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Carnificina
Guerra entre
facções
rivais do
tráfico deixa
oito mortos
na Baixada
Os cadáveres foram encontrados em dois pontos. Briga entre grupos rivais pode ter motivado a matança. Informações postadas nas redes
sociais apontam que os homens foram mortos
durante invasão de traficantes a uma comunidade controlada pela maior facção do RJ.
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BELFORD ROXO

Começa dia 18 recadastramento de servidores
3

Miliciano acusado
da morte de
contraventor
capturado na Bahia

SENTOU O DEDO

Policial militar Rodrigo Silva das Neves
que teria envolvimento na execução de
Fernando Iggnácio de Miranda, no Rio,
foi preso em uma pousada, na cidade de Canavieiras, onde estava escondido.

DRFC mata
suspeito em
ação contra
roubo de cargas
Agentes apreenderam pistola
e granada e prenderam outros
três bandidos.
7
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Produtores rurais recebem
cheque do governo do RJ
4

Maratona Enem vai dar uma
força com aulas grátis
3
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Aquele Abraço!!!
A terça-feira (12) foi uma data especial na vida da professora e jornalista
Katia Cavalcante, moradora de Nova Iguaçu. Aniversariante
do dia, a doce senhora comemorou com familiares e recebeu
dezenas de mensagens dos amigos. “Hoje é meu aniversário.
Vou celebrar intensamente!”, disse ela a esta Resenha Cultural & Cia. Pelo visto e percebido, celebrou bastante. Parabéns
e sucesso sempre, Katia! Aquele Abraço!!!

Reviver o
Teatro Arcádia

Terror

DIVULGAÇÃO

Em cena, palhaços,
monstros e zumbis
assustadores

no TopShopping

Esta Resenha Cultural &
Cia torce e aplaude a ideia
de alguns arcadianos ainda
vivos, que querem reviver
os bons tempos do templo
sagrado Teatro Arcádia nas
décadas de 70 e 80, quando
a produção artística pulsava forte na veia dos atores,
atrizes, músicos, cantores e
outras categorias afins.
A travessa Alberto Cocozza, no centro de Nova
Iguaçu foi um endereço sagrado para muitos que lá se
revelaram e atuaram no palco da ex-Arcádia Iguaçuana de Letras. “Não dá para
deixar morrer os tempos
dourados da nossa arte na
Baixada Fluminense. Não
dá para esquecer facilmente o que representou aquele
espaço em nossas vidas”,
revelou a atriz e diretora,
Iolanda Brazão. O que será
feito para relembrar o Arcádia, vai ser definido em
encontros futuros dos arcadianos. (Jota Carvalho, um
arcadiano com orgulho)

O TopShopping está com uma
atração que promete mexer com
os sentidos dos clientes, que terão
sua coragem testada no percurso
amedrontador. O “Circo Macabro” promove uma experiência
imersiva e aterrorizante em um
labirinto temático, com atores caracterizados de palhaços (foto),
monstros e zumbis, e com grandes
habilidades de assustar o público
a qualquer momento.
O evento acontece durante este
mês de janeiro, no 3º piso (próximo à Portaria D), a partir das 14h.
A entrada é permitida para crianças a partir de 7 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis, e
custa R$ 10 por pessoa.
O TopShopping está localizado
na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro – Nova Iguaçu.
Telefone: (21) 2667-1787.

O SOMBRA

NAÇÃO ARCO-ÍRIS

Senhoras do Calendário

Envie sua denúncia ou elogio!

Homenagem às ‘drag queens’ neste 2021
DIVULGAÇÃO

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

A

EXPEDIENTE

proposta do Senhoras do Calendário 2021 não
era homenagear famosas
drag queens, e sim reverenciar todas elas. Mas
houve exceções. Entre as
modelos da terceira idade
que fotografaram para o
calendário, Lucia Fernandes se montou totalmente inspirada em Isabelita
dos Patins, para fazer uma
homenagem à famosa
transformista que está comemorando 50 anos de
carreira artística. A outra
homenagem – feita pela
modelo Veralu Correa –
foi para Samara Rios, artista muito importante na
vida de Eduardo Araúju.
O calendário também homenageou a modelo Dayse Brasil, que venceu a
Covid-19 depois de duas
internações, mas perdeu
o marido para a doença e
teve de superar o luto para
fazer as fotos da capa.
Além dessas três modelos,
o calendário contou com
a participação de Selma

Modelo Dayse
Brasil venceu a Covid-19
depois de duas
internações, mas perdeu
o marido para a doença

Albuquerque,
Graciara
Casimiro, Mara Garcia,
Lucy Reginold, Sonia Sabina, Gracinda Senna, Ana
Lelis, Lourdes Andrade,
Isolda Amazonas e Helena
Fernandes.

Engajado, o produtor
Eduardo Araúju também
está fazendo parceria com
o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, organização não-governamental
fundada em 1993, voltada

para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres
transexuais, homens trans
e pessoas intersexo, com
o enfoque na cidadania,
promoção dos direitos
humanos e de uma cultura de paz, combate à
violência, justiça social,
prevenção e atenção em
IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, entre outras
questões que busquem
a melhoria da qualidade
de vida dessa população.
Araúju é amigo de longa
data do presidente do Arco-Íris, Almir França, que
coordena a Programação
Visual da Parada do Orgulho LGBT de Caxias e
a de Copacabana. A ideia
de Araúju é oferecer 1.000
calendários para ajudar o
grupo a arrecadar fundos
para suas ações.
“Que esse belo trabalho
traga boas energias para
que 2021 seja melhor e
que a gente possa colher a
alegria da arte drag”, empolga-se Eduardo Araúju.
Alegria e engajamento.
Dois bons motivos para
aplaudir as Senhoras do
Calendário.

horahmunicipios@gmail.com

Suspeita de ‘fumacê’ no
paraíso dos cornos
No final de semana o
Pombal Chifre de Ouro
acordou mais cedo e assustado. Por volta das
seis da matina, a dona
justa cercou o conjunto de apartamentos. O
motivo? Alguém dali

entregou movimentação
estranha em um dos apês
depois da chegada de estranhos na área. Segundo
a deduração, um fumacê
fedorento tem vazado
pelas frestas da porta e
janelas do espaço.

Cornuda gostou do cheiro
“Sou vizinha de lá.
Menina, fiquei tonta ao
inalar a fumaça que entrou pela minha janela.
Nunca tinha sentido
aquela sensação gostosa e esquisita ao mesmo tempo”, disse uma
das cornas do prédio

à nossa agente sênior
Vó Candinha. “É gostozim, mas prefiro meu
veneno legalizado, o
cigarrinho”, completou a cornuda sabida
e casada com um dos
pegadores héteros do
lugar.

Sem flagrantes não teve cana dura
Ao chegar no ‘Apê do
Fumacê’, os canas não
encontraram flagrantes
e nem marola do capiroto no ar. Sem vestígios,
provas, foram embora.
“Ficarei alerta quanto
aos novos moradores.
Se não vazarem depois
da visita dos ‘homens’

serão observados pelos
moradores. A paz daqui
vale muito”, afirmou o
síndico ao Cão Misterioso, o agente farejador da
Coluna do SOMBRA.
“Aqui não vai virar o
‘Buraco do Pombal’”,
prometeu o chefe da administração.
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Prefeitura de Belford Roxo anuncia
recadastramento de servidores
O formulário a ser preenchido estará disponível no site

RAFAEL BARRETO/PMBR/ARQUIVO

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Belford Roxo inicia
no dia 18 de janeiro (até 5 de fevereiro) o
recadastramento de todos
os servidores municipais
efetivos da administração
direta e indireta. O formulário a ser preenchido estará disponível no site www.
servidorberlfordroxo.com.
br entre os dias 18 e 22 de
janeiro. O servidor deverá
preenchê-lo
eletronicamente, imprimir, assinar e
levá-lo, juntamente com os
documentos exigidos.
No período de 25 de
janeiro a 5 de fevereiro a
Secretaria Municipal Especial de Recursos Humanos receberá o formulário
impresso e a documentação do servidor, conforme
convocação a ser publicada
no Diário Oficial do Município. Quem não fizer o recadastramento poderá ter o

salário bloqueado até que
regularize a situação.
Para o recadastramento é necessário apresentar
os seguintes documentos:
CPF, documento de identificação
civil (carteira
de identidade, carteira de
habitação etc); título de
eleitor, comprovante de
residência atualizado, certificado de reservista (para
homens até 60 anos); Carteira Nacional de Habilitação (para os servidores que
exerçam função ou atividade de motorista em seu
trabalho); passaporte (para
os servidores estrangeiros);
certidão de nascimento ou
de casamento ou escritura
pública de união estável,
assinada pelo casal ou declaração de união estável
registrada em cartório,
com firma “por verdadeiro;
certidão de nascimento dos
filhos dependentes econômicos ou documentos de
tutela, curatela ou guarda judicial, que compro-

O recadastramento é obrigatório para todos os servidores municipais efetivos

vem as demais situações
de dependência; CPF dos
dependentes econômicos,
obrigatório para todos, independentemente da idade;
certificado de nível médio
ou fundamental, expedido
pela entidade de ensino ou

diploma de curso superior,
devidamente reconhecido
pelo MEC; certificados de
cursos de especialização,
mestrado e/ou doutorado,
devidamente reconhecidos
pelo MEC e outros certificados referentes a capacita-

Vans: Detro-RJ fiscaliza regras
de luminosidade dos vidros

O Departamento de
Transportes
Rodoviários do Estado do Rio de
Janeiro (Detro-RJ) realizou ontem a primeira
operação de fiscalização para checar o cumprimento das novas regras para a transmissão
luminosa - quantidade
de luz visível que pode
passar pelo vidro - nas
vans intermunicipais. A
ação ocorreu na Avenida Francisco Bicalho, no
Centro do Rio. Os agentes abordaram 36 vans,
totalizando nove multas
e três veículos apreendidos. O valor da autuação
é de R$3.627,89.
De acordo com a
nova regulamentação,
a transmissão luminosa
de para-brisas e vidros
laterais dianteiros não
pode ser inferior a 75%
para os vidros incolores
e 70% para os coloridos.
No caso dos vidros tra-

litar a fiscalização, em
especial de excesso
de passageiros. “Além
de influenciar diretamente na visibilidade
do motorista, quando a
película é muito escura, as equipes volantes
têm dificuldade de flagrar passageiros em pé.
Acreditamos
também
que a melhor visualização externa minimiza o
risco de assaltos dentro
do veículo”, explica o
coordenador.
Além das ações de inA ação ocorreu na Avenida
teligência, as denúncias
Francisco Bicalho, no Centro do Rio
dos usuários, recebidas
seiros, a transmissão não e entraram em vigor no por meio da Ouvidoria
pode ser inferior a 70%. último domingo.
do Detro-RJ, são funTambém está proibida a
damentais para nortear
Objetivo é
aplicação de películas
as operações. Os cidagarantir a segurança
refletivas (espelhadas)
dãos podem entrar em
Segundo o coordena- contato pelos seguintes
em qualquer área envidraçada do veículo. As dor de fiscalização do canais: telefone (21)
normas foram estabele- Detro-RJ, major Heitor 3883-4141, e-mail - oucidas em portaria, publi- Sodré, as normas têm vidoria@detro.rj.gov.br
cada em 12 de novem- como objetivo garan- ou pelo WhatsApp Fale
bro, no Diário Oficial, tir a segurança e faci- Detro (21) 98596-8545.
DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Anvisa divulga orientações para
vacinação em farmácias
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou na última
segunda-feira orientações
para a realização de testes
rápidos para a investigação de infecção pelo novo
coronavírus em farmácias.
A publicação prevê ainda
recomendações para realização de vacinação em
farmácias, caso estejam

incluídas nas estratégias
de campanhas de vacinação do Ministério da Saúde.
O documento é destinado às farmácias e aos serviços de saúde, públicos
e privados, que têm permissão para a realização
dos testes. A Nota Técnica aborda a execução de
testes rápidos, bem como

as medidas de prevenção
que devem ser adotadas
durante a assistência aos
casos suspeitos.
Segundo a Anvisa, a
orientação se aplica a toda
a equipe da farmácia para
minimizar o risco de exposição ao vírus para os
clientes durante a pandemia da covid-19.
“Como parte do sistema

de saúde, as farmácias desempenham um papel importante na dispensação e
fornecimento de medicamentos, administração de
medicamentos, incluindo
as vacinas e serviços de
saúde ao público. É importante garantir a função
contínua das farmácias
durante a pandemia da covid-19.

ções do servidor; comprovante do número do PIS/
Pasep, podendo ser cópia
da Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS
ou extrato do PIS/Pasep;
laudo médico com comprovação de CID, para as

pessoas com deficiência;
comprovante de conta corrente, podendo ser cópia de
extrato bancário ou foto da
parte da frente do cartão; e
foto do servidor com o documento de identidade em
mãos.

GDF e Ministério das
Comunicações lançam
projeto Maratona Enem

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Solenidade de lançamento do projeto

O ministro das Comunicações, Fábio Faria,
participou do evento de
lançamento do projeto
Maratona Enem, que disponibilizará aulas online
gratuitas para estudantes.
O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, e o presidente da Empresa Brasil
de Comunicação (EBC),
Glen Valente, também participaram da solenidade.
A TV Brasil transmitirá os aulões preparatórios
para o Enem nos dias 14,
16, 21 e 23 de janeiro,
sempre de 14h às 18h.
Justiça Federal de
São Paulo nega novo
adiamento do Enem
A juíza Marisa Claudia Gonçalves Cucio, da
12ª Vara Cível Federal de
São Paulo, negou ontem o
adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2020, cujas provas
estão marcadas para 17 e
24 de janeiro.
Na semana passada,
a Defensoria Pública da
União (DPU) havia entrado com recurso no Tribunal Regional Federal da 3ª
Região (TRF3) pedindo o
adiamento do exame em
razão dos riscos de contá-

gio maior, diante do avanço nos números da pandemia de covid-19.
Ao negar o pedido,
a magistrada entendeu,
contudo, que “as medidas
adotadas pelo INEP [Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira] para
neutralizar ou minimizar
o contágio pelo novo coronavírus são adequadas
para viabilizar a realização
das provas nas datas previstas”.
A mesma juíza já havia
concedido, em abril do
ano passado, uma liminar
(decisão provisória) determinando o adiamento do
Enem 2020. Na ocasião,
ela entendeu que as desigualdades sociais prejudicavam a concorrência,
uma vez que alunos de
escola pública possuíam
mais dificuldades de acesso ao ensino médio do que
os de escola privada, devido às medidas de isolamento social.
Desta vez, a magistrada alegou que não poderia
mais levar esse argumento
em consideração, uma vez
que sua primeira decisão
acabou sendo derrubada
em segunda instância.
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A vacina CoronaVac registrou 50,38% de eficácia global nos
testes realizados no Brasil, segundo informou o Instituto Butantan, que desenvolve a vacina contra a Covid-19 em parceria com
o laboratório chinês Sinovac.
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O RJ registrou ontem 205 mortes e 3.589 casos confirmados da
Covid-19, segundo balanço divulgado pela Secretaria Estadual de
Saúde. Segundo o órgão, 1.123 pessoas se recuperaram da doença
nas últimas 24 horas.

PREVENÇÃO
Com o objetivo de
reduzir os pontos de
alagamentos que ainda
existem em São João
de Meriti, a Secretaria
Municipal de Serviços
Públicos vem realizando a troca de manilhas
em diversos pontos do
município.

Bolsonaro é contra
fechamento contra a Covid-19

NOVAS MANILHAS
Neste momento a pasta atua na Rua Gessyr
Gonçalves Fontes (Rua
dos Bancos), no Centro, e na Rua Pedro, em
Éden. Equipes estão instalando novas manilhas
para captação das águas
e redução dos pontos de
alagamento.

RUA DOS BANCOS
A Rua dos Bancos está
sendo alvo das ações por
ser uma das vias com
maior movimento. Outros
pontos também estão sendo cuidados. Além disso,
equipes atuam em limpezas de bueiros e sistemas
de captação de águas pluviais.

EDITORIAL

DIVULGAÇÃO/PMSJM

Filhote de gavião é resgatado em Meriti
Na manhã de ontem,
agentes da Secretaria
de Ordem Pública da
Prefeitura de São João
de Meriti resgataram
um filhote de gavião
na Praça da Matriz, no

Centro. Durante as rondas diárias, populares
alertaram as equipes
sobre a queda do animal
de uma grande árvore
na praça. A ave foi recolhida sem ferimentos

TRIBUNAL MISTO
Hoje, às 11h, o Tribunal Especial Misto (TEM), que julga o processo de impeachment do governador afastado Wilson
Witzel, se reúne para ouvir testemunhas
faltantes do processo e analisa recursos
apresentados pela defesa.

aparentes e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais (Cetas/
Ibama), em Seropédica,
a fim de receber avaliação e tratamento adequados.

TESTEMUNHAS
O empresário Edson Torres será uma
das testemunhas. Para o ‘TEM’, ele pode
ter indicado Edmar Santos para a Secretaria estadual de Saúde“. Também irá prestar
depoimento Valter Alencar Pires Rabelo,
assessor de Witzel

Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro
criticou o fechamento
total de comércios em
função da pandemia.
A declaração foi feita
durante cerimônia de
comemoração dos 160
anos de fundação da
Caixa (e da caderneta
de poupança no Brasil). Ele disse que não
se pode falar em saúde
sem emprego, e que
vida e economia “andam de braços dados”.
“Eu peço a Deus
que ilumine governadores e prefeitos para
que não fechem tudo.
Essa não é a política
correta. Vida e economia andam de braços
dados. Não podemos
falar em saúde sem
emprego”, disse o presidente na cerimônia,
que ocorreu no Palácio do Planalto. De
acordo com balanço

divulgado de ontem
do Ministério da Saúde, o Brasil acumula
8,1 milhões de casos
confirmados e 203 mil
mortes.
Dirigindo-se à imprensa,
Bolsonaro
voltou a defender a liberdade das manifestações via redes sociais
e afirmou que a liberdade de imprensa é
plena em seu governo.
“Lamento, no entanto,
o fechamento e a censura às mídias sociais.
Elas não concorrem
com vocês (imprensa).
Uma estimula a outra,
e a liberdade não tem
preço”, acrescentou.
Em seu discurso, o
presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, disse que o banco bateu
recorde de lucro em
2020, com os créditos
imobiliários concedidos à população.

REGIÃO SERRANA

Agricultura mantém atendimento
aos produtores rurais do Rio
Agricultura realiza entregas que garantem a manutenção do crescimento da agropecuária
DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

N

MUNDO

a semana que
marca os dez anos
do maior desastre
natural da história do país,
ocorrido na Região Serrana, em 2011, o governador
Cláudio Castro e o secretário estadual de Agricultura Marcelo Queiroz,
realizaram entregas que
garantem a manutenção
do crescimento da agropecuária na região.
Ontem, no Parque Municipal de Petrópolis, em
Itaipava, foram entregues
cheques para produtores
de flores, com recursos
provenientes do Agrofundo, programa de fomento
agropecuário e tecnológico da secretaria de Agricultura, operacionalizado
pela Emater-Rio, que ofe-

rece aos agricultores fluminenses empréstimos a
juros baixos. Além das flores, o fundo disponibiliza
recursos para produtores
de frutas, mel, leite, ovos,
orgânicos, agroindústrias
de base familiar e o leite.
“A Região Serrana representa uma parcela relevante da nossa agropecuária e recebe tratamento
especial da secretaria de
Agricultura. Nesse ano de
pandemia, por exemplo,
o setor de floricultura, um
dos mais afetados no período da pandemia e que
possui um número relevante de produtores na região,
recebeu mais de R$ 1milhão de recursos da pasta.
Um trabalho que não vai
Secretário Marcelo Queiroz participou junto do governador do estado, Claudio Castro de outros encontros
parar”, explicou o secretário Marcelo Queiroz.
cultura, foi entregue o a plataforma digital Jaee novo canal de venda de buindo para a redução das
Em retribuição as boas Certificado de Parceiro da Market, criada durante a produtos para mais de 160 perdas ocasionadas pelo
ações voltadas para a agri- Agropecuária Fluminense pandemia e que abriu um produtores rurais, contri- período.

CHINA - Um grupo de 22 mineiros
está retido há quase 48 horas em uma
mina de ouro em construção no Leste
da China, após uma explosão. As autoridades chinesas informaram ontem, nas
redes sociais. que o acidente xplosão
ocorreu no último domingo, numa mina
situada em Qixia, na província de Shandong, causando danos graves na escada
que dá acesso ao fundo da mina, bem
como nos cabos de comunicação.
As autoridades não indicaram a profundidade em que se encontram os mineiros. A mina pertence à empresa local Shandong Wucailong Investment.
A China é o maior produtor mundial
de ouro, com 11% do total extraído em

REPRODUÇÃO

Trabalhadores estão retidos em
mina de ouro após explosão

2019, segundo o Conselho Mundial
do Ouro.
O país contava com mais de 3 mil
minas de ouro em 2016, de acordo
com estudo dos serviços geológicos
chineses. Os acidentes em minas
são frequentes na China, que todos
os anos registra dezenas de milhares
de mortos em acidentes de trabalho.
Em dezembro, 23 mineiros morreram numa mina de carvão em Chongqing, no sudoeste do país, após um
vazamento de gás. Em setembro de
2020, 16 mineiros morreram numa
mina de carvão, também localizada
no município de Chongqing, devido
a outro vazamento de gás.
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Começa pré-temporada do
Tricolaço rumo ao Estadual
As atividades começaram fortes para o Volta Redonda
ANDRÉ MOREIRA / VOLTAÇO

JOTA CARVALHO

O

jota.carvalho@yahoo.com

elenco do Esquadrão de Aço se
apresentou na segunda-feira (11), iniciando a pré-temporada para
a estreia no Campeonato
Carioca deste ano, marcada para 28 de fevereiro
contra o Madureira, em
casa.
Ao todo, 21 jogadores se
apresentaram no primeiro
dia. Entre eles, o atacante Gabriel Silva, primeiro
reforço do Voltaço para o
Estadual, o meio-campo
Primeira dia de atividades foi marcado por testes contra Covid-19
Hiroshi e o atacante Alef
pratas da casa, o que ilus- dando cada vez mais oporManga, que tiveram seus vamente.
-Dos 21 jogadores que tra o planejamento adota- tunidade aos atletas da
vínculos renovados por
um e dois anos, respecti- se apresentaram, temos 15 do para esta temporada, nossa base. Estamos tam-

bém em conversas adiantadas com alguns possíveis reforços e esperamos
anunciá-los nos próximos
dias, para que peguem a
pré-temporada no início
também. Já sobre os atletas que têm contrato com
o tricolor e que estão emprestados a outros clubes,

como o Douglas Borges e
Luiz Paulo, no CRB-AL,
e o Heitor, Oliveira e João
Carlos, no Mirassol-SP,
estamos aguardando o retorno deles ao final dos
respectivos campeonatos
que estão disputando”, informou o gerente de futebol Wilson Leite.

ATLETAS QUE SE
APRESENTARAM
Goleiro:
Vinícius
Dias, Avelino e Adne.
Lateral-direito:
Julinho e Valter. Lateral-esquerdo: Marcinho.
Zagueiro: Luan Leite,
Gabriel Pereira e Davison.
Meio-campo:

Bruno Barra, Hiroshi,
Gabriel Correia, Pedro
Alves, Wallisson, Pedro
Thomaz e Luciano Naninho. Atacantes: Gabriel Silva, Alef Manga,
Marcus Vinícius, Joarley e João Vitor

Brasil receberá edição das Surdolimpíadas de Verão
A Casa do Futebol Brasileiro recebeu, na segunda-feira (11), a visita da
presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS),
Diana Kyosen. Na sede
da CBF, ela participou de
um encontro com o presidente Rogério Caboclo
e com o Secretário-Geral
Walter Feldman.
Após a conversa com
Caboclo e Feldman, Diana Kyosen destacou a
importância do diálogo
entre as duas entidades,
especialmente no ano em
que o Brasil recebe a 24ª
edição das Surdolimpíadas de Verão, que será
realizada em Caxias do
Sul.
“Hoje foi um momento
em que eu me senti extremamente importante,
não sei nem como explicar. A recepção me deu

um sentimento muito
positivo para acreditar
no desenvolvimento de
uma parceria entre CBF
e CBDS. A CBDS representa os surdos e as
limitações que a gente
tem. Esse ano, em dezembro, a gente vai ter
as Surdolimpíadas, em
Caxias do Sul, onde
vamos receber cerca de
110 países e mais de 10
mil pessoas surdas. É um
grande representativo à
bandeira do Brasil, para
que a gente conquiste o
ouro na Surdolimpíadas
de dezembro”, destacou
a presidente.
Ela foi acompanhada
durante a visita por Paulo Vieira, representante
da CBDS, e Larissa Matos, assessora administrativa da entidade. Durante
o encontro, a CBF apresentou algumas de suas

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Rogério Caboclo recebe Diana Kyosen e Paulo Vieira, da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS)

ações para inclusão social, principalmente através dos projetos do CBF
Social, como o Gol do
Brasil.
“Eu sou um ex-atleta e
já tive um momento com

o Walter Feldman, que
sempre foi uma pessoa
com representatividade.
Hoje, nessa reunião, não
poderia ser diferente. Estou junto com a presidente da CBDS, a Diana, o

sentimento que eu estou
é de uma energia muito
boa, sentimento muito
positivo em relação a
isso. Que Deus abençoe
os atletas surdos, a gente sabe das limitações do

surdo atleta, mas com
uma parceria como essa,
a gente consegue desenvolver e ter sucesso. A
gente acredita muito nessa união”, disse Paulo
Vieira.

Fla prepara mudanças e barca com até nove jogadores
O Flamengo vive um
momento conturbado neste fim da temporada 2020.
Com os bastidores agitados, Rogério Ceni segue
no comando do clube.
Após reuniões da cúpula
de futebol, ficou decidido que nenhuma medida
drástica seria tomada neste
momento. No entanto, o
Rubro-Negro visa futura
reformulação no elenco.
Prestes a entrar na temporada de 2021, o Flamengo começa a definir mudanças dentro do elenco
e prepara barca com até
nove jogadores para deixar
o clube. De acordo com o

jornalista Diogo Dantas,
do O Globo, os principais
nomes cotados para sair do
time são: César, Gustavo
Henrique, Gabriel Batista,
Léo Pereira, Lincoln, Michael, Renê e Vitinho.
Vale destacar a situação de Lincoln. O atacante está fora dos planos do
Fla desde os últimos meses de 2020. O jogador e o
clube viveram um imbróglio após o atleta recusar
atuar pelo Sub-20 e, com
isso, o Flamengo viu com
bons olhos a negociação.
No entanto, quando o jovem estava com as malas
praticamente prontas para

o Japão, o Rubro-Negro
voltou atrás e não aceitou
o empréstimo para o Vissel
Kobe.
A necessidade de negociação desses jogadores
passa pelo orçamento otimista feito pelo clube para
a temporada deste 2021.
Aprovado pelo Conselho
de Administração, o Flamengo prevê receita bruta
de quase 1 bilhão de reais.
Vale ressaltar que o clube planeja arrecadar mais
de R$ 160 milhões com
a venda de jogadores, ou
seja, o dobro do valor projetado para 2020, que ficou
na casa dos R$ 80 milhões.

ALEXANDRE VIDAL / FLA

Segundo comentários no Ninho, Vitinho pode ser um dos passageiros da embarcação
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PREVENÇÃO A ENCHENTES

Programa Limpa-Rio a partir
da próxima semana em Japeri
Prefeita Dra. Fernanda Ontiveros esteve presente e participou de vistoria técnica nos bairros

FELIPE BRAGANÇA

Vice-prefeito, Carlos Januário, engenheiro do Inea, secretário municipal de Defesa Civil, Delgado,
prefeita, Drª Fernanda Ontiveros e representante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente

Diretor do Inea e secretrário municipal de Defesa Civil, Delgado

JOTA CARVALHO

P

jota.carvalho@yahoo.com

ara evitar transtornos causados pelas
fortes chuvas de
verão, a Prefeitura de Japeri promoveu uma reu-

nião com o corpo técnico
do Instituto Estadual do
Meio Ambiente (Inea).
Na ocasião, os gestores trataram do processo de dragagem dos rios
do município através do
Programa Limpa Rio, em

parceria com o Governo
do Estado.
O encontro, realizado
na manhã desta terça-feira (12), contou com a
presença de membros das
secretarias
municipais
de Obras, Defesa Civil e

Meio Ambiente. Além de
um mapeamento dos rios
que cortam os bairros da
cidade, a comissão também realizou uma vistoria técnica para alinhar as
intervenções, que devem
ter início já na próxima

semana no canal Teófilo
Cunha, no bairro Primavera.
“Com essas dragagens
já vamos conseguir reduzir a problemática das
enchentes na cidade. Trazer o programa Limpa

Rio, firmar essa parceria
com o Governo do Estado, é uma das inúmeras
vitórias do nosso governo que irão beneficiar
nossa população”, disse
a prefeita Dra. Fernanda
Ontiveros.

Baixada terá investimentos para BEM
crianças e jovens de baixa renda
ESTAR
Autora
da
Lei
9152/2020, sancionada no
mês passado, que instituiu
um Programa de Transição
de Acolhimento para assegurar educação e formação
voltada ao mercado de trabalho aos jovens abrigados
em instituições no Estado
do Rio de Janeiro, a deputada estadual Rosane Felix
(PSD) também destinou,
por meio de emendas à Lei
Orçamentária Anual (LOA
2021), R$ 1,3 milhão para
ações de proteção aos menores de idade que residem
na Baixada Fluminense.
Presidente da Comissão

dos Direitos da Criança e
do Adolescente na Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj), Rosane afirma que
a Baixada é uma região
que carece muito de um
olhar mais atento do poder
público, por isso destinou
R$ 800 mil para o município de Nova Iguaçu e R$
500 mil para Guapimirim.
“O objetivo é promover
o desenvolvimento integral e a inclusão social de
crianças e adolescentes
de família de baixa renda,
sem moradia digna, que
não têm acesso à educação e nem às oportunida-

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Deputada Rosane Felix destinou recursos para
proteção de menores em Nova Iguaçu e Guapimirim

des que todo cidadão tem
por direito. Quero oferecer atendimento de forma
continuada, promovendo

ações aprovadas pelo Conselho Estadual de Defesa e
Adolescente”, justifica Rosane Felix.

Mesquita busca inscrições de candidatos
profissionais da cidade no Balcão de Empregos
O Balcão de Empregos
da Prefeitura de Mesquita
quer ampliar a quantidade
de candidatos PCDs de
sua base. De acordo com
o subsecretário municipal
de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Fabio
Baiense, novas parcerias
voltadas especificamente
para esse perfil de profissional estão sendo acertadas. E, assim, há um aumento tanto na quantidade
de vagas oferecidas para
candidatos mesquitenses
quanto nas funções desejadas.
“Agora, por exemplo,
estamos com uma empresa que precisa preencher
postos de trabalho com
PCDs. Mas está tendo
dificuldades de encontrar profissionais com as
características desejadas
para cada função. Então,
quanto mais candidatos
tivermos, mais chances de

DIVULGAÇÃO

Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento
Econômico quer ampliar cadastro doméstico

conseguirmos fazer com
que essas oportunidades
sejam preenchidas por
pessoas da cidade. É isso
que estamos buscando”,
avisa Fabio.
Para uma das seleções,
por exemplo, o salário é
R$ 1.255, mais adicional
de insalubridade. Além
disso, há benefícios como

Alimentação saudável
no verão - Parte II

plano de saúde e odontológico, alimentação no
local e vale-transporte.
Entre as atividades, estão
separação e inventários
com a utilização do coletor de dados, movimentar
pallets da recepção para
a área de estoque, executar atividades de carga
e descarga dos veículos,

arrumar
equipamentos,
remontar pallets e auxiliar
conferentes em atividades
da área. Quanto ao horário
de trabalho, seria de oito
horas diárias.
Cadastro
por e-mail
Lançado em julho de
2017, o Balcão de Empregos da Prefeitura de
Mesquita já empregou
centenas de munícipes na
cidade. Para concorrer a
vagas em empresas parceiras da iniciativa, como
a Rede Supermarket, Assaí
Atacadista, McDonald’s e
Amoedo, entre outras, os
candidatos podem entregar seus currículos na sede
da subsecretaria municipal
de Trabalho e Desenvolvimento Econômico ou então pela internet. Para isso,
basta enviar o currículo
ao e-mail balcaodeempregos@mesquita.rj.gov.br.

“Consuma à vontade folhas verdes e legumes (de
preferência crus). Cuidado apenas com o tempero
das saladas: evite maionese caseira e molhos
prontos. Dê preferência
ao azeite, limão, vinagre.
É importante se atentar à
quantidade de frutas consumidas: a orientação é
ingerir de 3 a 4 porções
por dia”, alerta a nutricionista; prefira os cereais integrais que combinam com saladas e pratos
frios em geral. Na hora de
comprar, opte pelos pães,
cereais matinais, arroz e
massas integrais ao invés
do tipo branco; consuma
gorduras vegetais (azeite,
óleo de canola e soja), que
combinam com as preparações de verão e são mais
saudáveis que as gorduras
de origem animal, porém,
devem ser consumidas
com moderação;
as carnes magras são as
mais indicadas nesta época, pois são mais facilmente digeridas evitando
desconfortos gástricos,

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

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

Dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela
Universidade Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em
Cirurgia com título de especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4)
e pós-graduação em Cirurgia Plástica.
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GUERRA DO TRÁFICO EM BELFORD ROXO

Oito corpos na Baixada

Os cadáveres foram encontrados em dois pontos do município.
Briga de facções rivais pode ter motivado a matança
REPRODUÇÃO

Ao chegarem ao local,
horahmunicipios@gmail.com constataram a presença
dos cadáveres. À tarde
ito corpos foram mais cinco corpos foram
encontrados on- encontrados na Praça
tem em Belford Santa Marta.
Roxo. As vítimas, todos
‘Tropa do Genaro’
homens, apresentavam feNas redes sociais circurimentos produzidos por
lam
informações de que
arma de fogo e tinham sinias de tortura. A Delega- traficantes do TCP (Tercia de Homicídios da Bai- ceiro Comando Puro),
xada Fluminense (DHBF) que ocupam a comuniinvestiga possível guerra dade São Leopoldo aproveitaram uma megaoperentre facções rivais.
De acordo com a Se- çaão que estava sendo
cretaria estadual de Po- realizada pela polícia no
lícia Militar, equipes do Complexo do Roseiral
39º BPM (Belford Roxo) (controlado pelo Comanforam acionadas para do Vermelho), para colochecar informações sobre car em prática o plano de
três corpos na Avenida invadir a Vila Pauline.
De acordo com inforJoaquim da Costa Lima,
no bairro Vila Pauline. mações, os criminosos
ANTONIO CARLOS

O

da ‘Tropa do Genaro’
ocuparam a comunidade da Caixa D’água de
Belford Roxo, que estava
sob controle pelo CV. Os
traficantes rivais teriam
avisado teriam reforço de
aliados das comunidades
do São Leopoldo, Machado, Gogó e Guacha
para permanecerem no
local.
Os mortos seriam da
guerra pelo controle dos
pontos de venda de drogas da Vila Pauline. Os
corpos foram retirados
pelos moradores e levados para a parte baixa da
comunidade. Até o fechamento desta reportagem,
não havia informações
sobre a identidade das vítimas.

Os corpos foram abandonados em área urbana e
moradores foram obrigados a retirar os cadáveres em uma carroça

Suspeito é morto e outros
três ficam feridos em ação
Um suspeito foi morto e outros três acabaram
baleados e presos numa
ação da Polícia Civil para
reprimir quadrilhas especializadas em roubos de
cargas no Rio. A polícia
informou que um dos presos participou do assassinato de um turista italiano
no Morro dos Prazeres,
em 2016.
A corporação informou
que equipes da Delegacia
de Roubos e Furtos de
Cargas (DRFC) e do serviço reservado do 16º BPM,
além de PMs do Comando
de Polícia Pacificadora,
descobriram que ontem,
em Olaria, na Zona Norte, criminosos pretendiam
roubar um carregamento
de celulares.
Wagner Moreira Rodrigues Silva, também conhecido como “Guinin”,
Patrick da Silva Barros e
Allan Souza Chagas foram presos. O outro suspeito, João Victor, foi
morto. A polícia afirma

DIVULGAÇÃO

Suspeito de matar turista italiano é
preso. Pistola e granada apreendida

que o grupo reagiu à abordagem das equipes.
O veículo encontrado
com os suspeitos foi roubado no último sábado na
esquina das ruas Morais e
Silva e Visconde de Cairu,
na Tijuca. Investigadores
acreditam que o roubo do
carro foi cometido por integrantes da mesma quadrilha presa ontem.
As vítimas relataram à
polícia que foram abordadas por três bandidos
“agressivos” e portando
armas do tipo pistola. A

investigação indica que a
quadrilha foi formada nos
morros do Fallet-Fogueteiro, e no Prazeres, favelas na Região Central do
Rio. Para a polícia, o grupo é responsável por dezenas de assaltos nas zonas
Sul e Norte da cidade.
De acordo com o inquérito policial, o responsável por planejar e executar os roubos é Wagner
Rodrigues, considerado o
chefe do bando. Ele e os
outros presos vão responder pelos crimes de rou-

Família de menino baleado
pede doação de sangue
A família de Rafael
Capela da Silva Gabriel,
de 7 anos, baleado ontem
em Vicente de Carvalho,
na Zona Norte do Rio,
se mobilizou nas redes
sociais pedindo doações
de sangue urgentemente.
O menino tomou um tiro
na perna durante um confronto entre a PM e criminosos. Hospitalizado
em estado grave, a vítima necessita de transfusão porque perdeu muito

sangue.
Em vídeo publicado
nas redes sociais, o pai do
menino, Flávio Miranda,
afirma que não há restrição de tipo sanguíneo.
Para quem desejar fazer a
doação, basta se encaminhar ao Hemorio, na rua
Frei Caneca, no Centro, e
indicar o nome completo
de Rafael.
A Polícia Militar informou que uma equipe
se preparava para uma

operação na Serrinha
e no Juramento ontem,
quando foi atacada a tiros por ocupantes de um
carro na Rua Agrário
Menezes. Houve confronto, e um dos suspeitos foi atingido e não
resistiu. Um segundo
homem foi preso, e uma
arma, apreendida. A PM
acredita que os dois criminosos sequestraram o
automóvel para fugir do
cerco à comunidade.

bo tentado, resistência e
associação criminosa. Na
ocorrência, além do carro roubado, os policiais
apreenderam dois revólveres, uma pistola e uma
granada.
Além de chefe da quadrilha, “Guinin”, também
é apontado em investigação como um dos autores
do assassinato do turista
italiano Roberto Bardella,
de 52 anos,no Morro dos
Prazeres, em Santa Teresa. O crime foi no início
de dezembro de 2016.

Miliciano suspeito da morte do
contraventor preso na Bahia
Um miliciano que teria
envolvimento na morte
do contraventor Fernando
Iggnácio de Miranda, no
Rio, foi preso na tarde de
ontem, em uma pousada,
na cidade de Canavieiras,
no sul da Bahia, onde estava escondido. No dia 10
de novembro de 2020, Fernando voltava de uma viagem à Angra dos Reis, na
Costa Verde, de helicóptero, e, ao desembarcar foi
atingido por vários tiros
de fuzil na cabeça quando
caminhava em direção ao
carro, ao lado da empresa
Heli-Rio, na Zona Oeste
do Rio. A Polícia Civil da
região, que participou da
ação, informou que o preso foi identificado como
Rodrigo Silva das Neves,
de 30 anos. Rodrigo esta-

va foragido da Justiça. Ele
é PM e de acordo com a
polícia, faz parte de uma
milícia que atua no Rio de
Janeiro. No dia 18 de dezembro de 2020, a Polícia
Civil do Rio de Janeiro
divulgou que tinha identificado quatro suspeitos
de envolvimento na morte
do contraventor e que um
deles era Rodrigo. Outro
homem encontrado com
o miliciano também foi
detido. A dupla foi encaminhada para a sede da
7ª Coorpin, na cidade de
Ilhéus, onde foi realizada
a identificação do miliciano e o mandado de prisão
cumprido. Após exames
no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o miliciano ficará à disposição
da polícia carioca.
DIVULGAÇÃO

Policial civis e militares durante
prisão de miliciano na Bahia

Ciclista atropelado é enterrado
O corpo do ciclista atropelado na madrugada da
última segunda-feira foi
enterrado ontem, no
Cemitério Jardim da
Saudade, no Rio. Familiares e amigos se
despediram de Cláudio Leite da Silva, 57
anos, por volta das
13h40.
Leite era taxista
aposentado. Ele era
casado, não tinha filhos e costumava pedalar diariamente. Ele também gostava de participar
de competições de ciclismo.
O ciclista foi atropelado

pelo capitão do Corpo de seção do Estado Maior do
Bombeiros, João Maurício Corpo de Bombeiros logo
Correia Passos na Avenida após o acidente.
REPRODUÇÃO
Imagens obtidas
pela polícia mostram
o bombeiro consumindo cerveja em
um posto de gasolina
e depois aparecendo
com outras garrafas
de bebida na mão
antes do acidente.
Ontem, a Justiça deClaudio Leite, ciclista morto
cretou a prisão preem atropelamento no Recreio
ventiva do capitão.
Lúcio Costa, no Recreio, Durante a audiência de cusna Zona Oeste do RIo. O tódia, João Maurício admioficial e foi preso por agen- tiu ser alcoólatra e disse que
tes da Polícia Civil e da 2ª precisa de tratamento.
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Cláudio Castro comanda
fórum com 15 prefeitos

GOVERNO DO ESTADO

Municípios ainda sofrem efeitos devastadores da tragédia de 2011

ROGÉRIO SANTANA / DIVULGAÇÃO

No encontro, foram discutidas demandas das cidades em diversas áreas para garantir o desenvolvimento social e econômico

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O

governador em
exercício Cláudio
Castro realizou,
na segunda-feira (11), em
Teresópolis, um fórum
com 15 prefeitos e secretários municipais da Região Serrana. No encontro, foram discutidas as
demandas das cidades em
diversas áreas para garantir o desenvolvimento
social e econômico da região, atingida pela tragédia causada pelas chuvas
de 2011.

- Estamos aqui não só
para homenagear as vítimas que morreram ou
que perderam seus entes
queridos nessa tragédia,
que nunca será esquecida, como também para
planejarmos ações para o
futuro da população que
vive nessa região, e evitar que novas tragédias
como a de 2011 aconteçam novamente. Aqui em
Teresópolis fizemos agendas importantes: ouvimos
a população, visitamos
obras de contenção de
encostas, lançamos o programa Limpa Rio e dialo-

gamos com empresários
e prefeitos. Reunimos 15
secretários estaduais, que
ouviram 300 servidores
dos municípios - explicou
o governador em exercício.
Cláudio Castro ressaltou também a importância
de trabalhar em parceria
para suprir as necessidades da população.
- Esse diálogo com os
prefeitos, as lideranças, e
a população, é o caminho
para construirmos cidadania e entregar aquilo que
as pessoas realmente precisam. Nosso papel aqui é

trabalhar com união para
que os resultados cheguem à população com
a qualidade e velocidade

necessárias. Estamos fazendo investimentos expressivos, diversas obras
já começaram e outras

estão licitadas, estamos
com um trabalho duro
nessa região – enfatizou
Castro.

PLANO DE RECUPERAÇÃO FISCAL
Durante o fórum, o secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês,
anunciou o apoio à gestão
financeira dos municípios
da Serra.
- Em 2021, vamos planejar o futuro do Estado
do Rio de Janeiro com o
novo plano de recuperação fiscal. A secretaria de

Fazenda se propôs a auxiliar os municípios com
um programa de apoio
de gestão, fornecendo os
indicadores, as previsões
necessárias para que as
prefeituras possam se programar financeiramente e,
com isso, prestar e garantir os serviços públicos à
população das cidades –

disse o secretário.
Reuniões temáticas por
secretarias aconteceram
dando voz e vez aos ocupantes das pastas e técnicos estaduais.
Confira a agenda completa todas as informações
atualizadas em tempo real
acessando
http://bit.ly/
GovRJnaSerra

Sete rodovias do interior
receberão obras de revitalização
No terceiro e último
dia do Governo Presente na Serra, o governador em exercício Cláudio Castro anunciou, na
tarde de terça (12/1), a
revitalização de sete rodovias estaduais. Só na
RJ-134, no trecho de Pedro do Rio a Posse, em
Petrópolis, o investimento total da administração
fluminense, por meio do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER),
ligado à Secretaria das
Cidades, é de R$ 21,7
milhões.
- É a infraestrutura que

DIVULGAÇÃO

do Rio, são 10 km com
privilegia o produtor e
obras na fase inicial, sena indústria. Esta agenda
do feita a drenagem do
tem foco no desenvolvikm 12 ao 14.
mento econômico. A Re- Separamos a RJ-134
gião Serrana é importanem quatro trechos. Todos
tíssima, reúne uma série
serão reformados, comede vocações do estado.
çando pelo segmento que
Existem aqui indústria,
vai de Pedro do Rio até
comércio, agricultura, tua Posse e tem 14 quilôrismo, mas não há ainda
metros. No ano passauma estrutura condizente
do, foi estabelecido um
com o tamanho das vocaconvênio do DER com
ções da região - afirmou
as prefeituras, no qual o
Cláudio Castro.
A RJ-134 está recebendo serviços de pavimentação e
departamento entra com
Na RJ-134 estão sendrenagem, além da implantação de nova sinalização
o material, e as prefeitudo feitos serviços de pavimentação e drenagem, zontal e vertical. As in- em nove quilômetros de tros 27 quilômetros no ras o aplicam - afirmou
além da implantação de tervenções, executadas obras no trecho de São trecho São José - Posse. o secretário das Cidades,
nova sinalização - hori- por convênio, serão feitas José até a BR-116 e ou- No trecho Posse - Pedro Uruan Andrade.

OUTRAS SEIS RODOVIAS GANHARÃO INTERVENÇÕES
Na ocasião, Castro
anunciou também a revitalização de outras
seis rodovias do Rio de
Janeiro. A intervenção

na RJ-242 (Sumidouro - Campinas) já começa no mês que vem,
enquanto a da RJ-123
(trecho entre Secretá-

rio e Pedro do Rio) tem
previsão de início em
abril.
Nas demais, as obras
estão agendadas para

começar em maio. São
elas: RJ-131 (Três Rios
- Levy Gasparian), RJ151 (Afonso Arinos
- Levy Gasparian), RJ-

148 (Vargem Grande
- Sumidouro) e RJ-156
(Sumidouro - Volta do
Pião).
Confira a agenda

completa e todas as informações atualizadas
em tempo real acessando http://bit.ly/GovRJnaSerra
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Barra Mansa realiza
obras na Casa Azul

EQUIPAMENTO PÚBLICO

Unidade deve atender pelo menos 70 alunos com Transtorno do Espectro Autista
DIVULGAÇÃO/PMBM

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

C

nos portadores do TEA e
seus familiares e que está
sendo consolidado pelo
governo municipal. “É
uma iniciativa que permite melhorar o atendimento educacional ofertado pela rede municipal
de ensino”.
Professora da rede pública de ensino, Fátima
Lima, disse da importância do atendimento
multidisciplinar para os
alunos com autismo. “O
acompanhamento aborda
as condições que o transtorno causa na criança e
no adolescente. Sendo
assim, a equipe de profissionais pode ajudar o
aluno a melhorar a interação social, amenizar os
diversos sintomas e garantir, a cada dia, maior
desenvolvimento
das
suas funções”.

umprindo
mais
um compromisso da sua agenda de serviços ontem, o
prefeito de Barra Mansa
Rodrigo Drable, acompanhado da vice-prefeita
Fáima Lima, do secretário de Educação, Marcus Vinícius Barros, e
do presidente da Câmara Municipal, vereador
Luiz Furlani, vistoriou
as obras de adequação
e reforma geral da Casa
Azul, na Colônia Santo Antônio. A unidade é
um equipamento público
destinado ao atendimento
de alunos portadores do
Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
Durante a visitação, o
chefe do Executivo ressaltou que a Casa Azul é
Mais um avanço
um compromisso antigo
Feliz com as melhodo município com os alu- rias na estrutura da Casa

Prefeito Rodrigo Drable e comitiva vistoriam obras na Colônia Santo Antônio

Azul, o vereador Luiz
Furlani acrescentou: “É
mais um avanço para
as nossas crianças e jovens. Juntamente com
a vereadora Luciana
Alves, que é uma batalhadora pela causa, vou
acompanhar a evolução dos serviços, assim
como os atendimentos.
Nossa intenção é somar
força aos trabalhos que
serão desenvolvidos”,
disse Furlani.

EXPECTATIVA
A Casa Azul está sendo estruturada em um
anexo ao Colégio Santo
Antônio e a expectativa,
segundo o secretário de
Educação, Marcus Vinícius, é atender cerca de 70
alunos do município com
autismo. “Nossa meta é
transformar a unidade em
um Centro de Referência
de Atendimento Educa-

cional Especializado para
alunos com Transtorno
do Espectro Autista. Para
isto, serão ofertadas oficinas pedagógicas que contribuirão no processo de
desenvolvimento, letramento e alfabetização dos
nossos alunos. Dessa maneira possibilitaremos autonomia, inclusão social e
melhoria na qualidade de

vida dos alunos. O atendimento clínico continuará
sendo efetuado no Capsi”.
A reforma e adequação
da Casa Azul estão previstas para serem concluídas
ainda neste semestre. Porém, o atendimento presencial só será iniciado
quando houver segurança
sanitária para evitar a disseminação da Covid-19.

Covid-19: Barra do
Piraí garante a compra
de 50 mil agulhas
Depois de ter sido o primeiro município do Sul
Fluminense a garantir a
compra de 40 mil vacinas
contra o novo coronavírus,
Barra do Piraí adquiriu
50 mil seringas e agulhas
para o início da campanha
de imunização - que está
previsto para acontecer
assim que houver a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa). O prefeito Mario Esteves afirmou, nesta
quinta, 7, que o município
estará pronto para começar a aplicar as doses, com
insumos e todo o material
necessário.
De acordo com o chefe
do Executivo, as 50 mil
seringas e agulhas para
a vacina contra o Covid
19 foram compradas pela
Secretaria de Saúde. “Es-

Porto Real
realiza serviço
de tapa-buraco
em Novo Horizonte
A Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) iniciou
na última segunda-feira, o
trabalho de recapeamento
asfáltico (tapa-buraco), na
Avenida Renato Monteiro,
na altura do bairro Novo
Horizonte, que recebe um
grande fluxo de veículos e
faz ligação da parte central
do município com o Polo
Industrial.

Outro local que também
recebeu o serviço foi a Rua
das Flores. De acordo com
a Secretaria, a ação está
sendo realizada nos pontos
mais críticos das vias com
o objetivo de evitar acidentes. A SMOSP ressaltou ainda que é importante
manter as boas condições
das vias e que continuará
realizando o serviço durante a semana.

tamos nos antecipando a
toda e qualquer situação,
tanto do posto de vista
logístico quanto da infraestrutura
demandada
por uma campanha dessa
envergadura. Teremos os
insumos para iniciar a vacinação, tão logo haja a
chancela da Anvisa. É uma
questão de salvar vidas; temos pressa”, disse.
Mario ressaltou que,

DIVULGAÇÃO/PMBP

Municiípio está enm contragem regressiva para a vacinação em massa

embora o município tenha
os recursos empenhados
para a compra da CoronaVac, as negociações
também estão em curso
com outros laboratórios,
visando alternativas. “Não

estamos condicionados a
uma opção A ou B, afinal,
se trata de frear uma pandemia que já levou luto a
mais de 197 mil famílias
brasileiras. Se a Anvisa der
o OK para a CoronaVac,

já está tudo encaminhado,
da nossa parte. No entanto,
caso isso não ocorra, vamos receber do Ministério
da Saúde a que for aprovada pela Anvisa”, explicou
o prefeito.

Três Rios decreta situação de emergência
A Prefeitura de Três
Rios considerou os estragos causada pellos fortes
temporais como situação
de emergência nível 2.
Segundo o decreto, a cidade vai ficar nesse estágio por 90 dias. Situações
de nível 2 abrangem desastres de médio porte,
que podem ser superados
sem a necessidade de auxílio externo. Durante a
reunião, foram definidas
estratégias para atender a
população.
Inicialmente, o prefeito
Joa havia falado em calamidade pública depois
que um temporal atingiu
a cidade na noite do último domingo e deixou,

pelo menos, 100 pessoas
desalojadas. Uma criança
de oito anos morreu depois de ter ficado presa
dentro de um carro que
foi arrastado na enchente. Ela estava com o pai
no veículo e acabou se
afogando. O homem conseguiu sair a tempo. Na
Estrada União Indústria,
nove pessoas precisaram
ser resgatadas do teto de
um ônibus que ficou ilhado durante o temporal.
Na segunda-feira, equipes das secretarias de defesa civil, promoção social e de saúde estiveram
nas ruas realizando trabalho de limpeza dos locais
afetados e monitoramen-
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Bairro Portão Vermelho, em Três Rios

to das áreas de risco. Pessoas que tiveram contato
com a água da chuva estão sendo vacinadas. Um
morador disponibilizou a
casa como ponto de apoio
para a vacinação e para

recebimento de doações.
No bairro Portão Vermelho, mais de 420 casas
foram atingidas. Moradores perderam eletrodomésticos, móveis, roupas
e alimentos.
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LOMBO AO LEITE
Ingredientes
Lombo de porco de 1 kg
(aproximadamente)/Alecrim/Salvia/Alho em pasta
ou picado/Pimenta do reino/Sal/Azeite extra virgem
extra/1 l de leite integral
Sal/Pão italiano.

Modo de preparo
Limpar o lombo do eventual excesso de gordura, temperá-lo com a as
ervas frescas (pode usar
também as desidratadas,
mas as frescas garantem
gosto mais intenso) trituradas com uma faca afiada
Junte o alho picado o sal
e a pimenta do reino e
espalme o composto no
lombo em sua totalidade.
Esquente o azeite em uma
ampla panela e deixe o
lombo fritar até ficar bem
corado.
Acrescente todo o leite e
deixe cozinhar por uma
hora em fogo médio baixo
e com a penela tampada
Verificar de tempo em
tempo que o líquido não
se seque.
Se no final de uma hora o
molho estiver ainda muito liquido deixe a panela
destampada por mais 10
minutos.
O molho deve resultar mediamente grosso.
Fatie o lombo e sirva nos
pratos onde colocarás
fina sfatias de pao italiano
torrado e cobertas pelo
molho do lombo.
Pode ser acompanhado
maravilhosamente por ervilhas ou espinafre cozidos.

Cabelo novo! Thais Fersoza clareia os fios
e adota visual ‘morena iluminada’: ‘Amei’

T
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hais Fersoza deu uma
repaginada
no cabelo e mudou a coloração
dos fios. Na web,
a atriz mostrou o
resultado da transformação e ganhou elogios.
Thais Fersoza
começou
2021
de cabelo novo.
A atriz, que antes
ostentava os fios
escuros, apostou
em mechas mais
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Marina
Ruy
Barbosa
e
Xande
Negrão
estão separados
após 5 anos de
relacionamento,
sendo
3
de
casados. ‘Os dois
estavam vivendo
realidades muito
distintas e vinham
há meses tentando
achar uma solução
para
resolver
essa
questão’,
afirmou a portavoz da atriz em
comunicado

Ingredientes
200 g de bife de contrafilet
ou alcatra/4 colheres de
sopa de óleo/2 colheres de
sopa de extrato de tomate
2 colheres de chá de alecrim/Orégano a gosto/Sal
a gosto/1 colher de manteiga.

Modo de preparo

QUENTÃO DE VINHO
Ingredientes
2 l de vinho tinto suave/1
copo de água 200 ml/
Meio copo de cachaça/1
1/2 copo de açúcar/2
pauzinhos de canela/12
cravos (ou a gosto)/8 rodelinhas de gengibre (ou
a gosto).

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes ao fogo em uma panela.
Depois que levantar fervura, deixe por mais 10 minutos.
Está pronto é só servir.
Tomar a bebida quente.

claras para realçar
o tom da pele.
No
Instagram,
ela mostrou o
resultado
da
transformação
para os seguidores.
“Finalmente,
morena iluminada!
Um dia intenso
de
trabalho
e o resultado
compartilho aqui
com
vocês!”,
escreveu na última
segunda-feira
(12).

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão se separam
após cinco anos de relação: ‘Realidades distintas’

BIFE DE CARNIÇA

Tempere o bife com sal.
Em uma frigideira funda
(ainda sem fogo), ponha o
bife e despeje o óleo em
cima, ponha o extrato em
cima, distribua a manteiga,
ascenda o fogo.
A partir que for fritando,
acrescente o alecrim e o
orégano.
Frite até dar a aparência
de queimado e virar um
molho (o bife não vai queimar, só da aparência de
queimado).
E está pronto o bife de carniça.
Sirva com arroz ou pão.
E um vinho seco tinto ou
branco.
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oficial.
Acabou
o
casamento
de
Marina
Ruy
Barbosa e Xande
Negrão. A portavoz
da
atriz
confirma que a
decisão definitiva
pela
separação
ocorreu
no
réveillon e que
o “trabalho e a
distância
física
foram
fatores
decisivos
para
chegarem a essa
situação”.

Viviane Araujo exibe curvas em foto de
biquíni e web reage: ‘Respeitem um corpo’
Aos 45 anos,
Viviane Araujo
postou foto de
biquíni branco,
empinando
o bumbum e
ostentando
o
corpo em forma.
Viviane Araujo
deu
start
no
verão e se jogou
na moda praia.
Para curtir a
temporada
de
calor com estilo,
a atriz escolheu
um biquíni fio-

dental e atualizou
o
Instagram
com uma foto
mostrando
o
bumbum. A peça
está de volta
nas
tendências
beachwear
e
se
tornou
o
queridinha
das
famosas.
“Vamos
pegar
um solzinho!!!!”,
escreveu a artista,
acompanhada das
hashtags #vida e
#sol.
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Bolo gelado fácil
Ingredientes
1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata
de leite condensado vazia
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de preparo
Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma
de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos,
ou até que enfiando um
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na
água e dissolva em banho
maria.
Bata no liquidificador com
os ingredientes restantes,
menos o coco.
Forre a fôrma em que
assou o bolo com papel
alumínio, alisando bem, e
despeje metade do líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por
2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe
o coco.
Sirva em seguida.

Repolho refogado
Ingredientes
1 repolho médio (mais ou
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro partes e elimine o miolo
duro.
Corte em tiras não muito
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por
alguns minutos, para retirar
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o
repolho esteja cozido, mas
não macio demais (mais
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.

HORA

Adonias Soares Silva EPP, inscrita no CNPJ n°13.038.787/000122, torna público que obteve da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Magé, mediante o processo n° 28.987/2020 a
Concessão da Licença de Operação – LO n° 0256, aprova o
Comércio Varejista de Gás Liqüifeito de Petróleo (GLP), com
base no Certificado de Aprovação n°. CA-020928/11 concedido pelo 2° GSFMA do Corpo de Bombeiros de Magé, na Rua
Alcides Crisostomo Vargas, 133 – Lote 17A – JD. Gandé –
Magé/RJ. Emitida em 15/12/2020 com validade até 15/12/2025
Coordenadas Geográficas: 22° 34’ 54.32”S 43°3’5.04”O
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Ajude-nos a manter
a cidade limpa.
Não jogue lixo nas ruas!
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
ATOS OFICIAIS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 01/01/2021.
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
PORTARIA N.° 53, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ALESSANDRA TITO DIAS TAVARES ROCHA para
RESOLVE:
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a
contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 50, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR SUELLEN ALVES PAULINO para exercer o PORTARIA N.° 54, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de NOMEAR SERGIO ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI
01/01/2021.
para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar
II, a contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 51, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR MAURO LUIZ DE MESQUITA para exercer o PORTARIA N.° 55, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, a contar de NOMEAR LUIZ CARLOS CRUZ CATALÃO para exercer o
01/01/2021.
cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
01/01/2021.
PORTARIA N.° 52, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR LIDIANE SUISSO SILVA DA ROSA para exercer o PORTARIA N.° 56, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de NOMEAR ANDERSON MARTINS RIBEIRO para exercer o

cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
01/01/2021.
PORTARIA N.° 57, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JOÃO CLAUDIO PINTO para exercer o cargo em
comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 58, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR DIOGO MARTINS DE FREITAS para exercer o
cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
01/01/2021.
PORTARIA N.° 59, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR DIANA REIS DE CASTRO para exercer o cargo em
comissão de Assessor da Presidência, a contar de 01/01/2021.
Nova Iguaçu, 12 de janeiro de 2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente
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