HORA

1

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2021

facebookjornalhorah
www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE:
•PRESIDENTE:JOSÉ
JOSÉDE
DELEMOS
LEMOS NOVA IGUAÇU RJ SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2021

ANO XXXII

Nº10017

R$ 1
DIVULGAÇÃO

Angústia que não acaba

CADÊ OS PEQUENOS DESAPARECIDOS

?

No domingo (10) agentes do núcleo de Descoberta e Paradeiro da DHBF realizaram operação na Feira de Areia
Branca, em Belford Roxo, atrás de informações sobre os meninos Lucas Matheus, Alexandre da Silva e Fernando
Henrique (detalhe). Ninguém soube informar.
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Homenagens do Estado em Nova Friburgo

ROGÉRIO SANTANA / DIVULGAÇÃO

Cláudio Castro
reverenciou
profissionais que
participaram
do resgate das
vítimas na
tragédia de 2011
3

Civil grampeia ladrão que
extorquia a própria mãe
7

Mecão pronto para estrear
na Seletiva, diz treinador
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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 2011

Estado homenageia cidadãos
que se empenharam na tragédia
Governador acompanhou a cerimônia no quartel do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo
JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O

governador em
exercício Cláudio Castro acompanhou, no domingo
(10), em Nova Friburgo,
a cerimônia em homenagem aos profissionais e
cidadãos que participaram do resgate a vítimas
e auxiliaram a população durante a tragédia
causada pelas chuvas na
Região Serrana em janeiro de 2011. O evento foi
realizado no Quartel do
Corpo de Bombeiros da
cidade.
“A nossa missão é a
prevenção. Em agosto
do ano passado, determinei a criação do Plano de Contingência para
as Chuvas de Verão, que
traça protocolos para resposta rápida e integrada a
emergências, porque precisamos estar preparados
para prevenir tragédias
como a que aconteceu há
dez anos aqui na Serra. O
plano conta com recursos de R$ 280 milhões
e beneficia todo o estado. Além disso, vamos
investir mais de R$ 500
milhões em contenção
de encostas, limpeza de

rios e infraestrutura
na Região Serrana”,
anunciou o governador em exercício.
Três militares que
morreram
durante
suas missões também foram homenageados com uma
corbélia de flores:
o cabo Flávio Uanderson Rodrigues de
Freitas; o 2º sargento
Marco Antônio Verly da Conceição; e o
cabo Victor Lembo
Spinelli.
Também foi entregue a Medalha
Ordem do Mérito de
Defesa Civil para 25
personalidades civis
e militares, órgãos e
instituições que foram de extrema relevância durante as
ações de resposta à
tragédia. Serão realizadas outras homenagens em Teresópolis, nesta segunda-feira
(11), e em Petrópolis, na
terça-feira (12).
“Dez anos após o desastre, minhas palavras
são marcadas pela reflexão. Na época, o trabalho
de resgate dos bombeiros
foi incansável. Neste período, evoluímos como

ROGÉRIO SANTANA / DIVULGAÇÃO

Esposas de militares mortos no sinistro receberam flores e condecorações

profissionais para prevenir novas tragédias desta proporção, com ações
como o sistema de alerta
e alarme por sirenes, capacitações e a implantação do Centro Estadual
de Monitoramento e Alerta de Desastres Natural”,
afirmou o secretário de
Defesa Civil e coman-

dante do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro
Monteiro.
Em memória às vítimas, o governador Cláudio Castro decretou luto
oficial em todo Estado do
Rio nos dias 10, 11 e 12
de janeiro. Na manhã de
domingo, foi realizado o
hasteamento a meio mas-

tro das bandeiras oficiais
no Palácio Guanabara,
sede do Governo do Estado.

Hospital de Oncologia
de Nova Friburgo. Localizada no bairro Ponte da
Saudade, a unidade estadual vai ser referência
Obras
no tratamento de câncer
do Hospital
na região. Para dar início
às intervenções, o Goverde Oncologia
Durante o evento, o no do Estado solicitará
governador anunciou a auxílio do Ministério da
retomada das obras do Saúde.

Critérios para tarifa
social serão divulgados
nas contas de luz

As
concessionárias
de energia elétrica estão
obrigadas a divulgar amplamente nas contas dos
consumidores os critérios
e documentos necessários
para a concessão do direito
ao benefício da tarifa social. É o que determina a
Lei 9171/2021, sancionada
pelo governador em exercício, Cláudio Castro (PSC),
e publicada no Diário Ofi-

cial desta quinta-feira (7).
Para o deputado Jair Bittencourt (PP), que integrou
a CPI da Energia Elétrica
na Assembleia Legislativa
do Rio (Alerj), a lei contribui para ampliar o direito
da população de baixa renda, pois durante a CPI para
apuração de irregularidades verificou-se que muitos
consumidores não tinham
qualquer conhecimento so-

bre a tarifa social.
“Com a ampla divulgação, mais famílias carentes
terão acesso à tarifa social,
um direito que vem sendo
sonegado por precariedade
ou até mesmo falta de informação clara e direta nas
contas de luz”, afirma Jair
Bittencourt, um dos autores da Lei 9171/2021 junto
com os deputados Zeidan
(PT), Max Lemos (PSDB),

DIVULGAÇÃO

Ação vai acontecer todas as semanas para deixar o local sempre limpo

DIVULGAÇÃO

Concessionárias de energia são obrigadas a informar sobre o assunto nas cobranças

Fábio Silva (DEM), Jorge Felippe Neto (PSD),
Mônica Francisco (PSol),
Dionísio Lins (PP), Gustavo Schmidt (PSL) e o deputado licenciado Bruno

Dauaire (PSC). Todos integraram a CPI da Energia
Elétrica.
A Lei 12.212/2010 determina que para ter direito à tarifa social de energia

elétrica é necessária a comprovação de renda mensal
familiar de até três salários
mínimos, além do beneficiário ter cadastro no Cadúnico.

Parque Natural do
Gericinó recebe
mutirão de limpeza
A Prefeitura de Nilópolis, por intermédio das
secretarias municipais de
Meio Ambiente, Serviços
Públicos e Obras, iniciaram, na última semana, o
primeiro mutirão de limpeza no Parque Municipal
Natural do Gericinó. Os
gestores seguiram uma

determinação do prefeito
Abrãaozinho.
Segundo o secretário
de Meio Ambiente, Dean
Senra, o mutirão de limpeza acontecerá semanalmente. “O objetivo do mutirão de limpeza é manter o
parque sempre limpo, para
deixar o ambiente organi-

zado para a população”,
afirmou ele, acrescentando
que pretende promover várias atividades recreativas
no Parque do Gericinó.
Além do mutirão de
limpeza, o Parque recebeu
revitalização. O horário de
funcionamento é de 6h às
17h.
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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 ontem 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,
lançou 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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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-
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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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SUMIRAM EM BELFORD ROXO

DHBF segue na busca pelos
meninos desaparecidos
Ontem, as operações aconteceram na feira de Areia Branca

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

A

busca desesperada pelo paradeiro
das três crianças
segue intensa e mobiliza
mais pessoas e setores da
sociedade a cada dia. O
fato repercutiu nas redes
sociais e ganhou vulto em
pouco tempo. Até o fechamento desta edição no
final da tarde de ontem,
ainda não havia pistas sobre as crianças. “Como
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devem estar os pais, os
parentes dos garotos?”,
interrogou a comerciante Roseana Maria, 30, de
Nova Iguaçu, uma das
dezenas de leitores/internautas do HORA H que
acompanham o caso.
“Li as primeiras publicações do jornal sobre
o sumiço dos três e desde então estou ligada e
torcendo para que tudo
acabe bem”, disse ainda
Rose, que é mãe de um
casal de filhos.

DILIGÊNCIAS NO DOMINGO
Ontem (10) policiais
do núcleo de Descoberta e Paradeiro da Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram
uma operação na Feira de Areia Branca, em
Belford Roxo, Baixada
Fluminense, na tentativa de localizar testemunhas que tenham vistos
as três os meninos. No
entanto, os agentes não
encontraram ninguém
que tivesse pistas do
paradeiro das crianças.
Lucas Matheus, 8 anos,
o primo dele, Alexandre
da Silva, 10, e Fernando
Henrique, de 11, foram
vistos pela última vez
no dia 27 de dezem-

bro, quando saíram de
casa para brincar em um
campinho de peladas.
Na semana passada,
a DHBF realizou uma
série de operações em
Belford Roxo atrás de
pistas das crianças. O
caso é acompanhando
de perto pelo governador em exercício,
Claudio Castro. Ele mobilizou as forças de segurança do estado para
localizar os meninos.
Familiares dos menores acreditam que os
três garotos estão vivos
e mantidos em cárcere
privado.
(Redação HORA H
com informações
de O DIA).

Um agente da polícia civil disse que virou questão de honra encontrar os meninos
REPRODUÇÃO

Lucas Matheus, Alexandre da Silva e Fernando Henrique, foram vistos pela última vez no dia 27 de dezembro

Suspeito de estuprar Civil prende acusado
mãe e filha cai na de furto e extorquir a mãe
rede da polícia

DIVULGAÇÃO

AGÊNCIA GLOBO

O estupro duplo aconteceu nas trilhas de Niterói e Parque da Cidade

Um homem foi preso
na noite de sábado (9),
acusado de ter estuprado
uma mulher e a filha dela
em uma trilha do Parque
da Cidade, em Niterói, na
Região Metropolitana do
Rio. O crime ocorreu em
agosto de 2019, informou

a Polícia Civil.
O suspeito foi localizado na comunidade Fazendinha, no Sapê, por
policiais civis da 76ª DP
(Niterói) em ação conjunta
com a Polícia Militar, após
o desenvolvimento de um
trabalho de inteligência.

Ele estava na casa de parentes.
Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva por estupro. O investigado foi encaminhado
ao sistema prisional, onde
ficará à disposição da justiça, segundo a polícia.

Policiais da 28ª DP (Praça
Seca) prenderam no sábado
(9) um homem acusado de
extorsão contra a própria
mãe. Contra ele havia um
mandado de prisão temporária. O criminoso também
é investigado por furto a
estabelecimento comercial
e tinha também contra si
um mandado de prisão pelo
não pagamento de pensão
alimentícia. Ele estava foO ladrão foi levado para 28ª DP, na
ragido desde 2019. Ele foi
Praça Seca, zona oeste do Rio
preso na Praça Seca, em
Jacarepaguá, na casa de sua O acusado foi encaminhado ria onde ficará à disposição
mãe e não resistiu à prisão. à administração penitenciá- da justiça.

Mulher sequestrava e
extorquia suas vítimas
A ladra passou pela delegacia de Campo Grande
antes de ser levada para um dos presídios estaduais

Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam na
sexta-feira (8) uma mulher
que tinha contra si um mandado de prisão por extorsão
mediante sequestro. Ela foi
capturada no Conjunto Cesarão e encaminhada ao sistema penitenciário.
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QUE VENHA A SELETIVA!

Mecão bom de treino!

Time rubro goleou o Resende em Mesquita, Baixada Fluminense
JOTA CARVALHO

P

jota.carvalho@yahoo.com

ara estrear contra
o Sampaio Corrêa, na Seletiva
do Estadual de futebol
profissional, o time precisa estar afinado. De
olho nisso, na manhã do
sábado (9), o America
participou do jogo-treino
contra o EC Resende e
goleou por 6 a 1. Gustavo França. Hygor, Pedro
(2), Guilherme Silveira
e Mineiro marcaram na
goleada rubra aplicada
no Estádio Giulite Coutinho.
Para o técnico Álvaro Gaia, mais importante do que o resultado é
o desempenho coletivo
da equipe. “Acho que o
jogo-treino de hoje foi
produtivo. Com isso, finalizamos a pré-temporada. O resultado em si

não interfere em nada. O
importante mesmo foi a
movimentação tática, o
desempenho, o afinco, a
determinação, o comprometimento que nossos
jogadores estão colocando nas atividades. Claro,
ainda tem que evoluir,
embora ache que cortamos o caminho. Acredito
que para chegar bem no
sábado que vem, a equipe está na ponta dos cascos. Tenho certeza disso.
Vamos dar uma pincelada em tudo o que foi trabalhado, nesta semana, e
estrearmos bem”, disse o
comandante.
A estreia do America
na Fase Preliminar (Seletiva), será sábado próximo (16), às 15 horas,
no Giulite Coutinho, em
Mesquita, contra o SamTécnico Álvaro Gaia: “A equipe está na ponta dos cascos”
paio Corrêa. No mesmo
dia e horário, Nova Igua- Moraes, o Laranjão) e se (Antonio Ferreira Me- reira) complementarão a
çu x Friburguense (Jânio Americano x Cabofrien- deiros, em Cardoso Mo- primeira rodada.

DIVULGAÇÃO / AFC

(Fonte: Ferj e
Ascom/América)

