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DHC pede 
a prisão de 
executores 
de bicheiro

Grupo De extermínio 

Delegacia de Homicídios da Capital já identificou três dos quatro assassinos do contraventor Fernando Iggnácio. O ex-PM Pedro 
Emanuel Cordeiro (C), Ygor Rodrigues Santos da Cruz, o Farofa (E), e o cabo da PM Rodrigo Silva das Neves (de boné) aparecem 
nas imagens de câmeras de segurança horas antes e depois de cometerem o crime. 
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Foi de ralo!

Hospital de meriti abre as portas para emergência

Após seis meses atendendo pacientes de covid-19, unidade municipal é aberta. O local conta com sistema de classificação de riscos, 
UTI, sala de medicação, ortopedia, sala de gesso e centro de imagem com raio-x, tomografia e ressonância magnética. A secretária de 
Saúde, Drª Marcia Lucas (foto) acompanhou os primeiros atendimentos. 

Dupla de assaltantes tenta ‘fazer a 
limpa’ em motorista no Centro de 

nilópolis. os marginais só não 
esperavam que a vítima estivesse 

armada. um deles se deu mal. 
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Ação de Belford roxo conscientiza
servidores sobre o novembro Azul 
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prF dá o bote e prende homem 
com 230 aves em Seropédica
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DivulGAção/políCiA Civil 

reproDução/reDeS/reDeS SoCiAiS 

DivulGAção
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Falar da apresentadora de TV 

Bellinha Di Tena é sempre um pra-
zer. Dedicada ao trabalho que desen-
volve no Canal TV Rio, Bellinha faz do programa “Você 
em Foco”, uma atração líder de audiência na grade da 
emissora on-line. “Busco sempre estar em consonância 
com quem nos assiste diariamente e sinto retorno positivo 
por isso”, disse ela a esta Resenha.

Resenha Cultural
Hora

O TopShopping rece-
be, nesta terça-feira (24) o 
cantor Fred Chico, em mais 
uma edição do Top Music. 
Conhecido como “homem 
banda“, Fred impressiona o 
público ao tocar, simultane-
amente, violão, gaita, cajón, 
caixa e pandeirola. O Show 
acontece a partir das 19h, 
na praça de alimentação do 
3º piso. Até se encontrar no 
formato de homem banda, 
Fred passou por diversos 
projetos que levaram-no a 
palcos consagrados e fes-
tivais importantes, como 
Circo Voador, Fundição 
Progresso, Webfestvalda, 
Festival de Jazz e Blues 
de Rio das Ostras e Aldeia 
Rock Festival.

Sem contar os três meses 
que passou se apresentan-
do na Europa, em cidades 
como Dublin (Irlanda), 
Edimburgo (Escócia, pelo 
Edinburgh Fringe Festival), 
Liverpool e Londres. É de 
graça. Vai lá!

Fred Chico 
no top music

A cornaiada do Pombal 
Chifre de Ouro entrou em 
transe. O prefeito elei-
to da cidade conhecida 
como Paraíso dos Chifru-
dos e Chifrudas resolveu 
homenagear os colegas 

por gratidão à expressiva 
votação obtida entre os 
moradores. Enquetes no 
conjunto de apartamentos 
davam 90% dos votos do 
pombal para o rapaz, an-
tes das eleições.   

Amantes do chifre em festa

o SomBrA
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Um dos cabeças de 
árvore mais respeitados 
da cidade que gover-
na, o prefeito é sócio 
número 0001 da Boca 
Maldita, presidida pelo 
Nandinho Boquinha de 
Veludo. “Ele é um dos 
nossos desde a época 
que era vereador e pas-
sava por lá de vez em 
quando. Ele é um dos 

cornos mais discretos 
no mundo político. Evi-
ta falar no assunto para 
não se trair, mas não 
dispensa uma novinha, 
quando pinta na área. É 
um cornão conformado 
que não consegue dar 
no couro legal”, entre-
ga Boquinha de Veliu-
do, persona íntima do 
casal.

Cabeça de Árvore discretíssima
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EmpodEramEnto FEminino

Nestes tempos de 
pandemia, a vio-
lência doméstica 

contra a mulher tornou-se 
um perigo ainda maior, cul-
minando com o aumento 
do número de casos de fe-
minicídio. Mas há as “vio-
lências invisíveis”, como a 
psicológica, a moral, a se-
xual e a patrimonial. Aten-
ta a essas questões, a can-
tora e compositora Branka 
lança o clipe de seu novo 
single autoral – música e 
letra dela – mostrando que, 
antes de artista, é mulher... 
e mulher engajada nas 
questões femininas. O lan-
çamento será no emblemá-
tico Dia Internacional para 
a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres: 25 de 
novembro.

Em seu novo trabalho, 
“Palavras sinceras”, dis-
ponível nas plataformas 
digitais, Branka fala de re-
lacionamento abusivo, so-
bretudo na decisão de dar 

um basta a esse tipo de si-
tuação. Até porque, quase 
sempre, a violência começa 
com abusos nas relações.

Os versos de Branka es-
cancaram o poder de deci-
são da mulher; a única pes-
soa que pode, realmente, 
mudar o rumo da própria 
vida:  “Mais mentiras não 
vão machucar o meu peito / 
Essa dor eu vou tirar, curar 

do meu jeito / Teu veneno 
não vai mais entrar, nem 
confundir/ ... / Me descul-
pe, mas eu vou cuidar de 
mim”.

Apesar de não estar vi-
vendo nada parecido, o ver-
so “eu vou cuidar de mim” 
tem muito a ver com a fase 
que Branka vem vivendo. 
Em quarentena, ela está 
mesmo muito mais voltada 

pra si mesma. “Estou num 
momento de grande autoco-
nhecimento e maturidade. 
Uma fase em que, dia após 
dia, sinto a delicada sensa-
ção de que minha inspira-
ção pra compor está mais 
aflorada”, revela Branka.

Confira: https://www.
youtube.com/watch?v=gY
fjfP0Tbog&feature=youtu.
be

joTA cARvAlho
jota.carvalho@yahoo.com

“palavras sinceras”

vitor melo / BSC

DivulGAção

A libertação de um relacionamento abusivo é o ponto de 
partida do novo trabalho da cantora e compositora

A nova música-clipe da cantora BrAnKA

“Um samba manifesto!”. O 
verso forte é do samba-enredo 
que a Botafogo SC irá ento-
ar no próximo carnaval, dos 
compositores Diego Nicolau, 
Thiago Brito, Richard Valen-
ça, Fernando Professor, Alcino 
Pega Pega, Leonel Querino e 
Paulão Vianna, no enredo “Um 
apaixonado pela verdade cami-
nhando em tempos de ilusão”, 

em homenagem ao eterno João 
Saldanha, dos carnavalescos 
Marcelo Adnet e Ricardo Hes-
sez. O novo hino da BSC foi 
escolhido na tarde de domin-
go, 22, no palco do Imperator, 
no Méier, Zona Norte do Rio.

O samba da parceria 7 foi a 
último a se apresentar, sendo 
cantado por Tinga, Thiago Bri-
to e Diego Nicolau. Com uma 

escolha unânime, o hino da 
BSC foi anunciado às 17h48 
pelo intérprete oficial Chicão. 
A disputa, por conta da pande-
mia do covid-19, foi realiza-
da sem a presença de público, 
com apenas os compositores 
e alguns segmentos da escola 
presentes no local, respeitando 
todos os protocolos de saúde e 
transmitida em live no Youtu-

be.
A Botafogo Samba Clube 

caminha para o terceiro car-
naval de sua história. A escola 
está no Grupo Especial da In-
tendente Magalhães, a um pas-
so da Série A, que desfila na 
Marquês de Sapucaí. Em 2020, 
a escola ficou na 10ª colocação 
numa homenagem à cantadora 
Beth Carvalho.

Botafogo Samba Clube escolhe samba-enredo

Na pegada da políti-
ca, Vó Candinha, agente 
sênior da coluna e apo-
sentada como costureira 
especializada em moda, 
resolveu dar uma passa-
dinha na Câmara e viu, 
durante a sessão, um 
dos vereadores “pessi-
mamente vestido”. “O 

sujeito parecia um bloco 
de carnaval. Usava cal-
ça jeans azul, camisa de 
baixo, vermelha, gravata 
amarela e paletó preto. 
Vejam que mau gosto!”, 
exclama nossa vó. *Vai 
se vestir mal assim lá na 
PQP, né dona Cândida? 
(gargalhadas).

vai se vestir mal assim lá na ...

Homenagem a 
João SAlDAnHA 

Escolha foi realizada no Imperator
 e teve transmissão no Youtube
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A Secretaria de As-
sistência Social e 
Cidadania de Bel-

ford Roxo realizou uma 
roda de conversa com pa-
lestras para tirar dúvidas 
e informar os servidores 
do setor sobre o Novem-
bro Azul no Estação da 
Cidadania E no Centro de 

Referência de Assistência 
Social (Cras) Jardim do 
Ipê. Durante os eventos, 
foram distribuídos kits 
com máscaras e álcool 
em gel. Na semana pas-
sada, a secretaria também 
realizou uma palestra no 
Centro Pop com cortes de 
cabelo para os usuários.

De acordo com a secre-
tária de Assistência Social 
e Cidadania, Brenda Car-

neiro, os encontros foram 
promovidos para quebrar 
as barreiras culturais que 
existem quando o assunto 
é saúde do homem. “To-
dos precisamos nos cui-
dar e a melhor maneira é 
a prevenção”, resumiu a 
secretária. A fisioterapeu-
ta pélvica da Clínica da 
Mulher, Cátia Ferreira, 
que palestrou também no 
Outubro Rosa, abriu um 

espaço para reflexão e in-
formação. “Já são 12 mil 
mortes e 60 mil novos ca-
sos por ano de câncer de 
próstata”, destacou.

‘Prevenção é a 
chave de tudo’

Como o corpo e a men-
te caminham juntas, uma 
equipe da Saúde Mental 
do município formada 
pela diretora do CapsAD, 

Adejane Nascimento, sua 
supervisora técnica, Va-
nessa Saraiva e a enfer-
meira Ana Paula Procó-
pio, introduziu a data e as 
informações sobre exames 
para os homens presentes. 
“Prevenção é a chave de 
tudo. A cada 38 minutos 
um homem morre de cân-
cer de próstata. A princí-
pio, para detectar a doença 
é necessário o exame de 

sangue PSA, se necessá-
rio, o urologista irá indicar 
o exame de toque retal. 
Isso deve ser feito a partir 
dos 50 homens ou quando 
se há casos na família”, 
disseram. A prevenção co-
meça com os cuidados a 
saúde com idas periódicas 
ao médico, evitar o tabaco 
e qualquer tipo de drogas, 
se alimentar bem e fazer 
exercícios físicos.

Durante os eventos, foram distribuídos kits com máscaras e álcool em gel
FotoS: rAFAel BArreto/pmBr

geral

alErta 

Belford roxo conscientiza servidores 
sobre a campanha novembro Azul

O presidente Jair Bol-
sonaro prorrogou por 
mais um ano, até 1º de 
dezembro de 2021, o 
Gabinete de Intervenção 
Federal no Rio de Janei-
ro. Em nota, a Secreta-
ria-Geral da Presidência 
explicou que a medida é 
necessária para a realiza-
ção correta da prestação 
de contas e recebimento 
de bens e serviços que 
sofreram atrasos inespe-
rados, em decorrência da 
pandemia de covid-19.

A previsão era de que 
a estrutura, que conta 
com militares e servido-
res comissionados, fosse 
encerrada em 1º de de-
zembro deste ano. O de-
creto de prorrogação foi 

publicado hoje (23) no 
Diário Oficial da União 
e, de acordo com a Pre-
sidência, não causará im-
pacto financeiro, pois os 
recursos já estão previs-
tos na programação orça-
mentária.

A intervenção federal, 
que passou a gestão da 
segurança pública flu-
minense para a União, 
vigorou de fevereiro até 
dezembro de 2018. Além 
do envio de militares 
para operações em áreas 
com alto índice de vio-
lência, o governo federal 
atuou na reestruturação 
de procedimentos e com-
pra de equipamentos para 
as polícias, bombeiros e 
agentes penitenciários.

Governo manterá 
gabinete de 

intervenção no rio 
por mais um ano

Secretária Brenda Carneiro destacou a importância do evento 
que contou com diversas atividades para o público presente

O decreto sobre a permanência das tropas 
foi publicado hoje no Diário Oficial

FernAnDo FrAzão/AGênCiA BrASil

Procon-RJ lista 200 sites de 
vendas não recomendados

O Procon Estadual do 
Rio de Janeiro (Procon-
-RJ) preparou uma relação 
com sites que o consumi-
dor pode consultar antes 
de comprar na internet. 
Com o isolamento social 
causado pela pandemia, o 
número de consumidores 
que efetuam compras on-
line vem crescendo, assim 
como as fraudes no am-
biente online. A listagem 
ajudar quem está na dúvi-
da se deve ou não comprar 
em uma determinada loja 
virtual. Para criar a lista 
de sites não recomenda-
dos, o Procon-RJ analisou 
diversos fatores: se a em-
presa entrega os produtos 
e serviços comprados; se 
responde as reclamações 
do consumidor e as no-
tificações enviadas pela 
autarquia; se o estabele-
cimento possui cadastro 
ativo na Receita Federal e 
está apta a emitir nota fis-

cal; se o site oferece infor-
mações de contato e da-
dos da empresa e como se 
relaciona com os clientes 
que efetuam reclamações.

Consumidor
 deve ficar atento

O presidente do Procon-
-RJ, Cássio Coelho adver-
te: “Não passe cópia de do-
cumentos por e-mail e por 
aplicativo de mensagens 
para compras na internet, 

mesmo que a empresa use 
o pretexto que é necessário 
para emitir a nota fiscal, 
atualizar cadastro, forne-
cer descontos, confirmar 
endereço de remessa. Essa 
é a forma mais comum uti-
lizada para burlar a verifi-
cação em duas etapas, que 
é uma segurança maior 
para o usuário. Nunca in-
forme código gerado por 
empresas que anunciam 
e vendem por telefone ou 

whastapp, nem os recebi-
dos por sms, pois estas são 
formas de clonar os dados 
do consumidor. Ao efetuar 
as compras, prefira o paga-
mento por cartão de crédi-
to e atenção com sites que 
só aceitam boleto bancá-
rio, pois se houver algum 
problema com a compra, 
o consumidor terá mais di-
ficuldade de ressarcimento 
junto ao banco”, disse 

Endereço físico 
no Brasil 

É recomendável que 
os consumidores efetuem 
compra de produtos ou 
serviços em sites que te-
nham endereço físico em 
território brasileiro. A lei 
tem abrangência nacio-
nal e, ocorrendo algum 
problema com o pedido 
realizado em site estran-
geiro, haverá dificuldade 
na aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor.

O número de consumidores que 
efetuam compras online vem crescendo

DivulGAção/proCon

Covid-19: reinfecção é improvável por pelo menos 6 meses
Um estudo britânico feito 

com funcionários de saúde 
que atuam na linha de fren-
te da luta contra a pandemia 
do novo oronavírus mostra 
que é altamente improvável 
que pessoas que tiveram co-
vid-19 contraiam a doença 
novamente por pelo menos 
seis meses depois da pri-

meira infecção. 
As descobertas passam 

tranquilidade a mais de 
51 milhões de pessoas no 
mundo que foram infec-
tadas com a doença, dis-
seram pesquisadores da 
Universidade de Oxford. 
“É uma notícia realmente 
muito boa porque as pesso-

as podem ficar confiantes 
que, pelo menos no curto 
prazo, a maioria que já pe-
gou covid-19 não pegará 
novamente”, disse David 
Eyre, um dos coordenado-
res do estudo e professor 
do Departamento Nuffield 
de Saúde da População, 
em Oxford. Autoridades 

da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) gostaram 
dos resultados. “Estamos 
vendo níveis sustentados 
de resposta imunológica 
em humanos até agora”, 
afirmou Mike Ryan, prin-
cipal especialista de emer-
gência da OMS, em entre-
vista coletiva. 
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Coronavac: qual o próximo passo?
O Instituto Butantan 

aunciou ontem que chegou 
à fase final o estudo clíni-
co da CoronaVac, a vacina 
desenvolvida em parceria 
com biofarmacêutica Si-
novac Life Science. Os 
resultados sairão na pri-
meira semana de dezem-
bro e a previsão é a de que, 
até janeiro de 2021, 46 
milhões de doses estejam 
disponíveis no Brasil. Os 
resultados serão enviados 
pelo Comitê Internacional 
independente na primei-
ra semana de dezembro 
para que a Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) analise o 
relatório para verificação 
da vacina. Os testes no 
Brasil estão sendo coor-
denados desde julho pelo 
Butantan em 16 centros 
de pesquisa científica es-
palhados em sete estados 
brasileiros e no Distrito 
Federal, com 13 mil vo-
luntários envolvidos. Na 
última semana, o primei-
ro lote com 120 mil do-

ses chegou a São Paulo.
Na terça-feira da sema-

na passada, os resultados 
da fase anterior de estudos 
clínicos da CoronaVac 
foram publicados pela re-
vista científica Lancet. A 
publicação mostrou que a 
vacina é segura e tem ca-
pacidade de produzir res-
posta imune no organismo 
28 dias após sua aplicação 
em 97% dos casos. Ontem, 
a farmacêutica britânica 
AstraZeneca anunciou a 
vacina que o laboratório 
está desenvolvendo contra 
o novo coronavírus pode 
ter 90% de eficácia, sem 
nenhum efeito colateral 
grave. Desenvolvida pela 
Universidade de Oxford, 
atingiu esse percentual 
na prevenção da doença 
quando administrada em 
meia dose e, pelo menos 
um mês depois, uma dose 
integral, de acordo com 
dados do estudo clínico 
em estágio avançado reali-
zado no Reino Unido e no 
Brasil. 

ranking nEgativo 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o país deve 
perder cerca de 300 mil vagas formais neste ano. Apesar da reto-
mada de criação de novos postos de trabalho, ele prevê que haja 

uma desaceleração na geração de empregos. 

O índice de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes 
com Covid-19 chegou 92% na rede SUS, no último domingo, mesmo 
índice de maio, período considerado como o mais crítico. Já a taxa de 

ocupação dos leitos de enfermaria estava em 69%.

O Programa Brasil 
Mais abriu inscrições. Em 
parceria com o Sebrae, 
Senai e ABDI, a Secreta-
ria Especial de Produtivi-
dade, Emprego e Compe-
titividade, do Ministério 
da Economia, oferecerá 
apoio técnico e consulto-
rias para as empresas.

No RJ, o projeto terá 
início em fevereiro de 
2021, com o objetivo de 
aumentar a produtivida-
de, a competitividade e o 
lucro dos pequenos negó-
cios. A meta do programa 
é atender 3150micro e pe-
quenas empresas no Rio 
até o final de 2022. 

proGrAmA i

proDutiviDADe ii

O empreendedor terá 
acesso a novas metodolo-
gias com foco na promo-
ção de melhorias rápidas, 
de baixo custo e de alto 
impacto, de acompanha-
mento contínuo e consul-
torias especializadas. O 
Brasil Mais terá ações em 
dois eixos principais.

As empresas interessadas em participar 
devem se inscrever através do link: https://
forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=cYIpl9cbxUqTW4it3vY2zBs6Bvb
LG6BJkgSFMbimfqhUQlozTUZXRU1WR-
FlRNlFLRjFOTTRDWDJMVy4u.

Alto impACto iii

ACeSSo Ao linK v

eDitoriAl

Esses eixos são: melhores práticas pro-
dutivas, disponível para a indústria, e me-
lhores práticas gerenciais e produtivas, vol-
tado para as micro e pequenas empresas. 
Ao se cadastrar no programa, a empresa 
escolhe em qual dos eixos tem interesse.

poDe optAr iv

mobilidade urbana travada 

Uma Nota Técnica 
sobre as oportunidades 
que o setor de petróleo 
e gás natural (P&G) 
oferece para o desen-
volvimento do estado 
do RJ foi elaborado pela 
Assessoria Fiscal da As-
sembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj). 
Em suas 33 páginas de 
levantamento de dados 
e gráficos, o documen-

to revela que o cenário 
atual ainda é de pou-
co aproveitamento das 
potencialidades dessas 
riquezas naturais. De 
acordo com o levanta-
mento, estão aqui 85% 
das reservas de petróleo 
do Brasil, mas somos 
apenas 19% dos forne-
cedores e prestadores de 
serviços da Petrobras, 
que tem 70% destes 

contratos no exterior. 
Mais da metade do gás 
produzido atualmente 
no estado é rejeitado 
ou queimado, ao invés 
de ser utilizado pela in-
dústria ou pelos centros 
urbanos. O texto traz ar-
gumentos para a defesa 
da necessidade do aden-
samento dessa estrutura 
produtiva industrial e de 
serviços.

Alerj divulga estudos sobre petróleo e gás

reproDução

reproDução

Pesquisa Datafolha aponta que metade dos brasileiros residentes em 
seis capitais está insatisfeita com o sistema de transporte no trânsito

Pesquisa Datafo-
lha encomendada 
pela 99, empresa 

de mobilidade urbana, 
nas cidades de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, 
Recife e Salvador, apon-
ta a percepção da popu-
lação sobre mobilidade 
urbana integrada, uso de 
aplicativos e hábitos in-
dividuais de transporte 
nestas capitais. A pes-
quisa aponta para uma 
insatisfação de metade 
dos respondentes (47%) 
em torno da mobilidade 
urbana nas seis capitais 
estudadas. Apesar da re-
dução de veículos na rua 
durante a quarentena, 
aproximadamente 62% 
das pessoas estão preo-
cupadas com o aumento 
do trânsito no pós-pan-
demia.

Como solução para 
melhorar esse quadro, 
64% acreditam que o uso 
de veículos particulares 
piora a mobilidade urba-
na e, consequentemente, 
86% dos respondentes 
defendem que o uso de 
transporte coletivo ou 
compartilhado deveria 
ser incentivado. Nota-
-se, ainda, uma maior 
percepção das pessoas 
sobre o papel dos carros 
próprios na mobilidade 
urbana: 68% defendem 
que a existência de car-
ro por aplicativo dimi-
nui a necessidade de ter 
veículo próprio. Ainda 
como alternativa para 
evitar a volta aos con-
gestionamentos pré-pan-
demia, 73% acreditam 
que os aplicativos de 
mobilidade colaboram 
com a fluidez do trânsi-
to, enquanto 79% apon-
tam que o transporte 
combinado (uso de dois 
ou mais meios de trans-

porte) pode ser uma op-
ção vantajosa para se lo-
comover.

Renda e economia
Além disso, é impor-

tante destacar o papel 
que este serviço tem ao 
colaborar com as eco-

nomias das cidades e no 
aumento da renda dos 
motoristas parceiros: 
uma pesquisa da Funda-
ção Instituto de Pesquisa 
Econômicas (Fipe) mos-
tra que a 99 (empresa 
brasileira de tecnologia 
que conecta passageiros 

e motoristas através de 
seu aplicativo) foi res-
ponsável por mais de 
R$ 12,2 bilhões do PIB 
nacional em 2019 -- um 
resultado que leva em 
consideração o impac-
to econômico da renda 
obtida pelos motorista-

-parceiros e os seus gas-
tos operacionais (como 
alimentação e combus-
tível) e consumo das fa-
mílias (bens e serviços 
em geral). Esse valor 
foi equivalente a 0,18% 
do PIB brasileiro no ano 
passado.

Indicador revela que que o Rio de Janeiro possui a pior estrutura de mobilidade urbana do Brasil

AnTonIo cARlos
horahmunicipios@gmail.com

ARÁBIA SAUDITA - Os líderes das 20 maio-
res economias do planeta prometeram no último 
domingo não poupar esforços para fornecer me-
dicamentos, testes e vacinas contra a covid-19 de 
maneira acessível e justa para “todas as pessoas”, 
refletindo as preocupações de que a pandemia pos-
sa aprofundar as divisões globais entre ricos e po-
bres.

A pandemia do novo coronavírus e as perspec-
tivas de uma recuperação econômica desigual e 
incerta estiveram no centro do encontro, que teve 

duração de dois dias sob a presidência da Arábia 
Saudita, que passará o comando do G20 à Itália no 
próximo mês.

As nações do G20 trabalharão para “proteger 
vidas, fornecer apoio com foco especial nos mais 
vulneráveis e colocar nossas economias de volta 
no caminho para restaurar o crescimento, proteger 
e criar empregos para todos”. Sobre vacinas, testes 
e tratamentos, os líderes disseram: “Não poupare-
mos esforços para garantir o acesso equitativo e 
acessível a todas as pessoas”.

m
un

Do

G20 se compromete a garantir acesso irrestrito a vacina contra covid-19
reuterS/nAel SHyouKHi/DireitoS reServADoS

Grupo se reuniu no fim de semana, em vídeo 
conferência, sob a presidência da Arábia Saudita
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BrasilEirão sériE a

Sá pinto elogia a partida 
feita pelo vasco da Gama
O Vasco ficou no 

empate em 1 a 1 
com o São Pau-

lo, no domingo (22/11), 
no Morumbi, pelo Cam-
peonato Brasileiro. 
Após a partida, em en-
trevista coletiva, o téc-
nico Ricardo Sá Pinto 
elogiou o jogo feito pelo 
Cruzmaltino, disse que 
a equipe teve mentalida-
de vencedora e destacou 
que o resultado foi acei-
tável, pelas circunstân-
cias da partida.

- Fizemos um gran-
de jogo tático, muito 
inteligente. Mostramos 
a alma do que é jogar 
como Vasco, equipe 
lutadora, unida, com 
mentalidade vencedora. 
Pressionou o São Paulo 
na casa dele. O resul-
tado é aceitável, mas o 
São Paulo não pode di-
zer que merece mais. O 
gol deles caiu do céu. 
Não tiveram mérito ne-
nhum. Tivemos uma in-
felicidade. Merecíamos 
estar a ganhar. Aceito 
que tenha mais posse 

bola, mas demos a bola. 
Reconhecemos a quali-
dade deles. É superior a 
nós. Jogamos com a for-
ça que podemos jogar – 
avaliou Sá Pinto.

O goleiro Lucão fez 
uma partida segura e 
foi um dos destaques 
da equipe no jogo. Essa 
foi a primeira partida do 
goleiro como titular nes-
te Campeonato Brasilei-
ro. Lucão já havia feito 
sua estreia pelo Campe-
onato Carioca, antes da 
parada para a pandemia, 
diante do Botafogo. Ri-
cardo Sá Pinto elogiou a 
partida feita pelo camisa 
56 e disse que a equipe 
joga de uma forma que 
ajuda os goleiros.

– O Lucão fez uma 
exibição muito segu-
ra, inteligente. Era um 
jogo para não correr ris-
co, simplificar ações. A 
equipe joga de uma for-
ma que ajuda muito os 
goleiros. Teve uma bola 
difícil que ele pegou. 
Quando foi preciso, ele 
foi chamado e resolveu 
o problema muito bem. 
De resto, controlou as 
ações, está de parabéns 

pelo jogo que fez – ana-
lisou o comandante, 
acrescentando na sequ-
ência.

– Esse é momento de 
união. Vai ser duro até o 
final, mas acreditamos 
que podemos fazer uma 
boa época. Se estiver-
mos desunidos, não será 
possível. Se quiserem 
um culpado, estou aqui.

rAFAel riBeiro/vASCo

jota.carvalho@yahoo.com
joTA cARvAlho

Flamengo embarca 
para pegar o racing 

Club pela libertadores
Após vitória sobre o 

Coritiba pelo Campeona-
to Brasileiro, a delegação 
rubro-negra embarcou para 
Buenos Aires (ARG) no 
final da tarde de domingo 

(22) visando a partida dian-
te do Racing Club, que será 
disputada nesta terça-feira 
(24), às 21h30, no estádio 
El Cilindro, em Avellaneda. 
O confronto é válido pelo 

jogo de ida das oitavas de 
final da Libertadores.

Confira os relacionados 
para o confronto: Golei-
ros: César, Diego Alves e 
Hugo; Laterais: Filipe Luís, 

Isla, Matheuzinho, Ramon 
e Renê;

Zagueiros: Gustavo Hen-
rique, Léo Pereira, M. Thu-

ler e Natan; Volantes: Ger-
son, João Gomes e Willian 
Arão; Meias: De Arrascae-
ta, Diego, Everton Ribeiro 

e Lázaro; Atacantes: Bruno 
Henrique, Gabriel Barbosa, 
Lincoln, Michael, Pedro 
Rocha e Vitinho.

Mister elogiou postura em campo e enalteceu união do grupo no empate fora de casa

time segurou 
São paulo no 

morumbi e levou 
um ponto para 
São Januário

Everton Ribeiro desembarcou confiante em um resultado positivo na terra portenha

AlexAnDre viDAl / FlAmenGo 

A participação do Vas-
co da Gama nas oitavas 
de final da Conmebol 
Sul-Americana 2020 co-
meça nesta quinta-feira 
(26/11). Em Buenos Ai-
res, na Argentina, o Gi-
gante da Colina encara 
o Defensa y Justicia, às 

21h30, horário de Bra-
sília.  Para essa fase da 
competição continental, 
o clube  promoveu três 
trocas em sua lista de 
inscritos, incluindo três 
jogadores que chegaram 
ao clube recentemente: o 
lateral-direito Léo  Ma-

tos, o zagueiro Jadson e 
atacante Gustavo Torres.

Confira: Número 35 > 
Léo Matos no lugar Ga-
briel Saulo; número 37 > 
Gustavo Torres no lugar 
de Guilherme Parede e 
número 44 > Jadson no 
lugar de Breno.

troCAS nA liStA De inSCritoS DA ConmeBol

partida de ida das oitavas de final da libertadores será 
disputada nesta terça-feira, às 21h30, no el Cilindro

Diego Ribas celebra título da Libertadores: “Uma 
das páginas mais lindas da história desse clube”

No 23 de novembro, 
o Flamengo comemorou 
um ano da conquista do 
bicampeonato da Copa 
Libertadores. Capitão do 
Mengão, Diego Ribas saiu 
do banco para mudar os 
rumos da partida contra o 
River Plate, e foi funda-
mental para a garantia do 
título da América. Na se-
gunda, em comemoração 
à marcante data, o camisa 
10 da Gávea não perdeu a 
oportunidade de celebrar 
as memórias.

“Feliz em ter participa-
do de umas das páginas 
mais lindas da história 

desse clube. Mais feliz 
ainda em saber que esse 
livro continua aberto e a 
vontade de acrescentar 
mais momentos inesque-
cíveis nele só aumenta. 
#GlóriaEterna”, escreveu 
o meia em seu Twitter ofi-
cial. 

Em uma virada histó-
rica sobre o River Plate, 
o Flamengo conquistou 
o bicampeonato da Copa 
Libertadores e retornou ao 
topo da América 38 anos 
depois do primeiro título. 
Com o triunfo, o Rubro-
-Negro consagrou o ano 
de 2019 como mágico, e 

cada atleta que disputou a 
memorável final, foi res-
ponsável por escrever um 
pouco do capítulo glorio-
so na história do Maior do 
Mundo.

Agora, rumo ao tricam-
peonato, o Flamengo foca 
no seu próximo desafio 
na competição: a partida 
contra o Racing. O duelo 
válido pelo jogo de ida 
das oitavas de final, será 
disputado nesta terça-fei-
ra (24), na Argentina, e o 
time vai em busca de uma 
vitória para garantir van-
tagem no placar e decidir 
a vaga em casa. 

esportes

DivulGAção

“Feliz em ter participado”, declarou o meia em seu Twitter
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A novíssima emer-
gência do Hospi-
tal Municipal de 

São João de Meriti - Ab-
don Gonçalves (antigo 
PAM), começou a rece-
ber todo tipo de pacientes 
nesta segunda-feira (23). 
O local conta com siste-
ma de classificação de ris-
cos, leitos de emergência, 
UTI, sala de medicação, 
ortopedia, sala de gesso 
e centro de imagem com 
raio-x, tomografia e res-
sonância magnética. 

Por volta das 9h10 o 
primeiro paciente não co-
vid chegou ao hospital, 
uma mulher que estava 
sendo atendida no Centro 
de Saúde Aníbal Viriato 
de Azevedo, no Jardim 
Íris e precisou ser transfe-
rida de ambulância após 
apresentar um quadro de 
saúde mais delicado. Na 
sequência, outros pacien-
tes foram chegando, tra-
zidos tanto pelo Corpo de 
Bombeiros, quanto pelo 
SAMU.

O hospital foi inaugu-
rado em maio deste ano 

e, devido à pandemia do 
novo coronavírus, opera-
va exclusivamente como 
unidade para os casos gra-
ves da doença. Centenas 
de pacientes de covid-19 
foram atendidos nos últi-
mos seis meses.

Apesar de agora receber 
também os pacientes não 
covid, o segundo andar do 
hospital mantém 30 leitos 
exclusivos e cadastrados 
no Ministério da Saúde 
para pacientes contami-
nados pelo novo corona-
vírus. Eles estão sendo 
mantidos em local isola-
do, com suporte de respi-
radores, monitores e até 
área de isolamento. Outro 
setor do hospital dispõe 
ainda de mais 30 leitos de 
internação clínica.

Para deixar a unidade 
ainda mais completa, es-
tão sendo finalizados no 
terceiro andar dois centros 
cirúrgicos e o setor de he-
modinâmica, com catete-
rismo e angioplastia, bem 
como a parte administrati-
va, o refeitório e um cen-
tro de tratamento oncoló-
gico no quarto andar.

Acompanhada por ve-
ículos de imprensa, a 

secretária de Saúde, Drª 
Marcia Lucas, explicou 
as mudanças:

“Em 2017 o PAM Me-
riti tinha quatro médicos e 
atendida cerca de 50 pes-
soas por dia e ainda fecha-
va durante a noite. Fize-
mos uma reforma inicial e 
aumentamos o atendimen-
to para quase mil pessoas 
por dia. Porém, o que re-
almente precisávamos era 
de um hospital, então de-
mos o primeiro passo para 
transformar o PAM por 
completo”, disse.

A secretária explicou 
que agora o hospital está 
pronto para receber todo 
tipo de emergência, seja 
ela clínica, ortopédica ou 
de covid-19, contando 
com internação, quase 100 
leitos para os pacientes e 
uma grande equipe, com-
posta por médicos, enfer-
meiros, técnicos, auxilia-
res e demais funcionários.

A senhora Maria das 
Graças (45), se acidentou 
pela manhã e foi levada 
para o hospital onde pre-
cisou colocar uma tala: 
“Eu caí e precisei vir no 
ortopedista, fui muito 
bem atendida, desde a re-

cepção até o final”, con-
tou. 

Já Elisabete de Matos 
(21), acompanhou o mari-
do dela e disse que notou 
grande mudança na estru-
tura e atendimento: “Eu 
moro aqui perto, sempre 
frequentei o antigo PAM 
e posso dizer que agora 
está muito bom, melho-
rou muito, me sinto bem 
melhor em saber que hoje 
o município tem um hos-
pital”, declarou.

A unidade conta tam-
bém com o Centro de 
Imagem e Diagnóstico 
- CID, com tomógrafo, 
ressonância magnética, 
densitometria óssea, ul-
trassonografia, mamo-
grafia de alta resolução 
e laboratório. Sobre ele, 
a paciente Elisabete con-
tou ainda que sua sogra 
fez um exame de imagem 
e foi bem atendida: “Foi 
muito rápido, em pouco 
tempo ela já teve acesso 
ao exame até pela inter-
net”, declarou.

O Hospital Municipal 
de São João de Meriti fica 
na Av. Presidente Lin-
coln, s/nº - Jardim Meriti 
e funciona 24h por dia.

joTA cARvAlho
jota.carvalho@yahoo.com

FotoS: DivulGAção

Dr. renato palhares é formado em medicina pela 
universidade iguaçu (uniG). possui residência médica em 

Cirurgia com título de especialista registrado no Crm-rJ (52.77429-4) 
e pós-graduação em Cirurgia plástica.

Acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais: 
www.instagram.com/drrenatopalhares/www.facebook.com/Drrenatoppalhares

BEM
Estar

“Consuma à vontade fo-
lhas verdes e legumes (de 
preferência crus). Cuida-
do apenas com o tempero 
das saladas: evite maio-
nese caseira e molhos 
prontos. Dê preferência 
ao azeite, limão, vinagre. 
É importante se atentar à 
quantidade de frutas con-
sumidas: a orientação é 
ingerir de 3 a 4 porções 
por dia”, alerta a nutri-
cionista; prefira os cere-
ais integrais que combi-
nam com saladas e pratos 
frios em geral. Na hora de 
comprar, opte pelos pães, 
cereais matinais, arroz e 
massas integrais ao invés 
do tipo branco; consuma 
gorduras vegetais (azeite, 
óleo de canola e soja), que 
combinam com as prepa-
rações de verão e são mais 
saudáveis que as gorduras 
de origem animal, porém, 
devem ser consumidas 
com moderação;

as carnes magras são as 
mais indicadas nesta épo-
ca, pois são mais facil-
mente digeridas evitando 
desconfortos gástricos, 

além de serem mais sau-
dáveis. O ideal é optar pe-
las carnes brancas de aves, 
peixes e cortes de carnes 
vermelhas magras. Por 
outro lado, evite as carnes 
de aves com pele, carne 
de porco e carnes com 
gordura aparente. Quanto 
à forma de preparo varie 
entre cozidos, grelhados e 
assados deixando de lado 
as frituras que não combi-
nam com o clima quente 
do verão, além de serem 
extremamente calóricas; 
ao invés das sobremesas 
doces, opte por sugestões 
mais refrescantes nestes 
dias quentes de verão, 
como, por exemplo, fru-
tas ou doces à base de 
frutas. Os mais indicados 
são: sorvete de fruta no 
palito, saladas de frutas, 
flans, frozen, smoothies 
e gelatinas; modere o 
consumo de bebidas al-
coólicas, pois além de 
serem ricas em calorias, 
possuem efeito diurético, 
o que compromete a hi-
dratação e são pobres em 
valor nutritivo.

reproDução/inStAGrAm

Alimentação saudável 
no verão - parte ii

novos tEmpos na saúdE

Hospital municipal de São 
João de meriti abre as portas 
para todo tipo de emergência

Chegada do primeiro doente na ambulância inaugurou a nova fase nos atendimentos Primeira paciente não-covid 19 foi atendida na enfermaria e depois liberada

unidade está preparada para receber todos os casos, além dos infectados com covid-19

Alerj publica protesto contra
ideologia de gênero nas escolas

A Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro (Alerj) 
publicou em Diário Ofi-
cial, ontem, segunda-feira 
(23/11), moção de repúdio 
à Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 5668, 
em tramitação no Supremo 
Tribunal Federal (SFT), que 
trata da ideologia de gênero 
nas escolas. A moção de re-
púdio foi apresentada pela 
deputada estadual Rosane 
Felix (PSD). A votação da 
ADI, apresentada pelo parti-
do PSOL, foi suspensa pelo 
ministro Luiz Fux no últi-
mo dia 11, após críticas da 
sociedade civil, das frentes 
parlamentares evangélica, 

católica e da Juventude. 
Rosane Felix afirma ser 

uma grande vitória para a 
família a retirada de pauta 
da ADI 5668. A deputada 
afirma que é direito dos pais 
educar seus filhos, assim 
não deve ser permitido que 
as escolas tenham o papel 
de sugerir a identidade se-
xual das crianças. 

“Esse tema de ideologia 
de gênero nas escolas já não 
tinha sido aprovado, quando 
foi discutido em 2014 pelo 
Congresso Nacional, pelos 
Estados e Municípios. Ape-
sar disso, a esquerda tentou 
novamente e levou a pau-
ta para o Judiciário. A ADI 

5668 foi retirada de pauta, 
mas o STF precisa de uma 
vez por todas entender que 
essa função é do Legislativo 
e já foi decidida. Respeito 

a todos, mas sempre defen-
derei a família e os valores 
cristãos. Não à ideologia de 
gênero”, afirma Rosane Fe-
lix. 

Moção de repúdio foi apresentada 
pela deputada estadual Rosane Felix

DivulGAção
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ExEcução dE BichEiro 

DHC pede a prisão de mais dois

AnTonIo cARlos
horahmunicipios@gmail.com

A prisão de mais 
dois suspeitos de 
participação na 

execução do contraven-
tor Fernando Iggnácio, 
no último dia 10, foi pe-
dida ontem à Justiça pela 
Delegacia de Homicídios 
(DH) da Capital. Os en-
volvidos são o ex-PM 
Pedro Emanuel D’Onofre 
Andrade Silva Cordeiro, 
o Pedrinho, eYgor Ro-
drigues Santos da Cruz, o 
Farofa. 

O terceiro envolvido 
no crime é o cabo da PM 
Rodrigo Silva das Neves, 
que teve a prisão decreta-
da e está foragido. Ontem, 
o advogado do militar es-
teve na especializada e in-
formou que o cliente não 
vai se entregar pelo me-
nos até amanhã. 

Nas imagens obtidas 
pela DH, Rodrigo, Pedri-

nho, Farofa e um quarto 
homem ainda não iden-
tificado aparecem sain-
do do Condomínio Vera 
Cruz, em Campo Grande. 
Eram 15h07 do último dia 
10, horas após a execução 
de Iggnácio.  Segundo as 
investigações, os crimi-
nosos foram até o imóvel 
para deixar o carro e as 
armas utilizadas (um fuzil 
AK-47 e um FAL 7,62) na 
casa da namorada do PM 

Outros 
crimes 

Segundo a polícia, Pe-
drinho e Farofa já eram 
investigados por outros 
crimes. Ex-soldado da 
Polícia Militar, Pedrinho 
acabou expulso da corpo-
ração depois de um ho-
micídio na madrugada de 
26 de abril de 2015. Ele 
se desentendeu com um 
outro frequentardor após 
um esbarrão dentro de 
uma boate de Realengo, 

na Zona Oeste do Rio. Na 
saída da casa noturna, viu 
o homem identificado de-
pois como o taxista Car-
los Paredes Dias Neto, de 
30 anos, com quem havia 
brigado, pegou a pistola e 
deu dez tiros nelle.

Ainda de acordo com 
a Polícia Civil, Igor Fa-
rofa integra um grupo de 
matadores profissionais 
que, nos últimos anos, ri-

valizou com o Escritório 
do Crime, desmantelado 
no último ano. Ele é in-
vestigado pelo Ministério 
Público por envolvimen-
to com milícia em outros 
procedimentos instaura-
dos na polícia que resul-
taram em morte.

E também suspeito de 
ser o autor dos disparos 
que mataram a menina 
Ketellen Umbelino de 

Oliveira Gomes, de 5 
anos, em novembro do 
ano passado. Ela foi atin-
gida por uma bala per-
dida na Praça da Cohab, 
em Realengo, e de envol-
vimento num episódio 
ocorrido em Bangu, em 
fevereiro de 2018.

Mikael Barbosa da 
Cruz estava receben-
do atendimento dentro 
de uma ambulância, em 

frente ao Hospital Albert 
Schweitzer, em Realen-
go, quando criminosos 
ordenaram que os profis-
sionais saíssem do carro 
e efetuaram os disparos. 
Mais de 15 tiros foram 
disparados. Pedrinho 
e Farofa são amigos e 
frequentavam juntos a 
quadra da Mocidade In-
dependente de Padre Mi-
guel.

DivulGAção/políCiA Civil/reproDução 

Agentes da Po-
lícia Rodoviária 
Federal prende-
ram um homem, 
de 56 anos, e 
apreendeu 230 
aves dentro de 
um carro, no últi-
mo domingo em 
Seropédica. Entre 
os pássaros apre-
endidos havia um 
filhote de tucano 
ainda sem penas.

As aves não 
tinham anilhas e 
nem o homem ti-
nha documentação 
que permitia a posse dos 
animais. Entre as espécies 
havia canários, coleiros 
e trinca ferros. O filho de 
tucano estava debaixo do 
banco do carona.

“Esse filhote de tucano 
estava na apreensão. Vo-
cês podem ver que nem 
abrir o olho ainda ele 
abriu. Está sem nenhuma 
pena”, disse o policial ro-
doviário. Os agentes in-
formaram que faziam pa-
trulhamento na BR-116, 
quando abordaram o carro 
na altura de Seropédica. 
Segundo a PRF, o moto-
rista ficou nervoso com a 
presença dos policiais. E 
quando os agentes fizeram 
uma busca no veículos en-

contraram as aves.
“Ele é um traficante 

conhecido também. Não 
é a primeira vez que ele 
é pego. A legislação am-
biental no nosso país , 
infelizmente, ainda tem 
que evoluir”, disse um 
policial.

De acordo com a PRF, 
algumas aves estavam 
machucadas. Antes de 
serem soltas, elas foram 
levadas para tratamento 
veterinário. Alguns ani-
mais estavam ofegantes e 
com fome. A maioria das 
aves foi solta, mas algu-
mas não resistiram e mor-
reram. O policial pede 
para que as pessoas não 
comprem animais sem a 
devida documentação.

prF prende homem 
com 230 aves 

em Seropédica

Além deles, um pm e um quarto suspeito estão  envolvimento na execução

Marginal é baleado em tentativa 
de assalto em Nilópolis 

Uma tentativa de assal-
to terminou com um dos 
criminosos baleado,na 
manhã de ontem,em Ni-
lópolis. O caso aconte-
ceu quando um homem 
que estava em um carro 
passava na Rua Antônio 
Cardoso Leal, na região 
central de Nilópolis, e 
foi visto por uma dupla 
que estava em uma moto.

Após abordagem, a 
dupla anunciou o assal-
to parando ao lado do 
motorista. A vítima, que 
estava armada, reagiu e 
efetuou disparos contra 
os marginais. O condu-
tor da moto conseguiu 
fugir, enquanto o carona 
foi atingido nas costas e 
cabeça e caiu.

Não há informações 

sobre a identificação do 
motorista do carro e tam-
bém do assaltante morto. 
Uma ambulância do Cor-

po de Bombeiros Milita-
res foi acionada e levou 
o criminooso com vida 
para o Hospital Geral de 

Nova Iguaçu (HGNI). A 
unidade de saúde não di-
vulgou nota sobre o esta-
do de saúde do paciente.

reproDução

Suspeito, que aparece nas redes sociais, com um 
suposto cigarro de maconha, estava na garupa da moto

Rodrigo Igor Pedro Manoel

Imagem de câmeras de segurança mostram Rodrigo,Ygor, Pedro e outro homem não identificado saindo de prédio onde fuzis foram encontrados. grupo entra no heliporto

Civil combate 
furto de energia

A força-tarefa da Po-
lícia Civil de combate 
à milícia realizou uma 
operação, ontem, con-
tra criminosos acusados 
de furtar energia de um 
condomínio do ‘Minha 
Casa Minha Vida’, em 
Queimados. Segundo as 
investigações, os mili-
cianos faziam ‘gatos’ de 

luz e impediam a em-
presa Light de realizar 
serviços no conjunto ha-
bitacional. Os bandidos 
ainda cobravam de todos 
os moradores R$ 70 por 
mês pela energia.

A ação foi coordena-
da por policiais da 55ª 
DP (Queimados). Por 
meio de denúncias e le-

vantamento de informa-
ções, os agentes foram 
ao local, acompanhados 

de uma equipe da Light, 
para eliminar as ligações 
clandestinas.

DivulGAção/pCerJ

Entre os pássaros apreendidos 
havia um filhote de tucano

DivulGAção/prF
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tEma sanEamEnto

O governador em 
exercício do Es-
tado do Rio de 

Janeiro, Cláudio Castro, 
afirmou na segunda-feira 
(23/11), durante seminá-
rio on-line sobre sanea-
mento promovido pela 
Firjan, ser um entusiasta 
do projeto de concessão 
da Cedae. Porém, ele fri-
sou que é preciso tratar do 
assunto com responsabili-
dade, a fim de atender às 
demandas da sociedade 
e não gerar prejuízos aos 
cofres públicos. 

O processo de conces-
são da companhia tem 
como principal objetivo 
universalizar a distribui-
ção de água e o tratamen-
to de esgoto no Rio de 
Janeiro em até 12 anos. 
A concessão será de 35 
anos e serão atendidas 13 
milhões de pessoas. A Ce-
dae, no entanto, continua 
existindo, mas focada no 
tratamento e fornecimen-
to de água para as empre-
sas que farão a distribui-
ção e coleta.

- As conversas do Go-
verno do Estado com o 
BNDES avançaram mui-
to nas últimas semanas. 
No entanto, precisamos 
chegar a um consenso so-
bre o passivo da Cedae e 
o valor da tarifa da água 
vendida pela companhia 

para termos garantia de 
que estamos fazendo um 
negócio que futuramente 
não será decepcionante. 
Acredito que chegare-
mos a um bom termo para 
que as próximas gerações 
olhem para trás e digam 
que fizemos um bom ne-
gócio para o mercado, 
para o estado e, primor-
dialmente, para a popu-
lação – disse Castro, no 
encerramento do evento 
transmitido pela internet.

O governador em exer-
cício ressaltou que, ape-
sar dos questionamentos 
propostos pelo estado, 
não há dúvidas sobre os 
benefícios gerados pela 
concessão, que, entre ou-
tras coisas, trará ganhos 
em diversas áreas, inclu-
sive na geração de empre-
gos.

- Não tenho dúvida 
de que este é o maior 
projeto de concessão do 
Brasil, sobretudo porque 
toca em elementos da 
sociedade que são muito 
caros. Ele aborda o aces-
so da população à água e 
ao saneamento, algo que 
está diretamente ligado 
a uma questão de saú-
de pública. Além disso, 
existe a questão da ge-
ração de empregos que é 
uma questão de projeto 
social. Para mim, o maior 
projeto social que existe 
é o emprego. Quando 
um chefe de família re-

toma o emprego, volta a 
ter dignidade. Portanto, 
estamos falando de um 
projeto transversal e que 
vem, ainda, equilibrar as 
contas do Estado – desta-
cou.

O projeto contará com 
investimentos diretos de 
mais de R$ 31 bilhões 
em água e esgotamento 
sanitário, com outorga 
mínima de R$ 10,6 bi-
lhões distribuídos entre 
o estado e municípios. A 
universalização do sane-
amento, de acordo com o 
novo marco legal, deverá 
ser alcançada até 2033. A 
previsão é a de que sejam 
criados cerca de 46 mil 
empregos diretos com a 

realização de obras da 
operação, além do efeito 

positivo pela geração de 
renda associado ao con-

sumo das famílias de cer-
ca de R$ 34 bilhões. 

joTA cARvAlho
jota.carvalho@yahoo.com

DivulGAção

Durante o evento, Cláudio Castro não escondeu que é um entusiasta da concessão da companhia

Governador em exercício discute 
concessão da Cedae em seminário 

pF retoma depoimentos sobre 
incêndio no Hospital de Bonsucesso

A partir de terça (24), 
a Polícia Federal voltou a 
ouvir depoimentos de tes-
temunhas do incêndio que 
atingiu o prédio 1 do Hos-
pital Federal de Bonsuces-
so (HFB), na zona norte do 
Rio, no dia 27 de outubro.

Nesta semana, devem ser 
ouvidos nove brigadistas 
que são funcionários tercei-
rizados da unidade hospita-
lar e atuaram no combate ao 
fogo. Os depoimentos serão 
tomados na Superintendên-
cia da Polícia Federal do 
Rio, na Praça Mauá, região 
portuária da cidade.

No dia último dia 10, 
após o escoramento da es-
trutura do prédio 1, feito 
por empresa especializada, 
os peritos criminais federais 
iniciaram trabalho interno 
de busca de vestígios no 
local. O objetivo era evi-
tar o risco de desabamento 
causado pelo incêndio e dar 
segurança ao trabalho dos 
peritos federais que, a partir 
dessa data, passou a ser re-
alizado de forma efetiva na 

área do incêndio.
Também no dia 10, foram 

ouvidos dois funcionários 
terceirizados contratados 
pelo HFB. Um deles foi o 
primeiro a ver os sinais de 
fogo do incêndio e o segun-
do foi o chefe da Segurança 
da unidade.

No dia seguinte, mais 
duas testemunhas foram 
ouvidas. O chefe dos Al-
moxarifados do Hospital, 
que é servidor público, e 
o funcionário terceirizado 
contratado como brigadista, 
que foi o primeiro bombeiro 
civil a entrar no local para 
enfrentar o incêndio.

O prédio que pegou fogo 
abrigava a emergência, as 
enfermarias, o Centro de 
Tratamento Intensivo (CTI) 
e o Centro de Exames de 
Imagem. Pouco tempo após 
o início do incêndio, 192 
pacientes que estavam nos 
prédios 1 e 2 começaram a 
ser transferidos para outros 
blocos do complexo e ou-
tros hospitais do Rio. De-
pois do incêndio, tiveram 

alta 37 pacientes que esta-
vam internados e três pes-
soas morreram.

Atividades retomadas
Depois que a Defesa Ci-

vil interditou o prédio 1, 
o atendimento em todo o 
complexo foi suspenso.

Em resposta à Agência 
Brasil, a Superintendência 
Estadual do Ministério da 
Saúde no Rio de Janeiro 

(SEMS-RJ) informou que 
as atividades dos prédios 3, 
4, 5 e 6 do HFB foram reto-
madas no dia 4 deste mês, 
com os serviços de consul-
tas ambulatoriais, sessões 
de quimioterapia, entrega 
de medicamentos oncoló-
gicos, realização de exames 
laboratoriais e retirada de 
resultados e doação de san-
gue.

O Prédio 2, que passou 

por uma revisão da parte 
elétrica, está oferecendo 
atendimento ambulatorial 
de ginecologia, pré-natal e 
ultrassonografia para pré-
-natal.

Perícia
No Prédio 1, onde houve 

o incêndio, peritos da Polí-
cia Federal continuam tra-
balhando no local atingido. 
“Tão logo esteja liberado, 

serão realizadas obras para 
o restabelecimento pleno do 
prédio e estruturas afetadas, 
obedecendo a rígidos crité-
rios de segurança”, infor-
mou a superintendência.

“Reiteramos que o Minis-
tério da Saúde, a SEMS-RJ 
e a Direção-Geral do HFB 
estão empenhados para re-
tomada plena do complexo 
hospitalar”, acrescentou. 

(Fonte: Agência Brasil)

Segundo Castro, é preciso tratar o assunto com responsabilidade

O seminário “Visão do 
Saneamento – Brasil e 
Rio de Janeiro” foi trans-
mitido pela plataforma 
YouTube e foi dividido 
em dois painéis: um so-
bre o país e outro sobre o 
cenário no Rio de Janeiro. 
Além do governador em 
exercício Cláudio Cas-
tro, também participaram 
do segundo painel Fábio 
Abrahão, diretor de In-
fraestrutura, Concessões 
e PPPs do BNDES; Pe-

dro Maranhão, secretário 
nacional de Saneamento; 
José Eduardo Gussem, 
procurador-geral de Jus-
tiça do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janei-
ro; Renan Ferreirinha, de-
putado estadual; e o presi-
dente da Firjan, Eduardo 
Eugenio Gouvêa Vieira. O 
evento foi aberto pelo Mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, e pelo presiden-
te do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES), 
Gustavo Montezano.

No primeiro painel par-
ticiparam: o governador 
do Estado de Alagoas, 
Renan Calheiros Filho; o 
Deputado federal Hugo 
Leal; a secretária Especial 
do Programa de Parceria 
de Investimentos, Martha 
Seillier; e o membro do 
Conselho de Infraestrutu-
ra da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), 
Cláudio Frischtak.

SeminÁrio em DoiS pAinéiS

tâniA rêGo / AGênCiA BrASil

Nove brigadistas devem ser ouvidos nesta semana, informa a Polícia Federal
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campanha 

imunização animal em Quatis 

O produtor rural de 
Quatis tem até o 
dia 30 de novem-

bro para vacinar o seu 
rebanho contra a febre 
aftosa, válida pela se-
gunda fase do programa 
de imunização animal no 
estado. e continuar com 
a permissão para comer-
cializar os produtos de 
origem animal da sua 
propriedade. Segundo a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural 
a imunização tem o ob-
jetivo de atender o pla-
nejamento estratégico 
elaborado pelo Governo 
do Estado de alcançar no 
mínimo 90% do índice 
de vacinação e com isso 

obter o certificado de 
área livre de febre aftosa, 
sem vacinação, conce-
dido pelo Ministério da 
Agricultura e chancela-
do posteriormente pela 
Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE).

Vacinação é 
obrigatória 

De acordo com o di-
retor de Agricultura da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural, 
Rogério de Abreu Tor-
res, a vacinação é obri-
gatória e os produtores 
que não apresentarem o 
certificado de vacinação 
às autoridades sanitárias 
do Município poderão 
ser impedidos de co-
mercializar o gado e os 
produtos derivados do 
rebanho, principalmente, 

leite e carne.
“Os próprios produ-

tores rurais são respon-
sáveis pela imunização 
dos seus respectivos ani-
mais. Nesta etapa, todos 
os animais, independen-
te da idade, deverão ser 
vacinados. As doses de 
vacinas devem ser adqui-
ridas em estabelecimen-
tos comerciais da cidade 
e da região, credencia-
dos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento”, explica 
o diretor.

Após imunizar os ani-
mais, os produtores de-
vem apresentar o certifi-
cado de  “Declaração de 
Vacinação e Atualização 

de Cadastro”, na Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Rural da Prefeitura de 
Quatis. O atendimento ao 
público está acontecendo 

de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 15 horas. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 
3353-6282.

DivulGAção/pmr

Objetivo é  alcançar no mínimo a meta de 90% do índice de vacinação

Segunda etapa da 
vacinação contra 

aftosa segue 
até o dia 30 de abril 

AnTonIo cARlos

horahmunicipios@gmail.com

O proprietário rural que 
não providenciar a imu-
nização do rebanho no 
prazo determinado terá a 
propriedade interditada e 
deverá pagar uma taxa de 
atualização de rebanho. 

Para cada cabeça de gado 
não vacinada, será cobra-
da uma multa.

Atualmente, segundo 
dados da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural 
da Prefeitura de Quatis, o 

rebanho bovino é forma-
do em Quatis por cerca 
de 22 mil animais. Já a 
produção diária de leite 
se encontra calculada em 
aproximadamente 30 mil 
litros.

penAlizAção

Centro de educação 
especial de itatiaia 

será inaugurado hoje 
A Prefeitura de Itatiaia 

vai inaugurar hoje (24), o 
Centro de Educação Es-
pecial Nalbert William 
Ribeiro, localizado no 
bairro Vila Odete, na rua 
ao fundo da Creche Mu-
nicipal Roberto Cotrim. 
A cerimônia de entrega 
da obra será realizada às 
17h30.  

O Centro de Educação 
Especial conta com 02 
salas de aula, 07 salas de 
aula com atendimento clí-
nico, 02 banheiros para 

portadores de necessida-
des especiais, sendo 01 
feminino e um masculino, 
uma área central com sala 
de administração, 01 sala 
arquivo, 01 copa e 01 ba-
nheiro de uso masculino e 
feminino.

A nova unidade benefi-
ciará os 243 alunos com 
necessidades especiais da 
rede pública de ensino, 
que participarão de ativi-
dades em grupo e indivi-
duais, com o auxílio de 
uma equipe multiprofis-

sional (fonoaudiólogos, 
psicólogos, neuropedia-
tras, entre outros.

“Os alunos receberão 
um tratamento e diagnós-
tico mais individualizado, 
onde serão levadas em 
conta as particularidades 
de cada um. O Centro é 
fundamental para prepa-
rar esses alunos para a 
vida, já que o atendimen-
to especializado ajuda a 
entender e potencializar 
suas características parti-
culares”, afirmou o secre-

tário de Educação Ama-
rildo Veiga Ferri.

O Centro de Educação 
leva o nome de Nalbert 
William Ribeiro, nas-
cido em Itatiaia, no dia 
11 de fevereiro de 1998 
e que veio a falecer, aos 

20 anos. Nalbert viveu 
toda sua vida no municí-
pio e aos 4 anos, foi diag-
nosticado com Distrofia 
Muscular de Duchenne, 
distúrbio hereditário de 
fraqueza muscular pro-
gressiva.  O jovem vivia 

cercado de amigos e teve 
uma vida marcada pela 
alegria. Teve passagem 
pela APAE e CEPRAE-I, 
onde recebia os cuidados 
de fonoaudiólogos, fisio-
terapeutas e psicopedago-
gos.

A nova unidade beneficiará os 243 alunos com 
necessidades especiais da rede pública de ensino

DivulGAção/pmi

Parceria entre Resende e Governo 
do RJ vai construir 400 casas 

A Prefeitura de Re-
sende, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ur-
bano, busca estabelecer 
mais um projeto habi-
tacional com o Gover-
no do Estado do Rio de 
Janeiro, para a cidade, 
que deverá beneficiar 
400 famílias. Desta vez, 
o objetivo da parceria é 
construir 400 casas po-
pulares para pessoas em 
situação de vulnerabili-
dade social. O assunto 
foi tratado durante reu-
nião no gabinete do pre-
feito de Resende, Diogo 
Balieiro Diniz, com o 
secretário de Estado de 
Infraestrutura e Obras, 
Bruno Kazuhiro, na 

sede do Centro Admi-
nistrativo da Beira-Rio, 
no bairro Jardim Jalisco. 

Outra questão abor-
dada durante o encon-
tro foi a regularização 
fundiária urbana e rural. 
Na ocasião, também foi 

pleiteado mais um direto 
da população: a entrega 
da certificação de posse 
de residência para mo-
radores beneficiados no 
passado, que não rece-
beram a documentação.  

O prefeito Diogo Ba-

lieiro Diniz lembrou 
que 64 apartamentos 
populares já estão sendo 
erguidos no bairro Bai-
xada da Olaria, por meio 
de outro acordo firmado 
com o Governo do Esta-
do. 

Prefeito Diogo Diniz com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro

DivulGAção/Governo Do rJ

A Prefeitura de Angra, 
por meio da Secretaria 
Executiva de Obras, vem 
realizando duas importan-
tes obras no bairro da Serra 
D’Água. Uma é a constru-
ção da capela mortuária e a 
outra é um novo acesso ao 
cemitério do bairro.

A capela mortuária está 
sendo erguida em um ter-
reno próximo ao cemitério. 
A obra ainda está no iní-
cio, na fase de fundação, e 
deve ficar pronta até maio 

de 2021. Essa é uma anti-
ga reivindicação dos mo-
radores que não possuem 
um local adequado para 
realizar o velório de seus 
entes queridos. Para com-
plementar a obra, um novo 
acesso ao cemitério e à ca-
pela mortuária está sendo 
construído. A nova via tem 
640 metros de extensão e 
está em fase de conclusão. 
A antiga entrada era peri-
gosa, pois se encontrava 
dentro de uma curva.

Angra: Cemitério da Serra 
D’Água ganha novo acesso

A nova via tem 640 metros de extensão 
e está em fase de conclusão

DivulGAção/pmAr
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ingredientes

modo de preparo

Sorvete AmeriCAno

6 colheres (sopa) de 
achocolatado/6 colheres 
(sopa) de leite/4 ovos/1 
lata de leite condensa-
do/1 e 1/2 litro de leite/8 
colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite 
sem soro.

Misture bem o achocola-
tado juntamente com as 6 
colheres de leite/Coloque 
em uma forma de buraco 
e leve ao congelador.
1º CREME:

Em uma panela coloca as 
gemas, o leite condensa-
do e o leite.
Leve tudo ao fogo para 
engrossar.
Deixe esfriar e bate no li-
quidificador.
2º CREME:

Numa vasilha bata as cla-
ras em neve e o açúcar 
até obter consistência de 
suspiro.
Misture o creme de leite e 
mexa devagar para não 
perder o suspiro.
Misture os dois cremes e 
coloque na forma.
Leve novamente ao con-
gelador por volta de 6 ho-
ras.

2 cebolas em fatias gros-
sas/2 pimentões verdes/3 
vermelhos e cinco amare-
los/5 tomates sem semen-
tes/4 dentes de alho/2 
colheres de sopa rasa de 
páprica picante/2 kg de 
posta branca cortadas em 
cubos e cozidas em agua 
e temperos básicos/1 kg 
de linguiça fininha corta-
da em três partes cada 
gomo/4 batatas grandes 
pré fritas em palitos gran-
des/Folhas de louro, sal e 
pimenta a gosto.

ingredientes

modo de preparo

Cozinhe a cebola o alho 
os tomates a páprica e os 
pimentões em aproxima-
damente 1/2 litro de água 
e sal até amolecer os pi-
mentões.
Bata tudo no liquidificador, 
volte a panela acrescente 
a carne já cozida e ferva 
em fogo baixo.
Leve a linguiça ao fogo 
em uma panela com meia 
xícara de água e deixe 
ferver até secar água e a 
linguiça, fritar em sua pró-
pria gordura.
Incorpore a carne que 
está no fogo.
Acrescente as folhas de 
louro o sal e a pimenta e 
as batatas pré fritas.
Deixe ferver bem, sirva 
com arroz branco e farofa.

CArne De CHeiro

DAnoninHo CASeiro

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de lei-
te/200 g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó, 
sabor morango.

ingredientes

modo de preparo

Em um liquidificador, bata 
todos os ingrediente até 
obter uma consistência cre-
mosa.
Dispense a mistura em um 
recipiente e leve à geladei-
ra até que esteja firme.

10 ENTRETENiMENTo

Microfone de Neymar fica aberto em live 
e jogador diverte web ao cantar pagode

Produtor da 
live ‘Coração Pra 
Coração’, promovida 
por Rafaella Santos, 
deixou o microfone 
de Neymar aberto 
durante show de 
Thiaguinho, no 
último domingo (22). 
O jogador do PSG 
divertiu os internautas 
ao tentar acompanhar 
a letra da música ‘A 
Fila Anda’. 

Neymar voltou a 
ser assunto nas redes 

sociais. Depois de 
causar dançando 
hit de Zé Felipe no 
Instagram e revelar 
quais famosas já teve 
um envolvimento 
amoroso, o jogador 
do Paris Saint-
Germain divertiu 
os internautas ao 
esquecer o microfone 
ligado durante a 
transmissão da 
live “Coração Pra 
Coração”, no último 
domingo (22).

Bruna marquezine ganha comentário de enzo 
Celulari em vídeo após rumor de affair
Bruna Mar-

quezine re-
cebeu torci-

da de Enzo Celulari 
após divulgar novo 
contrato com o Ne-
tflix. O empresário 
elogiou a atriz nos 
comentários pelo 
seu trabalho. Os 
dois, inclusive, ti-
veram nome envol-
vido em rumo de 
affair em meados 
do ano. 

A chegada de 
Bruna Marquezine 
no Netflix agitou os 
famosos, incluindo, 
Enzo Celulari. 
A atriz anunciou 
oficialmente o 

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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novo contrato com 
a plataforma de 
streaming em vídeo, 
ontem. O registro, 
que inclusive rendeu 
diversos momentos 
divertidos, mostra 
a artista em um 
crossover por séries 
famosas da empresa 
e ainda interações 
com atores 
estrangeiros como 
a modelo e atriz 
estilosa Camille 
Razat, a Camille 
da série fashionista 
“Emily em Paris”. 
“ N e t f l i x - s e ” , 
escreveu a artista na 
legenda junto com a 
hashtag “BruFlix”.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

marília mendonça valoriza decote em 
look e mostra ‘realidade’ pós-treino

Além de mudar 
os hábitos com a 
comida, Marília 
Mendonça também 
está pegando firme 
nos treinos para 
c o m p l e m e n t a r 
a jornada de 
emagrecimento. 

Focada na rotina 
fitness e dieta, 
Marília Mendonça 
deu detalhes do dia a 
dia ao compartilhar 
uma lembrança 
do fim de semana. 
Usando um look 
com decote, 

cantora falou sobre 
as mudanças em 
seu estilo de vida. 
“ E x p e c t a t i v a : 
pleníssima sabadão 
pronta para 
preparar meu gin & 
tônica! Realidade: 
d e s c a b e l a d a 
pós-treino, com 
meu bom café e 
minha garrafa de 
água esperando 
ansiosamente a 
primeira refeição... 
boa semana, 
gente”, disse no 
Instagram.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

mini ABóBorAS 
reCHeADAS Com 

CArne moíDA

 1 colher de sopa 
azeite de oliva; ½ ce-
bola picada em cubi-
nhos; 1 dente de alho 
picado; 200g de car-
ne bovina moída; Sal 
a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extra-
to de tomate; ½ maço 
de salsinha picada; 2 
abobrinhas de tronco 
redondas.

 Refogar a cebola e 
o alho no azeite de 
oliva.
Juntar a carne moída. 
Temperar com sal e 
pimenta a gosto.
Adicionar o extrato 
de tomate, em segui-
da a salsinha. Misturar 
e reservar.
Em uma panela, com 
água fervente, dispor 
as abobrinhas e dei-
xar cozinhar por 15 
minutos. A casca e 
o miolo devem ficar 
macios. Cuidar para 
não se desmancha-
rem.
Com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte 
de cima da abobri-
nha e com uma co-
lher, retirar as semen-
tes de dentro.
Rechear com a carne 
moída e servir.

eStroGonoFe 
De FrAnGo

500 gramas de peito 
de frango cortado 
em tirinhas 1/4 xícara 
(chá) de manteiga 1 
unidade de cebola 
picada 1 colher (so-
bremesa) de mostar-
da 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 
1 pitada de pimenta-
-do-reino 1 unidade 
de tomate sem pele 
picado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte o frango e tem-
pere com o sal.
Mexa até o frango 
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 o 
frango macio, 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.

EDiTAL DE ASSEMBLÉiA GERAL ORDinÁRiA
DE pRESTAÇÃO DE COnTAS

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA FINS INDUSTRIAIS, 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA E 
ARTIGOS DE TOUCADOR, DE SABÃO E VELAS, DE TINTAS 
E VERNIZES, DE EXPLOSIVOS E DE MATERIAL PLÁSTICO 
DE NOVA IGUAÇU, ITAGUAÍ, PARACAMBI, QUEIMADOS, 
JAPERI, SEROPÉDICA e MESQUITA, inscrito no CNPJ sob 
o nº 28.465.011/0001-66, com sede na Rua Terezinha Pinto 
nº 457, Centro, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26.215-210, por seu 
Presidente abaixo assinado, usando de suas atribuições 
legais e estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadores da 
categoria profissional, vinculados às empresas das bases 
territoriais do sindicato, quites com suas mensalidades, 
para participar de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, que será realizada no dia 28 de 
novembro de 2020, em sua Sede Social, localizada na Rua 
Terezinha Pinto nº 457, Centro, Nova Iguaçu, RJ, às 11:00 
horas em primeira convocação, e às 11:30 horas, em segunda 
e última convocação, quando, com qualquer número de 
trabalhadores presentes,  para analisar, discutir e deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
a) Leitura, discussão e aprovação do relatório financeiro de 
2019/2020.
b) Leitura, discussão e aprovação da Previsão Orçamentária 
para o Exercício de 2021.
Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2020.
SANDOVAL MARQUES RODRIGUES SILVA - (Presidente).

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 

23 DE NOVEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 
24/11/2020 – CÓD-PMBR 219.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBA-
NISMO - SEHURB

PORTARIA N.º 02/SEHURB/2020, DE 23 DE NOVEM-
BRO DE 2020.
DESIGNAR a contar de 23 de Novembro de 2020, 
os servidores TIAGO CALHEIRO GOMES, matrícu-
la n.º 80/043.054, FABIO RECHUEM LOPES, matrí-
cula 10/020.096 e MERHI DAYCHOUM, matrícula n.º 
60/67.193, sob a Presidência do primeiro para compor 
a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis 
do Município de Belford Roxo em conformidade com o 
Decreto n.º 2.196/2006, sem prejuízo de suas atribui-
ções.

REGINALDO FERREIRA GOMES
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- CMAS

COMUNICADO
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Belford Roxo, no uso de suas atribuições, 

CONVOCA os Senhores (as) Conselheiros Titulares e 
Suplentes para a Reunião Extraordinária no dia 25 de 
novembro de 2020, às 10:00 horas, na sala de reunião 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidada-
nia, situado Av. Retiro da Imprensa, 1423/1455, Piam, 
Belford Roxo.

Apresentação da Ordem do Dia:
1) Boas Vindas;
2) Aprovação do Relatório de Gestão Parcial Out./20;
3)  Aprovação do Demonstrativo Sintético 19;
4) Assuntos Eventuais. 

Manuel Martins Guedes
Presidente do CMAS

COMISSAO PERMANENTE DE INQUERÍTO ADMI-
NISTRATIVO – CPIA

Processo: 04/4440/2018
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidor: Marcelo Teixeira de Menezes    
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referen-
te ao processo nº: 04/4440/2018, que MARCELO TEI-
XEIRA DE MENEZES, Engenheiro Civil, matrícula nº: 
10/53081, lotado na Secretaria Municipal de Obras, por 
ter completado mais de 30 (trinta) dias de faltas con-
secutivas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, 
infringiu o previsto no artigo 138, da Lei Complementar 
nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não tem 
sido possível citá-lo pessoalmente, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, pelo presente Edital, cita o 
referido procurado a comparecer na Secretaria Muni-
cipal de Administração, situada na Avenida Benjamim 
Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  Centro/ Bel-
ford Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) 
dias às 13:00 (treze) horas, a contar desta publicação, 

a fim de ser interrogado e assistir aos demais termos do 
respectivo processo até o final de sua conclusão, sob 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e do referido procurado, foram expedidos Edi-
tais na forma da Lei.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 80/43072

Processo: 04/0269/2014
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidor: Otavio Lima Cavalcanti    
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO FAZ SABER, referente 
ao processo nº: 04/0269/2014, que OTAVIO LIMA CA-
VALCANTI, Motorista, matrícula nº: 10/19488, lotado 
na Secretaria Municipal de Segurança Pública, por ter 
completado mais de 30 (trinta) dias de faltas consecuti-
vas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, infringiu 
o previsto no artigo 138, da Lei Complementar nº: 014 
de 31 de Outubro de 1997. E como não tem sido pos-
sível citá-lo pessoalmente, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, pelo presente Edital, cita o refe-
rido procurado a comparecer na Secretaria Municipal 
de Administração, situada na Avenida Benjamim Pinto 
Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA,  Centro/ Belford 
Roxo/RJ, CEP: 26.130.000, no prazo de 10 (dez) dias 
às 11:00 (onze) horas, a contar desta publicação, a fim 
de ser interrogado e assistir aos demais termos do res-
pectivo processo até o final de sua conclusão, sob pena 
de revelia. E para que chegue ao conhecimento de to-
dos e do referido procurado, foram expedidos Editais na 
forma da Lei.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 80/43072
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taça rio suB-20

A garotada do Bota-
fogo deu impor-
tante passo em 

busca do título da Taça 
Rio Sub-20. Na tarde do 
último sábado (21), o time 
ganhou do Volta Redon-
da por 1 a 0 no CEFAT e 
abriu vantagem na deci-
são do segundo turno do 
estadual do Rio. Rafael 
Navarro foi o autor do gol 
da vitória alvinegra aos 27 
minutos do primeiro tem-
po. Com mais este resul-
tado positivo, o Alvinegro 
carioca chegou à marca 

dos 16 jogos sem perder 
sob o comando do treina-
dor Ricardo Resende - 11 
vitórias e 5 empates.

“Poderíamos ter ganho 
de mais. Criamos outras 
três chances para marcar, 
mas o goleiro deles esta-
va em grande dia e pe-
gou. Mesmo assim valeu. 
Agora, é trabalhar levan-
tar a taça fora de casa”, 
disse Rafa Navarro. 

Valendo a taça e uma 
vaga na Copa do Brasil 
Sub-20 de 2021, o segun-
do e decisivo jogo será 
no sábado (28), às 15h, 
no CT das Carvalheiras, 
em Vassouras.

joTA cARvAlho
jota.carvalho@yahoo.com

esporte

em casa, Alvinegro venceu o voltaço e saiu na frente da decisão
Fogão em vantagem

Bota abriu o marcador na etapa inicial e segurou o resultado até o fim

AnDré melo / DivulGAção

>> BOTAFOgO: Andrew; Vitor Marinho, 
Wesley, Henrique e Reydson (Wendel); Kayque, 
Romildo e Juninho; Vitinho (Marquinhos), Ênio 
(Kauê) e Navarro. Técnico: Ricardo Resende.

>> VOlTA REDOnDA: Luís Fernando; Val-
ter, Guilherme (David), Davison e Marcinho; 
Josias (Taylor), Victor VT e Igor (Juan); Ferrei-
rinha (Guilherminho), Joarley (Borsatto) e Léo 
Melo. Técnico: Marco Aurélio

eQuipeS


