores e visitantes a conhecerem
a história do clube em

um tour rico e centenário pela Sala de Troféus.
Além do museu tricolor,
o convidado pode passar para saborear o vasto
cardápio do restaurante Dom Hélio, que será

inaugurado nesta quinta-feira (19).
A Sala de Troféus funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h
(fechamento da bilheteria às 17h30); e sábados,

domingos e feriados, de
9h às 16h (com encerramento da bilheteria
às 15h30). O valor da
FluTour é de R$ 30 com
guia do clube e acesso à
Sala de Troféus, Salão

Arnaldo Guinle (Salão
Nobre), Estádio Presidente Manoel Schwartz,
vestiário, gramado e
Sala de Imprensa Nelson Rodrigues. Com a
opção de visita somente

à Sala de Troféus, sem
guia do clube, o valor
é de R$ 20. A entrada
é gratuita para sócios,
crianças de até 5 anos e
portadores de necessidades especiais.
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Comunicação inclusiva

Belford Roxo forma a primeira turma de
servidores em curso básico de Libras
Objetivo é atender bem aos surdos e surdas nas repartições públicas da cidade
Rafael Barreto/PMBR

SECOM / PMBR

A

Prefeitura de Belford Roxo realizou na terça-feira
(17/11) a certificação da
primeira turma de servidores no Curso Básico em
Libras. O evento aconteceu na Fundação de Desenvolvimento Social de
Belford Roxo (Funbel),
e contou com cerca de 15
formandos. O curso teve
a carga horária de 30 horas, ocorridas ao longo de
três meses.
Pensando no direito e
necessidade da comunidade surda belforroxense,
o curso básico em Libras
surgiu no intuito de facilitar, prioritariamente, o

primeiro atendimento nos
órgãos públicos do município.
A turma foi formada por
funcionários das Secretarias de Assistência Social,
Meio Ambiente, Mulher,
Saúde e Trabalho. Cada
pasta inscreveu ao menos
um servidor que trabalha
diretamente com o público para estar participando.
Satisfeita com o resultado, a presidente da Funbel, Clarice Castro, falou
sobre ter atingido além do
objetivo. “Aa sensação é
muito boa, pois estamos
trazendo não só mais benefícios ao primeiro atendimento e sim somando
também na área profissional de cada aluno”, resu-

miu.
“O foco dessa primeira
turma só para funcionários foi auxiliar no primeiro atendimento aos surdos em suas secretarias.
Casos eles não consigam
dar prosseguimento, entrarão em contato com o
Cemil (Central Municipal
de Intérpretes de Libras),
que dará continuidade”,
afirmou o professor Carlos Fidalgo, pedagogo
pós-graduado em Libras
e especialista em Tradução e Interpretação. Fidalgo ressaltou também
o prazer de ter lecionado
para a turma. “Para mim,
esse contato com os funcionários da prefeitura
trouxe grande relevância
na questão de acessibili-

Clarice e Carlos entregaram certificado à aluna Pâmela Rodrigues,
que é psicóloga da Secretaria de
Assistência Social, e depois posaram com os alunos

dade dos órgãos. A falta
de inclusão bloqueava o
direito dos surdos de terem acesso aos serviços
oferecidos. É uma grande
satisfação saber que agora eles conseguirão ser
compreendidos e atendidos,” relatou.
A aluna e psicóloga da
Secretaria de Assistência
Social, Pâmela Rodrigues, mostrou a importância do aprendizado
para sua área de atuação.
“Esse curso me abre várias portas. Eu atuo no
programa Família Acolhedora. Então, isso me

facilita muito na comunicação caso haja na família alguém que tenha
essa necessidade. Pretendo dar continuidade fazendo, mais para frente,
uma pós-graduação em
Libras”, finalizou.
A aluna Ana Cláudia
expressou sua gratidão
em ter tido a oportunidade de conhecer a língua
realizando uma apresentação em Libras no fim
do evento. “Para mim foi
muito gratificante saber
que além de poder ajudar ainda melhor na minha Secretaria, vou poder

aplicar com todas pessoas
a minha volta que precisarão desse ensinamento”, afirmou.
A segunda edição do
curso contará, além de
nova turma para funcionários, uma turma para
a população. Acontecerá
na segunda quinzena de
dezembro. As inscrições
que ocorreram entre os
dias 17 e 18 de novembro
foram esgotadas no primeiro dia as 40 vagas. A
surpresa da próxima edição foi o número relevante de deficientes auditivos
inscritos.

Prefeitura de Nilópolis coloca castramóvel nas ruas
Divulgação

liberação do Conselho
Regional de Medicina
Veterinária do Rio de Janeiro, o que só aconteceu
agora”, explicou o prefeito Farid Abrão.
O subsecretário municipal de Saúde, Uilen
Barbosa, anunciou que os
donos de cães e gatos já

podem procurar a Coordenadoria de Vigilância
Sanitária e Controle de
Zoonose, da Secretaria
Municipal de Saúde, no
primeiro andar do prédio da Prefeitura, na Rua
Pedro Álvares Cabral, no
centro do município, para
fazer o agendamento de

cirurgia.
O atendimento também
pode ser agendado pelo
telefone 3039-3846.
As primeiras intervenções cirúrgicas já ocorreram com a castração
de 14 animais. A meta do
programa é atender 50
animais por mês.

População animal cresceu muito

A esterilização de cães e gatos
começou dia 10 deste novembro

A Prefeitura de Nilópolis iniciou no dia 10
de novembro a campanha de castração de cães
e gatos no município. A
medida atende ao projeto da Unidade Móvel de
Esterilização e Educação
à Saúde, o Castramóvel),
criado pelo governo municipal com o objetivo
de acompanhar de forma
preventiva uma população estimada em cerca 14
mil animais.
O programa do Castra-

móvel, que será itinerante, atendendo diretamente
nos bairros do município,
conta com uma unidade
móvel para a realização
das cirurgias e um veículo de transporte de animais.
O Castramóvel é um
veículo adaptado, climatizado e revestido por
material lavável e impermeável, dispondo ainda
de duas mesas cirúrgicas,
quatro gaiolas de contenção vasadas, nicho para

alocação de material, um
lavatório e espaço externo para a recepção. Já a
equipe técnica é formada
por dois médicos veterinários e pessoal de apoio.
“É um belíssimo trabalho, promessa de governo
que estamos cumprindo.
Demorou um pouco, verdade, porque tivemos que
montar todo o projeto,
que envolve viaturas, medicamento, pessoal técnico e de apoio. Tivemos
também que aguardar a

Uilen Barbosa lembrou
que cães e gatos estão
cada vez mais presentes
nas casas dos moradores
de Nilópolis. “Entretanto,
o crescimento desordenador da população destes
animais pode gerar problemas à saúde pública,
que vão desde a disseminação de doenças de caráter zoonótico ao abandono de animais nas ruas
do município”, alertou o

médico, frisando que o
objetivo do projeto é o
controle populacional de
cães e gatos no município.
Após a castração, o
dono do animal receberá
um guia contendo todos
os cuidados e restrições
pós-cirúrgicas, além de
um folder informativo
ilustrado.
“O controle reprodutivo, juntamente com a

educação dos proprietários sobre a guarda e
bem-estar de cães e gatos fazem com que a população atingida assuma
maiores responsabilidades quanto aos cuidados
dispensados a seus animais, sendo observado o
aumento da expectativa
de vida e também melhor
expectativa de vida dos
animais esterilizados”,
observa Uilen Barbosa.
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Família pede justiça
por morte de motorista
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Flagrante de assassinato

Diego Soares Barone Campelo Sampaio foi assassinado por militar durante confusão em posto de combustível
Diego Soares foi atingido por pelo menos
dois disparos. Imagens
do circuito de segurança mostram ele e a esposa em um posto de
combustível na Estrada
Caetano Monteiro, no
bairro Pendotiba, em
Niterói. Testemunhas
contaram que discussão entre o casal e o
PM começou por conta
da demora no abastecimento.
As imagens mostram
ainda o momento em
que Diego sai do carro e vai na direção do
PM que atira duas vezes. A Delegacia de
Homicídios de Niterói,
São Gonçalo e Itaboraí
(DHNSG) investiga o
crime.

Minha filha tem 8 anos
Antonio carlos
apenas, não sei por
horahmunicipios@gmail.com
onde começar”, disse
Eu ainda não sei ela. Parentes estiveram
como vou contar ontem no Instituto Méisso para a nossa fi- dico Legal (IML) de
lha’. O desabafo é da São Gonçalo para a liesposa do motorista de beração do corpo.
aplicativo Diego Soares
Barone Campelo SamAssassino tentou
paio, de 37 anos, morto
agredir frentista
por um policial militar
Hellen contou que
a paisana durante uma apenas a imagem que
discussão em um posto mostra seu esposo sainde combustível em Ni- do do carro e indo em
terói, na Região Metro- direção ao PM foi dipolitanado Rio, na últi- vulgada. Ela pede para
ma terça-feira.
que outra imagens seA auxiliar de enfer- jam anexadas nas inmagem Hellen Cristina vestigações. Como a de
Nascimento disse que a outra câmera que pode
filha do casal ainda não ter flagrado a tentativa
sabe da morte do pai. de agressão que o po“Estou muito perdida licial tentou contra o
ainda. Estou sem chão. frentista.

‘

DHC identifica suspeitos
da morte do contraventor
A Delegacia de Homicídios da Capiutal (DHC)
identificou quatro suspeitos de envolvimento na
execução do contraventor
Fernando Miranda Iggnácio, genro do bicheiro
Castor de Andrade . Um
deles é o cabo da Polícia
Militar Rodrigo da Silva
das Neves, que está foragido. Em entrevista coletiva realizada na tarde de
ontem, os investigadores
apresentaram as quatro
armas que teriam sido
apreendidas no apartamento ligado ao PM, num
condomínio em Campo
Grande. Exames de confronto de balística constataram que duas delas, um
fuzil FAL e um AK-47,
foram usadas no assassinato do bicheiro.
O atentado aconteceu
no dia 10 no estacionamento de uma empresa de
táxi aéreo, no Recreio dos
Bandeirantes.Iggnácio
voltava de uma viagem à
Angra dos Reis, na Costa
Verde, de helicóptero, e,
ao desembarcar, foi atingido por vários tiros na
cabeça quando caminhava em direção ao carro, ao
lado da empresa Heli-Rio.
A mulher de Fernando
Iggnácio estava no he-

Câmeras de vigilância registraram o momento em que o
PM atira em Diego Barone

Polícia agarra suspeitos de
roubos de carros e de cargas

Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Reprodução

Equipe de delegados apresenta as armas apreendidas na
casa do PM, suspeito de matar

tos de jogos de bicho e de
máquinas caça-níqueis
na Zona Oeste do Rio
com Rogério Andrade,
sobrinho de Castor. A
disputa entre os dois começou após o assassinato
de Paulo Andrade, o Paulinho, em 1998, filho de
Castor e escolhido como
herdeiro.
Investigações da Polícia Federal mostram que
a disputa entre os dois, enDisputa sangrenta
Fernando Iggnácio dis- tre 1999 e 2007, resultou
putava desde 1997 pon- em 50 mortes.

licóptero com o marido,
mas conseguiu escapar
dos disparos. Carmem Lúcia de Andrade Iggnácio
chegou a desembarcar da
aeronave com o marido
mas, quando ouviu os tiros, voltou correndo para
o helicóptero, que decolou de novo e pousou em
um condomínio no Recreio.

Plantão
Usuário de drogas mata os pais a facadas

CEARÁ - Um crime hediondo chocou a pequena
cidade de Aracapé, município do Ceará, na manhã
de ontem. Um homem de
30 anos matou os pais com
golpes de faca e enxada.
As vítimas Ubiraci e Maria de Freitas morrreram no
local. A suspeita é de que
onde Rafael de Freitas, que
é usuário de drogas, queria
que os pais pagassem uma

Reprodução
Fotos:

dívida de R$6 mil com traficantes.
Populares conseguiram
imobilizar o assassino e o
amarraram até a chegada da
polícia.
O delegado Cleidsom Pereira Fernandes, que investiga o caso, disse que um vizinho da família relatou ter
ouvido gritos na casa da família por volta das 6h. Outro vizinho afirmou que um

dia antes do crime, Ubiraci
teria comentado que viu o
filho amolando uma faca.
A Policia Civil do Estado do Ceará (PCEC) afirmou que o rapaz matou os
pais enquanto eles ainda
dormiam. Os corpos foram
encontrados entre a cozinha
e a sala, Maria foi atingida
por facas na barriga e Ubiraci recebeu golpes de enxada na cabeça.

Um dos presos na operação chega à DRFA

A operação ‘Duque de
Ferro’, desencadeada pela
Delegacia de Repressão
a Roubos de Automóveis
(DRFA), na manhã de ontem, contra uma quadrilha
de roubo de cargas e veículos, que agia no Rio e na
Baixada Fluminense, prerdeu 16 suspeitos. Entre os
presos estão duas mulheres. Outros três continuam
foragidos.
A quadrilha era organizada, com divisão de tarefas, e roubavam todo o
tipo de cargas: qualquer
caminhão que transitasse

lentamente por vias movimentadas, como a Dutra e
a Washington Luís, eram
alvos em potencial. A Polícia Civil estima que o
grupo movimentava cerca
de meio milhão de reais
por mês.
“Eles roubavam qualquer coisa. Usavam o termo ‘pneu arriado’ para
escolher a carga. Depois,
vendiam em feiras clandestinas e outras atividades comerciais irregulares”, explicou o delegado
Jefferson Nascimento, que
encabeçou a operação com

mais de 100 agentes.
A tarefa de uma das
presas, identificada como
Monique, chamou a atenção dos agentes. Habilitada, ela tinha a tarefa de
desviar a atenção dos policiais que faziam o patrulhamento ostensivo. “Ela
fazia zigue-zague na pista
para que a polícia abordasse. Para que os roubadores
que vinham atrás pudessem seguir na frente. Ela
abria espaço para os comparsas”, explicou delegado Jefferson Nascimento,
titular da especializada.

Governo sanciona lei que autoriza
implantação de batalhão em Nova Iguaçu
Um policial militar à
paisana reagiu a uma tentativa de assalto e matou
um bandido que o atacou
a tiros. O caso aconteceu
na madrugada de ontem,
na rodovia RJ-104, na altura do bairro Marambaia,
em São Gonçalo, na Região Metropolitana.
Segundo informações, o
PM, que é lotado no 12º
BPM (Niterói), seguia
na pista sentido Niterói
quando teve seu veículo
interceptado por dois bandidos que estavam em um
carro roubado. Um dos
criminosos percebeu que
se tratava de um policial

DivulgaçãoPMERJ

Os policais
apreenderam um
fuzil
e fez vários disparos. Pelo
menos seis tiros atingiram
o carro do PM, que reagiu.
Ele conseguiu balear
um dos bandidos que não
resistiu aos ferimentos. O
comparsa conseguiu fu-

gir com o carro roubado.
Uma pistola foi apreendida. O policial não ficou
ferido. A Delegacia de
Homicídios de Niterói,
São Gonçalo e Itaboraí
(DHNSGI) investiga o
caso.
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Eleições têm reforço da Segurança Presente,
Lei Seca e Marcha pela Cidadania e Ordem
Para garantir que as eleições municipais de domingo (15/11) ocorressem em clima de tranquilidade em todo o território do estado
Alexandre Vidal / Flamengo

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Governo do Rio
de Janeiro mobilizou, pela primeira vez, equipes da
Operação Segurança Presente (foto), Operação Lei
Seca e Marcha pela Cidadania e Ordem. Ao todo,
860 policiais militares,
agentes civis e assistentes
sociais fizeram patrulhamento nas proximidades
de 143 locais de votação
da capital, Niterói e Baixada Fluminense, reforçando o efetivo de 30.036
policiais empregado pelas secretarias de Polícia
Militar e Polícia Civil. A
experiência de eleições
passadas, quando forças
federais atuaram no estado, contribuiu para o planejamento do esquema de
segurança deste ano.
Desencadeada pela Polícia Civil, a Operação
Eleições Livres teve como
foco principal áreas do
estado consideradas mais

sensíveis, principalmente
aquelas onde há atuação
de milícias. Agentes de
delegacias especializadas
fizeram ações em bairros
da Zona Oeste do Rio,
como Campo Grande,
Santa Cruz e Guaratiba,
e na Baixada Fluminense,
em municípios como Itaguaí, Seropédica e Magé.
Pelo menos cinco pessoas
ligadas a grupos paramilitares foram presas.
Em todo o estado, a Polícia Civil, que mobilizou
8 mil agentes, realizou 97
prisões durante as eleições. O trabalho dos agentes começou antes mesmo
do dia de votação. Ainda
na sexta-feira (13/11), policiais retiraram barricadas que impediam o acesso a seções eleitorais. Em
São João de Meriti, 12
vias foram liberadas.
Durante o domingo, a
Polícia Militar conduziu
43 pessoas para delegacias. Em uma das ocorrências, policiais do 25º

BPM (Cabo Frio) detiveram, em Armação de Búzios, um homem com R$
6.200, material de campanha e folha com anotações para distribuição do
dinheiro
Os 22.036 PMs estiveram presentes em 4.892
locais de votação, além
do patrulhamento de ruas
e estradas. Nesta elei-

ção, pela primeira vez,
aeronaves remotamente
pilotadas (drones) foram
usadas para auxiliar no
esquema de policiamento.
Planejado em interlocução permanente com
gestores de outros órgãos
da área de segurança e do
Poder Judiciário, entre os
quais o Tribunal Regional

Eleitoral (TRE), o modelo de policiamento foi
concebido a partir das particularidades de cada área,
levantadas pelos setores de
inteligência dos órgãos envolvidos.
Neste domingo, o Centro Integrado de Operações Coordenadas foi ativado no Centro Integrado
de Comando e Controle

(CICC) sendo formado
por equipes de 11 órgãos
estaduais, municipais e
federais: Polícia Militar,
Polícia Civil, Secretaria de
Administração Penitenciária, Corpo de Bombeiros,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Marinha, Exército, Guarda Municipal, TRE e Ministério
Público.

Novembro Azul: campanha destaca a importância da saúde do homem
Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Por décadas, a prevenção
ao câncer entre homens se
restringiu à próstata. Com
a mudança de conceito
pelo Ministério da Saúde,
o foco passou a ser a saúde
do homem de forma integral. De acordo com dados do Instituto Nacional
do Câncer (Inca), o Estado
do Rio de Janeiro tem uma
estimativa de 31.230 mil
novos casos de câncer por
ano.
Com base nesses dados,
o coordenador do Progra-

ma Estadual de Saúde do
Homem, Giovani Dimas,
faz um alerta sobre a importância da campanha do
Novembro Azul, reforçando os hábitos de saúde e
de prevenção masculina.
Este ano a campanha tem
o tema “Atenção Integral
à saúde dos Homens e
Medidas de Prevenção ao
Adoecimento” e é voltada
para homens de 20 a 59
anos.
“Este mês é muito emblemático porque tem

como objetivo sensibilizar os homens e os profissionais de saúde quanto
às ações do autocuidado,
mas com uma visão global. Devem ser ressaltados
os fatores socioculturais
relacionados à masculinidade, seu adoecimento,
promoção, proteção e prevenção”, esclarece Dimas.
Panorama do câncer
no Rio de Janeiro
Dentre os cânceres que
mais acometerão os ho-

mens em 2020, de acordo
com dados do Inca, figuram o de pele não melanoma (10.600 casos),
próstata (6.440), cólon e
reto (2.450), traqueia, brônquio e pulmão (1.610)
e cavidade oral (1.190).
Dados que evidenciam os
cuidados de uma forma integral.
“A relevância da ação
acerca da saúde da população masculina inclui o
planejamento das atuações e a organização dos
serviços de saúde, e não
deve se restringir apenas
ao mês de novembro, mas
todo o ano, e ir além do
rastreamento da próstata.
Por isso, temos que incluir
nesse cuidado as vivências familiares, laborais,
promoção do autocuidado, prevenção de doenças
crônicas e infectocontagiosas”, aponta Giovani
Dimas.
Direito amplo à saúde
do homem
Para o coordenador da
Saúde do Homem, a abordagem ao público masculino deve passar pelo
envelhecimento saudável,
direito a uma licença paternidade na construção de

vínculos saudáveis entre
pai, a mãe e o bebê. Bem
como o amplo acesso às
informações sobre cânceres de pele, pênis e de
boca, que acabam não tendo tanta divulgação como
o de próstata.
“Tudo é uma questão
cultural. A mulher é mais
preocupada com a sua saúde, e o homem deve ter o
mesmo cuidado. Sendo
assim, ele precisa procurar
uma unidade de atenção
básica para controle da
pressão, do diabetes, ter
suas vacinas em dia, além
de realizar consulta com
clínico para avaliar seu
estado geral. Saúde é papo
de homem e deve ser incentivado”, aposta Dimas.

Cuidados com a saúde
começam na atenção
primária
A porta de entrada para
se prevenir o câncer em
homens começa pela atenção primária à saúde,
como as clínicas da família. Ainda de acordo com
o coordenador do Programa Estadual de Saúde do
Homem, ali se estabelece
a relação médico-paciente com orientações sobre
as várias enfermidades

Secretaria de Fazenda fiscaliza empresas na Região Metropolitana

A Secretaria de Estado
de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza,
nesta semana, a Operação
Maçarico XIV. A ação é
resultado do trabalho conjunto das superintendências de Fiscalização e de
Planejamento Fiscal e pela
Auditoria Fiscal Especializada (AFE) 14 – Barreiras Fiscais. O objetivo da

operação é identificar a
real existência dos contribuintes e a efetividade de
suas ações, após o Setor de
Inteligência da Sefaz-RJ
ter identificado indícios de
simulação de operações e
inexistência dos estabelecimentos alvos da investigação.
Na ação, os auditores
fiscais da Receita Estadu-

al investigaram empresas
suspeitas localizadas na
Região Metropolitana. Por
meio da operação, os agentes procuram evitar uma
série de crimes fiscais, tais
como acobertamento do
verdadeiro fornecedor das
mercadorias ou prestador
dos serviços, criação de
créditos fiscais ilegítimos,
sonegação, importações

fraudulentas, lavagem de
dinheiro, corrupção e até
fraude em licitações.
Uma vez confirmadas as
suspeitas, a Sefaz-RJ realiza o impedimento preventivo das inscrições estaduais das empresas e, em
seguida, efetiva o cancelamento do cadastro, conforme prevê a legislação.
“A identificação das em-

presas ‘laranjas’ e o consequente
cancelamento
dessas inscrições permitem que os créditos indevidos sejam anulados,
e os reais beneficiários,
responsabilizados”, afirma o superintendente de
Fiscalização da SefazRJ, Rodrigo Aguieiras.
A Operação Maçarico
XIV faz parte do progra-

que acometem o grupo
masculino, formas de
prevenção e visitas periódicas ao longo do ano.
Para assistências mais
específicas, o Centro de
Atenção à Saúde de Homem, que funciona na
Policlínica Piquet Carneiro, na Tijuca, interligado ao Hospital Universitário Pedro Ernesto,
do Governo do Estado,
disponibiliza atendimento psicólogo, tratamento
para disfunção sexual,
realização de cirurgias
ambulatoriais, além de
encaminhamento a outras
áreas de saúde quando
necessário.
Os pacientes são encaminhados pelo Sistema
de Regulação (Sisreg),
por meio das Clínicas da
Família, Centros Municipais e Postos de Saúde.
Em apoio ao Novembro
Azul, o Palácio Guanabara, sede do governo estadual, recebeu iluminação
especial. A Secretaria de
Estado de Saúde também
iluminou algumas de suas
unidades: Hospital Carlos
Chagas, Adão Pereira Nunes e o Instituto de Diabetes e Endocrinologia Luiz
Capriglione (IEDE).
ma “Na Mira da Receita
Estadual”, lançado em
setembro pela Sefaz-RJ.
O programa visa melhorar a arrecadação estadual sem aumento da carga
tributária, fortalecendo
o combate à sonegação
fiscal e à concorrência
desleal, por meio da intensificação das fiscalizações semanais para
coibir irregularidades tributárias.
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Antonio Furtado vai destinar R$ 2
milhões para a saúde de Volta Redonda
Após os resultados das eleições municipais, o deputado federal Delegado
Antonio Furtado parabenizou os prefeitos eleitos
divulgação

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m Volta Redonda
não foi diferente.
Em conversa por
telefone com o prefeito
eleito Antônio Francisco Neto, anunciou o envio de R$ 2 milhões, em
2021, para serem investidos na área da saúde.
– Como eu percorri a
cidade toda participando
da campanha eleitoral de
2020, vi como as unidades de saúde municipais
estão em mau estado de
conservação. Isso, certamente, traz um sofrimento grande para o voltarredondense. Por isso
já me comprometi com
o prefeito eleito Neto a
destinar R$ 2 milhões
para Volta Redonda,
das emendas individuas
que tenho. Também vou
buscar recursos extraordinários junto ao ministério da Saúde, para
deixar a cidade prepa-

rada para uma segunda
onda de contaminação
por Covid-19, caso ocorra. Ainda estamos numa
pandemia e temos que
continuar com o cuidado
redobrado – anunciou o
parlamentar.
O prefeito eleito agradeceu muito a ligação do
parlamentar e ressaltou a
importância da parceria
entre prefeitos e deputados para o bom andamento dos projetos para
a cidade.
– Não esperava uma
postura diferente dessa
que o deputado Delegado Furtado teve. Ele está
sempre disponível para
ajudar Volta Redonda.
Vou precisar contar muito com essa parceria para
avançar e melhor a situação do povo da nossa
cidade – agradeceu Neto.
Os valores anunciados
pelo deputado federal
Delegado Antonio Furtado serão solicitados na
lista de emendas parla-

Antônio Furtado informou a Neto que
destinou emendas individuais de R$ 2
milhões para a saúde em 2021

mentares deste ano para
serem recebidos pelo município no ano que vem.
– Essa parceria minha
existe e vai existir sempre. Respeito a vontade
popular e quero, e vou,
continuar trabalhando por
Volta Redonda, cidade

que me acolheu e que eu
sou cidadão. Como deputado federal continuo no
meu trabalho para atender
a todos os municípios do
Sul Fluminense. Nesses
dois anos como deputado, encaminhei para Volta
Redonda R$ 6 milhões em

recursos para investimento na saúde, incluindo a
verba para a compra do
aparelho de ressonância
magnética. Esse dinheiro
já está liberado para a
prefeitura, só falta o aparelho ser comprado. Espero que ocorra o mais

rápido possível. Como
o SUS é uma rede integrada, os exames também será disponibilizada para a população dos
municípios
próximos,
beneficiando um número
enorme de pacientes –
explicou o deputado.

Rede Municipal de Ensino abre período de pré-matrículas para ano letivo de 2021
divulgação

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de
Educação, abre nesta
terça-feira, dia 17, o período de pré-matrículas
para as unidades esco-

lares da rede municipal para o ano letivo de
2021. As inscrições de
candidatos (foto) podem ser feitas até o dia
11 de dezembro presencialmente nas uni-

dades de ensino. Todo
o processo como a pré-matrícula e efetivação
seguirá todos os protocolos de prevenção
à Covid-19, garantindo
a segurança dos profis-

sionais e da população.
As inscrições de pré-matrícula podem ser
feitas pelo responsável
legal ou pelo próprio
interessado, se maior
de 18 anos. As vagas
são para a Educação
Infantil (Pré-Escola),
Anos Iniciais e Finais
do Ensino Fundamental, como também para
o EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Os nomes dos candidatos selecionados para
a efetivação de matrículas serão divulgados,
em cada unidade escolar, no dia 18 de dezembro para a Educação
Infantil (Pré-Escola) e
os dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.
No dia 05 de janeiro
de 2021, serão divulga-

dos os candidatos para
o Ensino Fundamental
(3º ao 9º ano), EJA e
Ensino Médio (cursos
técnicos).
No ato da pré-matrícula são necessários os
seguintes documentos:
cópia da certidão de
nascimento; declaração de escolaridade ou
transferência original,
ou Histórico Escolar;
documento que indique tipo de deficiência;
declaração da necessidade de Atendimento
Educacional Especializado.
Além disso, os pais
e responsáveis também devem apresentar:
cópias da carteira de
identidade e CPF do
estudante e responsável legal; comprovante

de residência; telefone
para contato; e-mail
caso possuir; cópia da
Carteira de Trabalho ou
outro comprovante de
atividade profissional
da mãe do candidato à
vaga em creche; cópia
do cartão de vacina atualizado para alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental e cópia do cartão do SUS.
A Secretaria Municipal de Educação lembra que a renovação de
matrícula para os alunos que desejam permanecer na mesma escola será feita esse ano
de forma automática. E
a partir de fevereiro de
2021 a escola irá chamar os pais e responsáveis para assinarem o
termo de renovação.

Prorrogada seleção de vagas gratuitas de ensino médio na Escola Firjan-Sesi
Rio de Janeiro- Jovens do estado do Rio,
que estejam cursando
ou tenham terminado
o 9º do Ensino Fundamental, podem se candidatar ao processo seletivo de 1.400 vagas
gratuitas para o Ensino
Médio da Escola Firjan
SESI articulado com o
Curso Técnico da Firjan SENAI. As oportunidades estão distribuídas em 13 unidades,
para aulas em turno
integral em 2021. O
edital completo está
disponível no site da
Escola Firjan SESI e
as inscrições devem

ser realizadas através
do mesmo www.escolafirjansesi.com.br/
ensinomedio<http://
www.escolafirjansesi.
com.br/ensinomedio>
, e serão aceitas até o
dia 22 de novembro.
No ato de inscrição,
os interessados devem
fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta
de até 1,5 salários mínimos (alguns candidatos são dispensados
desta obrigatoriedade
– confira detalhes no
edital) e apresentar
declaração de escolaridade ou certificado

de conclusão do 9º
ano do Ensino Fundamental. O processo
é aberto para a comunidade em geral, com
prioridade de vagas
para candidatos do 9º
ano da Escola Firjan
SESI e para dependentes de industriários ou
ex-industriários (neste
caso, com até três anos
de desligamento da
empresa até a data de
publicação do edital).
Só na Região Metropolitana são ofertadas
680 oportunidades nas
seguintes
unidades:
Maracanã (152 vagas
ampla concorrência e

8 vagas PCD); Tijuca (152 vagas ampla
concorrência e 8 vagas PCD); Jacarepaguá (114 vagas ampla
concorrência e 6 vagas
PCD); Duque de Caxias (76 vagas ampla
concorrência e 4 vagas
PCD); Nova Iguaçu
(76 vagas ampla concorrência e 4 vagas
PCD); e São Gonçalo
(76 vagas ampla concorrência e 4 vagas
PCD).
E, para o interior,
serão destinadas 720
oportunidades, distribuídas entre as unidades de Barra do Piraí

(76 vagas ampla concorrência e 4 vagas
PCD); Barra Mansa
(152 vagas ampla concorrência e 8 vagas
PCD); Macaé (76 vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD);
Nova Friburgo (76
vagas ampla concorrência e 4 vagas PCD);
Petrópolis (76 vagas
ampla
concorrência
e 4 vagas PCD); Resende (76 vagas ampla
concorrência e 4 vagas
PCD) e Volta Redonda (152 vagas ampla
concorrência e 8 vagas
PCD).
Regina Malta, geren-

te geral de Educação
da Firjan SENAI SESI,
destaca que a proposta da instituição é de
investir na formação
de jovens com a perspectiva de futuro, com
uma educação de qualidade, voltada para o
desenvolvimento humano e tecnológico.
“A Escola Firjan SESI
reforça a proposta de
unir o Ensino Médio
com o Curso Técnico da Firjan SENAI,
preparando os jovens
para os desafios da cidadania, do trabalho
da inovação e da continuidade de estudos”.
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O sinal
"~"
Sintoma
de cáries

A pele
sujeita
à acne
Ritual
católico
Interjeição
de espanto

Nat King
(?), cantor
Garrafa de
refrigerante

Material
do interior
da ampulheta
Que não é
macio
Contagem
de anos

1.050, em
romanos
Cerveja,
em inglês

Orientam
e organizam o
trânsito
Consoantes
de "gene"
Dirigirse a

Maior
mamífero
brasileiro
Transpirar
Timbre
masculino

Coberta de
óleo (forma)
Parte em
um rateio

Existir em
grande
quantidade
Ancestral
do homem,
no Evolucionismo

Billy (?),
cantor de
"Rebel
Yell"

(?) de
cristal: 15
anos de
casamento

Arma do Legolas (Lit.)
Estádios
modernos

O mais
leve dos
metais
(símbolo)
Abandonar o
serviço
militar
(?) americano, embalagem de
requeijões
Início de
viagens
Luan (?),
cantor

(?) Quatro,
cidade (MG)
Aí está
(pop.)
Tinta da fotocopiadora
Lançar os
(?): arriscar

A dúvida
de Hamlet
(Lit.)
Designada

"Demais",
na fala do
gaúcho

Rio
Grande
do Sul
(sigla)
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Associação
que surgiu
durante a
Revolução
Industrial
(Hist.)
(?) da terra:
é democratizada
pela
reforma
agrária

BANCO

(?) Hamburger,
diretor de
"Xingu"

Agência
Nacional
de Aviação
Civil (sigla)
Constelação também chamada Altar
46

Solução

Solução

B
F

A
R
B
A
E

Forma
do ângulo
reto
(Geom.)

M

Sérgio
Toledo,
cineasta

Os mapas
feitos pelo
astrólogo

BANCO

Cidade natal
de Manuel
Bandeira
Abastadas

(?)-lama,
líder
budista

Abertura
no alto
do vulcão
(pl.)

Local onde
se cumpre
a prisão
domiciliar

Registro
dos temas
da reunião

B

Despenco
Especialista na arte
de ensinar

Pedra-(?):
é usada
na cura
da afta
Gás de
letreiros
Janela
superior
de alguns
carros
Espaço de
12 meses

Operação
bancária
Partes do
filme

Que
ocorrem
à noite
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Repressor Dela fazem parte os
(fig.)
bairros da Pavuna e
Espaço de escolas Anchieta
(RJ)
aproveitado no recreio

Dedica-se à produção
de teses e dissertações,
em uma faculdade
Página da agenda

N

"(?) é o
melhor
remédio"
(dito)
O indivíduo
que se
exercita
pouco

Pac-Man, Doom e
Nossa Super MaSenhora rio Bros
de (?), (Inform.)
padroeira
do México
Claros e
simples

Significa
"ar", em
"aerobarco"
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Corte
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carne
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preparofresca do jacaré em
tiras
Coloque
emfilés
uma
Tempere os
à
vasilha
refratária
seu gosto e
reserve
com
por 10vinagre
minutose 2 limões
Unta um refratário
Reserve
pore aprocom azeite
faça
ximadamente
12
uma camada de
horas
para
aliviar
o
batata, em seguida
cheiro
da
carne
arrume os filés sobre
Tempere
a batata com sal,
cebola
e alho
Acrescente
a bacetidos
no
liquidifibola, o tomate, o
cador,
misture
os
pimentão,
orégano
ingredientes,
coloa gosto, regue com
que-os
em
saco
o molho
deum
tomate
plástico
higienizado
(1/2 lata)
junto
a farinha
Cubracom
com
o resde
trigo
para
“emtante das batatas
pamona-los”
Cubra com papel
Leve
aoe fogo
o
alumínio
leve ao
óleo
e
frite
as
tiras
forno alto até que
empamonadas
de
as batatas fiquem
jacaré
macias
Por fim acrescente
1 limão e sirva

Infringe
o direito
de

Visitou o
País das
Maravilhas (Lit.)

A

Modo de preparo

História
fabulosa
dos
deuses

P
P E
A R
T I
I FE
O R
I
A
C
A
R
I
O
C
A

8 filés de merluza
4 batatas
cruas (em
Ingredientes
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta2
derodelas)
rabo de jadokgem
caré/
2 copos
de
2 tomates
(cortavinagre/
4
limões
dos em rodelas - as
do
tipo rosa/
2 cesementes
ficam
à
bolas/
2
dente
de
preferência)
alho/
4 xícaras
de
1 cebola
(cortada
farinha
de
trigo/
Sal
em rodelas)
a
gosto/de
1/2 tomate
litro de
Molho
óleo
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Metade
de seis
Flor de buquês (pl.)
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À MODA RIO
NEGRO
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policial de "falta"
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FILÉ DE MERLUZA COM
BATATA AO FORNO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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400g de filé de
200 g de filé de pesavestruz
picado/
cada / sal a gosto
1 cenoura média
/ pimenta a gosto /
cortada
em
fa1 xícara de farinha
tias finas/ 1 batata
de trigo / 1 xícara
média cortada em
de ovos batidos /
fatias finas/ 10 va1 xícara de farinha
gens cortadas em
de rosca / óleo
fatias finas/ 1 ceboquente para fritar /
la pequena corta500 g de polpa de
da em fatias finas/
açaí
2 colheres de sopa
de alho poró cortado Modo
em fatias
finas/
de preparo
1 colher de sopa
rasa de manteiga
Corte
os 1filés
de
com sal/
colher
peixe
emde
gurjões
e
de sopa
azeite/
tempere-os
com
sal
2 colheres de
sopa
e
a limão
gosto
depimenta
sumo de
Disponha
a
farinha
1/3 xícara de acede
os ovosde
e
to trigo,
balsâmico
a
farinha de1/2
rosca
framboesa/
xíem
cararecipientes
de água/ seSal
parados
e páprica picante
Em
seguida, passe
a gosto
cada pedaço de
peixe
nadefarinha
Modo
preparo de
trigo, nos ovos e na
Em uma panela
cofarinha
de rosca,
loque ordem
a manteiga
nesta
e o azeite,
leve
ao
Aqueça
bem
uma
fogo alto ou panela
frigideira
Coloque
e
com
óleoaecarne
frite os
deixe-a dourar,
depedaços
até que
pois coloque
o alho
estejam
dourados
poró
e abata
cebola,
friÀ
parte,
a polte
um
pouco
pa de açaí no liquiDespeje osaté
legumes
dificador
que
fatiados
e mexa
forme
um creme
para doura-los
um
Transfira
a polpa
pouco
batida para o reciColoque
água,
piente
em a
que
será
aceto ou
balsâmico,
servida
despeje
páprica,
limãofrito
e o
sobre
o peixe
sal
Cozinhe em fogo
baixo
até
secar
toda a água
Sirva bem quente
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Ingredientes
Ingredientes

Não jogue lixo nas ruas.
A população agradece!

3/ano — epa. 4/cole — lesa — néon.

PEIXE COM
AÇAÍ
PICADINHO
DE AVESTRUZ

quinta-feira, 19 de novembro de 2020

4/anac — beer — idol. 5/toner. 9/guadalupe. 16/periferia carioca.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 19/11/2020, a servidora publicação revogando as disposições em contrário.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO SUZANNE BALIEIRO MESQUITA para responder
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
pela Secretaria Municipal de Saúde durante o período
Ailton Basílio Marques
de férias do Secretário, concomitantemente às suas
Prefeito
R E S O L V E:
funções.
PORTARIA Nº 0389 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 018/2020DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
Designaros servidores para composição da Comissão
Permanente de Licitação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e
dá outras providências.
V. Exa. NELCI CESÁRIO PRAÇA, Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio da publicidade;

Agata Menezes da Silva		

Membro

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 18 de novembro de 2020
NELCI CESÁRIO PRAÇA
Vereador Presidente daCâmara
Municipal deBelford Roxo
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 019/2020DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.

Artigo 2º - EsteAto entra em vigor a contar de 01 de
novembro de 2020.
Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 18 de novembro de 2020
NELCI CESÁRIO PRAÇA
Vereador Presidente daCâmara
Municipal deBelford Roxo

R E S O L V E:

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo,
Designaros servidores para composição da Comissão no uso de suas atribuições conferidas pela Legislação
Artigo 1º - A Comissão Permanente de Licitações da Especial para Avaliação de Aluguel de Imóvel para fins em vigor
Câmara Municipal de Belford Roxo,passa a ser consti- de Locação pela Câmara Municipal de Belford Roxo
para instalação da Sede.
tuída pelos seguintes membros:
RESOLVE
Fabio dos Santos Araújo		
Josenildo dos Santos Teixeira
Adeilton da Silva Oliveira 		

Presidente
Membro
Membro

P O R T A R I A Nº 079 DE 18 DE NOVEMBRO
DE 2020
NOMEAR, a contar de 01/11/2020, FLAVIA ROSA DE
MATTOS, no Cargo em Comissão de Sub-Procurador
Geral, Símbolo D1, da Estrutura Administrativa da
R E S O L V E: Câmara Municipal de Belford Roxo.

V. Exa. NELCI CESÁRIO PRAÇA, Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro,
no uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio da publicidade;

Artigo2º - O Pregoeiro e Equipe de Apoio, passam a ser
constituídos da seguinte forma:
Fabio dos Santos Araújo		
Josenildo dos Santos Teixeira
Adeilton da Silva Oliveira 		

Pregoeiro
Equipe de Apoio
Equipe de Apoio

Artigo 1º - Fica a partir desta publicação a Comissão
Especial da Câmara Municipal de Belford Roxo, constituída pelos seguintes membros:

Artigo 3º - EsteAto entra em vigor a contar de 01 de Adeilton da Silva Oliveira		
Josenildo dos Santos Teixeira
setembro de 2020.

Presidente
Membro

Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 18 de Novembro de 2020.
NELCI PRAÇA
Presidente

quinta-feira, 19 de novembro de 2020
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

CARNE ASSADA NA
PANELA DE PRESSÃO
Ingredientes
1 kg de miolo de acém/2
folhas de louro/2 colheres (sopa) de vinagre/1
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 colheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimenta branca a gosto/sal a
gosto/noz-moscada
a
gosto/1 colher (sopa) de
óleo
Modo de preparo

Em um recipiente, misture
todos os temperos, acrescente a carne e deixe
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de
pressão, acrescente o
óleo, a carne com o molho do tempero e tampe
a panela.
Quando a panela atingir
a pressão, abaixe o fogo
e deixe cozinhar por 1
hora.
Está pronto para servir!

VACA ATOLADA
Ingredientes

1 kg de mandioca descascada e picada/4 tomates/3 cebolas/cheiro verde a vontade/3
tabletes de caldo de
costela/1 kg e 1/2 de
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 colher de sopa de colorau/tempero a gosto
Modo de preparo

Refogue a mandioca e
deixe cozinhar
Quando já estiver macia,
acrescente o tomate picado, a cebola, o caldo
de costela e deixe cozinhar mais um pouco.
Acrescente a costela de
boi, deixe apurar mais
um pouco.
Cozinhe por aproximadamente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde
e a pimenta de sua preferência
Bom apetite.

CARNE MOÍDA À
PARMEGIANA
Ingredientes

1 kg de carne moída/2
cebolas picadas/2 tomates picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2
ovos/
farinha de rosca/queijo
mussarela
Modo de preparo

Despeje numa tigela a
carne moída, o sal, a cebola, o tomate, a salsinha
e a cebolinha verde e
mexa bem.
Faça bifes e passe cada
um no ovo e farinha de
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos,
coloque numa travessa
que possa ir ao forno com
o queijo por cima.
Por último, faça um molho
com cebola, tomate e
massa de tomate e despeje por cima do queijo,
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derreter o queijo

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

outubro de 2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos
assentamentos funcionais.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

18 DE NOVEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 19/11/2020 – CÓD-PMBR 217.
DECRETO N° 4.983, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020
Abre em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipais de Belford
Roxo – PREVIDE, Crédito Suplementar de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil
reais), para reforço das dotações consignadas 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 março
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal
1.606 de 03 de janeiro de 2020;
Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal
1.606 de 03 de janeiro de 2020.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 140.000,00 (Cento 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 decorrerão 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;
PORTARIA Nº 152/GDP/ PREVIDE/2020, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municídisposições em contrário.
pio de Belford Roxo-PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais,
Anexo I
RESOLVE:
Em R$ CONCEDER, o benefício de pensão por morte formulado por Michelle Fontes Dias
de Carvalho, na condição de cônjuge e a Miguel Fontes Ferreira, na condição de
SUPLEMENTAÓRGÃO
UNIDADE
PROGRAMA
DESPESA
FONTE
ÇÃO
filho do ex-servidor Valdecir Mendes Ferreira, mat. 19422, a contar de 21/08/2020,
PREVIDE
RPPS
16.03.09.123.001.2.005 3.1.90.11.00
10
140.000,00
nos termos do §7º do art. 40 da Constituição da República c/c o Inciso II do art. 73;
Inciso I do art. 74 e Item “5” da letra “b” do inciso IV do §3º do art. 75 da Lei ComAnexo II
plementar nº 83/2006, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 1.896,67
Em R$ (um mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), à razão de
ÓRGÃO
UNIDADE
PROGRAMA
DESPESA
FONTE
ANULAÇÃO
50% dos vencimentos do servidor, durante vinte anos, para a cônjuge e 50% dos
PREVIDE
RPPS
16.77.99.997.077.0.001
9.9.99.99.01
10
140.000,00
vencimentos do ex-servidor para o filho, até completar 21(vinte e um) anos de idade,
conforme contido no Processo PREVIDE n° 599/2020, Esta portaria entrará em vigor
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de agosto de 2020.
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº2775/SEMAD/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, BRAULINO ALBERTO VIEIRA, para exercer o cargo em
comissão de Secretário Adjunto de Ordem Urbana, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.
PORTARIA Nº2776/SEMAD/2020 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, GEORGE FERREIRA BORGES, do cargo em comissão
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção.
PORTARIA Nº2777/SEMAD/2020 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, GISELE FERNANDES SODRÉ, do cargo em comissão
de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Cidadania.
PORTARIA Nº2778/SEMAD/2020 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, BRUNA CORREA DE PINHO, do cargo em comissão de
ASSESSOR DE SERVICO I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº2779/SEMAD/2020 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, THAMYRES SOUTINHO DE OLIVEIR, do cargo em comissão de ASSESSOR DE SERVICO II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de
Saúde.

PORTARIA Nº 153/GDP/ PREVIDE/2020, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo-PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
CONCEDER, o benefício de pensão por morte formulado por Andrea de Castro Gomes, na condição de companheira do ex-servidor Gabriel da Silva, mat.
10/19.604, com efeitos financeiros a partir de 01/11/2020, nos termos do art. 40, §7º,
II da Constituição da República c/c art. 73, Inciso II da Lei Complementar nº 83/2006
(redação dada antes da LC nº 212/2017), de forma vitalícia e a razão de 100%, , com
proventos mensais e integrais no valor de R$ 1.213,00 (mil duzentos e treze reais),
conforme contido no Processo PREVIDE n° 698/2016. Esta portaria entrará em
vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de setembro de 2020.
PORTARIA Nº154/GDP/PREVIDE/2020, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais,
		
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria 0029/2019 de 24/01/2019, publicada em 25/01/2019, no Jornal Hora H e que Aposentou Voluntariamente por Idade e Tempo de Contribuição,
a servidora IRODICE CARMEN MARQUES RODRIGUES, matrícula n° 10/04.906,
efetiva no cargo de Farmacêutico, lotada na SEMUS, admitida em 02/01/1995, com
fundamento no art. 6º DA EC 41/03, c/c art. 83, incisos I, II, III e IV da LC 083/2006,
com proventos mensais e integrais no valor total de R$ 6.502,64 (seis mil, quinhentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), quantia obtida com a soma de R$
4.195,25 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente ao vencimento base do cargo (Lei 132/12), mais a importância de R$ 1.468,34
(mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), concernente
a triênio (art. 67 da LC 014/97, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) e
ainda, com a adição da quantia de R$ 839,05 (oitocentos e trinta e nove reais e
cinco centavos), adicional garantido através da Lei 132/12, no percentual de 20%
(vinte por cento), conforme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE
2016/00821 e PMBR n.º 37/0005558/2017. Esta portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.

PORTARIA Nº2780/SEMAD/2020 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
PORTARIA Nº155/GDP/PREVIDE/2020, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 2774/SEMAD/2020 DE 17/11/2020, publicada O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muniem 18/11/2020.
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
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 Complementar 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 incorreção Diário Oficial (Jornal Hora H) em 12/11/2020
PORTARIA Nº2781/SEMAD/2020 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
Tornar sem efeito a Portaria Nº2649 de 14 de outubro de 2020, publicada em 15 de

										
RESOLVE:
RETIFICAR A PORTARIA Nº 00182/GDP/2019 de 01/07/2019, publicada em
02/07/2019, no Jornal Hora H e que Aposentou por Invalidez, o servidor AMAURY
ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, matricula nº: 10/04.507, efetivo no cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal I, Classe I, Categoria C, admitido no Município em
27/10/1994, lotado na SEMFA, com fundamento no art.40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 6º- A, da EC n° 41/2003, introduzido
pela EC 70/2012 c/c art.60, § 1º, da Lei n.º 083/2006, com proventos mensais e
proporcionais no valor de R$ 9.074,24 (nove mil, setenta quatro reais e vinte e
quatro centavos), sendo: R$ 5.320,23 (cinco mil, trezentos e vinte reais e vinte e
três centavos), correspondentes à proporcionalidade de 7.673/12.775, a título de
vencimento base do cargo (LC nº 116/2011), R$ 2.128,09 (dois mil, cento e vinte e
oito reais e nove centavos), correspondentes a 40% (quarenta por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 67, da LC nº 014/97 c/c Lei Municipal n.º 723),
mais a gratificação por produtividade, na quantia de R$ 1.625,92 (um mil, seiscentos
e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos),conforme previsto no art. 6º da Lei
nº 1282/09, conforme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE n°
00498/2016 e PMBR n.º 37/0006136/2015.Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de dezembro de 2015.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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André Moreira / Voltaço

“Temos que
ter os pés no
chão”, alerta
treinador

Neto Colucci celebra primeira
vitória no comando do Voltaço,
mas prega cautela
“A meta é vencer o São Bento e nos livrarmos do
rebaixamento”, diz técnico do Tricolor de Aço

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

primeira vitória
de Neto Colucci no comando do Volta Redonda
aconteceu após partida
emocionante e muito
disputada diante do Ypiranga-RS, sábado passa-

do, fora de casa.
A vitória por 3 a 2 em
Erechm-RS fez o Esquadrão de Aço chegar
aos 18 pontos na sexta posição do Grupo B,
abrindo cinco pontos
da primeira equipe na
zona de rebaixamento,
o São Bento-SP, que é o
próximo adversário do
Voltaço na competição.

OBRIGADO!
AMIGOS ELEITORES
PELOS 3894 VOTOS
DE CONFIANÇA

O resultado manteve
a equipe viva na briga
pelo G4. Com seis gols
assinalados até agora,
João Carlos é um dos
principais artilheiros da
competição.
“O sentimento depois
desta primeira vitória
comandando o profissional do Volta Redonda
é de felicidade. Vai fi-

car marcado pela forma
como aconteceu, porém,
seguimos focados nos
objetivos. Temos que ter
os pés no chão, porque
a meta é vencer o São
Bento e nos livrarmos
do rebaixamento. O que
vai acontecer depois,
com os outros resultados e o desempenho,
veremos mais à frente”,

disse o comandante.
Quando a partida estava 1 a 1, Neto Colucci colocou em campo
Hiroshi e Alef Manga
e, após poucos minutos
em campo, eles marcaram um gol cada.
“As alterações durante
a partida surtiram efeito
graças também a análise
minuciosa que fazemos

antes de cada confronto.
Alef e Hiroshi entraram,
marcaram os gols no
segundo tempo e foram
muito bem. William Mineiro e Luan entraram
e também foram fundamentais técnica e taticamente, assim como
o Joarley, que fez sua
estreia no profissional”,
analisou Colucci.

