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luiza MoRaes / agência o globo

AcideNte com ôNiBus 
mAtA 21 pessoAs 

AiNdA teNtou fugir 

sem noção
Assassino e 

motorista bêbado atropela e
 mata bebê de 11 dias na Baixada 

Flavio Renato Simão, de 40 anos, tinha na corrente sangui-
nea concentração de 0.86 mg/L de álcool. Com o impacto 
da batida, Thayna da Silva, a mãe da criança, foi jogada no 
matagal. O pai, Brendom Ferreira, ficou preso no para-brisa 
dianteiro do veículo por cerca de quatro quilômetros. Bernar-
do morreu na hora. 

Ataque a tiros mata 
barbeiros em caxias 

dudu e careca, como eram conhecidas as víti-
mas, foram mortos depois que homens fortemente 
armados entraram no estabelecimento atirando. 
testemunhas contam que alvo era cliente que con-
seguiu fugir. enterro foi marcado pela dor, revolta 
e protesto. 

A cura
da alma 
pela fé 

evangelista tem encon-
tro com deus após per-
correr longo caminho 
de escuridão. teste-
munho do obreiro atrai 
cada vez mais almas 
para o rebanho de 
Jesus cristo.  

Belford roxo e 
meriti

 recebem mais 
vacinas contra 

covid-19
3 e 6

dupla
 que 

saltou da 
ponte é

 identificada 
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Resenha Cultural
Hora
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Pelo fim da putaria desenfreada
em cima do ‘palco’ 

dois sujeitos disputaram 
aplausos dos moradores. 
um, conservador até de-
baixo da cama, eleitor do 
presidente, disse que a 
putaria reinante no pom-
bal era coisa do capeta. 
“vou lutar para implantar 

a moralidade aqui, valori-
zar as famílias e o espírito 
religioso nas pessoas. sou 
pretendente a uma cadei-
ra de vereador com esses 
pensamentos. votem em 
mim e verão transforma-
ções”, bradou samuel do 
bem. 

pela liberação do prazer 

do outro lado, o indiví-
duo de camisa vermelha 
gritava a todo instante 
que iria realizar eventos 
e reuniões com tudo libe-
rado. “sem essa de mora-
lismo. quem quiser fazer 
o que tiver vontade que 
faça sem freios. amor 
e prazer não devem ser 

reprimidos. devem ser 
sentidos e vividos com 
muita intensidade. não 
à repressão! viva a li-
berdade!”, gritou delzi-
nho vermelhinho. Moral 
da história: nenhum dos 
dois foi eleito e o chifre 
de ouro segue órfão na 
câmara. 

comício com palanque na mesa

a eleição do ano passado 
deixou marcas nos mora-
dores da periferia daquela 
cidade importante na bai-
xada. o primeiro comício 
no pombal chifre de ouro, 
foi engraçado. a turma do 
lugar resolveu improvisar 
um palanque na mesa de 
xadrez e a pracinha lotou. 
Todos queriam saber o que 

os dois candidatos a vere-
ador do pombal tinham de 
propostas. “nós resolve-
mos lançar nossos candi-
datos. nas outras eleições, 
os caras de fora levaram 
nosso voto e nada fizeram 
do que prometeram”, con-
ta nandinho boquinha de 
veludo, liderança gay e 
promotor de eventos.

cultura

Aquele ABrAço!
o abraço especialíssimo de hoje vai 

para Fernanda Rodrigues, jornalista de 
nova iguaçu. aniversariante do dia, 
ela promete celebrar a data com vibra-
ção e gratidão junto aos familiares e ami-
gos mais chegados. Fernandinha é uma ex-colega de 
trabalho e pessoa querida por muitos. nossa Resenha 
cultural & cia a felicita e deseja tudo de bom. para-
béns e aquele abraço, nanda!!! 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

mais “6º rio choro 
2021”

no dia 5 de março co-
meçará a fase eliminató-
ria, que terá premiação por 
voto popular — prêmio 
Waldir azevedo, no valor 
de R$ 6 mil. as 48 classi-
ficadas estarão disponíveis 
para votação pelo canal do 
6º Rio choro no YouTube. 
a comissão julgadora se-
lecionará a vencedora da 
categoria canção — prê-
mio aldir blanc, de R$ 6 
mil — e os 12 choros ins-
trumentais que passarão 
à fase final. Essa seleção 
será divulgada no dia 19 
de março nas redes sociais. 
Na etapa final, a comissão 
julgadora escolherá os três 
primeiros lugares do con-
curso. o primeiro colocado 
receberá o prêmio ernesto 
nazareth, no valor de R$ 
12 mil; o segundo, o prê-
mio pixinguinha, de R$ 9 
mil; e o terceiro, o prêmio 
Jacob do bandolim, de R$ 
6 mil. os outros nove con-
correntes na última fase re-
ceberão o prêmio Finalista 
6º Rio choro no valor de 
R$ 1 mil.

o somBrA
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

 Música & PrêMios

o “6º Rio choro 
2021 — Mostra 
virtual competi-

tiva”, renova seu compro-
misso em divulgar o choro 
e seus músicos, premiando 
novas músicas, instrumen-
tais ou canções, do estilo. 
criado em 2000 pelo com-
positor, instrumentista e 

pesquisador Mário sève, o 
Rio choro teve cinco edi-
ções consecutivas, de 2000 
a 2004, e agora, depois de 
17 anos está de volta, com 
os prêmios ernesto naza-
reth, pixinguinha, Jacob 
do bandolim, Waldir aze-
vedo e aldir blanc.

pode participar qualquer 
pessoa com idade acima de 
18 anos, residente no es-
tado do Rio de Janeiro. as 

obras podem ser dos gê-
neros choro e valsa-choro, 
no formato de música ins-
trumental ou canção (com 
letra em português).

as inscrições serão gra-
tuitas e estarão abertas no 
período de 26 de janeiro a 
14 de fevereiro de 2021. 
o regulamento completo 
e o formulário de inscri-
ção estão disponíveis em 
http://bit.ly/riochoro2021.

o evento terá três fases. 
A primeira será classifica-
tória, em que uma comis-
são julgadora selecionará 
48 composições. o anún-
cio dessas obras semifina-
listas será feito no dia 5 de 
março, dia de nascimento 
do maestro Heitor villa-
-lobos, que compôs, para 
violão, o choros nº 1, de-
dicado a ernesto nazareth, 
nascido em 20 de março.

Músico e compositor, Pixingui-
nha será um dos homenageados na 

edição deste ano

Oficinas de desenho, música, dança, teatro e contação de histórias
Diversões

Bel 

o governo Federal, governo do 
estado do Rio de Janeiro, secreta-
ria de estado de cultura e economia 
criativa do Rio de Janeiro, através 
da lei aldir blanc, apresentam a 
Bel Diversões com as oficinas de 
desenho, música, dança, teatro e 
contação de histórias em oficinas 
on-line e presenciais. a instituição 
vai selecionar os participantes das 
oficinas on-line por preenchimento 
de formulário no google e, as au-
las presenciais serão oferecidas às 
crianças que participaram de edi-
ções anteriores.

quem quiser participar das aulas 
ao vivo pela internet terá que se ins-
crever em um formulário e ser sele-
cionado. As oficinas on-line come-
çaram ontem (25) e vão até 31 deste 
janeiro. as atividades presenciais, 
no espaço entreideal, vão de 1 a 6 

de fevereiro, das 9h às 12h. As ofici-
nas acontecerão na Rua Mauá, 521, 
sobreloja, no bairro são bernardo, 
em belford Roxo, baixada Flumi-
nense.

‘arteiros solidários’ é o nome da 
quarta edição do evento, cujos orga-
nizadores só aceitarão a presença de 
crianças que participaram das edi-
ções anteriores. “elas terão que ter 
vindo em 2017, 2918 ou 2019”, afir-
mou a produtora Rosi Mohr, acres-
centando que todos vão receber kit 
lanche e kit artístico. ator e produ-
tor, leo Massucato salientou que a 
empresa seguirá todos os protocolos 
de segurança sanitária. “estamos 
preocupados em preservar a saúde 
dos participantes e a nossa também”.   

Mais informações com a produ-
tora Rosi Mohr pelo telefone (21) 
99269-3955.

Aulas presen-
ciais seguirão 

todos os proto-
colos de segu-

rança sanitária 

M
o
s
t
r
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“6º rio 
choro 2021”
 terá prêmios 
de até 12 mil
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a fé coMo Missão 

um encontro que mudou 
o destino para sempre 

Diagnosticado com epilepsia na infância, evangelista encontra a cura no poder de Deus

o trabalho de evange-
lização de albert inicia-
do no Jardim corumbá 
atravessou fronteiras 
e ganhou almas mun-
do afora graças ao seu 
ministério sedimentado 
no espírito santo. ele 
tem levado a palavra de 
deus a muitos estados 
brasileiros e a alguns 

países.
“Tenho absoluta cer-

teza que o homem pode 
ser recuperado pelo po-
der da palavra de Jesus 
cristo”, enfatiza. 

albert conseguiu 
concluir seus estudos 
e se bacharelou em Te-
ologia pela Faculdade 
evangélica de Tecno-

logia, ciências e bio-
tecnologia da cgadb 
(Faecad). durante o 
curso, muitas pessoas 
acreditaram no seu po-
tencial, incentivando-o 
a a desistir da caminha-
da. “uma delas foi meu 
cunhado, hoje pastor 
leonardo. e também 
meu  pastor à epoca is-

mael de souza e ainda 
pastor Roberto graci-
liano. Todos me ajuda-
ram durante seis anos 
de vida cristã”, lem-
brou com orgulho.

Corpo de obreiros 
Há 12 anos, albert 

recebeu um convite do 
pastor andré santiago 

da costa para integrar 
o corpo de obreiros; fez 
um trabalho intenso de 
discipulado e integra-
ção de pessoas em seus 
lares através da palavra 
de deus. “olho pra trás 
e vejo que meu melhor 
investimento espiritu-
al foi a entrega total 
da minha vida à Jesus 

cristo. Hoje, comemo-
ro 37 anos de idade des-
frutando de muita paz e 
saúde, ao ldo da família 
abençoada que construí 
na presença de Jesus, 
sempre dando graças a 
deus por tudo em todo 
tempo. desejo a todos 
um ano de paz e muita 
saúde. shalom Rema!”

de NovA iguAçu pArA muNdo AforA 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

prefeitura de Belford roxo recebe 3.950 doses da vacina oxford/AstraZeneca
a prefeitura de belford 

Roxo recebeu ontem 3.950 
doses da vacina oxford/
astrazeneca, que é utili-
zada no combate à covid 
- 19. na semana passada, 
3.687 doses da coronavac 
chegaram a belford Roxo, 
permitindo que profissio-
nais da rede municipal de 
saúde e idosos que vivem 
em instituições de longa 
permanência começassem 
a ser vacinados.

diferentemente da coro-
navac – cuja segunda dose 
deve ser tomada em 28 

dias -, a oxford/astraze-
neca voltará a ser aplica-
da novamente no paciente 
90 dias depois da primeira 
dose.

o secretário municipal 
de saúde, christian viei-
ra, destacou que as 3.950 
doses da  oxford/astra-
zeneca irão reforçar a 
vacinação no município. 
“na terça-feira (hoje) já 
começaremos a aplicá-las. 
À medida que as doses 
vão chegando, começa-
mos a imunizar os grupos 
incluídos nas fases deter-

minadas pelo Ministério 
da saúde”, frisou o secre-
tário, lembrando que a va-
cinação para a população 
ainda não começou porque 
poucas doses estão sendo 
destinadas aos municípios 
e estão sendo utilizadas, 
conforme determina o pro-
tocolo do Ministério da 
saúde, para imunizar pro-
fissionais da rede munici-
pal de saúde; idosos que 
moram em instituições de 
longa permanência e pa-
cientes do programa de 
Residência Terapêutica.

a fé move mon-
tanhas e nada 
é impossível 

para aquele cuja con-
fiança está firmada em 
deus. Foi com essa de-
terminação que aos 19 
anos, albert de souza 
lima tomou a decisão 
que iria mudar sua vida 
para sempre. a partir de 
então, se converteu ao 
cristianismo. não pela 
alegria, mas pela dor. 

o jovem, que na in-
fância foi diagnosti-
cado com epilepsia, 
escolheu viver sob o 
manto da fé e parou de 
tomar os medicamentos 
prescritos pelos médi-
cos. uma decisão difí-
cil, mas que o levou à 
cura da doença: nunca 
mais teve uma crise. a 
família diz que ele foi 
uma criança esperta, 
inteligente, porém agi-
tada o suficiente para se 
transformar em ‘garoto 

problema’, tanto que 
foi expulso várias ve-
zes das escolas em que 
estudava. nascido em 
26 de janeiro de 1984, 
albert é, hoje, aos 37 
anos, um dos maiores 
evangelizadores da pa-
lavra de deus no Rio de 
Janeiro.

Mas, o caminho para 
chegar até aqui foi es-
pinhoso e perigoso. 
segundo ele, a adoles-
cência lhe apresentou 
as tentações do mal em 

um processo que qua-
se o levou para a vida 
do crime. “Foi quando 
tive um encontro com 
deus e me converti. 
Meu testemunho atraiu 
muitas almas para cris-
to, e até hoje tem sido 
assim. Minha missão é 
levar a palavra de deus 
por onde quer que eu 
vá”, disse. ao lado da 
esposa Monique perez, 
com quem é casado há 
7 anos, ele é pai de Fe-
lipe e arthur calebe. 

a família congrega na 
igreja assembleia de 
deus Ministério betel 
shalom Rema, no bair-
ro corumbá, em nova 
iguaçu. 

Obras missionárias 
albert faz um trabalho 

missionário abençoado, 
resgatando vidas de co-
munidades com auxílio 
do espírito santo. ele 
também atua em ações 
sociais, como a doação 
de cestas de alimentos 

para famílias carentes, 
através da solidarieda-
de que une irmãos da 
congregação, amigos 
e empresários. e com 
o apoio de muitos co-
operadores, o evange-
lista consegue aben-
çoar com seu trabalho 
orfanatos, asilos, casas 
de recuperação, presí-
dios e famílias caren-
tes. “Todos amam essa 
obra e acreditam que 
fazer o bem é algo divi-
no”, disse.

Albert de Souza em cartaz 
de anúncio de pregação, com 
a esposa Monique e os filhos 

Felipe e Arthur 

aRquivo pessoal 

As doses da vacina Oxford/
AstraZeneca serão utili-
zadas na imunização das 

pessoas incluídas na primei-
ra fase

RaFael baRReTo/pMbR
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clã Bolsonaro fez mais de
 400 ataques a jornalistas 

o levantamento é da or-
ganização não-governa-
mental (ong) Repórteres 
sem Fronteiras divulgado 
ontem, segundo o qual, 
presidente Jair bolsonaro 
e os filhos fizeram 469 ata-
ques a jornalistas e veícu-
los de imprensa em 2020. 
os números fazem parte de 
um balanço sobre ataques 
à imprensa proferidos por 
políticos. ao todo, a ong 
registrou 508 ações desse 
tipo no ano passado.

o número de ataques fei-
tos pelo clã bolsonaro, ain-
da de acordo com a organi-
zação, foi: Jair bolsonaro: 
103; eduardo bolsonaro, 
deputado (psl-sp): 208; 
carlos bolsonaro, vere-
ador (Republicanos-RJ): 
89; Flávio bolsonaro, se-
nador (Republicanos-RJ): 
69. além disso, também 
foram registrando ataques 
partindo de 50% dos mi-
nistros.

a ala feminina da clas-
se de jornalistas foi a que 
mais sofreu ataques pes-
soais. Foram 34, entre 

ofensas, ameaça judicial, 
descredibilidade e até im-
pedimento de cobertura. 
contra jornalistas homens, 
foram 29 ataques pessoais.

para o ‘Repórteres sem 
Fronteiras’, o brasil ocu-
pa o 107º lugar no ranking 
mundial de liberdade de 
imprensa. noruega, Fin-
lândia e dinamarca estão 
nas primeiras posições. o 
brasil caiu duas posições 
em relação a 2019.

“quando os jornalistas 
não podem trabalhar em 
condições normais, são os 
cidadãos que não sabem de 
verdade o que está aconte-
cendo no país. acho que, 
num ano de pandemia, o 
direito a informação é tão 
importante quanto o direito 
à saúde. É muito importan-
te dizer que não estamos 
defendendo os jornalistas 
em si, mas estamos de-
fendendo a democracia 
como um todo”, afirmou 
o diretor do escritório dos 
Repórteres sem Fronteiras 
na américa latina, emma-
nuel colombié.

oPortunidade 

a Moderna, empresa americana de biotecnologia que produziu 
uma vacina de Rna contra a covid-19, anunciou, ontem, que o 
imunizante conseguiu neutralizar duas mutações do coronavírus 

em testes de laboratório. 

a queda da atividade econômica causada pela pandemia, aliada às 
desonerações para pessoas físicas e empresas, fez a arrecadação federal 
cair em 2020. a união arrecadou R$ 1,479 trilhão, recuo de 6,91% em 

relação a 2019.

Caixa da propina 
acusado de corrupção, 

o governador afastado do 
Rio, Wilson Witzel (psc), 
pediu a suspensão da ação. 
ele alega que o motivo é 
que o trecho em vídeo da 
delação de edmar santos, 
ex-secretário de saúde, 
que incrimina Witzel su-
miu. 

a ação corre no su-
perior Tribunal de Jus-
tiça (sTJ). o trecho de 
duração de 24 minutos 
que teria sumido é jus-
tamente aquele em que 
o ex-secretário teria 
descrito o que chamam 
de suposto caixa único 
da propina. 

rAchA No psl 

cAchorro grANde 

o Ministério públi-
co do estado do Rio de 
Janeiro (MpRJ) lan-
çou ontem uma cam-
panha para incentivar 
a população denunciar 
irregularidades na va-
cinação contra co-
vid-19, como os casos 
de fura-fila que ocor-
rem em todo o país. 

a promotora de Justiça Márcia lus-
tosa, coordenadora do centro de apoio 
operacional das promotorias de Jus-
tiça de Tutela coletiva de defesa da 
saúde, destaca que nesse momento, é 
fundamental que as pessoas exerçam a 
cidadania plena.

cAmpANhA 

cidAdANiA

editoriAl

por meio de divulgação nas redes so-
cias da instituição, a medida é um con-
vite para que os cariocas e fluminenses 
ajudem ativamente e denuncie quem 
fura fila ou comete outras irregularida-
des no âmbito do plano de vacinação. 

AtivAmeNte 

AgêNciA BrAsil 

em nota, a assem-
bleia legislativa do Rio 
de Janeiro (alerj) disse 
ser com profundo pesar 
que a lamenta a morte 
do ex-deputado estadual 
e ex-presidente da casa, 
eduardo chuahy, no últi-
mo domingo, por infarto. 

chuahy presidiu a casa 
em 1986. autor do livro 
construção e a destruição 
do setor elétrico brasilei-
ro, em parceria com o di-
retor-geral da alerj, Wag-
ner victer, ele foi apoiador 
do ex-governador leonel 
brizola. além de depu-

tado estadual, chuahy 
também foi secretário de 
Fazenda na prefeitura do 
Rio, no mandato de Mar-
cello alencar, e presiden-
te do detran. “Fica para 
nós a memória de um ho-
mem público aguerrido e 
fiel aos seus princípios, 

Alerj lamenta morte do ex-deputado 
eduardo chuahy

assessoria de impresa  O concurso será de abrangência 
nacional

divulgação/pMJ

começaram on-
tem as inscri-
ções para o 

concurso da polícia 
Rodoviária Federal. o 
edital publicado no di-
ário Oficial da União, 
no dia 19 de janeiro, 
formaliza a abertura de 
1.500 novas vagas para 
nível superior em qual-
quer área. outro pré-
-requisito para ser um 
candidato é a carteira 
nacional de habilita-
ção (cnH) na catego-
ria b ou superior. para 
as vagas ofertadas, a 
remuneração ofereci-
da pela pRF é de até 
R$10.357,88, para jor-
nada de 40 horas sema-
nais. 

ao contrário do ano 

anterior, neste ano, o 
concurso será de abran-
gência nacional, sendo 
ofertadas aos novos po-
liciais as oportunidades 
de lotação de acordo 
com a necessidade do 
serviço e o interesse 
público. a seleção será 
realizada em duas eta-
pas, iniciando com as 
provas objetiva e dis-
cursiva, previstas para 
o dia 28 de março. os 
exames serão de ca-
ráter eliminatório e 
classificatório. Os par-
ticipantes precisarão 
responder 120 questões 
de múltipla escolha, em 
que uma questão errada 
anulará uma certa.

Primeira etapa
ainda fazem parte 

da primeira etapa a re-
alização do exame de 
aptidão física, a ava-

liação psicológica, a 
apresentação de docu-
mentos, a avaliação de 
saúde e a avaliação de 
títulos. a segunda eta-

pa do concurso será o 
curso de Formação po-
licial (cFp), de caráter 
eliminatório e classifi-
catório. as matrículas 

estão programadas para 
os dias 3 e 4 de agosto.

os interessados de-
vem se inscrever pelo 
site do cebraspe (ht-

tps://www.cebraspe.
org.br/) entre os dias 25 
de janeiro e 12 de feve-
reiro de 2021. a taxa de 
inscrição é de R$180.

O edital formaliza a abertura de 1.500 novas vagas para nível superior em qualquer área

começam inscrições para 
concurso da prf em todo o país

m
uN

do explosão em minas deixa dez mortos
CHINA - agentes 

de resgate à procura de 
trabalhadores presos 
em uma mina de ouro 
na china, após a retira-
da dramática de 11 so-
breviventes no último 
domingo, encontraram 
nove corpos, o que ele-
va a dez o número de 
mortos. ainda há um 

desaparecido, segundo 
uma autoridade local. 

um total de 22 mi-
neiros trabalhavam a 
cerca de 600 metros de 
profundidade e ficaram 
presos após uma explo-
são na mina de Hushan, 
em qixia, região de for-
te produção de ouro da 
província de shandong, 

em 10 de janeiro.
onze foram retirados 

ontem com vida, após 
duas semanas no subso-
lo, incluindo um muito 
debilitado ao qual as 
equipes de resgate não 
conseguiram enviar su-
primentos. o prefeito de 
Yantai, chen Fei, disse 
que os agentes de res-

gate continuaram traba-
lhando entre o domingo 
e esta segunda-feira e 
encontraram os corpos 
de nove mineiros, infor-
mou a emissora estatal 
ccTv.

as mortes se somam 
à de um trabalhador que 
entrou em coma, morreu 
e seu corpo foi levado à 

superfície, disse chen, 
acrescentando que ain-
da há um desaparecido.

a busca é difícil e os 
níveis de água estão al-
tos, mas enquanto o mi-
neiro desaparecido não 
for encontrado ela não 
terminará, acrescentou 
a reportagem da ccTv.

os 11 mineiros liber-

tados no domingo fo-
ram resgatados muito 
antes do que se espera-
va, depois que se des-
cobriu que tubos de aço 
de um poço bloqueado 
da mina impediram os 
destroços de cair mais 
fundo, de acordo com 
a mídia estatal. Fonte: 
agência brasil. 

divulgação/pMJ
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aMor infinito

esporte

 maria eduarda no 
‘país do vasco’

Torcedora realizou ensaio fotográfico para festa de 15 anos em São Januário

Influência do pai desde criança

flamengo sonda hulk e estuda proposta pelo atacante, diz portal
RepRodução / insTagRaM

 concepToR FilMes e 
FoTos / divulgação

Vascaína na sala de 
imprensa: “Foi incrível 
fazer a sessão de fotos 

no estádio”  

pressão aumenta e dirigentes do fla analisam demissão de ceni
o Flamengo perdeu 

por 2 a 1 no domingo 
(24), para o athletico-
-pR, e se complicou 
na disputa do título do 
campeonato brasileiro. 
Rogério ceni foi bastan-
te criticado, por jornalis-
tas e torcedores, e voltou 
a sofrer pressão interna. 
dirigentes já fazem coro 
por mudança na comis-
são técnica.

entre os dirigentes, 

há quem defenda o iní-
cio do mapeamento de 
mercado, com o intuito 
de não ter maiores pro-
blemas na transição de 
um treinador para o ou-
tro. por outro lado, há 
quem pregue por maior 
paciência, até para não 
desmotivar o elenco 
na briga pelo troféu do 
campeonato brasileiro.

a pressão aumentou 
consideravelmente com 

a derrota, sobretudo pe-
las mudanças táticas fei-
tas por Rogério ceni du-
rante a partida e também 
por conta das explica-
ções pós-jogo. parte dos 
dirigentes, no entanto, 
não aprovam o trabalho 
feito pelo treinador no 
Flamengo. as informa-
ções foram divulgadas 
primeiramente pelo uol 
esporte.

em meio à crise in-

terna, o elenco recebeu 
folga na segunda-feira 
(25) e se reapresenta na 
manhã desta terça (26). 
o foco da equipe passa 
a ser o grêmio. o con-
fronto acontecerá às 20h 
de quinta (28), pela 23ª 
rodada do campeonato 
brasileiro – jogo atra-
sado do Fla na competi-
ção nacional. a bola rola 
no estádio gremista, em 
porto alegre.

vascaína desde o 
berço, Maria edu-
arda Maschio, pro-

curou o vasco para realizar 
o sonho dela. agora, nas 
vésperas de completar 15 
anos de idade, ela escolheu 
são Januário para o cenário 
das fotos do aniversário. o 
tema da festa da adoles-
cente será alice no país 
das Maravilhas e, por isso, 
algumas pessoas pergunta-
ram por que as fotos seriam 
produzidas no estádio, en-
tão a jovem explicou o mo-
tivo.

– o tema da minha festa 
é alice no país das Mara-
vilhas e o estádio pode até 
parecer que não tem muito 
a ver com o tema, mas eu 
acho que tem, porque são 
Januário é o meu “país das 
Maravilhas”. estou feliz 
com a minha decisão de 

realizar o ensaio fotográ-
fico aqui- relatou a jovem, 
que em seguida descreveu 
a melhor parte do processo 
para ela.

– Foi incrível fazer a ses-
são de fotos no estádio. É 
a realização de um sonho. 
além do momento ines-
quecível, eu vi muitas áreas 
de são Januário que eu não 
tinha conhecido antes. Ti-
rei muitas fotos e me emo-
cionei demais. com certe-
za eu amei pisar no campo. 
É uma emoção diferente 
estar na arquibancada (pla-
teia) e pisar no campo (lo-
cal que acontece o show do 
futebol). claro que também 
me emocionei muito quan-
do vi todos aqueles troféus 
enormes, lindos e brilhan-
tes no salão de Troféus do 
Vasco.  Afinal, eles são as 
conquistas do gigante da 
colina, o meu time do co-
ração- acrescentou Maria 
eduarda.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

o Flamengo que, nas 
últimas temporadas, se 
destacou pela contrata-
ção de grandes atletas, 
não dorme em serviço e 
segue de olho no mer-
cado da bola. conforme 
informações do portal 
uol, o clube estaria de 
olho no atacante Hulk, 
que atualmente se en-
contra sem clube, e já 
teria entrado em conta-
to com o empresário do 
jogador para saber mais 
detalhes acerca de uma 
possível contratação.

ainda segundo o ve-
ículo, aqui no brasil, 
além do Flamengo, o 
atlético-Mg teria in-
teresse na contratação 
do atleta e, inclusive, 

já apresentou um pla-
no esportivo e uma 
proposta oficial ao ata-
cante. de acordo com 
o portal, Hulk, que já 
defendeu a seleção 
brasileira em diversas 
oportunidades, tam-
bém estaria na mira de 
alguns clubes gringos, 
e deve resolver o seu 
futuro até o final desta 
semana.

aos 34 anos, Hulk 
iniciou a sua carreira 
no futebol aos 12, no 
vitória, único clube 
nacional que defendeu. 
aos 18 anos, foi ne-
gociado para o Japão, 
onde fez a sua carreira 
acumulando passagens 
pelo Kawasaki Fronta-

le, consadole sapporo 
e Tokyo verdy. Hulk se 
destacou, também, de-
fendendo as camisas do 
porto, de portugal, e do 
zenit, da Rússia. 

pela seleção brasi-
leira, Hulk foi convo-
cado pela primeira vez 
em 2009, com dunga. 
em 2011, 2012, 2013 
e 2014, voltou a de-
fender a amarelinha 
e, em 2016, integrou o 
elenco que disputou a 
especial copa améri-
ca centenário. com a 
chegada de Tite à se-
leção, Hulk não voltou 
a ser convocado e en-
cerrou um ciclo de 11 
gols e 48 partidas pelo 
brasil.

Avante de 34 anos 
é a bola da vez dos 

cartolas rubro-
-negros

a vascaína Maria edu-
arda começou a torcer 
para o Vasco por influên-
cia do pai. durante toda 
sessão de fotos ficou ní-
tido para quem estava no 
local, o afeto que ela tem 

por ele. a jovem relem-
brou o início da história 
dela com o vasco e dos 
momentos com o pai 
dentro dos estádios.

– desde criança, ele 
me levou para assistir 

aos jogos. ele cantava 
o hino comigo e me en-
sinava as músicas de to-
das as torcidas do vasco. 
eu gosto de ir ao estádio 
para cantar junto com 
os vascaínos, gritando e 

chamando o nome dos 
jogadores, além de co-
memorar as jogadas mais 
expressivas.  o jogo 
mais emocionante, para 
mim, foi quando eu tive 
o privilégio de assistir o 

meu time ser campeão 
do carioca em 2015.

segundo Maria eduar-
da, a relação dela com o 
vasco é de amor, paixão 
e admiração pelo clube 
desde sempre. a jovem 

concluiu o bate-papo 
falando que vibra com 
a história da instituição, 
porque ela acha mara-
vilhosa todas as lutas, 
conquistas e glórias do 
gigante da colina.

Cartolas poderão dar 
cartão vermelho ao 

treinador após o Bra-
sileirão

alexandRe vidal / Fla
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o subsecretário, Mar-
celo Rosa, aproveitou 
para destacar o apoio do 
prefeito, dr. João Ferreira 
neto. “dr. João nos deu 

essa missão e apoia o pro-
jeto, que será um grande 
avanço para Meriti e para 
o Morro do embaixador. 
essa parceria com o es-

tado é muito boa e o ob-
jetivo é conseguir recur-
sos para acelerarmos as 
obras”.

o assessor chefe de 

cultura e sociedade, 
Jhonny barroso, reco-
nheceu a importância do 
projeto: “É maravilho-
so, estou muito feliz em 

ver o avanço das obras, 
a população pode esperar 
o apoio do estado aqui. 
vamos fazer a articulação 
necessária para que o mu-

seu saia do papel. que-
remos fazer essa aproxi-
mação com a prefeitura 
para que possamos tentar 
levantar recursos”.

Apoio do prefeito dr. João

geral

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

são João de Meriti

museu marinheiro 
João cândido vai sair do papel

 Prefeitura e Estado visitam as obras no Morro do Embaixador
divulgação

com a primeira eta-
pa das obras prati-
camente concluída, 

o espaço que vai abrigar o 
Museu Marinheiro João 
cândido, no Morro do 
embaixador, recebeu na 
segunda-feira (25), a visi-
ta de técnicos da secreta-
ria de estado de cultura e 
economia criativa.

Representando o mu-
nicípio, o subsecretário 
de direitos Humanos e 
igualdade Racial, Marce-
lo Rosa, acompanhou os 
agentes que conheceram 
a área e, juntos, alinharam 
apoio para que as obras se-
jam aceleradas.

subordinado à secreta-

ria de cultura, Turismo, 
direitos Humanos e igual-
dade Racial, a subsecreta-
ria vem atuando no proje-
to que prevê que a antiga 
residência seja restaurada 
e transformada no museu.

o assessor de cultu-
ra urbana da secretaria 
de estado de cultura e 
economia criativa, ser-
gio leal, mais conhecido 
como dJ TR, viu as obras 
e ficou muito feliz com os 
avanços: “estamos aqui 
para trazer melhorias para 
a comunidade. no que de-
pender do estado vocês 
podem esperar muitas coi-
sas boas, tudo que puder-
mos fazer para somar for-
ças, faremos! queremos 
aproveitar o espaço para 
desenvolver projetos e 

buscar recursos humanos 
aqui mesmo”.

o assessor, que fez 
questão de destacar que 
viveu 47 anos na cidade 
de Deus, ficou muito sen-
sibilizado ao ver que o 
projeto pode ajudar crian-
ças carentes da região: “Já 
temos mãos amigas para 
trabalhar e vamos buscar 
juntos aquilo de que preci-
samos”, completou.

a primeira fase, que 
contempla a área de lazer, 
já está praticamente pron-
ta. a segunda fase da obra 
será a reforma da casa, 
propriamente dita, que irá 
abrigar o museu. Por fim, 
a terceira fase prevê a re-
vitalização do entorno do 
espaço, incluindo as ruas.

Comitiva meritiense e representan-
tes estaduais estiveram no local do 

empreendimento

R e c o n h e c i d o 
como herói munici-
pal e estadual, além 
de um projeto tra-
mitar em brasília 

para que seja reco-
nhecido em nível 
nacional, João cân-
dido foi o marinhei-
ro responsável pela 

Revolta da chiba-
ta. evento ocorrido 
no início do século 
XX, e que pôs fim 
aos castigos sofri-

dos pelos marinhei-
ros na época.

João cândido mo-
rou parte de sua vida 
em são João de Me-

riti, onde sua família 
ainda reside e o mu-
seu visa homenagear 
seus feitos heroicos 
e sua bravura. o lo-

cal escolhido foi a 
casa do antigo em-
baixador de portugal 
no brasil. (Fonte: 
secom/pMsJM)

o herói João câNdido

seu cabelo também 
agradece se você ingerir 
quantidades satisfatórias 
de água. e, se você de-
seja eliminar as celulites, 
emagrecer, ou ganhar 
massa muscular, não 
pode simplesmente dei-
xar a água de lado, pre-
cisa realmente entender 
o quão importante é este 
líquido para atingir seus 
objetivos. a água ajuda a 
limpar o organismo, con-
trola as calorias – o que 
ajuda na perda de peso 
– e, quando você não 
bebe água, os riscos de 
desidratação aumentam 
muito.

a desidratação pode 
causar febre, sudorese, 
vômito, diarréia e infec-
ção urinária. em casos 
muito extremos, pode 
levar à morte. É por isso 
que você deve ingerir as 
quantidades de água ne-
cessárias para o correto 
funcionamento do seu 
corpo. Água faz muito 
bem a saúde e é encon-
trada em frutas como me-
lancia, por exemplo. não 
há desculpas para não se 
hidratar, principalmente 
neste verão. pegue uma 
garrafinha, encha com 
bastante água e leve-aon-
de quer que você for.

Já bebeu água hoje? - parte ii 
inúmeros benefícios

meriti recebe mais doses da vacina 
enviadas pelo governo do estado

para dar sequência à 
imunização das pesso-
as, a prefeitura de são 
João de Meriti recebeu 
mais um lote de vacinas 
contra o coronavírus 
do governo do estado. 
as doses chegaram de 
helicóptero na manhã 
de segunda-feira (25).

a aeronave pousou 
em nova iguaçu para o 
desembarque da carga 

e nossa equipe de vigi-
lância sanitária levou o 
material até Meriti, es-
coltado pelo 21º bata-
lhão de polícia Militar.

a secretária de saú-
de, Marcia lucas, 
acompanhou a chegada 
das vacinas e comen-
tou que todos os traba-
lhadores da saúde vão 
ser vacinados.

“Os profissionais da 

linha de frente estão 
sendo os primeiros. Já 
traçamos nosso crono-
grama e vamos atender 
a todos eles”, afirmou.

ela disse ainda que 
nesta terça-feira (26) 
deve ser concluída a 
vacinação desses pro-
fissionais da linha de 
frente e que em se-
guida será a vez dos 
agentes da atenção 

básica; depois, os de-
mais funcionários da 
pasta juntamente com 
os profissionais da li-
nha de frente da rede 
privada.

vale dizer que os ido-
sos, acima de 60 anos, 
que vivem em asilos 
já foram vacinados 
na última sexta-feira 
(22), assim como os 
cuidadores deles.

A secretária de Saúde Már-
cia Lucas e parte das am-

polas da vacina de Oxford-
-AstraZeneca

divulgação



terça-feira, 26 de janeiro de 2021 Hora 7

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

assassino

polícia

motorista embriagado atropela 
casal e mata bebê de 11 dias 

vítimas foram atingidas a rodovia rio-santos (Br-101), altura de itaguaí

O carro que atrope-
lou a família ficou 

com a frente destru-
ída 

Barbeiros assassinados são 
enterrados em caxias 

os corpos dos irmãos 
eduardo e elson de an-
drade, que mortos a tiros 
no último sábado enquan-
to trabalhavam na barbea-
ria, em gramacho, duque 
de caxias, foram enterra-
dos ontem, no cemitério 
nossa senhora das gra-
ças. sob forte comoção 
e indignação, parentes 
e amigos se despediram 
de dudu e careca, como 
eram conhecidos. Tes-
temunhas contaram que 
dois homens armados 
teriam entrado atirando 
na barbearia dos irmãos, 
na Rua darcy vargas. o 
alvo dos criminosos se-
ria um homem que esta-
va no estabelecimento no 
momento do ataque, mas 
conseguiu fugir, mesmo 
ferido. além da família 
e de amigos, muitos mo-
radores do bairro grama-
cho, onde os dois eram 
muito queridos, também 
comepareceram à ceri-
mônia, com cartazes de 

apoio e protesto. 
“uma fatalidade hor-

rível, que chocou o bair-
ro de gramacho. eram 
pessoas muito queridas e 
tiveram essa morte horrí-
vel. eles eram muito tra-
balhadores, guerreiros... 
o rapaz que foi cortar o 
cabelo lá que devia (ao 
tráfico). Eles estavam no 
momento errado, no lugar 
errado, na hora em que 
tudo isso aconteceu. infe-
lizmente isso é o brasil”,  
disse dircileni cecilía 
Torneli, amiga da família, 
também cabelereira do 
bairro de gramacho.

segundo cabelereira 
dircileni, amiga de dudu 
e careca, a mãe das víti-
mas toma remédios con-
trolados e, no momento 
em que morreu, um deles, 
dudu, estava com uma 
receita para compra-los 
após o serviço na barbe-
aria.

“ele ajudava a mãe, 
agora nem sabemos como 

vai ser. antes de morrer, 
a irmã dele pediu para 
que ele comprasse um 
remédio, ele morreu com 
a receita da mãe no bol-
so, não deu tempo. ela (a 
mãe) está desesperada, 
não para de repetir: ‘que-
ro os meus filhos, quero 
os meus filhos”.

de acordo com a de-
legacia de Homicídios 
da baixada Fluminense 
(dHbF), as investiga-
ções sobre o caso estão 
em andamento. a perícia 
foi realizada no local e 
diligências seguem para 
identificar a autoria do 
crime.

o portal dos procura-
dos, do disque-denúncia, 
divulgou, nesta segunda, 
um cartaz para ajudar 
a dHbF com informa-
ções que levem à prisão 
dos envolvidos na morte 
dos irmãos eduardo de 
andrade e elson de an-
drade, mais conhecidos 
como dudu e careca.

Bando explode cofre de 
posto de combustível no Rio 

numa ação ousada, cri-
minosos explodiram um 
posto de combustível lo-
calizado na Rua Mercúrio, 
na pavuna, zona norte do 
Rio, na madrugada de on-
tem. o bando conseguiu 
arrebentar o cofre do local 
e fugir com o dinheiro. 
carros que estavam para-
do perto do posto também 
foram danificados.

Testemunhas relataram 
que cinco homens arma-

dos e com os rostos cober-
tos renderam os funcioná-
rios e mandaram que eles 
deixassem o local. em se-
guida, foram até o cofre, 
instalaram os explosivos 
e se afastaram. depois da 
explosão, os ladrões fo-
ram até o cofre e pegaram 
o dinheiro, fugindo em se-
guida.

em nota, a polícia Mi-
litar informou que “poli-
ciais militares do 41ºbpM 

(irajá) estavam em pa-
trulhamento pelo bairro 
pavuna, na zona norte 
da cidade do Rio, quan-
do foram deslocados para 
verificar ocorrência na 
Rua Mercúrio. no local, 
a equipe constatou danos 
em um estabelecimen-
to comercial. não houve 
detidos relacionados ao 
fato”. a ocorrência foi re-
gistrada na 39ª dp (pavu-
na).

plANtão
Acidente com ônibus deixa 21 mortos 
paRanÁ - um aciden-

te com um ônibus na bR-
376, em guaratuba, no 
litoral do paraná, deixou 
21 mortos na manhã de 
ontem. as informações 
são do batalhão de polí-
cia Militar de operações 
aéreas (bpMoa). se-
gundo a corporação, 33 
feridos foram socorridos, 
sendo sete em estado gra-
ve e seis com ferimentos 
moderados.

o acidente aconteceu 
na altura do km 668, no 
trecho conhecido como 
curva da santa, por volta 

das 8h30, de acordo com 
a polícia Rodoviária Fe-
deral (pRF).

a pRF informou que 
ônibus, com placa de 
belém, no pará, descia 
a serra do Mar em dire-
ção ao litoral catarinense 
quando bateu na mureta 
de contenção, saiu da pis-
ta e tombou às margens 
da rodovia.

de acordo com a pRF, 
o ônibus saiu de ananin-
deua (pa) e tinha como 
destino balneário cam-
boriú (sc). o capitão 
do corpo de bombeiros 

Ícaro grenert, que parti-
cipou dos resgates, disse 
que as informações pre-
liminares dão conta que 
o ônibus saiu sozinho da 
pista, sem se chocar em 
outro veículo.

“a gente não tem como 
falar se foi uma falha 
mecânica ou o que acon-
teceu. ele caiu na riban-
ceira. Felizmente ele não 
caiu rio abaixo, que dá 
pelo menos 50 metros, 
então esse número de 
óbitos seria bem mais 
significativos”, disse o 
socorrista.

Mais um crime 
que destrói fa-
mílias e prova 

que direção e bebida não 
combinam. na segunda-
-feira da semana passa-
da, um motorista em-
briagado atropelou um 
casal de estudantes de 16 
anos e matou o filho de-
les, um bebê de 11 dias. 
o acidente aconteceu 
por volta de 15h, na pista 
sentido angra dos Reis, 
na Rodovia Rio-santos 
(bR-101), altura de ita-
guaí. 

submetido ao teste do 
bafômetro feito por agen-
tes da polícia Rodoviária 
Federal (pRF), Flavio 
Renavato simão, de 40 

anos, tinha na corrente 
sanguine a concentração 
de 0.86 mg/l de álcool. 
Thayna da silva e souza 
e brendom diniz Fer-
reira haviam acabado de 
sair de casa, empurrando 
bernardo no carrinho. 
eles seguiam para o ani-
versário de uma prima.

a mãe da jovem, de 
34 anos, contou que os 
vizinhos viram o carro 
parado no acostamento e 
repente o motorista ace-
lerou por engano e acer-
tou todo mundo. “ele 
tinha bebido e fez essa 
tragédia, acabou com a 
nossa família. Minha fi-
lha não consegue lembrar 
de nada o que aconteceu. 
está toda machucada, 
cheia de dores e com di-

ficuldades para levantar e 
andar”, relatou. 

 Vítima presa 
no pára-brisa 

segundo o registro de 
ocorrência feito na cen-
tral de flagrantes da 52ª 
dp (nova iguaçu), de-
pois de atropelar as víti-
mas, Flávio dirigiu por 
cerca de quatro quilôme-
tros, durante oito minu-
tos, com brendom preso 
no pára-brisa dianteiro. 

ele teria tentado fazer 
zigue-zague e até dar ca-
valinho de pau para que 
o jovem caísse do carro. 
como não conseguiu, 
teria entrado com ele no 
Hospital Municipal são 
Francisco xavier. ao 
tentar fugir, foi preso por 

policiais militares no es-
tacionamento da unidade 
de saúde.

nos depoimentos, os 
pMs contaram que, com o 
impacto da batida, Thayna 
foi parar em um matagal, 
a dois metros de distância. 
na delegacia, Flavio disse 
que só falaria em juízo. 

em audiência de custódia, 
ele teve sua prisão em fla-
grante convertida em pre-
ventiva pelo juiz antônio 
luchese, conforme pe-
dido feito pelo promotor 
bruno guimarães.

“diante de todo o con-
junto probatório, não res-
tam dúvidas de que ele 

assumiu o risco de matar 
e de lesionar essas víti-
mas ao dirigir depois de 
ingerir grande quantidade 
de bebida alcoólica”, ex-
plicou o delegado Mar-
co aurelio castro, titular 
da 50ª dp (itaguaí), para 
onde o inquérito foi en-
caminhado.

PRF identifica paraquedistas 
que saltaram da rio-Niterói

a polícia Rodoviária 
Federal (pRF) já identi-
ficou os dois homens que 
aparecem em um vídeo 
pulando de paraquedas 
a partir de um carro que 
trafegava na ponte Rio-
-niterói. um deles, in-
clusive, é instrutor da 
modalidade conhecida 
como base jump, que 
consiste no salto de um 
local fixo como prédios 
e penhascos, com um 
paraquedas adaptado 
para baixas altitudes. a 
prática é considerada de 
alto risco e é proibida em 
diversos países. o vídeo 
foi gravado na manhã da 

última sexta-feira e cir-
culou pelas redes sociais 
nesse fim de semana.

de acordo com a pRF, 
nem a corporação, nem 
a ecoponte, concessio-
nária que administra a 
ponte Rio-niterói, foram 
comunicadas previa-
mente do planejamento 
dos saltadores. apesar 
de não ser proibido no 
Brasil, a PRF afirmou 
que o salto causou gran-
de risco de acidentes, 
tanto para os saltadores, 
quanto para outros mo-
toristas. os dois homens 
pularam de cima de um 
carro em movimento, 

que trafegava em baixa 
velocidade pela ponte, 
obrigando diversos car-
ros a desviar. após os 
saltos, eles foram resga-
tados das águas da baía 
de guanabara por um 
outro homem, utilizando 
um jet-ski. este também 
já foi identificado.

a corporação acres-
centou que está tomando 
as medidas cabíveis de 
acordo com a legislação 
de trânsito e que já re-
passou as informações a 
outras autoridades, para 
que os envolvidos sejam 
investigados também em 
outras esferas.

 Ônibus saiu da pista 
e tombou às margens 
da BR-376, em Gua-

ratuba

aRquivo pessoal/Juliano neiTzKe
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agricultura

controle de agrotóxicos do 
rJ é destaque no Brasil

passado o dia do 
controle da polui-
ção por agrotóxi-

cos, celebrado em 11 de 
janeiro, a secretaria de 
estado de agricultura, pe-
cuária, pesca e abasteci-
mento ressalta a importân-
cia da conscientização dos 
produtores e consumidores 
sobre os riscos para a saú-
de e o meio ambiente pelo 
uso indiscriminado desse 
tipo de produto.

o estado do Rio conta 
com o sistema de integra-
ção agropecuária (siapec) 
para auxiliar no controle 
do uso de agrotóxicos nas 
produções fluminenses. A 
plataforma permite que a 
equipe de defesa agrope-
cuária controle e monitore 

a entrada, a comercializa-
ção, o uso e a devolução 
das embalagens vazias em 
todo o estado.

- valorizamos o traba-
lho e a saúde dos nossos 
pequenos produtores e os 
produtos que vão chegar 
até a mesa da população. 
por isso, o controle do uso 
de agrotóxicos é feito com 
toda segurança e rigidez. o 
sistema on-line centraliza 
informações que integram 
o cadastro, a comercializa-
ção, receituário agronômi-
co e a fiscalização do uso 
dos agrotóxicos – expli-
cou o secretário de agri-
cultura, Marcelo queiroz.

segundo o coordenador 
de defesa vegetal, leo-
nardo vicente, graças a 
essa plataforma, no ano de 
2020 mais de 95 tonela-
das de embalagens vazias 
foram retiradas do campo 

e levadas para um destino 
ambientalmente adequa-
do.

- estamos na vanguarda 
do controle de agrotóxi-
cos, com ações para garan-
tir que o alimento ofertado 
à população não contenha 
resíduos. E isso se reflete 
na qualidade de vida do 
nosso produtor rural – res-
saltou o coordenador.

de acordo com uma re-
gulamentação do Ministé-
rio da agricultura, pecuá-
ria e abastecimento, todos 
os produtores de vegetais 
frescos do Rio de Janeiro 
deverão utilizar a rastrea-
bilidade em seus produtos. 
e a secretaria de agricul-
tura vem dando todo apoio 
técnico aos trabalhadores, 
gerando mais transparên-
cia em todo processo, o que 
gera valor para os produtos 
fluminenses.

divulAção/pmBp

plataforma permite que a equipe monitore a entrada, a comercialização, o uso e a devolução das embalagens vazias 

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

 Marcelo Queiroz: “Valorizamos o trabalho e a saúde dos nossos pequenos produ-
tores e os produtos que vão chegar à mesa da população”

o sistema de integra-
ção agropecuária (sia-
pec) é um dos sistemas 
mais modernos de contro-
le de agrotóxicos do bra-
sil. Foi desenvolvido para 

atender às demandas de 
gestão das atividades da 
defesa e inspeção agro-
pecuária.

com essa plataforma 
on-line é possível monito-

rar e realizar o controle de 
resíduos de agrotóxicos 
na produção de vegetais 
frescos, com o objetivo 
de garantir a qualidade e 
a segurança desses produ-

tos para o consumidor.
o siapec é o único sis-

tema que conta com o 
método de devolução de 
embalagens, mediado 
de forma on-line, dando 

acesso a alimentos com 
segurança e isentos de re-
síduos prejudiciais à saú-
de.

além disso, colabora no 
controle desse importante 

insumo para combater as 
pragas que prejudicam 
as lavouras e os agricul-
tores, reduzindo custos e 
melhorando a qualidade 
de vida do produtor rural.

sistemA de iNtegrAção AgropecuáriA

Brasil tem quase 30 mil novos casos de hanseníase por ano
RaFael caMpos / divulgação Manchas brancas ou 

avermelhadas pelo corpo, 
sensação de dormência e 
não sentir calor ou frio são 
sintomas de uma doença 
que tem cura, mas ainda é 
estigmatizada e negligen-
ciada por muitos brasilei-
ros: a hanseníase.

no brasil, foram 312 mil 
novos casos registrados nos 
últimos dez anos, o que co-
loca nosso país na segunda 
posição no ranking mun-
dial da doença, atrás da Ín-
dia. aqui, a média é de 30 
mil novos casos por ano. o 
número vem se mantendo 

com uma discreta queda, 
mas ela ainda não é consi-
derada significativa para se 
dizer que a doença está em 
declínio, destacou o vice-
-presidente da sociedade 
brasileira de dermatologia 
(sbd), Heitor gonçalves à 
agência brasil.

 Semana Mundial de Luta contra a doença começa ontem

geral

o presidente da sbd, 
diz que, mesmo áreas 
sem manchas, em que a 
pessoa se queime e não 
perceba, ou que se ma-
chuque e não sinta dor, 
indicam falta de sensi-
bilidade no local. isso 

é provocado por lesões 
nos nervos causadas pela 
hanseníase. “esses casos 
de mancha, dormência 
ou insensibilidade são 
suspeitos e necessitam 
formalmente de uma as-
sistência para diagnósti-

co médico clínico”, ob-
servou.

o período de incubação 
da hanseníase, desde o 
momento em que a pes-
soa entra em contato com 
a micróbio até a doença 
aparecer, vai de dois até 

dez anos pois a bactéria 
responsável pelos sinto-
mas se multiplica mui-
to lentamente. por isso, 
a doença atinge muitas 
crianças e jovens. “quan-
to mais jovem a pessoa, 
mais anos ela vai viver e 

mais chances tem de ado-
ecer”, afirma Gonçalves.

do total dos 312 mil re-
gistros feitos de 2010 até 
2019, 30% foram diag-
nosticados com algum 
grau de incapacidade 
física, ou seja, apresen-

tavam perda de força ou 
da sensibilidade ou ain-
da deformidades visíveis 
nas mãos, pés ou olhos, 
o que compromete o tra-
balho ou a realização de 
atividades do dia a dia, 
alertou o especialista.

AteNção Aos siNtomAs

Heitor gonçalves expli-
cou que o maior fator de 
risco para a hanseníase são 
condições socioeconômi-
cas de aglomerações. um 
exemplo são as deficiên-
cias de habitação que fa-
zem com que mais pesso-

as morem juntas e acabem 
transmitindo a doença por 
meio da tosse. a aglome-
ração no transporte é outro 
fator. contribuem ainda o 
baixo nível educacional e a 
dificuldade de acesso a sis-
temas de saúde. Eles difi-

cultam diagnóstico precoce 
e facilitam a transmissão.

gonçalves informou que 
a maior incidência da han-
seníase no brasil está nas 
regiões com menor índice 
de desenvolvimento huma-
no (idH). o maior número 

de casos novos identifica-
dos na última década está 
na Região nordeste (43% 
do total, ou o equivalen-
te a 132,7 mil pacientes). 
em seguida, vêm o cen-
tro-oeste, com 20% dos 
casos; o norte (19%); e o 

sudeste (15%). apenas 4% 
dos novos pacientes regis-
trados nos últimos dez anos 
apareceram na Região sul 
do país. o vice-presidente 
da sbd chamou a atenção, 
entretanto, que, no Rio 
grande do sul, se perdeu a 

cultura de buscar casos de 
hanseníase e de se divulgar 
a doença no estado. com 
isso, pacientes chegam nos 
médicos para diagnóstico 
já com incapacidade física. 
“essa é uma sequela da fal-
sa eliminação”.

iNcidêNciA e trANsmissão

o presidente da sbd 
esclareceu que menos 
da metade dos pacientes 
com hanseníase trans-
mite a doença, mesmo 
sem tratamento, porque 
mais de 50% têm imu-
nidade razoável contra o 
micróbio. a transmissão 
também não é tão fácil 

como muitos pensam. 
segundo gonçalves, “o 
bacilo não salta de den-
tro da pele do doente 
para fora”. Isso signifi-
ca que tocar a mão de 
uma pessoa doente não 
transmite hanseníase. 
É preciso que o doente 
tenha um ferimento na 

pele, bem como a outra 
pessoa, e que esses fe-
rimentos se encontrem 
para que o bacilo passe 
de um para o outro. por 
isso, o dermatologista 
afirmou que é difícil a 
transmissão pela pele. o 
principal fator de trans-
missão é a tosse, reite-

rou.
de acordo com o Mi-

nistério da saúde, a 
hanseníase acomete 
mais os homens do que 
as mulheres. nos dez 
anos compreendidos en-
tre 2010 e 2019, foram 
detectados 172.659 casos 
novos entre pessoas do 

sexo masculino e 139.405 
em mulheres. essa di-
ferença, contudo, está 
diminuindo, indicou o 
vice-presidente da sbd. 
o que ocorre, “provavel-
mente, é que o homem 
ainda se expõe mais que 
as mulheres”, avaliou. os 
homens, além disso, não 

têm costume de ir ao mé-
dico, como as mulheres. 
considerando as classes 
sociais mais desfavore-
cidas, os homens saem 
mais do que as mulheres. 
“esse talvez seja o moti-
vo”, estimou o dermato-
logista. (Fonte: agência 
brasil) 

precoNceito e imuNidAde
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iMunização no sul do rJ 

resende recebe vacinas 

o município de 
Resende rece-
beu ontem mais 

1.430 doses da vacina 
contra a covid-19. as 
novas doses, que são 
fruto de repasse do go-
verno Federal, já come-
çaram a ser aplicadas 
e o primeiro local con-
templado foi o posto 
de saúde do bairro pa-
raíso. a imunização se 
estende nos próximos 
dias e continua respei-
tando as determinações 
do Ministério da saúde. 

diferentemente do 
trajeto percorrido pela 
primeira remessa rece-
bida pelo município, 
a vacina de oxford-
-astrazeneca chegou 
ao município de barra 
Mansa e foi recolhida 
e conduzida pela pre-

feitura de Resende. ao 
chegar em Resende, as 
doses começaram a ser 
encaminhadas para as 
unidades básicas de 
saúde, sendo a primei-
ra o posto de saúde do 
paraíso, onde foram 
aplicadas.   

Linha de frente 
seguindo as deter-

minações do governo 
Federal, a primeira re-
messa da vacina, que 
chegou no último dia 
19, contempla pro-
fissionais da linha de 
frente, que têm contato 
com pacientes suspei-
tos ou confirmados de 
covid-19, do Hospi-
tal Municipal de emer-
gência, nova santa 
casa de Misericórdia, 
unimed, samer, aman, 
upa, paraíso e samu, 
além do asilo nicoli-
no gulhot e Residência 
Terapêutica, nos quais 

toda a equipe de fun-
cionários foi vacinada 
também. Finalizados 
os da linha de frente, as 
doses são direcionadas 
para os demais setores 
do Hospital de emer-
gência e da nova santa 
casa, além de funerá-
rias e cemitérios. 

Já as doses da segunda 
remessa, que chegaram 
nesta segunda-feira, dia 
25, têm como público-
-alvo os profissionais 
da atenção básica, 
atenção especializada 
(policlínicas), apMiR, 
imunização, saúde bu-
cal, saúde Mental, Tra-
tamento Fora de domi-
cílio (TFd), central de 
veículos e outros seto-
res da secretaria Mu-
nicipal de saúde. Ha-
vendo sobra, a vacina 
será encaminhada para 
clínicas particulares, 
profissionais liberais de 
saúde e idosos. 

cAriNA rochA/divulgAção/pmr

lote com mais de 1.430 doses chegou ontem ao município
antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

 Resende já ultrapassou marca de 1.500 pessoas vacinadas

Prefeito de Volta Redonda faz balanço de emendas
o prefeito de vol-

ta Redonda, antonio 
Francisco neto, rece-
beu na última sexta-fei-
ra o deputado federal 
delegado antonio Fur-
tado. no encontro, eles 
fizeram um balanço das 
emendas parlamentares 
que já chegaram e ainda 
vão chegar ao municí-
pio, por intermédio do 
mandato do deputado.

“desde quando saí-
ram os resultados das 
eleições, coloquei-me 
à disposição do prefeito 
neto para ajudar a ci-

dade a sair dessa crise 
financeira. Logo, com-
prometi-a destinar R$ 2 
milhões, ainda este ano, 
para investimento na 
saúde”, disse Furtado.

neto e Furtado dis-
cutiram a possibilidade 
da liberação de recur-
sos para uma obra de 
grande porte na estrada 
Roma-getulândia, en-
tre outras ações. “além 
de investimentos futu-
ros, conversei sobre os 
recursos que já foram 
enviados, como os R$7 
milhões para a compra 

do aparelho de resso-
nância magnética e R$ 
600 mil para compra de 
viaturas para a guarda 
Municipal”, disse o de-
putado.

neto agradeceu todo 
apoio que a cidade vem 
recebendo do parlamen-
tar, destacando ainda 
que há um projeto para 
instalação de brinque-
dos e aparelhos de gi-
nástica inclusivos em 
praças de volta Redon-
da.

“só temos que agra-
decer e garantir que 

todo recurso será apli-
cado para o bem da 
nossa população. eu e 

o deputado Furtado nos 
conhecemos e sabemos 
da seriedade com que 

todos os recursos serão 
tratados de agora em 
diante”, disse neto.

 Prefeito Antonio Neto com o deputado federal 
delegado Antonio Furtado e equipe 

divulgAção/pmvr

para o prefeito diogo 
balieiro diniz, a chegada 
das vacinas contra a co-
vid-19 é motivo de muita 
celebração no município, 
que continua seguindo as 

determinações do Minis-
tério da saúde, priorizan-
do o público alvo pré-es-
tabelecido. “É um alívio 
muito grande estarmos 
nos encaminhando para 

uma solução desta pan-
demia, que já causou es-
tragos em tantas famílias, 
mas enquanto a cobertura 
da vacinação está em es-
tágio inicial, é fundamen-

tal que a população con-
tinue tomando os devidos 
cuidados”, destacou. 

a vacina de oxford-
-astrazeneca demanda 
um período de até três 

meses para a aplicação 
da segunda dose. com o 
somatório da primeira re-
messa da vacina, recebida 
no último dia 19, com a 
mais recente, o municí-

pio passa a ter doses o 
suficiente para imunizar 
em torno de 80% do total 
de profissionais de saúde 
em atuação no município 
(são cerca de 4,2 mil). 

chegAdA do imuNiZANte é motivo de celeBrAção 

Barra do Piraí tem mais de 1,6 mil inscritos para Processo Seletivo 
a prefeitura de barra 

do piraí, por meio da se-
cretaria de Recursos Hu-
manos, divulgou na últi-
ma sexta-feira o número 
de inscritos no processo 
seletivo 001/21, para 
secretaria Municipal de 
obras públicas. ao todo, 
após três dias do edital à 
disposição, 1.651 pesso-
as fizeram a inscrição no 
site da prefeitura. serão 
450 cargos disponíveis 
para a contratação de en-
carregado, pedreiro, aju-
dante de pedreiro, eletri-
cista, soldador, montador 
de estrutura metálica, 
pintor, calceteiro e ges-
seiro, bem como for-
mação de Reserva para 
suprir as necessidades, 
se necessárias. os cadas-
tros foram feitos, única e 

exclusivamente pelo site 
da prefeitura (barradopi-
rai.rj.gov.br).

o secretário de Recur-
sos Humanos, alex da 
silva barbosa, salientou 
que a “corrida pelas va-
gas” se dá, sobretudo, 
pelo “momento difícil” 
(na economia) que o país 
atravessa. lembrou que 
o processo seletivo tem 
validade de dois anos e 
pode do ser entendido 
por mais dois.

“sabemos o momen-
to difícil que nosso país 
está atravessando e, in-
felizmente, nossa cidade 
não fica atrás. Tivemos 
mais de 1,6 mil pessoas 
inscritas e quantitativo 
vaga/candidato demons-
tra que todos podem vir 
a ser chamados, desde 

que aprovados na avalia-
ção objetiva. com o vo-
lume de obras que pre-
tendemos lançar, muito 
provavelmente convoca-
remos todos que forem 
aprovados; alguns mais 
de imediato, e, outros, no 
decorrer do tempo. no 
mais, desejo boa sorte 
a todos os candidatos”, 
aponta alex, lembrando 
que, no dia da prova, os 
candidatos terão que le-
var caneta azul ou preta, 
e, em respeito às regras 
sanitárias, irem de más-
cara para realização da 
prova.

Edital de
 Homologação

caso o nome do candi-
dato não conste do edi-
tal de Homologação das 

inscrições, divulgado na 
sexta, o candidato dispo-
rá do período de 25 a 26 
de janeiro para peticio-
nar recurso ao protocolo 
geral da prefeitura, ale-
gando os motivos pelo 
qual seu nome não cons-
ta da lista de inscrições 
homologadas. 

Toda e qualquer so-
licitação ou demanda 
referente às etapas do 
processo seletivo deverá 
ser feita através do Tel: 
(24) 2443-1986 ou (24) 
2443-2528 (horário co-
mercial) ou pelo e-mail 
caiopaiva@barradopi-
rai.rj.gov.br. quem não 
possuir computador ou 
internet, deve se dirigir à 
secretaria Municipal de 
educação, situada à Rua 
Tiradentes, 122, centro.

 Estão disponíveis 450 vagas para diversos cargos  

 divulgAção/pmBp
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Ana maria Braga surpreende de cabelo rosa na 
tv e comenta novo visual: ‘sou fã da sakura’

ana Maria braga 
foi comparada 
a personagem 
sakura pelo 
repórter Fabricio 
battaglini ao 
aparecer de 
cabelo rosa no 
‘Mais você’ 
desta ontem. a 
transformação da 
apresentadora foi 
para comemorar o 
aniversário de 467 

anos de são paulo.
ana Maria braga 

surpreendeu ao 
aparecer com o 
cabelo rosa no 
“Mais você” 
de ontem. a 
apresentadora do 
matutino resolveu 
inovar no visual 
para comemorar 
o aniversário de 
467 anos de são 
paulo.

fausto silva não renova contrato com 
a globo e deixa emissora em dezembro
depois de 

32 anos 
no ar, 

Fausto silva não 
renovará o con-
trato com a Tv 
globo e deixará 
a emissora em 
dezembro. 

Fausto silva 
vai deixar a 
globo após 32 
anos. dono do 
maior salário da 
Tv brasileira – 
cerca de R$ 5 
milhões por mês 
– o apresentador 

divulgação/insTagRaM
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não renovou o 
contrato com 
a emissora 
carioca e sai do 
ar em dezembro. 
segundo o 
colunista Fefito, 
Fausto pretende 
conversar com 
as plataformas 
de streaming e 
outros canais. 
entre amigos, 
há uma certeza: 
não haverá 
aposentadoria 
ou mudança de 
país.

divulgação/insTagRaM

hariany Almeida explica cirurgia de 
emergência: ‘vou tirar um cálculo renal’

antes de entrar na 
sala de operação, 
Hariany almeida 
tranquilizou os fãs 
sobre seu estado 
de saúde. 

Hariany almeida 
passou por 
uma cirurgia de 
emergência após 
ser diagnosticada 
com pedra nos rins. 
uma das famosas 
que não têm 
medo de mostrar 
beleza natural, a 
influencer relatou 
que estava sentindo 
muitas dores e foi 
hospitalizada. 

“Fiquei sumida 
porque não estava 
muito bem. estava 
sentindo dores. 
lembram que 
falei para vocês 
que estava com 
gastrite? estou 
com gastrite, sim, 
mas na verdade 
hoje estou com 
dor nos rins. vim 
para o hospital e 
vou ter que fazer 
uma cirurgia de 
emergência para 
poder tirar a pedra 
do rim. vou ter que 
tirar um cálculo 
renal”, contou.

divulgação/insTagRaM

RECEITAS

2,5 kg de pernil de-
sossado / 1 copo de 
vinagre branco /1 pi-
mentão verde / 1/2 xi-
cara de suco de limão 
/ 1/2 xícara de azeite 
/ 2 cebolas médias / 
6 dentes de alho / 2 
cubos de caldo de 
carne

Modo de preparo 

Coloque o pernil em 
uma vasilha onde as 
bordas sejam maiores 
que a altura do mes-
mo. Jogue o vinagre 
sobre o pernil, reserve. 
Bata no liquidificador 
o pimentão, o limão, 
o azeite, a cebola, o 
caldo de carne, o sal, 
a pimenta-do-reino e 
a água, bata até for-
mar uma pasta. Lave 
o pernil com água 
corrente para retirar o 
vinagre
dê diversos furos com 
faca no pernil. Jogue a 
pasta sobre o pernil, o 
tempero deverá cobrir 
toda a peça da car-
ne. reserve por 12 ho-
ras em geladeira com 
a vasilha coberta, de 
preferência com filme 
plástico. Leve ao forno 
por 1 hora com papel 
alumínio a carne com 
um pouco do tempe-
ro usado (a carne já 
deve estar no ponto 
de cozimento e com 
um pouco de caldo).
depois desse tempo, 
coloque as batatas 
e leve para assar por 
mais 30 minutos, ainda 
com papel alumínio
após, retire o papel 
alumínio e deixe no 
forno para dourar por, 
mais ou menos, mais 1 
hora. o tempo de co-
zimento pode variar 
de acordo com a po-
tência do forno

IngredIentes

Massa:

1 lata de leite con-
densado
1 xícara de leite de 
vaca
4 ovos inteiros

CaLda:

1 xícara (chá) de açú-
car
1/3 de xícara (chá) de 
água

Modo de preparo 

CaLda:

em uma panela, mistu-
re a água e o açúcar 
até formar uma calda.
Unte uma forma com 
a calda e reserve.

Massa:

Bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor e despeje na for-
ma caramelizada.
Leve para assar em 
banho-maria por 40 
minutos.
desenforme e sirva.

perNil AssAdo 
com BAtAtA

pudim de leite 
coNdeNsAdo

IngredIentes
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

cArApeBA 
grelhAdA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

ingredientes

modo de preparo

ArroZ de forNo

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
no liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

ArroZ de tAcAcá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

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 

25 DE JAnEiRO DE 2021. puBLiCADO EM 
26//01/2021 .

COnSELHO MuniCipAL DE EDuCAÇÃO DE BEL-
FORD ROxO

EDiTAL DE COnVOCAÇÃO

 O Presidente do Conselho Municipal de Educação-
-CME de Belford Roxo no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA os Senhores Conselheiros Titula-
res e Suplentes designados através do Decreto nº 
5.022 de 08 de Janeiro  2021, D.O. 09/01/2021 para 
participarem de Reunião Extraordinária de Posse do 
Conselho Municipal de Educação a ser realizada no 
Dia 28/01/2021(quinta-feira) às 10h no Auditório da Câ-
mara Municipal de Belford Roxo – Sito à Avenida José 
Mariano dos Passos nº 1214, Bairro Prata, Belford 
Roxo – RJ.

DEniS DE SOuZA MACEDO
presidente do Conselho Municipal de Educação

CME Belford Roxo.

pORTARiA nº  001/CMDCA-BR/ 2021  DE 25 DE JA-
nEiRO DE 2021.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
BELFORD ROXO, JANDYRA DA PENHA FRANCISCO 
ROSA no uso de suas competências regimentais e ain-
da o disposto na Lei Municipal 1382, 1528/15, 1392 e 
Lei federal 8.069/90.

RESOLVE:

Em fase de denúncias apresentadas pelo Ministério 
Público encaminhada em 08 de julho de 2020 Ref.: 
IC02Q/20- MPRJ 2019.01160296 e de conformidade 
com deliberação da Plenária Ordinária realizada em 05 
de agosto de 2020, as 10h00min na sede dos conse-
lhos, fica instalado o Processo Administrativo disciplinar 
– PAD, a fim de apurar os fatos ocorridos na área do 
Conselho Tutelar, envolvendo Conselheiros Tutelares.
Art.1o- A comissão de verificação do PAD de acordo 
com a Lei 1382/10, Capitulo 4 Art. 46 e 1528/15 serão 
compostas pelos seguintes membros:
Um representante do executivo, indicado pelo Prefeito 
municipal que deverá ser Bacharel em direito. 
Sendo indicado Fabrício Mercandelli Ramos de Almei-
da.
Um representante do legislativo indicado pelo presiden-
te da Câmara de Vereadores. 
Sendo indicado André Luiz Araújo de Oliveira.
Um representante do CMDCA, Representação Gover-
namental, sendo indicado na reunião ordinária
 o Senhor Célio Davi de Souza Calado.
Dois representantes do CMDCA, Representação Não 
Governamental, sendo indicados:
Silva Barbosa Moura e Erica Mathias de Lima da Silva.

Art.2o- Esta portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Jandyra da penha Francisco Rosa
presidente do CMDCA – Belford Roxo

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº 001/SEMASCM/2021 Publicada em 
22/01/2021
Onde se lê: GREICE CRISTINA AUGUSTA DA SILVA 
COSTA – Matrícula nº 11/49.746;
Leia-se: GREICE CRISTINA AUGUSTA DA SILVA 
COSTA – Matrícula nº 10/49.746.
Onde se lê: DANIELA FARIAS DA SILVA – Matrícula nº 
11/52.350;
Leia-se: DANIELA FARIAS DA SILVA – Matrícula nº 
10/52.350.

NA PORTARIA Nº 002/SEMASCM/2021Publicada em 
22/01/2021
Onde se lê: CARLA CRISTINA FERNANDES TEIXEI-
RA DA SILVA – Matrícula nº 11/49.738;
Leia-se: CARLA CRISTINA FERNANDES TEIXEIRA 
DA SILVA – Matrícula nº 10/49.738.
ERRATA :  nO DECRETO nº: 5022 DE 08 DE JAnEi-
RO DE 2021,puBLiCADO  EM 09/01/2021
Onde se lê:
SupLEnTE: Tânia Lúcia Barbosa de Aguiar – ESCO-
LA TIA ALINE FILIAL II, 
Leia-se : 
SupLEnTE: Tânia Lúcia Barbosa de Azevedo – ES-
COLA TIA ALINE FILIAL II
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no Brasileirão

fluZão bom de clássicos!

A vitória sobre o Botafogo confirmou 
a boa fase do Fluminense contra os 

grandes do Rio 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

no domingo 
(24), o Flu-
minense fez o 

seu último clássico no 
campeonato brasi-
leiro de 2020. diante 
do botafogo, em são 
Januário, o Tricolor 
venceu o rival por 2 

a 0 - gols de lucca e 
Wellington silva - e 
atingiu 61% de apro-
veitamento em con-
frontos diretos contra 
os outros três grandes 
clubes do Rio de Ja-
neiro.

na competição, fo-
ram seis clássicos, 
com três vitórias tri-
colores - uma contra 

cada rival -, dois em-
pates (vasco e bota-
fogo) e apenas uma 
derrota, para o Fla-
mengo, no primeiro 
turno. o Tricolor mar-
cou nove gols e sofreu 
seis. Foram 11 pontos 
conquistados em 18 
possíveis.

esse é o melhor 
aproveitamento em 

clássicos do Flumi-
nense no campeona-
to brasileiro desde 
2012, quando o Tri-
color conquistou 72% 
dos pontos que dispu-
tou contra os adver-
sários, superando os 
58% de 2014, 50% de 
2015 e 2016, 27% de 
2017 e 2019, 22% de 
2018 e 5% de 2013.

dos seis confrontos contra adversários locais, tricolor venceu três e empatou dois

29/08/2020 - Flumi-
nense 2x1 vasco – Ma-
racanã; 09/09/2020 
- Fluminense 1x2 Fla-
mengo – Maracanã; 
04/10/2020 - botafogo 
1x1 Fluminense - nil-
ton santos; 13/12/2020 

- vasco 1x1 Flumi-
nense - são Januário; 
06/01/2021 - Flamengo 
1x2 Fluminense – Ma-
racanã e 24/01/2021 
- Fluminense 2x0 
botafogo - são Ja-
nuário.

coNfirA A listA de clássicos


