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Monstro na jaula

Pai estuprador de filhos trigêmeos é preso
7
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Governador
Cláudio Castro
visita Região Serrana
Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis
e Areal estão no roteiro do chefe
interino do Executivo estadual.
3

Nilópolis está preparada
para vacinar contra covid-19
DIVULGAÇÃO

Agricultor
de maconha
entra em cana
na Baixada
7

Cariocão:
Voltaço inicia
preparação
nesta segunda
8

Prefeito Abraãozinho, seu vice e o secretário de Saúde vistoriaram postos

6

Polícia
arrebenta
com o tráfico
de drogas no
sul do estado
7
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!!!
O abraço especial da Resenha Cultural & Cia da última terça, 5 de janeiro, foi para Tatiane Mello, do bairro Caonze, em Nova Iguaçi. Aniversariante do dia e colega aqui
do HORA H, a bela celebrou a data com intensidade e alegria
ao lado da família. “Não se aniversaria todo dia. Por isso temos
de festejar muito”, diz ela, que é fã declarada deste espaço. Parabéns e sucesso sempre, Tati Mello! Aquele Abraço!!!

Hora

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

ROSANA MENEZES

Intuição
alvissareira

É o que podemos sentir
em relação à direção da
Cultura iguaçuana a partir da virada do ano e nos
primeiros dias de 2021.
Em um comentário recente
aqui no espaço, este Velho
Escriba citou a máxima esportiva “no time que está
ganhando não se mexe” e
parece que assim será na
cidade que sempre respirou
e fomentou arte e cultura
desde os primórdios. O secretário da pasta em Nova
Iguaçu, Marcus Monteiro,
seus subsecretários, Augusto Vargas e Rogério
Costa & demais integrantes da equipe que tocam o
setor, merecem confiança e
aplausos por tudo que fizeram pela causa, apesar da
pandemia e outros obstáculos vencidos com garra e
competência. Parabéns ao
prefeito Rogério Lisboa e
aos trabalhadores culturais
pelo atual comando da pasta. Feliz 2021 a todos!
(Jota Carvalho)

“A Cinquentona mais Sexy do Brasil”
DIVULGAÇÃO

Na noite de natal, 25
de dezembro, Rosana
Menezes
presenteou
seus fãs com um ensaio
sensual. A bela posou
de Mamãe Noel e ar-

rancou suspiros de admiradores nas redes sociais. Ousada, Rosana
botou as pernas de fora
e mostrou que continua
em forma.

A “Cinquentona mais
Sexy do Brasil”, eleita
duas vezes pela revista
masculina Sexy, aproveitou a sessão de fotos
e fez um pedido para o

bom velhinho: a cura da
Covid-19, doença transmitida pelo coronavirus.
“Tá tudo muito incerto. Queria de Natal logo
uma solução para essa

doença terrível, não só
para mim, assim como
a toda humanidade”,
disse a musa, enquanto posava para fotos ao
lado da árvore de Natal.

O SOMBRA

FENÔMENO NAS REDES SOCIAIS

“EU SOU”

O NOVO SINGLE DE
MARIANA COTTA

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Ex-prefeito parece que pirou

DIVULGAÇÃO

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

C

EXPEDIENTE

riada num ambiente
sempre muito musical inspirado pela
avó materna, que era professora de piano e pelo pai,
um apaixonado pela música, Mariana Cotta, hoje
com 9 anos, demonstra
uma maturidade musical
digna dos grandes artistas.
Dona de uma personalidade marcante, a mineira
de Belo Horizonte coleciona milhares de seguidores
nas redes sociais, gravou
cover de “Era Uma Vez”
, hit da cantora Kell Smith, foi notada por ela que
compôs uma música especialmente para Mari gravar. Assim nasceu “A Cor
Mais Bonita”, single da
cantora mirim que ganhou
destaque nas plataformas
de streaming e cujo videoclipe alcançou até agora,
mais de 300 mil views!
Dando continuidade ao
trabalho, Maricotta lança
agora seu novo single: “EU
SOU”. Composição de Felipe Ispério e Gaby, a canção fala sobre a beleza de

Na Boca Maldita da
cidade não se fala outra
coisa e em tempos de
Coronavirus tem gente achado que o cara
tá infectado. Há quem
ache que é abstinência.
Depois de abandonar a
cidade com as finanças

combalidas, ele está desesperado e com crises
fortes’. O sujeito não
aguenta ficar longe dos
holofotes e sempre cria
um fato para chamar
atenção. “Me sabotaram”, disse o mau gestor
a este SOMBRA.

Exaltação aos
‘santos’ contra o mal
“Vamos todos vestir preto e vermelho e
pedir proteção a Exu
contra o que estão fazendo com o Brasil. Só
o homem da capa preta
e sua bengala poderá

expulsar os demônios
daqui”, gritava o indivíduo, uma noite dessas
no corredor de seu apê,
fato presenciado por
um vizinho dele, pela
fresta da porta.

Ainda se acha ‘o cara da prefeitura’
todos nós termos um brilho
especial e da importância
de estarmos unidos por um
mundo melhor.
“Cantar essa música é
legal porque consigo dizer pras pessoas que todos
somos importantes e especiais”, explica Mari com a
simplicidade e doçura que

só uma criança pode ter. A
música foi produzida por
Bruno Alves, produtor musical , maestro e arranjador
de artistas como Manu Gavassi, Sophia Abraão, Daniel Boaventura, Kell Smith entre outros.
O clipe dirigido por Rafael Casson e Kathia Calil,

mostra Marocotta em ação,
atuando e interpretando
de forma simples e lúdica,
dando à canção ainda mais
graça.
Já disponível em todas as
plataformas de streaming e
no Youtube. Confira:
https://youtu.be/OhjUJVClK9Q

“Acho que tem algo
comendo os miolos
dele. De vez em quando apronta umas coisas
assim. Anda pelo corredor conversando com
fantasmas. Dá ordens,
diz que o prefeito é ele,
que se não cumprir vai
ser exonerado e outras
esquisitices. O cara tá

malucão, mesmo, e não
aparece ninguém da
família para aliviar as
crises dele”, contou o
vizinho.
*Pelo andar da carruagem, não ter mandato
deixou o ex-todo poderoso lelé da cuca em
pouco tempo fora do
Poder. (risos).
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CHUVAS DE VERÃO

Estado vai investir mais de R$
500 milhões na Região Serrana
Governador Cláudio Castro visitará cidades e vistoriará obras

DIVULGAÇÃO

Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Areal ganharão intervenções nesta semana, anuncia Cláudio Castro (detalhe)

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O

governador em
exercício Cláudio Castro inicia,
neste domingo (10), uma
série de visitas à Região
Serrana para vistoriar
obras em andamento e
anunciar novas intervenções e ações em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Areal. A previsão é
que sejam investidos mais
de R$ 500 milhões nas cidades. Além disso, o governo vai aplicar R$ 280
milhões através do Plano
de Contingência para as
Chuvas de Verão, que beneficiará todo o estado.
Esta semana, o governador decretou a transferência da sede do Governo do Estado para a Serra
e luto oficial de domingo
até a próxima terça-feira
(12/01), para marcar os
10 anos da tragédia causada pelas chuvas. Neste
domingo, depois de participar de um ato ecumênico em memória às vítimas no Cristo Redentor,
o governador sobrevoará
as cidades de Petrópolis,
Teresópolis e Nova Friburgo para vistoriar obras
nas áreas. Em Friburgo,
participa de uma homenagem aos cidadãos e
profissionais que atuaram
na tragédia das chuvas.
Em seguida, visita obra

de encosta no Jardim Ca- empresários locais para gião e inaugura a Casa do junto Habitacional Granja de Esgoto, reservatório de
lifórnia. Cláudio Castro estimular o desenvolvi- Trabalhador. Em Areal, o Disco para o lançamento água e acesso viário ao
também lançará o progra- mento econômico da re- governador visita o Con- da Estação de Tratamento condomínio.
ma Limpa Rio, que vai
contemplar os rios Paquequer, Rio Príncipe e Córrego Imbuí, e a Casa do
Trabalhador para ampliar
Desde a tragédia, país, a secretaria tem é de R$ 76 milhões, nicípios de Petrópolis,
a geração de emprego e
o Governo do Esta- monitorado e emitido com recursos também Teresópolis e Nova
renda na região.
do tem investido em alertas sobre as condi- da União.
Friburgo. Em PetróNa segunda-feira (11),
obras de recuperação ções meteorológicas e
Há ainda três obras polis, serão realizados
em Teresópolis, o govere de prevenção a de- realizado capacitações de drenagem e con- os serviços de desasnador em exercício se
sastres na região. Em com as Defesas Civis tenção em andamento, soreamento e proteção
reúne com associações
dezembro, foi lançado municipais.
sendo três em Nova dos taludes dos rios
de moradores da região e
o Plano de Contingên>> Obras - Na área Friburgo e quatro Santo Antônio, Cuiasíndicos do Conjunto Hacia para as Chuvas de de infraestrutura e em Teresópolis. Para bá e Carvão. Em Nova
bitacional Fazenda ErmiVerão 2020/2021. O obras, foram aplicados 2021, a previsão de in- Friburgo, as interventage, lança a Pedra Fundocumento traça pro- mais de R$ 1 bilhão vestimento é de R$ 135 ções irão contemplar
damental em homenagem
tocolos para resposta em unidades habitacio- milhões para a realiza- o Córrego Dantas e o
às vítimas da tragédia e
rápida e integrada a nais e na contenção de ção de dez contenções. Rio Bengalas. Já no
o programa Limpa Rio.
emergências causadas encostas e drenagem.
>> Ambiente - Os município de TeresóCláudio Castro também
por chuvas intensas, Também foram entre- municípios da Região polis serão executadas
realiza um fórum com
garantindo a proteção gues 4.219 imóveis nos Serrana do Rio afeta- as obras para a demoprefeitos e secretários da
da população, além de municípios atingidos, dos pela tragédia cli- lição da ponte exisRegião Serrana e particireduzir danos e preju- reconstruídas 24 pon- mática de 2011 recebe- tente e construção de
pa de uma cerimônia para
ízos. Ao todo, serão tes em cinco cidades ram intervenções como uma nova sobre o Rio
homenagear profissionais
investidos recursos em da região e concluídas a recuperação ambien- Imbuí. O Rio Príncipe
e cidadãos que se dedicalocação de maquiná- 93 obras de contenções tal dos Rios Cuiabá, também receberá interram no enfrentamento ao
Piabanha, Carvão e venções. Os recursos
rio (como caminhões e de encostas.
desastre.
tanque de água e comNo primeiro semes- Santo Antônio, em Pe- são de aproximadaEm Petrópolis, na terbustível), aquisição de tre deste ano, o Esta- trópolis; Rio Bengalas mente R$ 283 milhões,
ça-feira (12), será realicestas básicas, garrafas do entregará as obras e Córrego Dantas, em provenientes de repaszada uma cerimônia de
de água, kits de limpe- de um conjunto com Nova Friburgo; e Rios se de recursos federais,
luto às vítimas das chuza, botes, colchões e 153 unidades em Are- Príncipe, Paquequer e de convênios firmados
vas de 2011. Também seambulância.
al. Também será so- Imbuí e o Córrego Im- entre Inea, Ministério
rão entregues cheques do
Além disso, a Secre- licitado ao Governo buí, em Teresópolis. de Desenvolvimento
Agrofundo para famílias
taria de Defesa Civil Federal recursos para Para as obras, foram Regional e Caixa Ecode agricultores da cidaconta com o sistema de novas licitações para investidos R$ 325 mi- nômica Federal.
de, somando R$ 1 milhão.
alerta e alarme por si- a construção de 330 lhões do Governo FeConfira a agenda
Além disso, o governo
renes e o Centro Esta- imóveis em Petrópo- deral, e cerca de R$ 79 completa e todas as inanunciará as obras de redual de Monitoramen- lis, 120 em São José milhões, do Fecam.
formações atualizadas
capeamento da RJ-134,
to e Alerta de Desastres do Rio Preto e 128 em
Estão previstas no- em tempo real acesno trecho entre Pedro do
Naturais. Após o maior Sumidouro. A expec- vas intervenções em sando http://bit.ly/GoRio e Posse. Cláudio Casdesastre natural do tativa de investimento rios e canais dos mu- vRJnaSerra
tro ainda se encontra com

AÇÕES DO ESTADO NA REGIÃO

Prefeitura de Caxias conclui
galeria do Canal Farias
A Secretaria Municipal de Obras de Duque de
Caxias conclui esta semana a construção de uma
galeria de concreto em um
trecho de 1,2km do Canal
Farias, em Saracuruna, no
segundo distrito. A obra
faz parte do programa de
combate às enchentes da
Prefeitura, que vem atuando em todos os distritos na
limpeza e desassoreamen-

to de rios e canais. Foram
instaladas redes de galeria
pré-moldada em concreto
armado que vão aumentar
a capacidade de escoamento das águas nos dias
de chuva forte evitando,
com isso, os transbordamentos e os alagamentos
na região.
Sobre o trecho canalizado está sendo construído
um parque linear com uma

grande área de lazer. Além
de pavimento intertravado
de concreto, o local vai ganhar pista de caminhada,
ciclovia, playground, academia de ginástica, jardins
e áreas para descanso com
bancos e mesas, entre outros equipamentos. A Secretaria de Obras também
está realizando a limpeza
e o desassoreamento do
canal próximo ao deságue

para aumentar o escoamento das águas.
O programa de combate
às enchentes, iniciado em
2017, já limpou mais de
250 quilômetros de rios,
canais, córregos e valões,
facilitando o escoamento das águas nos dias de
chuvas fortes, registradas
durante o verão. O secretário municipal de Obras,
João Carlos Grilo, disse

DIVULGAÇÃO / SMO

Foram instaladas redes de galeria pré-moldada em concreto
armado que vão aumentar a capacidade de escoamento das águas

que as obras de canalização do Canal Farias estão
sendo realizadas por administração direta, sem a

contratação de empresa,
e acompanhadas de perto
pelo prefeito Washington
Reis.
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A Secretaria de Estado de Saúde (SES) em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM)
iniciaram um mutirão de cirurgias bariátricas no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes

SELO

REPRODUÇÃO

A lei que que cria o
“Selo Empresa Amiga
da Mulher”, que será
concedido às empresas
que comprovadamente
contribuírem com ações
e projetos de promoção
e defesa dos direitos da
mulher, foi publicada no
Diário Oficial.

A Petrobras confirmou o primeiro aumento do ano no preço do gás
liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha, como é conhecido,
da ordem de 6%, depois de ter havido reajuste de 5%, em 3 de dezembro. Assim fica díficil.

“Capa da
IstoÉ faz
humor com
Bolsonaro

Na capa da edição de
ontem, a revista IstoÉ
traz uma montagem bem
humorada do filme Tropa
de Elite em que o personagem de Wagner Moura (Capitão Nascimento)
pega o presidente Jair
Bolsonaro pelo colarinho
e grita: “Pede pra sair”.
Bolsonaro, é claro, se
irritou com a montagem
que, segundo ele, trata-se
de trabalho de imprensa
canalha e que está sofrendo de abstinência de recursos públicos. Foi lançada lenha na fogueira.

VALIDADE
O objetivo da PL
aprovada pelo Legislativo do RJ é incentivar
os empregadores a dar à
luz ao tema no ambiente
de trabalho. O selo terá
validade de dois anos,
podendo ser renovado
após nova comprovação
dos requisitos.

CERTIFICAÇÃO
A empresa que tiver a
certificação poderá utilizar o selo em todos os
seus produtos, marcas e
material publicitário. Este
tipo de certificação já foi
instituído em outros estados com o objeto de fortalecer o cumprimento dos
direitos das mulheres.
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AUTORAS

TRANSPARÊNCIA

As deputadas Dani Monteiro (PSol),
Enfermeira Rejane (PCdoB), Franciante
Motta (MDB), Lucinha (PSB), Mônica
Francisco (PSol), Renata Souza (PSol),
Zeidan (PT), Martha Rocha (PDT), Tia
Ju (Republicanos) são as autoras da lei.

Uma lei publicada no Diário Oficial do
RJ obriga o governo a apresentar boletim
contendo informações sobre as políticas
públicas estaduais de assistência social realizadas no período. Os dados deverão disponibilizado no site institucional.

EDITORIAL

Empresários dão calote de
mais de R$ 3 bi ao leão do fisco
Mais de R$ 3.5 bilhões. Esse é o valor de
tributos sonegados por
empresários no Rio de
Janeiro. O radar do Leão
do fisco compilou dados
desde 2017 pelo Grupo
de Atuação Especializada em Sonegação Fiscal
(GAESF/MPRJ), que ingressou com 282 ações
penais ao longo de quase
4 anos.
Por meio desta ação,
o grupo conseguiu recuperar R$ 56 milhões aos
cofres públicos em pagamentos feitos por empresários investigados por
sonegação fiscal. A fraude
tributária foi identificada
de maneira extrajudicial,
sem ajuizamento de ação.
A maior das ações penais foi ajuizada em 2019
contra a Tiger Oil Distribuidora de Petróleo Ltda,
integrante do Grupo Manguinhos, denunciados por
fraudes tributárias cujos

valores ultrapassam o valor de R$ 433 milhões.
No mesmo ano, o MPRJ
denunciou por sonegarem
mais de R$ 305 milhões,
integrantes do Grupo
Golden Foods. Os pedidos nas ações judicias são
condenação a penas privativas de liberdade e reparações aos danos causados aos cofres públicos
O
GAESF/MPRJ
presta auxílio aos órgãos
de execução no tocante
à prevenção e à repressão à sonegação fiscal e
aos ilícitos penais e civis
praticados contra a ordem tributária estadual
e municipal. Os promotores do grupo também
acompanham as metas
de arrecadação de tributos, as medidas de combate à sonegação fiscal,
de cobrança da dívida
ativa e dos créditos executáveis administrativamente.

AMIGO DE QUATRO PATAS

RJPET lança calendário
de campanhas de adoção
Feira foi realizada hoje em shopping da Zona Oeste do Rio

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Campanha é uma chance de dar um lar a animais resgatados e abandonados
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A

Secretaria
de
Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento, através
da Subsecretaria RJPET,
lança o calendário das
campanhas de adoção de
animais em parceria com
o Bangu Shopping. Todo
segundo domingo de cada
mês, das 13h às 17h, o

shopping da Zona Oeste
do Rio receberá feiras de
adoção de gatos e cães.
“Este calendário em
parceria com o Bangu
Shopping é uma oportunidade importante de
dar um lar a animais resgatados e abandonados.
Pretendemos, ainda, com
total apoio do governador Claudio Castro, levar
as campanhas de adoção
para outras regiões do nos-

so estado, para que mais
famílias tenham a chance de encontrar seu novo
melhor amigo”, explicou
o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

do Governo do Estado é
um ato de responsabilidade social. Segundo dados
da Organização Mundial
da Saúde (OMS), só no
Brasil existem mais de
30 milhões de animais
Ato de
abandonados, sendo aproresponsabilidade
ximadamente 10 milhões
social
de gatos e 20 milhões de
De acordo com a geren- cães.
te de Marketing do Bangu
“Atuar em defesa dos
Shopping, Mônica Frei- animais sempre foi e contas, participar do projeto tinua sendo uma de nos-

sas prioridades - disse
Mônica Freitas.
Por conta da pandemia,
a feira segue todas as recomendações de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus.
Entre as medidas estão o
uso de álcool em gel, a
obrigatoriedade do uso
de máscaras e o controle
de circulação de pessoas para evitar aglomerações.

O que fazer
para adotar
Antes de levar um pet
para casa, os interessados
em adotar devem apresentar identidade, CPF e comprovante de residência,
além de passar por uma
entrevista e assinar um termo de responsabilidade.
O Bangu Shopping fica
na Rua Fonseca, 240) Portaria 1, ao lado da loja
Centauro.
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EM SEIS PAÍSES

Fraternidade sem Fronteiras
acolhe 21 mil pessoas em 2020
Moçambique, Madagascar, Malawi, Senegal, Haiti e Brasil são assistidos pela entidade
JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

A

organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF) encerrou o
ano de 2020 com avanços
nas campanhas de ajuda
humanitária no Brasil e na
África subsaariana. Apesar do cenário desafiador
provocado pela pandemia
da Covid-19, a ONG conseguiu fortalecer o movimento de padrinhos e
apoiadores para ampliar
o acolhimento e fechar o
ano com o acolhimento
a 21 mil pessoas, 6 mil a
mais do que no ano passado, nos seis países onde
desenvolve projetos humanitários (Moçambique,
Madagascar, Malawi, Senegal, Haiti e Brasil).
“No início da pandemia, em meados de março,
percebemos que teríamos
momentos de dificuldades e por isso deveríamos
ressaltar a fraternidade
nos corações das pessoas. Fortalecemos o movimento entre padrinhos e
apoiadores e desta maneira não precisamos cortar
ações dentro dos nossos
projetos e ainda conseguimos ampliar nossa ajuda
humanitária a quem mais
precisava”, avalia o fundador-presidente da FSF,
Wagner Moura Gomes.
Nos últimos 12 meses,
no Brasil, a ONG lançou

DIVULGAÇÃO

a Campanha Viver Fraternidade com a entrega
de mais de 40 mil cestas
básicas, kits de higiene e
proteção para pessoas em
situação de vulnerabilidade em todos os estados
brasileiros e nas aldeias
indígenas.
O projeto Fraternidade
na Rua ampliou os trabalhos de uma para cinco cidades brasileiras: Campo
Grande - MS, Belo Horizonte – MG, Uberlândia –
MG, Rio de Janeiro – RJ
e São Paulo – SP. A iniciativa é para transformar
a vida de quem está em
situação de rua pelo país.
Além disso, o projeto

Brasil, um coração que
acolhe implantou mais
três núcleos de trabalho
totalizando quatro e aten-

Mesmo com a pandemia, ONG amplia projetos e leva ajuda humanitária
para pessoas em situação de vulnerabilidade social

MAIS CRIANÇAS ATENDIDAS
Na África, apenas
em Moçambique, no
projeto Acolher Moçambique, de março até
dezembro, foram incluídas 3 mil novas crianças, somando quase 12
mil. Nos 30 centros de
acolhimento da FSF
elas recebem refeições,
um total de 354 mil por
mês.

Em Madagascar, no
Ação Madagascar, dobrou-se o número de
atendimentos às crianças com desnutrição
passando a 5200 em 13
núcleos de saúde.
No Malawi, no Nação Ubuntu, foram entregues 50 casas para
famílias
refugiadas,
além da construção de

uma escola e um refeitório.
Atualmente, a Fraternidade sem Fronteiras
atua em 68 polos de trabalho, oferece 584 mil
refeições ao mês, 25
oficinas de produção e
entregou 199 casas.
“Os resultados alcançados são da força
do coletivo, de todos

juntos tentando fazer o
melhor e assim consegue-se formar um grande elo de amor e de trabalho em prol do bem.
E para 2021, desejamos
que esta força continue
de forma harmônica no
coração de quem abraça a causa da Fraternidade”, deseja Wagner
Moura Gomes.

dendo 1018 refugiados
venezuelanos em Boa
Vista – RR, Pacaraima –
RR e Manaus – AM.

FSF VIVE DE DOAÇÕES
E APADRINHAMENTOS
Sobre a Fraternidade
sem Fronteiras – A FSF
é uma Organização humanitária e Não-Governamental, com sede em
Campo Grande (MS)
e atuação brasileira e
internacional. A instituição possui 68 polos
de trabalho, mantém
centros de acolhimento,
oferece acolhimento a
pessoas em situação de
rua, alimentação, saúde,
formação profissionalizante, educação, cultivo
sustentável, construção

de casas e ainda, abraça
projetos de crianças com
microcefalia e doença
rara.
Todos os trabalhos
são mantidos por meio
de doações e principalmente pelo apadrinhamento. Com R$ 50 mensais é possível contribuir
com um projeto e fazer
a diferença na vida de
muitas pessoas. Mais
informações podem ser
obtidas pelo site www.
fraternidadesemfronteiras.org.br

Governador participa da posse do novo presidente do TCE-RJ
O governador em exercício Claudio Castro participou, na quarta-feira
(6), por videoconferência, da posse do novo
presidente do Tribunal
de Contas do Estado do
Rio de Janeiro (TCE-RJ),
o conselheiro Rodrigo
Melo do Nascimento. A
sessão solene ocorreu de
forma telepresencial em
virtude dos protocolos de
saúde e segurança impostos pela pandemia.
Na ocasião, Castro
ressaltou a relevância do
trabalho de órgãos fiscalizadores e reiterou o com-

promisso do Governo do
Estado de trabalhar com
transparência para entregar um serviço público
de qualidade à população
fluminense.
- O Estado do Rio de
Janeiro confia e depende
muito do trabalho que o
Tribunal de Contas faz.
Não temos dúvida de que
o TCE tem sido um grande parceiro apontando
possíveis erros e corrigindo rotas. Entendemos
que somente com este
trabalho de parceria conseguiremos tirar o nosso
estado deste momento tão

difícil. Trabalhamos com
o dinheiro que é da população, e por isso temos o
compromisso público de
usar ele com toda transparência e honestidade –
afirmou o governador.
O novo conselheiro do
TCE-RJ, Rodrigo M. do
Nascimento, é Bacharel
em Direito pela Universidade de Brasília e concursado da Corte de Contas. Tornou-se o segundo
titular em atuação no plenário, ao lado da, agora,
ex-presidente, Marianna
Montebello
Willeman.
Antes de assumir a fun-

DIVULGAÇÃO

ção de conselheiro, Rodrigo, que é especialista
em Direito Administrativo e em Direito Processual Civil, atuou como auditor de Controle Externo
do Tribunal de Contas
do Município do Rio de
Janeiro (TCM-RJ), auditor federal de Controle
Externo do Tribunal de
Contas da União (TCU) e
conselheiro substituto do
“O Estado do Rio de Janeiro confia e depende muito do trabalho
TCE-RJ.
que o Tribunal de Contas faz”, disse Claudio Castro
Na cerimônia, a conselheira Marianna Monte- de Corregedora-Geral da pelo Corpo Deliberativo
bello Willeman também Corte de Contas.
do Tribunal em Sessão
foi empossada nos carOs conselheiros foram Plenária, realizada no dia
gos de Vice-Presidente e eleitos de forma unânime 16 de dezembro.
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CHATUBA E CABRAL

Prefeito Abraãozinho, vice e
secretário vistoriam postos
Grupo encontrou unidades reformadas e com boa estrutura

DIVULGAÇÃO

Eles verificaram a situação das unidades para começar a campanha de vacinação contra a Covid-19

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O

prefeito de Nilópolis Abraãozinho
vistoriou durante
a manhã da quinta-feira
(7/1) os postos de atendimento médico e sanitário
do Cabral, Jacob Sessim
e Armando Augusto de
Almeida, na Chatuba. Ao
lado da vice-prefeita Flá-

via Duarte e do secretário
de Saúde Marco Aurelio
Pereira, ele foi verificar as
condições destas unidades
de saúde já reformadas e
com boa estrutura. E também preparar a vacinação
contra a Covid-19 na cidade.
“A prioridade é nos
organizarmos para iniciar a vacinação contra
a covid-19 o mais rápi-

do possível”, garantiu o
prefeito, acrescentando
que a humanização do
atendimento nos postos
também está no foco. “Às
vezes as pessoas chegam
com problemas que precisam ser solucionados
de imediato e precisamos
que todos os funcionários
estejam conosco nessa
nova caminhada para que
eles se sintam bem aco-

lhidos. Queremos que todos aqueles que procuram
uma unidade de saúde
tenham atendimento que
merecem”.
O novo secretário de
Saúde conheceu as dependências das unidades de
saúde e avaliou a estrutura dos locais. “O primeiro momento de avaliação
nossa foi positiva. Estamos encontrando os pos-

tos de saúde reformados e
checando o fluxo de atendimento aos pacientes, que
é uma prioridade do nosso
prefeito. Se precisar alocar recursos humanos, nós
o faremos de forma que os
postos possam melhorar
cada vez mais o atendimento à população.’’
O secretário de Saúde
Marco Aurelio Pereira salientou a importância da

preparação para a Campanha Nacional de Imunização contra o coronavírus.
“Já estamos entrando em
contato com a secretaria
de Estado. Seguiremos
o Programa Nacional de
Imunização e todas as
diretrizes da Secretaria
de Estado. Já estou estabelecendo contato prévio
para ter informações”,
concluiu

FIA e Detran gerenciarão banco de
dados para achar crianças sumidas

A Fundação para Infância e Adolescência (FIA)
e o Detran-RJ, de forma
coordenada, vão gerenciar um banco de dados
para o desenvolvimento
de ações voltadas à identificação e à localização
de crianças e adolescentes desaparecidos, conforme publicação feita no
Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro da Lei

N° 9167, de 6 de janeiro
de 2021. Esta dispõe sobre o banco de dados de
reconhecimento facial e
digital de crianças e adolescentes desaparecidos.
Em parceria com o Detran-RJ, o Programa SOS
Crianças Desaparecidas,
da FIA, realizará a produção e compartilhamento de dados de imagem e
digitais de crianças e ado-

lescentes desaparecidos
obtidos durante a confecção da carteira de identidade. A FIA é vinculada
à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos.
Nos casos de investigação, a Polícia Civil deverá solicitar ao Detran-RJ
os dados do desaparecido, que poderá disponibilizá-los em até 24 horas.
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A FIA é vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Brasil fecha 2020 com 180 mil novas armas de fogo registradas na PF
DIVULGAÇÃO

O recorde teve 91% de pedidos à Polícia Federal, segundo levantamento

Quase 180 mil novas
armas de fogo foram registradas na Polícia Federal
(PF) em 2020, um recorde
por conta de medidas do
Governo Jair Bolsonaro
que facilitaram o acesso a
esses itens no país.
Segundo dados obtidos
pela BBC News Brasil com
a PF, foram registradas
179.771 novas armas no
ano passado, um aumento
de 91% ante o registrado
em 2019 (94.064), ano em
que já havia ocorrido uma

forte alta (84%).
É o maior patamar da
série disponibilizada pela
instituição, que começa
em 2009. Com isso, o resultado dos dois primeiros
anos do governo Bolsonaro (273.835) representa
um aumento de 183% em
relação ao total de novos
registros de armas de fogo
em 2018 e 2017 (96.512).
É justamente a categoria
cidadão que teve o maior
número de novas armas registradas na Polícia Fede-

ral no ano passado: foram
122.378, o que representa
quase 70% do total. Outras
51.955 novas armas foram registradas por órgãos
públicos, como guardas
municipais e portuárias,
e servidores públicos do
Judiciário e Ministério
Público. O armamento
adquirido pelas forças de
segurança como Polícia
Militar e Polícia Civil, são
registradas no Exército e
não entram nas estatísticas
da PF.
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Tráfico leva pior no Sul Fluminense

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

Polícia prende
suspeitos e apreende
drogas a rodo em três
cidades da região do RJ
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Q

uatro
suspeitos
de envolvimento
com o tráfico de
drogas foram presos em
ações das polícia Militar
e Civil em três cidades do
Sul Fluminense, na última
quarta-feira. Um dos criminosos é de Nova Iguaçu
e foi capturado em Barra
do Piraí.

Em Volta Redonda,
dois marginais, de 18 e
32 anos, foram detidos
com quase 900 cápsulas
de cocaína, em um escadão da Rua da Encosta, no bairro São Carlos.
Policiais militares que
faziam um patrulhamento de rotina flagraram
a dupla em atitude suspeita, com sacolas nas
mãos. Ao perceberem a
aproximação da equipe,

Material apreendido pela polícia em Volta Redonda

os suspeitos começaram
a correr, mas acabaram
alcançados.
A PM informou que
parte do entorpecente foi

encontrado nas sacolas
que eles levavam e a outra
parte foi achada próximo
aos criminosos.
Ainda de acordo com a

corporação, no total, foram apreendidos 869 cápsulas de cocaína e 95 trouxinhas de maconha, além
de uma pequena quantia

em dinheiro. Os dois foram levados para a 93°
Delegacia Policial (Volta
Redonda) e vão responder
por tráfico de drogas.

MAIS DE 100 CÁPSULAS DE
COCAÍNA EM ITATIAIA
Um homem, de 29
anos, foi preso por tráfico após ser flagrado tentando se livrar de drogas
pela janela da residência
dele em Itatiaia. O caso
aconteceu na Rua Odílio Francisco Xavier, na
Vila Magnólia.
Segundo a Polícia
Militar, os agentes foram até o local checar
uma denúncia de que

chegaria uma carga de
entorpecentes no endereço. Quando os policiais chegaram, o suspeito estava na frente da
residência, segurando
uma sacola.
Ao notar a aproximação dos militares, ele
correu para dentro do
imóvel e retornou com
as mãos vazias. Ao ser
questionado pelos agen-

tes sobre o que ele segurava, acabou confessando que se livrou da
bolsa, jogando pela janela. Os agentes fizeram
buscas pelo local e encontraram a sacola com
as drogas. Ainda segundo a PM, foram apreendidas 114 cápsulas de
cocaína. O suspeito foi
levado para a delegacia
de Itatiaia (99ª DP).

COM FICHA EXTENSA NA POLÍCIA, BANDIDO RODA EM BARRA DO PIRAÍ
E um suspeito de tráfico foi preso pela manhã em Barra do Piraí.
A Polícia Civil informou que ele é de Nova
Iguaçu e estava escondi-

do na cidade da região.
O rapaz foi encontrado
no bairro Roseira, após
uma ação conjunta entre
as polícias Civil e Militar, e levado para dele-

gacia de Barra do Piraí
(88ª DP), onde o caso
foi registrado.
Em consulta ao sistema, foi constatado que
ele possui anotações

Civil prende pai acusado de
estuprar filhos de 11 anos

PCERJ

criminais por homicídio, roubo, receptação,
ameaça e lesão corporal. Ainda de acordo
com a polícia, o jovem
também teria participa-

do de um tiroteio com
agentes da Força Nacional, em Nova Iguaçu, em 2017.
Na ocasião, ele estava
com outros criminosos

armados em um carro
roubado e não respeitaram a parada em uma
blitz, dando início a um
tiroteio que resultou na
morte de um agente.

Agricultor de maconha é preso pela Civil
Policiais civis da 66ªDP
(Piabetá) prenderam em flagrante, na última sexta-feira
(8), um homem, de 30 anos,
pelo crime de tráfico de drogas. Ele cultivava uma plantação de maconha em área
de preservação ambiental na
localidade de Rio do Ouro,
em Magé.
Os agentes tomaram conhecimento de que o acusado
ameaçou alguns vizinhos dizendo que “cortaria as mãos”
deles caso mexessem na

DIVULGAÇÃO

Sem ligar para o azar, homem plantava erva do
capiroto em área de preservação ambiental

plantação. A partir da suspeita, uma equipe foi até o local
e abordou o autor. Ele levou
os policiais até o meio da
mata, onde foram encontrados diversos pés de maconha,

com alturas entre 1,20 e 1,40
m. A plantação foi destruída.
Os policiais também apreenderam no local trouxinhas
de maconha e pinos para
acondicionar cocaína.

Menor tenta matar idoso para roubar e vai preso
O pai estuprador foi preso em Araruama, Região dos Lagos, onde estava escondido

Policiais civis da Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA)
prenderam, na manhã de
sábado (09/01), um homem, de 53 anos, acusado de estuprar os filhos
trigêmeos, de 11 anos.
Ele foi detido em Araruama, após trabalho de in-

teligência e investigação
da unidade policial, e vai
responder por estupro de
vulnerável.
De acordo com os
agentes, o pai abusava sexualmente dos filhos, que
moram no bairro de Icaraí, em Niterói. Além dos
atos libidinosos da conjunção carnal, ele também

mostrava vídeos com conteúdos impróprios e ameaçava as crianças. A ação
foi realizada de forma a
proteger e minimizar, ao
máximo, qualquer efeito
traumático à família. O
homem foi encaminhado
ao sistema penitenciário,
onde está à disposição da
Justiça.

Agentes da 75ª DP (Rio do
Ouro) apreenderam, na sexta-feira (8), um o adolescente
infrator, de 17 anos, acusado
de tentar matar um idoso de
70 anos, em São Gonçalo,
após ser reconhecido numa
ação de latrocínio.
Segundo as informações,
na madrugada do dia 28 de
dezembro do ano passado, no
bairro Maria Paula, em São
Gonçalo, um idoso foi surpreendido no interior de sua residência pelo filho adolescente
de um vizinho que, de posse
de uma arma de fogo, o em-

purrou e exigiu da vítima dinheiro que havia na casa.
Mesmo após a vítima entregar todo dinheiro que possuía e pedir para não ser morto, o adolescente ordenou que
o idoso aumentasse o volume
do rádio que estava ligado e
deitasse de cabeça para baixo.
Percebendo que seria assassinado, o idoso entrou em
luta corporal com o infrator,
que atirou, atingindo o idoso
com um tiro no peito e outro
no braço. Após os disparos, o
adolescente fugiu e o idoso
foi socorrido e sobreviveu à

tentativa de latrocínio.
Na tarde do mesmo dia, os
agentes identificaram o adolescente, que foi localizado
e ouvido, pelos policiais na
unidade policial. Após realizar as diligências, a autoridade policial representou pela
apreensão do adolescente no
Plantão Judiciário. Após a expedição do mandado de busca e apreensão, o menor foi
apreendido e encaminhado
ao DEGASE, para cumprimento das medidas socioeducativas, onde permanecerá
à disposição da Justiça.
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PREPARAÇÃO INTENSA

Pré-temporada do Voltaço

COMEÇA NA SEGUNDA

Clube irá disputar o Cariocão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro
DIVULGAÇÃO

JOTA CARVALHO

A

jota.carvalho@yahoo.com

preparação para a
temporada 2021
do Volta Redonda
FC já tem data para começar. O elenco tricolor
se apresentará nesta segunda-feira (11), iniciando a pré-temporada para o
Campeonato Carioca.
Neste ano, além do
Estadual, que tem início
previsto para 27 de fevereiro, o Esquadrão de Aço
também jogará a Copa do
Brasil e o Campeonato
Brasileiro da Série C.
“Os atletas tiveram um
mês de férias e agora teremos 47 dias de preparação
até a estreia no Estadual
contra o Madureira. Vamos aproveitar para dar
ênfase na preparação física, que é um diferencial

Jogadores e comissão técnica estão sabendo da maratona que espera o time neste 2021

que as equipes de menor
investimentos têm no início da competição. Buscaremos, também, trabalhar
a parte técnica e tática, visando o estilo de jogo que
penso para o time. Estilo
que comecei a implementar na reta final da Série
C e que agora terei mais
tempo para trabalhar”,
destacou o comandante
Neto Colucci.
“Após a Série C-2020,
a comissão técnica e a diretoria se reuniram para
começar a pensar o planejamento para este ano.
Definimos a permanência
de alguns atletas do atual
elenco, como o Hiroshi
e o Alef Manga, que já
renovaram, e outros que
devem permanecer, mas
ainda faltam detalhes para
firmar a renovação”, concluiu Colucci.

