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Criminosos armados invadem bar perto do campo de futebol e sentam o dedo. Outras três pessoas ficaram feridas.
Alvo dos atiradores era homem envolvido com a milícia da região. Os mortos foram identificados como Wendel
Carvalho da Silva, João Batista Lourenço da Silva e Roberto Guedes de Andrade.

Executado
na escada

7
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REPRODUÇÃO

DRFC estoura esquema
de roubo de combustíveis
Dois suspeitos de receptação foram presos por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) em Duque de Caxias. Policiais encontraram cerca de 43 mil litros de óleo primário no local.
7

Suspeito de envolvimento com a milícia em
Nova Iguaçu é assassinado à luz do dia. Segundo informações, vítima já foi presa em operação contra grupo paramilitar.
7

Governo fiscaliza
beneficiários do
Bolsa Família
após as eleições
3

RJPET lança
calendário de
campanhas
deste ano
4
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!!!

Hora

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

O abraço especial deste sábado (9) da Resenha Cultural & Cia
vai para Sil Lis, de Nova Iguaçu.
Aniversariante do dia, a escritora, poetisa e produtora
cultural festejará a data em família. Esposa de outra fera
da literatura, Moduan Matus, Sil é um dos destaques da
arte & cultura na Baixada Fluminense. Parabéns, Sil Lis!
Aquele Abraço!!!

MARCOS SACRAMENTO

Durval Borges
aniversaria

faz show “Em Casa no Rival”
DIVULGAÇÃO

Marcos Sacramento (foto) inicia 2021 com show que leva ao
palco do Teatro Rival Refit suas
composições de quarentena. Parcerias inéditas com Tiago Torres
da Silva, composições criadas durante a pandemia e grandes clássicos conhecidos na voz do cantor
compõem o roteiro do show. O artista será acompanhado por Luiz
Flavio Alcofra no violão, Netinho
Albuquerque na percussão, Pedro
Aune no baixo e Daniel Vasques
no sax e nas programações. O
espetáculo terá outras surpresas
também. Afinal de contas, como
disse o jornalista e escritor Ruy
Castro, “não há nada que Marcos
Sacramento não possa cantar”.
A transmissão vai rolar no canal
do Youtube do Rival Refit, dia 22
deste janeiro, das 20h às 22h.

Neste sábado (9), a
casa do músico, cantor
e compositor, Durval
Borges, será uma festa
só. Aniversariante do
dia ele promete celebrar a data com alegria
e muito axé ao lado
da esposa Jacqueline
Rodrigues e demais
familiares. Feliz Dia,
Dudu!!!

O SOMBRA

CRISE NO SAMBA

Junior Schall: “Temos um
campo de incertezas no carnaval”

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Leitora quer
comer saco de boi

DIVULGAÇÃO

O agente aqui da coluna, Cão Farejador traz
uma nova. Dona Neusa
Flor de Campos, leitora do SOMBRA “desde
muito tempo”, conforme
suas palavras, manda dizer que está procurando

um bar ou restaurante
que sirva testículos, ou
saco de boi, nas refeições. Dona Neusa confessa que é apaixonada
pelo prato exótico e pouco vendido nos estabelecimentos comerciais.

Cerveja e testículos
com amigos

Experiente diretor e carnavalesco do Rio abriu o coração no papo com a “Resenha dos Sambistas”

JOTA CARVALHO

O

jota.carvalho@yahoo.com

EXPEDIENTE

diretor de carnaval
Junior Schall participou na quinta-feira (7) da live “Resenha dos Sambistas” com
Junior Escafura, no site
Carnavalesco. Durante o
papo, ele falou sobre a saída do Paraíso do Tuiuti e
deu sua visão sobre o momento em que vivem os
profissionais do carnaval.
“A classe artística do carnaval está sofrendo muito,

está machucada. Hoje, nós
que somos apaixonados e
militantes do carnaval vivemos um campo de incertezas enormes. A gente
chegou em um ponto que
toda vontade de fazer carnaval quer acontecer, mas
o universo ao redor está
impossibilitando. Precisamos nos recriar a cada
ciclo de 24 horas. Busco
outras formas de trabalhar, compartilhar saberes
e narrativas de carnaval.
Sei de várias pessoas que
estão com essa angústia

e faca no peito. Falo com
muita tristeza no coração,
mas temos um campo de
incertezas no carnaval.
Hoje, eu preciso me adequar com a vida que preciso ter para manutenção do
meu lar”, disse.
Schall reafirmou que o
desligamento do Paraíso
do Tuiuti aconteceu em
comum acordo. “Agradeço
ao Tuiuti pelo carinho. Foi
realmente comum acordo.
Quando falo que não estou mais no Tuiuti, como
em outras casas que pude

passar, fiz grandes amigos.
Tudo que foi acertado comigo foi cumprido. Tudo
ok, nota 10. Meu temor
era a questão da retomada
e não poder atender da forma que o Paraíso do Tuiuti
desejava, porque tenho que
correr aqui para ajudar em
casa. O carnaval está parado. Não tenho nenhum
convite e entendo o cenário
de hoje. A incerteza e cautela faz parte de todo mundo no carnaval”, afirmou.
(Fonte: Redação /
Carnavalesco)

Mais nova, Neusa
frequentou um bar em
Nova Iguaçu no qual
bebia cerveja com
amigos, amigas, namorava, ouvia música
nos finais de semana e,
claro, degustava testículo bovino ensopado
ou a milanesa. “Foi
amor no primeiro prato, na primeira mordi-

da”, conta a professora
aposentada. “Só não
lembro o nome do bar
e a rua que ficava. Se
alguém do SOMBRA
souber me diga se ainda funciona. Não vivo
mais na cidade, mas
irei de novo lá, se estiver aberto e vendendo
saco de boi”, finaliza
dona Neusa.

Bar não existe mais
Nota do SOMBRA –
Dona Neusa, grato por
ler o que a gente escreve
aqui no HORA H. Sinto
não poder ajudar a senhora na procura. O bar

fechou. Não é só a leitora
que gostaria de voltar ao
lugar e comer de novo o
prato. Muitos procuram
o espaço atrás do saco de
boi. Boa sorte!

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360 | WHATSAPP: 21 98037-1338
Presidente
José de Lemos
Diretor Presidente
José Roberto Ornelas de Lemos

(Im Memorian)

Editoria
Hélio Martins
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

CIRCULAÇÃO
BAIXADA: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis,
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica,
Itaguaí. SUL FLUMINENSE: Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin.
COSTA VERDE: Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGIÃO SERRANA: Teresópolis, Nova Friburgo. RIO DE JANEIRO: Centro e Áreas Metropolitanas.

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com
jornalhorah
Rua Alexandre Gama Correia, 37 Rancho Novo - RJ
CEP: 26013-190
SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

HORA

SÁBADO, 09 DE JANEIRO DE 2021

GERAL 3

ELEIÇÕES 2020

Governo fiscaliza candidatos
que recebem Bolsa Família
Norma também se aplica a beneficiários que doaram recursos a campanhas
REPRODUÇÃO

formações obtidas a partir
do cruzamento da base do
Cadastro Único de novemMinistério da Ci- bro de 2020 e da folha de
dadania publicou pagamentos de dezembro
ontem no Diário de 2020.
Oficial da União instrução
normativa com as regras
Cruzamentos
que devem ser aplicadas pede dados
los gestores municipais do
Também serão analisaBolsa Família para fiscali- dos os resultados dos cruzazar os beneficiários do pro- mentos de dados realizados
grama que tenham doado pelo Tribunal de Contas
recursos para candidatos ou da União e pelo Tribunal
prestado serviços às campa- Superior Eleitoral (TSE)
nhas eleitorais e apresentem referentes aos doadores de
patrimônio incompatível campanha eleitoral e aos
com as regras do programa. prestadores de serviços para
Entre as punições que campanha eleitoral nas eleipodem ser aplicadas está ções 2020, assim como as
a suspensão ou o cancela- bases de dados com as demento do benefício para clarações de bens dos canquem doou mais de meio didatos que participaram do
salário mínimo per capi- pleito.
ta mensal para campanhas
Em novembro, um levaneleitorais ou que apareça tamento similar feito pelo
como prestador de serviços Tribunal Superior Eleitoral
para candidatos e partidos. (TSE) apontou que mais de
A fiscalização também 31 mil pessoas que estão no
vai ser feita nos casos de Bolsa Família ou recebebeneficiários do Bolsa Fa- ram o auxílio emergencial
mília que foram candidatos estavam entre os sócios de
e declararam patrimônio fornecedores de campanha
incompatível com a condi- nessas eleições. Além disção de pobreza ou pobreza so, mais de 65 mil pessoas
extrema.
inscritas em programas soPara descobrir o quan- ciais, como o Bolsa Famítitativo de pessoas que se lia, fizeram doações eleitoencaixa no perfil, o governo rais que somam mais de R$
vai levar em conta as in- 54 milhões.
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O

Gestores municipais devem fiscalizar os beneficiários do programa que tenham doado recursos para candidatos

Benefício cancelado
ou suspenso
De acordo com a instrução normativa, terão o benefício cancelado a partir
de janeiro de 2021, as famílias que tenham integrante
identificado como doador
de recursos financeiros a
campanhas em montante per capita mensal igual
ou superior a dois salários
mínimos; e as famílias que

tenham integrante identificado como prestador de
serviços para campanhas
eleitorais cujos valores
mensais pagos sejam, em
montante per capita, igual
ou superior a dois salários
mínimos.
Já as famílias que tiverem integrante identificado
como doador de recursos
financeiros a campanhas
eleitorais em montante

per capita mensal superior
a meio salário mínimo e
inferior a dois salários mínimos ou que tenham integrante identificado como
prestador de serviços para
campanhas eleitorais cujos
valores mensais pagos
seja, em montante per capita, superior a meio salário mínimo e inferior a dois
salários mínimos, terão o
benefício bloqueado em

fevereiro para averiguação
da situação.
Nesse caso, para desbloquear o benefício, a família
terá que realizar nova atualização cadastral e manter
o perfil de permanência no
Bolsa Família. Se a atualização cadastral não for realizada até o dia 14 de maio
de 2021, o benefício será
cancelado a partir do mês
de junho.

CANCELAMENTO A PARTIR DESTE MÊS
No caso das famílias
que tiverem integrantes identificados como
candidatos eleitos nas
eleições de 2020, o benefício do Bolsa Família
será cancelado a partir de

janeiro de 2021. A reversão do cancelamento do
benefício poderá ser efetuada apenas pela Secretaria Nacional de Renda
de Cidadania, desde que
o responsável pela famí-

lia afirme que o candidato eleito não faz parte
da composição familiar,
excluindo-o de seu cadastro, ou que não tomou
posse do cargo ou que a
família tenha realizado

a atualização cadastral e
mantenha o perfil de permanência no Programa
Bolsa Família. Caso o
candidato tenha tomado
posse o cancelamento do
benefício é irreversível.

Normas para vidros de vans
Fiocruz pede à Anvisa
intermunicipais entram em vigor uso emergencial
Começam a valer
amanhã as regras para
a transmissão luminosa
- quantidade de luz visível que pode passar pelo
vidro - nas vans intermunicipais. As normas
foram estabelecidas pelo
Departamento de Transportes Rodoviários do
Estado do Rio de Janeiro
(Detro-RJ) em portaria
publicada em 12 de novembro, no Diário Oficial. A medida tem como
objetivo garantir a segurança dos passageiros,
uma vez que as porcentagens de transmissão
luminosa interferem diretamente na visibilidade
do motorista.
De acordo com a regulamentação, a transmissão luminosa de para-brisas e vidros laterais
dianteiros não poderão
ser inferiores a 75% para
os vidros incolores e 70%
para os coloridos. No
caso dos vidros traseiros,
a transmissão não poderá
ser inferior a 70%. Está
proibida a aplicação de
películas refletivas (espelhadas) em qualquer
área envidraçada do veículo.

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

A norma proíbe a aplicação de películas
espelhadas em área envidraçada do veículo

Aplicação
de película
A aplicação de película
não refletiva está permitida nas áreas envidraçadas laterais, com transparência mínima de 70%.
Neste caso, deverão estar
gravadas na película a
marca do instalador e o
índice de transmissão luminosa existentes. Conforme determinado na
portaria, essas informa-

ções precisarão ser visíveis pelos lados externos
dos vidros, para facilitar
a fiscalização.
A verificação dos índices de transmitância
luminosa será realizada
conforme
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio do
medidor de transmitância luminosa, equipamento destinado à me-

dição, aprovado pelo
Inmetro e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
Nas fiscalizações e
vistorias, o motorista
deverá apresentar a nota
fiscal da empresa instaladora da película, com
as especificações e demarcações da chancela
que qualifica a transparência, para verificação
com o medidor de transmitância luminosa. Caso
o aferido seja inferior ao
informado pela empresa,
será somado o percentual
de 7% ao índice medido.
Se o resultado ainda não
atingir o valor determinado na portaria, será
aplicada multa e aberto
processo administrativo,
para apuração e envio à
Delegacia de Defraudações.
Em outubro do ano
passado, os agentes do
Detro-RJ participaram
de ação educativa conduzida pela equipe da Polícia Rodoviária Federal
(foto), que demonstrou
procedimentos
sobre
como operar o equipamento destinado à medição.

da vacina de Oxford

A Fiocruz soloiticou à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o uso emergencial da
vacina contra a Covid-19
desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e
pela Universidade de Oxford. O pedido feito ontem é para 2 milhões de
doses que devem ser importadas do laboratório
Serum, sediado na Índia.
A agência informou
que o prazo para a análise
do pedido é de dez dias.
Já a avaliação do pedido
de registro definitivo é

feita em até 60 dias. Em
meados de dezembro, a
Diretoria Colegiada da
Anvisa aprovou as regras
para a autorização temporária de uso emergencial,
em caráter experimental,
de vacinas contra a Covid-19.
Também ontem, a Anvisa recebeu o pedido de
uso emergencial da CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac
em parceria com o Instituto Butantan. O prazo
para análise é o mesmo:
dez dias.
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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.
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.

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

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.
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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 será realizada amanhã em shopping da Zona Oeste do Rio

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

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

A

Secretaria
de
Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento, através
da Subsecretaria RJPET,
lança amanhã 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 nosso estado, para que mais
famílias tenham a chance de encontrar seu novo
melhor amigo”, explicou
o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

tas, participar do projeto
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 con-

tinua sendo uma de nossas 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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FLAMENGO

“A intensidade é a mesma”
Bruno Henrique aponta semelhança entre treinos de Ceni e Jesus
ALEXANDRE VIDAL / FLA

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

A

derrota do Flamengo para o
Fluminense virou
pauta para todos os jornais que comentam sobre
o futebol brasileiro. A
maneira como o Rubro-Negro foi derrotado no
Maracanã chamou atenção dos torcedores pela
péssima atuação do elenco na segunda etapa da
partida. Já na sexta-feira
(8), o atacante do Fla,
Bruno Henrique, concedeu entrevista coletiva
Técnico perdeu títulos e ainda não caiu nos braços da torcida
no CT e falou sobre a se“A intensidade dos ge Jesus. Desde quando
melhança que ele obser- Para ele, a intensidade é a
vou nos treinos de Rogé- mesma entre os métodos treinos do Ceni é a mes- o Mister saiu, não tíma dos treinos com Jor- nhamos treinamentos e
rio Ceni com Jorge Jesus. dos dois técnicos.

jogos da forma que estamos com o Rogério.
É normal cairmos de
rendimento no segundo
tempo, mas o nível de

entrega no dia a dia está
sendo 100%. Não vejo
que esteja faltando intensidade nos treinos”,
afirmou.

TORCIDA AINDA NÃO ACREDITA
Desde que chegou
ao Flamengo, Rogério
Ceni ainda não conquistou a torcida rubro-negra. O treinador foi
eliminado da Copa do
Brasil e Libertadores
com o Clube da Gávea
e caiu de rendimento no
Brasileirão nas últimas
rodadas. O time deixou
de conquistar pontos importantes no campeonato
nacional e viu a distância

para o líder São Paulo
aumentar.
Contudo, mesmo com
a derrota, o Flamengo precisa criar forças
e focar no duelo que
vem pela frente. Neste domingo (10), às 16h
(horário de Brasília), os
comandados do técnico
Rogério Ceni encaram o
Ceará, no Maracanã, em
confronto valido pela 29ª
rodada do Brasileirão.

Luxemburgo valoriza bravura
do time no empate em Goiânia
Na estreia do técnico
Vanderlei Luxemburgo,
o Vasco da Gama foi até
Goiânia, empatou sem
gols com o Atlético-GO
e somou um ponto importante para a sequência do
Campeonato Brasileiro. O
resultado obtido na noite da última quinta-feira
(07/01) fez o Cruzmaltino
ultrapassar o Bahia e deixar o incômodo Z4 do torneio nacional.
Ao término da partida,
em entrevista coletiva,
o experiente comandante cruzmaltino exaltou a
bravura do time diante do
Dragão. Na avaliação de
Vanderlei Luxemburgo,
os jogadores honraram a
camisa vascaína no Estádio Antônio Accioly e
deram orgulho aos torcedores.
“Vocês viram o Vas-

co como tem de ser. O
jogador tem de entender
o que significa jogar no
Vasco. Falei que hoje era
a oportunidade de subir
na tabela. Vamos recuperar com calma. O importante é o sentimento: o
torcedor pode enaltecer o
que viu na rede social. Os
torcedores viram um time
aguerrido, mas houve erros. É normal. Mostramos
para o torcedor que vamos
honrar a camisa do clube.
Se não honrar, eu chego
duro nele”, declarou o
treinador.
Quando perguntado sobre o rendimento do time,
o treinador não poupou
elogios para a atuação na
etapa inicial, porém reconheceu a queda de rendimento no segundo tempo. Esse fato, porém, não
preocupa Vanderlei Lu-

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

“Honraram a camisa do Vasco”, disse o comandante

xemburgo. O comandante
acredita no crescimento
do desempenho da equipe.
“Eu sabia que a equipe
poderia ter uma queda de
rendimento no segundo
tempo. Trabalhamos o
time técnica e taticamente para inibir a transição
rápida deles. Fizemos

marcação adiantada, especialmente no tiro de meta.
Com a nossa transição defensiva, dominamos. Finalizamos nove vezes. No
segundo tempo, era esperado cair. Fiz as trocas, e
aí eles estavam forçando
muito em cima do Henrique. Temos de melhorar

a nossa intensidade. Não
só quem sai jogando, mas
quem entra também. Estivemos perto do resultado,
mas eles tiveram as melhores chances”, afirmou
Luxemburgo, enaltecendo
na sequência as atuações
de Juninho e Talles.
“Falei para o Talles que

ele tinha de driblar, ele é
diferente. Ele já começou
a fazer uma graça, eu gostei. O Juninho tem personalidade, é um grande
jogador, pois ele limpa as
jogadas, quebra as linhas
e tem bom passe. Tem potencial grande”, finalizou
o experiente comandante.

Flu: Fred treina normalmente na reapresentação
O Fluminense voltou
aos treinos na sexta-feira
(8) após a vitória no clássico contra o Flamengo.
Ainda sob o comando do
auxiliar Ailton Ferraz,
os tricolores receberam
uma boa notícia.
O atacante Fred trabalhou
normalmente
com o elenco. O jogador saiu de campo no
Maracanã com um desconforto na coxa e provocou apreensão nos
torcedores.
Após a partida, Aílton Ferraz acalmou os
tricolores e afirmou que
Fred não seria problema.

Agora, o atacante inicia
a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense só
volta a campo na quarta-feira, quando enfrentará o Corinthians,
em São Paulo. O confronto é direto por uma
vaga na zona de classificação para a Libertadores.
Na sétima colocação,
os tricolores estão com
43 pontos, um a menos
que o Palmeiras. Só que
os paulistas estão embalados, quatro pontos
atrás dos cariocas.

MAILSON SANTANA / FLU

Capitão e ídolo se movimentou bem na volta ao batente
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XÔ, CORONAVÍRUS!

Brasil tem 7.096.931 milhões
de pessoas curadas da Covid-19
No mundo, 29 milhões de infectados se recuperaram e voltaram a viver bem
JOTA CARVALHO

O

jota.carvalho@yahoo.com

Brasil já registra
7.096.931
milhões de pessoas
curadas da Covid-19. No
mundo, estima-se que
pelo menos 29 milhões
de pessoas diagnosticadas
com Covid-19 já se recuperaram. O número de
pessoas curadas no Brasil
é superior à quantidade
de casos ativos (664.244)
que são os pacientes em
acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa
a grande maioria do total de casos acumulados
(89,1%). As informações foram atualizadas
às 17h30 da quinta-feira
(07/01) e enviadas pelas
secretarias estaduais e
municipais de Saúde.
A doença está presente em 100% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das
cidades (3.569) possuem
entre 2 e 100 casos. Em
relação aos óbitos, 5.033
municípios tiveram registros (90,4%), sendo
que 791 deles apresentaram apenas um óbito
confirmado.
O Governo do Brasil
mantém esforço contínuo
para garantir o atendimento em saúde à população,

em parceria com estados
e municípios, desde o início da pandemia. O objetivo é cuidar da saúde de
todos e salvar vidas, além
de promover e prevenir a
saúde da população.
Dessa forma, a pasta
tem repassado verbas extras e fortalecido a rede
de atendimento do Sistema Único de Saúde
(SUS), com envio de recursos humanos (médicos
e profissionais de saúde),
insumos, medicamentos,
ventiladores pulmonares,
testes de diagnóstico, habilitações de leitos de UTI
para casos graves e gravíssimos e Equipamentos
de Proteção Individual
(EPIS) para os profissionais de saúde.

CB ESTEVAM/CCOMSEX

O número de doentes libertos da doença vem crescendo nos hospitais brasileiros

MAIS DE 198 BILHÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
O Ministério da Saúde já destinou aos 26
estados e o Distrito Federal R$ 198,1 bilhões,
sendo que desse total
foram R$ 134 bilhões
para serviços de rotina do SUS, e outros
R$ 64,1 bilhões para
a Covid-19. Também
já foram comprados e
distribuídos 27,2 milhões de unidades de
medicamentos
para

auxiliar no tratamento
do coronavírus, 306,8
milhões de EPI, mais
de 19,8 milhões de testes de diagnóstico para
Covid-19 e 79,9 milhões de doses da vacina contra a gripe, que
ajuda a diminuir casos
de influenza e demais
síndromes respiratórias no meio dos casos
de coronavírus.
O Ministério da Saú-

de, em apoio a estados
e municípios, também
tem ajudado os gestores locais do SUS na
compra e distribuição
de ventiladores pulmonares, sendo que já
entregou 12.949 equipamentos para todos os
estados brasileiros.
As
iniciativas
e
ações estratégicas são
desenhadas conforme
a realidade e necessi-

dade de cada região,
junto com estados e
municípios, e têm ajudado os gestores locais
do SUS a ampliarem e
qualificarem os atendimentos, trazendo respostas mais efetivas
às demandas da sociedade. Neste momento, o Brasil registra
77.961.673 milhões de
casos confirmados da
doença, sendo 87.843

mil registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24h.
Em
relação
aos
óbitos, o Brasil tem
200.498 mortes por coronavírus. Nas últimas
24h, foram registrados
1.524 óbitos nos sistemas oficiais, sendo que
1.027 óbitos ocorreram
nos últimos três dias.
Outros 2.543 permanecem em investigação.

Procon-Meriti registra quase 700 atendimentos jurídicos
Desde sua reabertura e
mesmo em meio a pandemia de covid-19, o Procon Meriti não parou de
atender a população. Seguindo os protocolos sanitários para o trato com
o consumidor e principalmente na proteção e no
direito do povo meritiense, o órgão bateu recorde
de atendimentos.
Depois de 13 anos fechado, a unidade reabriu
as portas em julho de
2020, na gestão do Prefeito Dr. João Ferreira Neto
(@prefeitodrjoao), e já

registrou 678 atendimentos, tendo 208 processos
abertos, 232 atendimentos online, 208 notificações entregues, 238 atendimentos resolvidos na
hora, 82 audiências realizadas e 18 acordos celebrados.
O subsecretário de
Defesa do Consumidor,
Sandro Moreira, destacou o trabalho que a
equipe vem realizando
na cidade: “Isso mostra
o comprometimento da
nossa equipe para levar
um atendimento de qua-

lidade para nossa população. São profissionais
dedicados e comprometidos com nossos munícipes”.
O Procon Municipal de
São João de Meriti conta
com um corpo jurídico,
composto por advogados
e atendentes, e funciona
de segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h, no Shopping do Jeans.
Endereço: Rua Egas
Muniz 22, Vilar dos Teles. WhatsApp 21 998978431. E-mail: procon@
meriti.rj.gov.br.

DIVULGAÇÃO

Reaberta há seis meses unidade não parou de atender a população

Japeri: matrículas da rede municipal começam na segunda
Os pais e responsáveis
legais precisam ficar atentos, pois a Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria
Municipal de Educação,
dará início às matrículas
escolares nesta segunda-feira (11). A expectativa é
de que quase 4 mil novas
vagas sejam geradas para
este ano letivo. Após uma
reunião extraordinária com
o Conselho Municipal de
Educação ficaram estabelecidas algumas mudanças
no calendário de matrícula.

A Primeira etapa será
para Educação Infantil, Ensino Fundamental Regular,
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Já para a creche o período
de matrícula começa no
dia 18 de janeiro. Os pais e
responsáveis podem comparecerem às unidades escolares desejadas até o dia
29 de janeiro.
As matrículas serão feitas apenas nas segundas,
terças e quartas, porém será
dividida em dois horários:

das 9h às 13h para Educação Infantil e Ensino Fundamental e das 16h às 19h
para Educação de Jovens e
Adultos.
Devido à pandemia do
novo coronavírus, a renovação de matrícula dos alunos vinculados à rede municipal de Japeri foi feita
de forma automática ainda
em 2020. De acordo com a
Prefeita Drª Fernanda Ontiveros, todos os protocolos
de prevenção ao novo coronavírus serão adotados para

garantir a segurança dos
moradores. “Pedimos que
todos os pais e responsáveis
usem máscara e cumpram
o distanciamento social ao
comparecerem às unidades
escolares para, assim, evitarmos a proliferação do
vírus em nosso município”,
declarou a gestora.
Atualmente, o município conta com 30 escolas,
4 creches públicas e cerca
de 15 mil alunos matriculados. A secretária municipal
de Educação, Professora

DIVULGAÇÃO

Com 30 escolas e 4 creches, a expectativa é de que
quase 4 mil novas vagas sejam geradas

Caroline Ontiveros, falou
sobre a expectativa da volta às aulas: “Vamos nos
programar, fazer todas as
matrículas e esperar orien-

tações das autoridades.
Queremos retornar o mais
rápido possível, mas que
seja um retorno responsável e seguro”, destacou.
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VIOLÊNCIA NA BAIXADA

Ataque a tiros deixa três
mortos em São João de Meriti
Outras três pessoas ficaram feridas durante ação criminosa em bar
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U

m ataque a tiros
deixou três mortosm e outros três
feridos, na noite da última
quinta-feiram, dentro de
um bar em Vilar dos Teles, São João de Meriti.
As vítimas baleadas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) do bairro e depois
transferidas para o Hospital Municipal.
Um dos mortos é Wendel Carvalho da Silva, conhecido como Bimbim,
de 24 anos. Testemunhas
contaram que ele era trabalhador e não tinha envolvimento com o crime.
João Batista Lourenço da
Silva, 31 e Roberto Gue-

des de Andrade, 35, morreram no local. Segundo
a PM, ele tinha anotações
criminais por porte de
arma, associação ao tráfico e porte de drogas. Já
João Batista tinha anotação por receptação. Nas
redes sociais, amigos comentaram que os dois homens não tinham envolvimento com o crime.
Já chegaram atirando
De acordo com a PM,
policiais do 21º BPM
(São João de Meriti) foram acionados para uma
ocorrência
envolvendo
um ataque criminoso em
um bar na Rua Assunção,
próximo ao campo de futebol Trio de Ouro. Ainda
segundo a polícia, testemunhas contaram que os

criminosos chegaram em
carro não identificado e
efetuaram os disparos.
Ainda segundo testemunhas, o alvo dos bandidos
era um homem envolvido com a milícia daquela
região. A PM informou
que os bandidos eram da
comunidade da Guacha,
em Belford Roxo. A Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense investiga o caso.
Em nota, a Prefeitura
de São João de Meriti informou que quatro pessoas feridas deram entrada
na emergência do Hospital Municipal. Wendel
Carvalho da Silva, já em
óbito, segundo a direção
do hospital. Jhonathan
Rosa da Silva e Paulo
Cesar Gonzaga foram es-

Wendel Carvalho já
chegou morto no
Hospital Municipal

tabilizados e transferidos
para o Hospital da Posse,
em Nova Iguaçu. Já Pedro
Paulo Ângelo dos Santos foi encaminhado para
o Hospital Adão Pereira
Nunes, em Saracuruna.
As duas unidades não divulgação o estado de saúde das vítimas.

João Batista Lourenço da Silva, de 31 anos,
e Roberto Guedes de Andrade, 35, morreram no local

HOMEM LEVOU 5 TIROS E SOBREVIVEU
Um dos baleados no
ataque a tiros o servidor público Paulo Cesar Gonzaga afirma que
ganhou a oportunidade
de ter uma nova vida.

Socorrido para o Hospital Municipal de São
João de Meriti e transferido para o Hospital
Geral de Nova Iguaçu
(HGNI), ele levou tiros

de raspão na cabeça,
ombro, costela, mão e
perna e recebeu alta na
manhã de ontem
Ainda abalado com
a tragédia, disse que

Suspeito de
ligação com
a milícia é
executado em
Nova Iguaçu

Um homem identificado
como Thiago foi assassinado a tiros na tarde da última
quinta-feira, no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu. O
crime aconteceu na localidade conhecida como Morro da Chaminé.
De acordo com as primeiras informações, a vítima havia sido presa numa
das operações contra mili-

foi ao bar para buscar
comida. Ele diz que o
ataque criminoso foi
rápido e ninguém teve
tempo de reação. “O
carro embicou aqui

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

sem dar tempo de reação. Foram muitos
disparos. Me abaixei
ali e quando vi que não
parava, me levantei e
corri”, disse. O homem

PM é preso por homicídio
Um policial militar foi
preso na madrugada da
última quinta-feira depois
de matar um homem a tiros na Praça de Alimentação do Bosque dos Cambucás, em Guapimirm.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 34º BPM
(Magé) foram acionados
para verificar a ocorrência
de tiros na região e houve
confronto. No local, encontraram o PM armado
e um homem baleado. A
vítima chegou a ser socorrida para o Hospital
Estadual Adão Pereira
Nunes, mas não resistiu
aos ferimentos. Na ação,
foram apreendidas uma
pistola, um revólver e seis
munições. Um agente que
atendia a ocorrência ficou
ferido e foi socorrido para
o Hospital Municipal de
Guapimirim. O estado de

cianos que atuam na região.
Thiago, segundo a polícia,
era suspeito de envolvimento com o grupo paramilitar. Ele foi executado na
escada de uma residência
com diversos disparos que
atingiram principalmente a
cabeça. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o
caso.

contou ainda que conhecia um dos mortos.
Segundo ele, a vítima
era um trabalhador e
não tinha envolvimento com o crime.

saúde dele é estável.
Ainda segundo a corporação, agentes do 34º
BPM (Magé) foram acionados para verificar a
ocorrência de tiros na região.
Em nota, a assessoria
da Polícia Militar informou que “a 3ª Delegacia
de Polícia Judiciária Militar (DPJM) foi acionada
e deu início aos procedimentos internos. O militar
está internado no Hospital
Central da Polícia Militar (HCPM), onde ficará
custodiado até ter condições de ser transferido
para a Unidade Prisional
da Polícia Militar, em Niterói. Ele vai responder a
Inquérito Policial Militar
(IPM), bem como ao Inquérito por parte da Polícia Civil, referente ao
Homicídio”.

DRFC estoura distribuidora que receptou carne roubada
Resultado de um trabalho de inteligência, agentes
da Delegacia de Roubos e
Furtos de Carga (DRFC)
localizaram uma carga de
alimentos roubada da empresa JBS em uma rede de
supermercados e em uma
distribuidora de alimentos
em Itaboraí. Os dois estabelecimento revendiam os
produtos para comércios
do município do Rio e Região Metropolitana. alor
do roubo se aproxima de
R$ 1 milhão.
O roubo ocorreu na vés-

pera de Natal, por volta
das 20h, na BR-070, na
cidade de Várzea Grande,
no Mato Grosso. Aproximadamente 28 toneladas
de carnes da JBS, no valor
de cerca de R$ 968.642,40,
foram saqueadas. O crime
foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Várzea
Grande (MT).
Policiais da especializada compareceram até o
Mercado Adonai de Inhoaiba, em Campo Grande,
onde foram encontradas
diversas caixas com carne

da marca Friboi estocadas
no frigorífico. O proprietário do local e o gerente de
compras prestaram depoimento. Eles vão responder
por receptação qualificada
em liberdade.
Após coleta de informações, a equipe da DRFC
realizou verificação na empresa RF Distribuidora de
Alimentos, localizada na
Rua José Leandro, em Itaboraí, onde foi encontrada
grande quantidade de carne suspeita.
Já com as documenta-

DIVULGAÇÃO

ções entregues, os policiais procuraram a JBS,
que confirmou o lote dos
produtos roubados. Além
disso, os agentes verificaram que a nota apresentada
tinha sido falsificada pela
distribuidora para “esquentar” a carga. O material recuperado ainda será
contabilizado e devolvido
O material foi encontrado em uma distribuidora de
à empresa.
alimentos, que revendia para estabelecimentos comerciais
Antônio José Fernandes
Bartholazzi, dono da RF presos em flagrante por re- nai informou que comprou
Distribuidora de Alimen- ceptação qualificada e uso a mercadoria do Frigorifico RF, onde já possui catos, e Thiago Luiz Barbo- de documento falso.
Em
nota,
o
grupo
Adodastro há mais de 2 anos.
sa da Silva, gerente, foram

HORA

8 GERAL

SÁBADO, 09 DE JANEIRO DE 2021

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.

DIVULGAÇÃO

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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Cidades do RJ registram
novos óbitos pela Covid

PANDEMIA

Mortes aconteceram em Angra dos Reis, Volta Redonda, Paraty e Valença.
Informações foram passadas pelas Secretarias Municipais de Saúde
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O

ntem, 11 novas
mortes causadas
por coronavírus
foram registradas no Sul
e Costa Verde Fluminense. Os óbitos aconteceram
em Angra dos Reis, Volta
Redonda, Paraty e Valença. As informações foram
passadas pelas Secretarias
Municipais de Saúde.
Em Angra dos Reis, as
vítimas são dois homens,
de 73 e 63 anos, e uma
mulher, de 83. O total de
mortes na cidade chegou

a 285. Ao todo, 9.709 moradores de Angra já tiveram a doença, sendo que
8.705 são considerados
recuperados.
Em Volta Redonda, cinco mortes pela Covid-19
foram confirmadas, mas
o governo municipal não
divulgou detalhes dos pacientes. Com isso, o número total de óbitos subiu
para 321. Ao todo, 14.207
pessoas foram infectadas
pela doença no município. Entretanto, 11.803
pacientes estão recuperados.
Paraty registrou os óbitos de um homem, de 54

anos, e de uma mulher, de
62. Ao todo, já ocorreram
55 mortes por coronavírus na cidade. Em Paraty,
1.798 casos confirmados,
sendo 1.695 recuperados.
Mais de 2
mil infectados
Já em Valença, a vítima
é um homem de 61 anos
que estava internado no
Hospital Escola. Agora,
são 44 mortes por coronavírus no município. Com
os novos casos confirmados, a cidade chegou
2.399 infectados pela doença. O número de pessoas curadas está em 1.654.

Paciente de 61 anos estava internado no Hospital Escola de Valença

Agropecuária: Barra do Piraí está
no ranking das 11 melhores cidades
Pesquisa
realizada,
anualmente, pela consultoria Urban Systems,
para a revista Exame, e
divulgada para o grande
público, apontou as 100
melhores cidades brasileiras para se investir na
agropecuária. E Barra
do Piraí aparece na 58ª
colocação no país; é a
sexta no estado e a primeira na região Sul Fluminense.
Os números, segundo
a revista, se referem a
2020 e são baseados em
fatores como empregos
no setor com média e
alta remuneração, crescimento e elevação da
produtividade da produção da lavoura permanente,
crescimento
e produtividade da produção da lavoura temporária, crescimento da
produção pecuária, crescimento das exportações
e empregos como um
todo no setor.
De acordo com os dados, a primeira colocação do ranking fica com

DIVULGAÇÃO/PMBP

Barra do Piraí aparece na 58ª colocação no país e na 6ª no estado

Juazeiro (BA), com potencial para agricultura
irrigada, com destaque
para a fruticultura. Em
segundo está Petrolina (PE), e, em terceiro,
Brusque (SC). O estado
do Rio de Janeiro aparece com 11 municípios, com destaque para
Duque de Caxias, que
é a primeira colocada,
seguida por Petrópolis,
Nova Friburgo, Campos
dos Goytaquazes, São
Gonçalo e Barra do Piraí.

Segurança
política e jurídica
Para o prefeito de Barra
do Piraí, Mario Esteves, o
destaque se deve por conta, principalmente, das
“condições logísticas e
segurança política e jurídica em que o município
vive”.
“Primeiro, Barra do Piraí reúne todas as condições de logística – como
estradas, indústrias de
transformação do setor
agro, como Vigor e Landim; proximidade a um

Resende: motociclista
é arremessado após
colidir com carro
Um motociclista, de 24
anos, ficou ferido depois
de bater em um carro e ser
arremessado do veículo
em Resende.
A colisão aconteceu
no fim da tarde da última
quinta-feira, na Rua Hos-

tílio de Souza, no bairro
Itapuca. Uma câmera de
monitoramento registrou o
momento da colisão.
O motociclista bate na
caçamba do carro de uma
empresa de entrega de botijões de gás e é arremes-

grande mercado, que é
conhecido como o sexto
‘estômago’ do mundo,
que é o Rio de Janeiro.
Depois, que a segurança
política e jurídica que o
município vive também
favoreceu a este índice
superar muitas cidades.
E, não podemos nos esquecer que, a a fertilidade
dos solos e tradição agropecuária, desde o ciclo do
café, também foram fatores fundamentais”, comemora o chefe do Executivo.

Porto Real tem
alerta de risco de
animais silvestres
em vias públicas
O setor de Vigilância
Sanitária, em parceria
com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, realizou ontem o recolhimento das
carcaças de três filhotes
de capivaras, que foram
encontradas sem vida na
Estrada Floriano/Porto
Real. A suspeita é que
os animais tenham sido
atropelados. Após o recolhimento, as carcaças
foram destinadas para
um local apropriado da
secretaria de Obras.
A Secretaria Municipal
de Ordem Pública desta-

cou que neste período do
ano é comum que haja
a movimentação de animais silvestres pela área,
principalmente por estar
próxima ao rio Paraíba
do Sul. Por isso é preciso
a atenção dos motoristas
que frequentam a via. O
setor também informou
que realizará a sinalização vertical e horizontal no local, e que além
disso, a implantação de
outros dispositivos para
a prevenção de acidente
envolvendo animais silvestres está sendo estudada.
DIVULGAÇÃO/PMPR

Museu de Arte Moderna de Resende

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

sado. Em seguida, ele gira
várias vezes no ar, bate no
teto de outro veículo e cai
no chão.
De acordo com o CorCâmera registra momento em que motociclista se choca com carro
po de Bombeiros, a vítima
teve ferimentos graves e pital de Emergência. Por to ficou lento e a via ficou após o atendimento à vítifoi encaminhada para Hos- conta do acidente, o trânsi- interditada, sendo liberada ma.

HORA

10 ATOS OFICIAIS

BOLO DE CHOCOLATE
COM COCO
Ingredientes
Para a massa:
6 ovos; 100gr de côco
ralado sem açúcar;
6 col de cacau em
pó; 2 col de óleo de
côco; Adoçante a
gosto (usei 6 colheres); 1 col (sopa) de
fermento em pó (bem
cheia).
Para a calda:
1 lata de creme de
leite (pode ser sem
lactose ou integral ou
light); 4 col (sopa) de
cacau em pó; Adoçante a gosto (usei

Modo de preparo
Preparo da massa:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, deixando o fermento por último.
Unte uma forma com
furo no meio com
óleo de côco e o cacau em pó.
Leve ao forno médio
por cerca de 35min
(faça o teste do palito). Desenforme e reserve.
Preparo da calda:
Misture todos os ingredientes e leve ao
fogo até que fique
uma calda homogênea e lisinha.
Acrescente a calda
ao bolo e delicie-se.

BOLO DE FRUTAS
Ingredientes
03 ovos; 05 bananas
nanica bem maduras;
02 xícaras de aveia
em flocos; ½ copo de
ameixas secas picadas; ½ copo de tâmaras picadas; ½ copo
de nozes e avelãs
picadas; 01 banana
picada não tão madura (para juntar por
ultimo); ½ copo de
uvas passas claras;
02 colheres de sopa
de cacau em pó; 01
colher de sopa de fermento.

Ajude-nos a manter
a cidade limpa.
Não jogue lixo
nas ruas!
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato das Instituições
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Município de
Belford Roxo - RJ, presidida pelo Sr. André Silva Prata,
RG 11987571-4, DETRAN-RJ, CPF: 030.283.397-81-53,
Brasileiro, Casado, Teólogo, Residente na Rua Vereador
Geraldo Duarte, nº 08- Bairro Xavantes - CEP 26.160-040,
convoca todas as Instituições Beneficentes, Filantrópricas e
Religiosas do Município de Belford Roxo, a ser realizada às
10h00m do dia 30 de janeiro de 2020, na Rua dos Soldados,
no 23, Bairro Xavante - CEP 26.160-040, Belford Roxo - RJ,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Fundação
da Entidade; 2) Apreciação e Aprovação do Estatuto
da Entidade; 3) Eleição e Posse da Diretoria Executiva,
Delegados Representantes e Conselho Fiscal Efetivos e
Suplentes da Entidade; 4) Filiação à Federação respectiva.
Belford Roxo, 09 de Janeiro de 2020
André Silva Prata
Presidente da Comissão Pró-Fundação
Att
Anderson S Prata
Servidor Público Federal
Pós graduando na Escola de Magistratura do RJ

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.° 34, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JOAO JORGE MORAES para exercer o cargo em
RESOLVE:
comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 29, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
PORTARIA N.° 35, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR LUCAS FARIAS SILVA para exercer o cargo em NOMEAR CARLOS ALEXANDRE DO VAL CORREA para
comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de 01/01/2021. exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a
contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 30, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JOSE ALEXANDRE MARQUES LEAL para exercer PORTARIA N.° 36, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de NOMEAR MICHEL DOUGLAS DA SILVA BERNARDO para
01/01/2021.
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, a
contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 31, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR CARLOS HENRIQUE DE ANUNCIO para exercer PORTARIA N.° 37, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de NOMEAR ALEXANDRE FERREIRA DA SILVEIRA para
01/01/2021.
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a
contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 32, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR LEANDRO ALVES FERREIRA para exercer o PORTARIA N.° 38, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de NOMEAR MARCELE DA SILVA CUNHA para exercer o
01/01/2021.
cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
01/01/2021.
PORTARIA N.° 33, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR FELIPE ESTEVAO PEREIRA para exercer o PORTARIA N.° 39, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de NOMEAR PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES BESSIM

para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar
II, a contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 40, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE para
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a
contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 41, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ANDERSON ALVES DE SOUZA para exercer o
cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
01/01/2021.
PORTARIA N.° 42, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR KLEUBER GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA para
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, a
contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 43, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ELISA CARDOSO DA CONCEIÇÃO para exercer
o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
01/01/2021.
Nova Iguaçu, 08 de janeiro de 2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
08 DE JANEIRO DE 2021. PUBLICADO EM
08/01/2021

Modo de preparo
Bata no liquidificador
os ovos com as bananas e o cacau, que
se transformará em
um creme.
Passe essa mistura do
liquidificador e o restante dos ingredientes para um refratário
e misture tudo.
Coloque em forma
untada e asse em forno médio por 40 minutos.
Obs: Algumas aveias
contém traços de
glúten devido ao
processo de plantio,
separação e envaze
dos grãos. O melhor
é utilizar aveias que
contenham a certificação “sem glúten”.

SÁBADO, 09 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO N° 5022 DE 08 DE JANEIRO DE 2021
“Dispõe sobre a designação dos membros Titulares e
Suplentes para compor o Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo, no Biênio 2021- 2022 e dá outras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e:
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal Nº 019,
de 13 de janeiro de 1993, art. 3º, § Único e art. 5º da
mesma lei.
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal Nº
819, de 30 de junho de 1997.
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria Nº 005, de
09 de dezembro de 1998, que homologa o Regimento
Interno do Conselho Municipal de Educação.
DECRETA:
Art. 1° - Ficam designados para compor o Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo, no biênio 2021 a
2022 os seguintes membros:
I – REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO:

TITULAR:Adeilton da Silva Oliveira
SUPLENTE:Arlete Santos Salles
TITULAR:Antônio Justino de Lima
SUPLENTE:Leila Gomes de Souza Gonçalves
TITULAR:Elisa Monique Araújo de Vasconcellos
SUPLENTE: Júlia Oaskes
II – REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL:
TITULAR: Rosângela da Silva Garcia
SUPLENTE: Adriana Ferreira de Jesus Pires
TITULAR: Adriana Busch Pereira
SUPLENTE: Geise Wyterlin do Nascimento
TITULAR: Clayton Carneiro da Silva
SUPLENTE: Jorge Vitor Gomes Matoso
III – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
TITULAR: Deiseli Costa Coutinho da Silva – CEDERJ
BELFORD ROXO
SUPLENTE: Margareth Santolin de Aguiar – CEDERJ
BELFORD ROXO
TITULAR:Angela da Silva Rocha - SEPE NÚCLEO
BELFORD ROXO
SUPLENTE:Maria Jose Rodrigues de Carvalho - SEPE
NÚCLEO BELFORD ROXO
TITULAR: Maria do Carmo Volú – CENTRO COMUNITÁRIO ALEGRIA DO SABER
SUPLENTE: Tânia Lúcia Barbosa de Aguiar – ESCOLA
TIA ALINE FILIAL II
Art.4° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação ficando revogadas as disposições em contrário.
Wagner dos Santos Carneiro - WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA SEMED – Nº 01/2021 DE 07 DE JANEIRO
DE 2021
“Estabelece Calendário Escolar 2021 para as Unidades
Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos da
Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo.”
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Belford Roxo/RJ, no uso de suas atribuições legais e considerando:
•
O art. 205, da Constituição Federal, que relata
que, a Educação é direito de todos e dever do Estado
e da família, devendo ser promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
•
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no. 9.394/96, que estabelece as normativas do
calendário escolar, em especial, o artigo 23, que dispõe em seu §2º, que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive, climáticas e
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino,
sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto
na Lei;
•
A necessidade de garantir o cumprimento do
disposto no artigo 24, inciso I da Lei 9394/1996.
•
A Medida Provisória nº 934, de 1º e abril de
2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano
letivo da educação básica e do ensino superior decor
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ROLO DE CARNE
RECHEADO COM
ESPINAFRE E QUEIJO
Ingredientes
600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro
de sua preferência);
sal e pimenta à gosto;
alho em pó à gosto;
colorau à gosto; azeite à gosto; 400g de
abóbora (usei abóbora manteiga); 1/2
cebola.

Modo de preparo
Leve uma frigideira ao fogo com um
pouco de azeite e
deixe aquecer. Acrescente os espinafres
e tempere com uma
pitada de sal. Deixe
os espinafres murcharem e saltearem, retire escorrendo todo o
líquido e deixe esfriar
completamente.
Numa tigela coloque
a carne moída e tempere-a com sal e pimenta e amasse bem
para misturar. Coloque depois a carne
numa tábua de cozinha, numa camada
só formando uma espécie de retângulo.
No meio coloque os
espinafres já frios e sobre estes o queijo cortado em palitos. Enrole a carne sobre os
espinafres e o queijo,
formando um rolo e
apertando bem para
que o recheio não
escape. Coloque depois o rolo numa assadeira.
Corte a abóbora em
cubos pequenos e
coloque em volta do
rolo de carme. Pique
a cebola e espalhe
sobre a abóbora,
com uma pitada de
sal, e tempere tudo
com o alho em pó, o
colorau e regue com
um fio de azeite.
Leve a assar em forno
previamente aquecido a 180ºC durante
cerca de 45 minutos
ou até a carne estar
cozida e a abóbora
macia e tostada.
Sirva a carne em fatias e acompanhe
com uma salada ou
legumes cozidos.

SALADA
MULTICOR
Ingredientes
Alface roxa; Alface
verde; Tomates cerejas; Beterraba; Pimentão verde; Pimentão
vermelho; Pimentão
amarelo;
Azeitona
chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

Modo de preparo
Cortar os pimentões e
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas
de uma travessa a alface roxa, depois a alface verde e a seguir
a beterraba. Enfeitar
com os pimentões, os
tomates cerejas, as
azeitonas e o brócolis.

•
rentes das medidas para enfrentamento da si- programas, será organizado nos anos iniciais e finais
tuação de emergência de saúde pública de que trata a do Ensino Fundamental, através de atividades não preLei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
senciais, de forma híbridra e presenciais, de modo a
garantir o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, com a efetivação de avaliação diagnóstica, no
•
A existência da pandemia do Novo Coronaví- inicio do período letivo.
rus, (COVID-19), nos termos declarados pela Organiza- Art. 4º- O cumprimento deste Calendário é de responção Mundial de Saúde;
sabilidade do Diretor e da Equipe Técnico Pedagógica
da Unidade Escolar sob orientação da Secretaria Muni•
O Decreto Estadual no. 46.970/2020 dispôs cipal de Educação.
sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio Parágrafo Único: Cabe ao Diretor da Unidade Escolar
e de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública assegurar ampla divulgação do Calendário Escolar, afide Importância Estadual e Internacional, decorrente do xando-o em local de fácil visibilidade.
Novo Coronavírus, (COVID-19), no âmbito do Estado Art. 5º - Em caso de intempérie ou qualquer outros fado Rio de Janeiro;
tores que impeçam o cumprimento dos 200 (duzentos)
dias letivos, a Unidade Escolar deverá estabelecer a
•
A necessidade de normatizar o início e término reposição em dias não previsto como letivo, como sádo ano letivo para as Unidades Escolares da Rede Mu- bados ou dias de recesso escolar ou eventuais dias
nicipal de Ensino de Belford Roxo.
de pontos facultativos, devendo este ser registrado e
RESOLVE:
comunicado através da Inspeção Escolar e autorizado
pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 1º- Estabelecer o Calendário Escolar para as Uni- Art. 6º - Os dias de Conselho de Classe, Preenchimendades Escolares de Educação Infantil, Ensino Funda- to de Relatórios e Grupo de Estudos constituem-se em
mental, Educação Especial e Educação de Jovens e dias letivos, garantindo o cumprimento do preceito legal,
Adultos da Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo devendo ser realizado por turno, em dias alternados.
referente ao ano letivo de 2021, conforme Anexos I e II. Art. 7º - De posse do Calendário Escolar 2021, as UniArt. 2º - Garantir através do Calendário Escolar a efe- dades Escolares deverão organizar seu planejamento
tivação do mínimo de 200 dias letivos, conforme deter- em consonância com o calendário oficial, sinalizando
minado por Lei.
no mesmo as suas culminâncias peculiares.
Art. 3º - Em caráter excepcional, tendo em vista o pe- Parágrafo Único – Após a elaboração do planejamento
ríodo de isolamento social e prevenção e combate ao as Unidades Escolares deverão disponibilizar uma cóNovo Coronavírus – COVID-19, o ano letivo de 2021, pia do mesmo para SEMED.
o Ensino Fundamental, em todas as modalidades e Art.8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secre-

tário Municipal de Educação – SEMED-BR.
Art. 9º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Belford Roxo – RJ, 30 de dezembro de 2020.

DENIS MACÊDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0227/2019
TERMO: 001
CONTRATO: 010/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA:
CONSTRUTEC
MANUTENÇÃO,
CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE FRESAGEM
E PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS LOGADOUROS NO
BAIRRO NOVA PIAM NO MUNICÍPIO DE BELFORD
ROXO-RJ.
Prazo: 120 dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 11/12/2020.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal
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RAFAEL,

ARTHUR BARRETO / DCFC / AMS

HOMEM-GOL

o Tanque Laranja na Seletiva
Goleador foi anunciado
pelo Nova Iguaçu
no meio da semana
JOTA CARVALHO

O

jota.carvalho@yahoo.com

atacante Rafael
Tanque, de 28
anos, é o segundo reforço do Nova Iguaçu para o Campeonato
Carioca 2021. Na última
temporada, o atleta foi
artilheiro no Duque de
Caxias, marcando seis
gols em 18 jogos pela
Segundona. No clube
iguaçuano ele se junta a
Vandinho, primeiro reforço anunciado. “Está
sendo muito boa (a pré-

DIVULGAÇÃO / NIFC

Atacante foi artilheiro do Duque de Caxias na Série B1 de 2020 com seis gols em 18 jogos

-temporada). Está intensa, com muita entrega
entre os jogadores. Fui
bem recebido por eles e
estou feliz. Agora é dar
continuidade, pegar firme, para estarmos preparados na estreia do campeonato”, disse Tanque.
Natural de Belém do
Pará, Tanque começou a
carreira nas divisões de
base do Palmeiras (SP).
O atacante ainda possui
no currículo diversos
clubes. Criciúma, Moto
Club, Ypiranga, Duque
de Caxias dentre outros.

“Minha característica
é de muita força e presença de área. Procuro
estar sempre preparado
para quando a bola aparecer, marcar gols. Também sou um jogador de
entrega, que se dedica
nos jogos para ajudar os
companheiros”, finalizou.
O Nova Iguaçu estreia
na fase preliminar, a Seletiva do Campeonato
Carioca no dia 16 deste
janeiro, às 15h, contra o
Friburguense, no Laranjão.

