Hora

1

sexta-feira, 08 de janeiro de 2021

facebookjornalhorah
www.jornalhorah.com.br

-feira,08
NOVAIGUAÇU
IGUAÇURJ
RJ sexta
sexta-feira,
09de
dejaneiro
NOVembro
DE 2020ANOANO
XXXII
Nº9958
•PRESIDENTE:
DE 2021
XXXII
Nº10.014
•PRESIDENTE:JOSÉ
JOSÉDE
DELEMOS
LEMOS NOVA

R$
R$11

Só mudaram as moscas.

A merda continua a mesma
Câmara de Nova Iguaçu empossa cinco novos vereadores, mas a arte da politicagem e da sacanagem com fornecedores e prestadores de serviço é o que de melhor
a Casa sabe fazer. O Hora H está de olho!
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Corre, bandidagem!
Rafael Barreto/PMBR

Procon-RJ faz
‘pente-fino’ em
agências dos
Correios no RJ

Novo presidente
do Tribunal de
Contas do RJ
toma posse
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Elite da Civil faz buscas por
meninos desaparecidos
7

Tenente-coronel Daniele de Almeida, secretário de Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo, deputado Marcio Canella, governador Cláudio Castro, prefeito Waguinho e deputada Daniela do
Waguinho participaram da reunião

Belford Roxo ganhará
destacamento da PM

Na mira da polícia

Portal dos Procurados divulga cartaz pedindo informações que levem à prisão de Noventinha, de 26 anos, o
Sombrão ou Sombra, de 27, e Chapoca ou Chapolin ou
CH, de 25. O trio é ligado ao traficante Peixão e responsável por ataques a carros particulares e o fechamento
do comércio em Duque de Caxias.
Divulgação

Governador em exercício Cláudio Castro recebeu o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, o deputado estadual Marcio
Canella e a deputada federal Daniela do Waguinho, no Palácio Guanabara, para acertar detalhes do primeiro Destacamento de Polícia
Militar do 39º BPM. A base ficará no bairro Roseiral, onde, a comandante da unidade, tenente-coronel Daniele de Almeida Neder revelou
que será feito um “cinturão de segurança” com ações como retirada
de barricadas e sufocamento do tráfico.
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Aquele Abraço!
Aquele Abraço!!!

Nosso abraço especial desta sexta (8)
vai para Joyce Reis, de Nova Iguaçu.
Ativista social respeitada, ela fundou o
projeto “Mães que Inspiram” e tem consertado a vida de centenas de mulheres. “O projeto
nasceu dos meus questionamentos”, resume Joyce sobre o início de tudo. Amanhã (9), Joyce festeja mais
um ano de vida muito feliz ao lado da família. Parabéns, Joyce Reis! Aquele Abraço Guerreira!!!

Bruno Fernandes

Heverton Castro
O TopShopping receberá o cantor Heverton
Castro (foto) nesta sexta, 8. Apaixonado pela
música desde a infância,
ele compôs sua primeira canção para participar de um festival, aos
15 anos. Semifinalista
do reality The Voice
Brasil, da Rede Globo,
Heverton destaca em
seu repertório artistas
como Lulu Santos, Tim
Maia e Natiruts, além
de músicas autorais, sua
grande paixão. A apresentação será às 19h, na
Praça de Alimentação,
2º piso. O TopShopping
fica na Av. Gov. Roberto Silveira 540, Centro
– N. Iguaçu. Tel: (21)
2667-1787.

Superintendente de Carnaval da Unidos de Bangu

Cada vez mais fortalecendo seu time para o próximo desfile, a Unidos de Bangu anunciou Bruno Fernandes (foto) como seu Superintendente de
Carnaval. Conhecido da comunidade, Bruno se dedica à Vermelha e Branca da Zona Oeste desde o
acesso da agremiação à Marquês de Sapucaí, onde
permanece até hoje. Bruno ingressou em 2016 na
comissão da escola e nos dois últimos desfiles assumiu o posto de diretor de Carnaval. Também
tem passagens pela direção da Liesb e de outras
agremiações. Com o novo cargo, Bruno iniciou
o planejamento para o desfile da escola em 2021.
“A Unidos de Bangu faz parte da minha história.
Minha trajetória de carnaval tem relação com essa
comunidade. Fico honrado com o cargo de superintendente e seguirei honrando as cores deste pavilhão que já me proporcionou momentos memoráveis. Podem anotar: vai dar Bangu na Cabeça!”,
prometeu.
Com o enredo “Deu Castor na Cabeça”, a Unidos
de Bangu será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira,
dia 9 de julho, pela Série Ouro do Carnaval Carioca.

Arte & Cultura

O SOMBRA

Carlos Magno / Governo do Estado

VILLA-LOBOS

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Escola de Música
adota aulas on-line
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

U

expediente

ma das mais importantes instituições de ensino e
fomento à prática musical
do Brasil, a Escola de Música Villa-Lobos (EMVL),
vinculada à Fundação
Anita Mantuano de Artes
do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), substituiu
suas aulas presenciais por
videoconferências. Atividades presenciais foram
interrompidas por conta
dos protocolos de saúde. A
mudança foi inicialmente
difícil, mas professores e
alunos se adaptaram, e o
modelo será utilizado em
casos de necessidade de
reforço, quando a pandemia de Covid-19 acabar.
“Estávamos no início do
ano letivo, finalizando a
matrícula do curso técnico. Tivemos uma semana
de aula e veio o decreto do
Governo do Estado (que

impôs medidas restritivas). A partir daí, com o
fechamento geral, tivemos
que nos reorganizar para
que as atividades não parassem. Não é a mesma
coisa, mas é o possível.
Aprendemos pouco a pouco a mexer nas ferramentas on-line e ter aula desta
maneira. Foi um aprendizado coletivo e que permanecerá sendo usado
como ferramenta de ensino”, destacou o diretor da
escola, José Maria Braga.
A Villa-Lobos conta atualmente com 1.138 alunos
nos três cursos oferecidos.
A artesã Deuzina Coelho
Neves, estudante de violino, de 66 anos, foi aos
poucos se adaptando ao
formato virtual das aulas.
A disciplina para o estudo
foi usada para superar as
dificuldades tecnológicas,
já que não tem computador em casa.
“Estudo violino há dois
anos. Fui aos poucos me

Pombal se ligou nas eleições

Procedimento pode virar
prática comum em momentos especiais no futuro

acostumando com as aulas on-line.
Os professores ajudam, outros alunos também. Eu só tenho celular,
mas consegui, na medida do possível, me adequar. Temos realizado até a aula como prática de conjunto, além das aulas individuais”,
contou a moradora de Santíssimo,
na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Aluno de canto, Luís Eduardo Pereira entrou na EMVL aos 19 anos.
Agora, com 23, o rapaz dá aulas de
música para crianças em uma escola de Niterói. “A Escola de Música Villa-Lobos representa muito
para mim. Foi um divisor de águas,
a chave para eu mudar muita coisa
na minha vida. Tenho professores
maravilhosos, dedicados e apaixonados pelo que fazem. Sou grato a
tudo o que a escola me proporcionou”, ressaltou o morador de São
Gonçalo.
A Villa-Lobos fica localizada na
rua Ramalho Ortigão, no Centro.

Nos bares próximos ao
Pombal Chifre de Ouro,
o paraíso dos cornos e
cornas da Baixada Fluminense, o papo rolava
animado nas noites de
sábado e o assunto não
era cornices. Eram as
eleições para prefeito
e vereadores na cidade

mais famosa da região.
“A hora tá chegando
e precisamos amarrar
alguns pontos”, disse
Nandinho Boquinha de
Veludo, liderança gay e
ativista político do bairro, na primeira reunião
com cheiro de campanha
política.

Candidatos afinados com as causas
“O que as lideranças do
Chifre de Ouro pretendem
é apoiar um candidato a
prefeito e vereador únicos, porém afinados com
as vertentes mais atuantes no conjunto de apartamentos e bairros vizinhos: o segmento LGBT
e os amantes de um bom

chifre (cornos e cornas)”,
informou Nandinho. “Sabemos que não será fácil
identificar um veado ou
um corno entre os candidatos para ter nosso voto
e quem sabe ganhar a
eleição. Vamos seguir na
caça”, acrescentou o gay,
cheio de esperança.

Vereador gay ou corno. Tem?
Nandinho e os demais fã da marcha ré no quido Pombal demostraram be e não fazer nada pela
o desejo de ver na Câma- Nação LGBT. É melhor
ra da Cidade um vereador ser do tipo ‘fecha trânsigay, sem ser habitante do to’, mas que faça algo por
‘armário’, como ocor- nós”, finalizou Boquinha
ria na bancada anterior. de Veludo. Parece que o
“Não adianta o político Chifre de Ouro seguirá
se mostrar machão, ser órfão (risos).
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Cheiro estranho no ar

A merda é a mesma, as
moscas é que mudam

Câmara de Nova Iguaçu ganha cinco novos vereadores, mas ditado popular cai com uma luva na atual composição

Carlinhos BNH

Antonio carlos

C

horahmunicipios@gmail.com

om seis representantes a
menos na atual legislatura (de 17 o
número caiu para 11
vereadores), de acordo com o projeto de
emenda à Lei Orgânica do Município, de
autoria do então vereador Fabinho Maringá (MDB), aprovado
em 2019, a Câmara
de Nova Iguaçu passa
longe da renovação e
segue cheirando mal,
embora tenha dado
posse a cinco novos

Dr Marcio Guerreiro
parlamentares eleitos
em 15 de novembro.
O ditado popular que
intitula essa matéria,
traduz a nova formação da Casa. A começar pela Mesa Diretora
eleita no dia 1º, após
a posse dos parlamentares. A presidência
está sob o comando de Eduardo Reina
Gomes de Oliveira,
Dudu Reina (PDT).
Experiente na arte de
fazer política, segundo dizem, é estreante
no cargo de vereador.
Terá que abrir janelas
para dialogar com outras bancadas para não

Mauricio Morais

Maninho de Cabuçu

ser emparedado pelos próprio umbigo polídemais.
tico que lhe desenhou
fama, vai acabar por
transformá-lo em um
Fantoche inútil
1º
vice-presidente fantoche inútil no carda Casa, Carlos Al- go.
Dois outros cinco inberto Ribeiro da Silva, o Carlinhos BNH tegrantes da Mesa Di(PP), eleito para seu retora, três dos quais
segundo mandato, se foram reeleitos (2º viequilibra na populari- ce-presidente: Vagner
dade conquistada em Mateus dos Santos,
bairros como Santa Vaguinho Neguinho
Rita, Corumbá e adja- (Patriota); 1º secrecências para justificar tário: Felipe Rangel
sua raquítica falta de Garcia, Felipinho Racultura.E, a falta de vis (Solidariedade); 2º
experiência para arti- secretário: Alexandre
cular um diálogo mais Rocha de Azeredo,
amplo com o eleitora- Alexandre da Padado, sem olhar para o ria (PSD)), os estre-

Jeferson Ramos

Vaguinho Neguinho

latura 2021-2024 é a
seguinte:
Carlinhos
BNH, do PP (reeleito); Dr Marcio Guerreiro (PP); Mauricio
Morais, do Avante,
(reeleito);
Maninho
de Cabuçu (Cidadania); Jeferson Ramos
(MDB);
Vaguinho Neguinho,
do Patriota (reeleito);
Dudu Reina (PDT);
Alexandre da Padaria, do PSD (reeleito); Alcemir Gomes,
do PROS (reeleito);
Claudio Haja Luz (ReOs 11 eleitos
publicanos); Felipinho
A nova composição Ravis, do Solidariedada Casa para a legis- de (reeleito).
antes Jeferson Ramos
de Oliveira, Jeferson
Ramos, do MDB (3º
vice-presidente);
e
Claudio Valdemir de
Oliveira
Marques,
Claudio Haja Luz, do
REPUBLICANOS (3º
secretário) não demostram expressividade
política. Quanto ao
trio, pode até mostrar
trabalho em seus redutos eleitorais, mas
dentro da Casa são
meros
coadjuvantes
medíocres.

‘O ‘capiroto’ como protagonista da fatia mais podre da Casa
Dentro da roda
política
formada
pela Câmara iguaçuana, um personagem atuou como
protagonista
de

Dudu Reina

contendas e manchou ainda mais a
imagem do Legislativo. No apagar
das luzes de 2020,
Marcelo Fernandes

Alexandre da Padaria

Loureiro, o Marcelinho das Crianças,
ex-vereador alçado
ao cargo de diretor-geral da Casa, após
ser detonado nas ur-

Alcemir Gomes

nas, deixou o cargo,
não sem provocar
imbróglios e carimbar com seu caráter
duvidoso um rastro
de sujeiras.

Claudio Haja Luz

Fornecedores ficaram sem receber.
Na mesma linha de
infortúnio, prestadores de serviço
também. A conta

Felipinho Ravis

ficou para a nova
presidência pagar.
Resta saber se o
calote será anunciado agora ou os
credores terão que
enfrentar uma via
crucis para conseguir receber pelos
serviços prestados.
Mas um detalhe
não deixa dúvidas
e a reportagem do
Hora H já está investigando:
tem
caroço nesse angu.
Em breve, o Hora
H vai dar nomes
aos bois e expor a
lama de sujeira sob
o tapete do Legislativo iguaçuano.
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O governo de São Paulo informou ontem que a CoronaVac registrou 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil. A vacina é
desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Suspensão

Fator de risco

Em crise
UNE e UBES alertam que não houve
respostas para as medidas de segurança.
As entidades afirmam
que o exame, que vai
aglomerar 6 milhões
de estudantes, coloca
em risco a segurança
da vida das pessoas.

Afastado do cargo de governador e alvo de um processo de impeachment, Wilson Witzel ganhou aumento de 11%. O governador em
exercício, Cláudio Castro, aumentou o próprio salário, o de secretários e de subsecretários.

Um dos pivôs dos
escândalos da saúde
do governador afastado Wilson Witzel,
foi flagrado na praia,
usando tornozeleira
eletrônica, ao lado de
uma mulher. A imagem, que circula nas

Fantasma do desemprego
assusta brasileiros

redes sociais e mostra
Gabriell Neves bem à
vontade, conversando,
foi publicada na capa
do jornal Correio da
Manhã, ontem.
Neves chegou a ser
preso na Operação
Mercadores do Caos,

Menos leitores

no dia 07 de maio
do ano passado, por
suspeita de fraude na
compra de respiradores. No entanto, uma
decisão do ministro
Benedito Gonçalves
o soltou em setembro
do mesmo ano.

Dia do leitor

O Brasil conta com 100,1 milhões de
leitores, em um universo de mais de 200
milhões de habitantes. Segundo a última
edição da pesquisa Retratos da Leitura
no Brasil, esse grupo vem diminuindo
com o passar do tempo.

Editorial

Agência Brasil

Pivô de
escândalos do
Governo Witzel
flagrado de
tornozeleira
eletrônica na
praia

Em nota, a União Nacional dos Estudantes
(UNE) e a UBES (União
Brasileira dos Estudantes
Secundaristas)pediram
nova suspensão das provas do Enem previsto para
acontecer neste mês e virtude o aumento dos casos
de Covid-19.
A primeira prova do
Exame Nacional do Ensino Médio está prevista
para o próximo dia 17.
As provas do Enem envolvem cerca de 6 milhões de estudantes e
isso, segundo as entidades estudantis, é fator de
risco para contágio.
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Elaborada pelo Instituto Pró Livro e o
Itaú Cultural, a pesquisa lembra alguns
dos entraves para se manter o hábito de
leitura no país, que voltam à tona em datas como a comemorada ontem, Dia do
Leitor.

O medo de perder o
emprego é crescente
entre os brasileiros.
A preocupação é ainda mais intensa entre mulheres, jovens
com idade entre 16 e
24 anos, profissionais
com baixa escolaridade e moradores de periferias. É o que aponta a pesquisa Índice
do Medo do Desemprego, divulgada hoje
(6) pela Confederação
Nacional da Indústria
(CNI).
O estudo aponta que
o índice ficou em 57,1
pontos, na medição
feita em dezembro de
2020 – número que se
encontra acima da média histórica de 50,2
pontos. “No trimestre,
o indicador subiu 2,1
pontos na comparação com setembro do
ano passado e está um
ponto acima do registrado em dezembro de

2019”, disse a CNI.
Quando o recorte
abrange o público feminino, o indicador
(que mede o medo de
perder o emprego) fica
ainda maior, chegando
a 64,2 pontos. Entre os
homens, o índice está
em 49,4 pontos. Nos
dois casos a CNI identificou aumento do
medo do desemprego,
na comparação com
setembro.
Levando em conta o
grau de instrução dos
entrevistados, o perfil
que apresentou nível
maior de medo é o de
pessoas com grau de
instrução inferior ao
ensino médio completo, ficando em 59,1
pontos entre os que
estudaram até a 4ª série da educação fundamental, e em 59,2
pontos entre os com
instrução entre a 5ª e a
8ª série.

Procon-RJ faz ‘pente-fino’ em
agências dos Correios

Irregularidades

Dentre os motivos, falhas na informação ao consumidor, além de desrespeito às normas de combate à Covid-19.
assessoria de impresa

E

m dois dias (terça
e quarta-feira),
fiscais do Procon Estadual do Rio
de Janeiro, vinculado
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
realizaram ações de fiscalização em agências
dos Correios do municípios do Rio de Janeiro
e São Gonçalo. Foram
seis agências vistoriadas
e três delas foram autuadas. Dentre os motivos,
falhas na informação ao
consumidor e na prestação do serviço, além de
desrespeito às normas
de combate à Covid-19.
Na terça, os fiscais

estiveram em Benfica,
Irajá e Penha, sendo esta
última autuada pelos
fiscais, pois as informações quanto ao horário
de atendimento não estavam claras, gerando
filas e deslocamento
desnecessário do consumidor. O estabelecimento estava cumprindo parcialmente as regras de
enfrentamento à Covid
19, pois estava ausente
a sinalização quanto ao
distanciamento entre cadeiras, gerando aglomeração de pessoas.
Vistoria
Já nesta quarta, os
agentes
vistoriaram
agências em São Gonçalo, Centro do Rio e
no Humaitá, a única a

não ser autuada. Em
São Gonçalo, a ausência de informação clara quanto ao horário de
atendimento, fez com
que cerca de 50 pessoas
que aguardavam na fila
para serem atendidas,
gerassem aglomeração.
Além disso, não havia
marcação no chão e nem
organização da fila, cuja
média de espera era superior a uma hora.
Na loja da Cidade
Nova, no Centro do
Rio, não havia cartaz
informando horário de
atendimento. Os maiores problemas relatados
pelos consumidores que
lá estavam eram a não
entrega, atraso e não localização das encomendas.

REUTERS / Washington Alves

Os fiscais realizaram ações em agências do Rio e de São Gonçalo

mundo

Congresso dos EUA certifica vitória de Joe Biden

ESTADOS UNIDOS
- O Congresso norte-americano certificou
ontem a vitória de Joe
Biden para a Presidência dos EUA. A ratificação ocorreu por volta
das 3h40 (5h40, no horário de Brasília) horas
depois de o Capitólio,
sede do Parlamento
norte-americano, ser
invadido por manifestantes. Biden teve
306 votos confirmados contra 232 para
o atual presidente do

país, Donald Trump.
O protesto interrompeu os trabalhos dos
congressistas durante
várias horas, e o confronto entre manifestantes e policiais deixou
pelo menos quatro pessoas mortas e mais de
50 detidas. Após a certificação pelo Congresso,
Trump prometeu uma
“transição ordeira”.
A sessão de confirmação começou na última
quarta-feira por volta
das 13h (15h no horá-

rio de Brasília), mas foi
interrompida meia hora
depois, após uma invasão violenta do Capitólio por manifestantes
que participavam de um
protesto em Washington. A sessão só foi retomada às 20h (22h, horário local).
Donald Trump reagiu pelo Twitter de Dan
Scavino, diretor de redes sociais do presidente norte-americano.
Embora afirme que a
transição será ordeira,

Aeroportos Brasil/Viracopos

Em mensagem no Twitter, Trump prometeu
“transição ordeira”

ele voltou a desacreditar o resultado eleitoral: “Embora discorde
totalmente do resultado
da eleição e os fatos
me deem razão, ainda
assim haverá uma transição ordeira em 20 de
janeiro. Sempre disse
que continuaríamos a
nossa luta para garantir
que apenas votos legais
fossem contabilizados.
Embora isso represente
o fim do melhor primeiro mandato na história o princípio da nossa luta
da presidência, é apenas para tornar a América

grande outra vez”, diz o
tuíte.

Hora
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Brasileirão

Yago fala de confiança e segurança após vitória no Fla-Flu
Volante destaca importância do resultado para os jogos que faltam
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Fluminense conquistou vitória espetacular ao bater o
Flamengo, na quarta-feira
(6), no Maracanã. Os tricolores acabaram com a
sequência ruim e voltaram
à briga por uma vaga na Libertadores.
O gol da vitória do Fluminense foi marcado por
Yago, já nos acréscimos. O
meia falou sobre a importância do triunfo: “A vitória em um clássico contra

Lucas Merçon / Flu

o Flamengo nos dá muita
confiança, segurança para a
sequência do campeonato”,
disse.
Yago afirmou que o foco
passa ser os bons resultados nos próximos jogos.
“Temos mais dez jogos e
agora vamos com tudo em
busca das vitórias para chegarmos ao nosso objetivo”,
declarou.
O Fluminense terá tempo
para trabalhar até o próximo compromisso. A equipe
voltará a campo na próxima
quarta-feira (13), contra o
Corinthians, em São Paulo.

Ailton descarta lesão em Fred
O Fluminense acabou
com a sequência ruim
após a saída de Odair
Hellmann. Só que no segundo tempo do Fla-Flu,
o atacante Fred deixou o
gramado e reclamou de
um problema físico. A torcida se mostrou apreensiva com a possibilidade de
perder seu atacante na reta
final da Série A.
O auxiliar Ailton Ferraz,
que comandou a equipe
após Marcão testar positivo para Covid, descartou

qualquer tipo de lesão no
experiente jogador. “Ele
sentiu, não foi um desconforto, nada. Estava ficando um pouco cansado e
ele achou melhor sair. Ele
já conhece o corpo dele, é
um cara super experiente,
correu além do que podia.
Tem se doado bastante,
falei para ele que líder é
isso aí, o que ele está fazendo. Líder tem que dar
exemplo, e o Fred tem
sido um exemplo para esses meninos”, disse.

“Agora vamos com tudo em busca
das vitórias”, disse o meia depois
do jogo

Antônio Mello faz juras de amor ao Vasco da Gama
Rafael Ribeiro/Vasco

Preparador comanda
a equipe no CT do Almirante em busca da
melhor forma física

De volta ao Vasco para
coordenar a preparação física do departamento de
futebol, Antônio Mello é
figura carimbada na comissão de Vanderlei Luxemburgo. O experiente profissional concedeu entrevista
à VascoTV e ressaltou a felicidade em estar de volta,
elogiou as novas estruturas
do CT do Almirante e revelou a ambição de todos pela
vitória.
– Essa velocidade da vida
é tão grande, que parece
que eu tirei umas férias.
Quando voltei encontrei
uma estrutura física muito

bonita, muito organizada,
com o Vasco crescendo
nesse aspecto. Encontrei
os jogadores e os funcionários super motivados, nos
abraçaram com o maior
carinho, uma felicidade
muito grande com a nossa chegada, isso motivou
tanto a gente, quanto eles.
Então, esse entrosamento
ele tem que ser usado evidentemente para a elaboração de treinamentos, jogos,
parte tática, física e técnica.
Enfim, tirar isso como um
proveito muito grande para
as nossas conquistas futuras – disse Antônio Mello.

Brincadeiras que unem os jogadores
Como cada comissão
técnica tem sua ideologia,
não seria diferente com a
comissão vitoriosa de Vanderlei Luxemburgo. Antônio Mello revelou que
toda vez antes de começar
uma seção de treinamento,
ele gosta de propor uma

brincadeira, para unir cada
vez mais o grupo. O coordenador físico disse ainda
que isso não atrapalha em
nada, apenas acrescenta
no entrosamento e que os
treinos são levados muito
a sério por todos.
– É uma combinação

que a gente sempre faz,
eu já usei muito. Que são
as brincadeiras, para abrir
uma seção de treinamento, isso cria uma atmosfera favorável, uma alegria
e os jogadores se soltam
e vão produzindo. De repente, quando o ambiente

não está bom, até a brincadeira incomoda, mas não
é o nosso caso. Então nós
estamos usando isso com
frequência, Daniel que está
como nosso preparador físico está nessa me ajudando, eu estou na coordenação geral da concentração.

A gente está procurando
entender as necessidades
dos atletas, acompanhando cientificamente como é
que eles se encontravam e
como se encontram, num
desenrolar de um jogo,
de uma sustentação de 90
minutos em alta intensi-

dade, com uma resistência
física para velocidade e
força bem acompanhada.
Eu acho que tudo isso está
num contexto de treinamento, a brincadeira ela
abre uma seção de treinamento e nunca vai faltar –
explicou o profissional.

vou buscar lá a aceleração, a
impulsão, a mudança de direção, enfim tudo aquilo que
o atleta faz num jogo, componente no meu circuito na
areia, então ela é contestada,
mas funciona. Os jogadores
realmente na primeira vez,
eu senti um pouco de defesa,
de curiosidade e pouquinho

de receio daquele tipo de
treinamento. Depois que eles
viram os resultados, adoraram e a primeira coisa que
eles me perguntaram: “E ai,
professor. Vai construir uma
caixinha de areia aqui para
nós?” Eu respondi a eles que
era apenas questão de tempo
– ressaltou o multicampeão.

A inseparável caixa de areia
Outra peculiaridade dos
treinamentos propostos, é
a famosa caixa de areia.
Mello disse que essa é uma
companheira de longa data,
pois ajuda a fortificar algumas qualidades dos atletas.
De forma descontraída, ele
revelou que a primeira coisa
que os jogadores vieram per-

guntar em sua apresentação
foi sobre a caixa de areia.
– O treinamento e o trabalho que a gente executa
no futebol, com uma objetividade maior, que é a conquista final, ele tem seus pó
menores. A individualidade
do treino, a qualificação do
treinamento, a busca da me-

lhora da qualidade física e
individual, isso é uma preocupação. A areia é um elemento, é um meio que eu uso
para me ajudar no condicionamento físico de força. Ela
é muito contestada por alguns profissionais, tem muito cientista, fisiologista que
contestam, evidentemente

que eu entendo. Porque não
tiveram a praticidade do
treinamento, não viram de
perto, não sabem a intensidade e a quantidade de trabalhos que são realizados.
Eu faço na semana, uma ou
duas vezes de 15 minutos e
qualificando para a especificidade do desporto. Então eu

Amor à primeira vista aos 10 anos
Antes de encerrar o bate-papo com a VascoTV,
Antônio Mello resolveu
abrir seu coração e expor todo seu amor pelo
Vasco. Ele relembrou a

primeira vez que foi ao
Maracanã ver o Gigante
da Colina, com apenas
10 anos de idade. O coordenador explicou que
o profissionalismo ultra-

passa qualquer fanatismo, mas revelou que sua
maior paixão é a Cruz de
Malta.
– Eu não posso esconder né? O Vasco da

Gama está em mim desde os 10 anos, quando
fui levado ao Maracanã
pelo meu avô português.
Ali eu vi o super super
Campeonato do Vasco,

em cima de Flamengo e
Botafogo. Foi ai que me
apaixonei e não larguei
mais, evidente que a
gente é profissional, trabalha em outros clubes,

tem um profissionalismo
a frente. Mas a minha
paixão está aqui, a Cruz
de Malta – finalizou o
Antônio Mello. (Fonte:
Secom/Vasco)
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Impeachment

PGR dá cinco dias para Witzel se
explicar sobre supostas ameaças
Em uma transmissão ao vivo feita em rede social, o governador afastado atacou o secretário de Saúde do RJ, testemunha no processo
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

governador afastado Wilson Witzel
(PSC) tem cinco
dias para se explicar sobre
supostas ameaças a uma
testemunha do processo de
impeachment. O prazo foi
determinado pela Procuradoria-Geral da República
(PGR).
Durante transmissão ao
vivo em uma rede social,
Witzel atacou o atual secretário Estadual de Saúde,

Carlos Alberto Chaves. O
político chamou Chaves de
“mentiroso” e afirmou que,
caso estivesse presente na
sessão do Tribunal Misto
Especial, que julga o processo de impeachment, teria dado voz de prisão a ele.
A PGR entendeu que
houve um tom de ameaça
por parte de Witzel ao se
referir a Chaves, testemunha do processo de impeachment. A exigência de
esclarecimentos é assinada
pela subprocuradora-geral
da República, Lindôra Ma-

divulgação

ria Araujo.
Série de
irregularidades
Chaves foi chamado pelo
tribunal para explicar qual
situação encontrou ao assumir o cargo. Ele listou
uma série de irregularidades na Secretaria de Saúde.
Quando questionado se, na
opinião dele, Witzel sabia
desses problemas, Chaves
respondeu: “A tropa é um
reflexo de seu comandante.
Isso é algo que eu aprendi
na Marinha”.

Procuradoria determinou
que Wilson se explique o mais
rápido possível

Resposta irritada em transmissão
A afirmação de Chaves
levou Witzel a dar uma
resposta irritada nas redes sociais. “Eu queria
dizer para o secretário
de Saúde do Rio de Janeiro: o senhor é um
mentiroso, doutor Chaves. Desculpa, o senhor
tem 70 anos de idade e
tinha que ter vergonha
na sua cara de ter ido
naquele tribunal mentir.
E durante, agora, as alegações, nós vamos mostrar a sua mentira. O senhor é um mentiroso. O
senhor mentiu perante o

tribunal. Eu estava aqui
assistindo, não estava lá
presente. Se eu estivesse lá presente, eu pedia a
sua prisão. A sua condução coercitiva para que
você peça desculpas ao
tribunal porque o senhor
é um mentiroso”.
O posicionamento do
governador afastado sobre a situação também
se deu por meio de suas
redes sociais. “Diante
da reportagem que noticia a suposta prática de
‘ataques’ e ‘ameaças’ a
uma testemunha que já

prestou depoimento perante o tribunal misto,
esclareço que apenas e
tão somente exerci meu
direito sagrado de defesa diante de informações inverídicas”.
“Informações
essas
que constaram de determinado depoimento.
Não ameacei, nem poderia ameaçar, na medida em que o depoimento
já foi prestado, em data
anterior à crítica que
veiculei nas minhas redes sociais”, acrescentou Witzel.

Novo presidente do TCE-RJ toma posse
O conselheiro Rodrigo
M. do Nascimento foio
empossado, na manhã de
ontem, como presidente
do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ) para os anos
de 2021 e 2022. A conselheira Mariana Montebello Willeman tomou
posse como vice-presidente e corregedora-geral durante o mesmo
período.
De acordo com o novo

presidente do TCE-RJ,
sua gestão terá ênfase na
fiscalização, no diálogo com a sociedade e na
valorização do servidor.
Por causa de medidas de
combate à disseminação
da Covid-19, a presença
de autoridades na cerimônia, como o governador
Cláudio Castro, aconteceu de maneira remota.
Também participaram
o ministro-chefe da Casa
Civil, general Braga Net-

to e o presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), André Ceciliano,
entre outras autoridades.

Vacinas serão produzidas pela Fiocruz e pelo
Butantan

Mandato de Rodrigo
do Nascimento vale para
os anos de 2021 e 2022

Marcello Casal jr/Agência Brasil

Portadores de câncer ganham novo meio de contato
com parentes

áreas assistenciais, que
passaram a realizar um
contato virtual diário com
os familiares dos pacientes, para atualização do
quadro clínico.
A diretora da unidade,
Renata Freitas, disse que
o HCIV recebe pacientes
com câncer das outras três
unidades assistenciais do
Inca que não evoluíram

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Divulgação

Videochamada aproxima paciente
oncológico com covid da família
Pacientes oncológicos
com casos suspeitos ou
confirmados de infecção
pelo novo coronavírus
(covid-19) e que estão
internados no Hospital
do Câncer IV (HCIV),
unidade do Instituto de
Câncer José Alencar
Gomes da Silva (Inca)
responsável por cuidados paliativos, ganharam um novo meio de
manter contato com suas
famílias no período de
isolamento imposto pela
doença.
Em função do alto risco de contágio, as visitas e a permanência de
acompanhantes foram
proibidas no HCIV. Com
isso, a instituição criou o
Time de Comunicação e
Acolhimento, constituído por profissionais das

Covid-19: 354 milhões de doses
estão asseguradas, diz Pazuello

para cura ou que evoluíram com agravamento
clínico e não conseguem
mais manter o tratamento
para combate do câncer.
“Aí, a gente faz a parte do acompanhamento
dos cuidados paliativos.
A gente recebe o paciente com doença avançada,
mas isso não significa que
ele está em fim de vida.

Em
pronunciamento em rede nacional de
rádio e TV, na última
quarta-feira, o ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o
Brasil tem asseguradas,
para este ano, 354 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.
Do total, 254 milhões
serão produzidas pela
Fundação
Oswaldo
Cruz (Fiocruz), em parceria com a AstraZeneca, e 100 milhões pelo
Butantan, em parceria
com a empresa Sinovac.
Pazuello
anunciou
também a edição de
uma medida provisória
que trata de ações excepcionais para aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços
de logística. O ministro
informou que o ministério está em processo de
negociação com os la-

boratórios Gamaleya, da
Rússia, Janssen, Pfizer
e Moderna, dos Estados
Unidos, e Barat Biotech,
da Índia.
Segundo o ministro,
estão disponíveis atualmente cerca de 60
milhões de seringas e
agulhas. “Ou seja, um
número suficiente para
iniciar a vacinação da
população ainda neste
mês de janeiro”, disse o
ministro. “Temos, também, a garantia da Organização Pan-Americana
de Saúde [Opas] de que
receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além
de outras 30 milhões já
requisitadas à Abimo
[Associação Brasileira
da Indústria de Artigos e
Equipamentos Médicos
e Odontológicos], a associação dos produtores
de seringas”.

Pazuello destacou que
o Brasil está preparado
logisticamente para a
operação de vacinação.
Medida Provisória
Assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a
medida provisória citada por Pazuello prevê
que o Ministério da Saúde será o responsável
por coordenar a execução do Plano Nacional
de Operacionalização
de Vacinação contra a
Covid-19. A norma também prevê a contratação
de vacinas e de insumos,
antes do registro sanitário ou da autorização
temporária de uso emergencial pela Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e o
treinamento de profissionais para imunizar
a população.
Fonte:
Agência Brasil
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Belford Roxo ganha
destacamento da PM
Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

prefeito de Belford
Roxo, Wagner dos
Santos Carneiro, o
Waguinho, o deputado estadual Marcio Canella e a
deputada federal Daniela
do Waguinho se reuniram
ontem, no Palácio Guanabara, com o governador
em exercício Cláudio Castro. O município ganhará
o primeiro Destacamento
de Polícia Militar do 39º
BPM, que ficará no bairro
Roseiral. A indicação é do
deputado Marcio Canella.
A unidade terá 125 policiais exclusivamente para
patrulhar e dar mais segurança aos moradores do
local e regiões vizinhas.
O 39º Batalhão, que é comandado pela tenente-coronel Daniele de Almeida
Neder, conta atualmente
com 379 policiais e continuará com este efetivo
trabalhando no restante do
município. Em Belford
Roxo, o Estado implantou
ainda o Programa Segurança Presente no Centro,
Lote XV, Itaipu e Nova
Aurora.
Cláudio Castro destacou
que a Baixada Fluminense
precisa de segurança pública e mobilidade urbana.
O governador enfatizou

que o destacamento de
Policia Militar no bairro
Roseiral irá melhorar a
vida dos moradores. “Segurança pública é fundamental, pois movimenta a
economia, melhora o lazer
e garante o direito de ir e
vir da população”, avaliou. “Nosso objetivo no
Roseiral será controlarmos
bem a área com uma segurança pública preventiva”,
arrematou o secretário de
Polícia Militar, coronel
Rogério Figueiredo.
Policiamento ostensivo
Waguinho elogiou a sensibilidade do governador
Cláudio Castro e frisou
que os moradores do Roseiral e bairros vizinhos se
sentirão mais seguros com
o policiamento ostensivo.
“O governo estadual está
fortalecendo a segurança
pública na Baixada Fluminense e Belford Roxo
só tem a ganhar com a
implantação do destacamento da Polícia Militar”,
argumentou, lembrando
o empenho do deputado Marcio Canella em
conseguir a unidade para
Belford Roxo. O prefeito
elogiou anda o trabalho da
deputada federal Daniela
do Waguinho em Brasília.
Entusiasmado com a im-

plantação do destacamento da Polícia Militar no
Roseiral, Marcio Canella
lembrou que a insegurança no local está assustando
os moradores. O deputado
ressaltou que, além do Roseiral, o destacamento irá
contemplar bairros como
Vila Verde, Maringá, Vila
Rica e Vale do Ipê, entre
outras localidades. “Eu, o
prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do
Waguinho mostramos ao
governador a importância
de mais segurança para o
Roseiral. Prontamente fomos atendidos. O direito
de ir e vir das pessoas precisa ser garantido”, encerrou, acrescentando que o
governador Cláudio Castro
é sempre atencioso com as
questões de Belford Roxo.

Implantação da
primeira base da
Polícia Militar
será instalada no
Roseiral

Governador Cláudio Castro, deputado Marcio
Canella, prefeito Waguinho e deputada Daniela do
Waguinho acertaram como será feita a implantação
do destacamento no Roseiral

Deputada acompanha luta de perto
Destacando que o trabalho está só começando, a
deputada federal Daniela
do Waguinho também teceu elogios ao governador
Cláudio Castro, acrescentando que vem acompanhando de perto a luta do
deputado Marco Canella
e do prefeito Waguinho
por melhores condições

de segurança para os moradores de Belford Roxo.
“Estou engajada também,
porque segurança pública
é fundamental. Quero destacar o excelente trabalho
feito pelo 39º Batalhão,
que é comandado por uma
mulher de muita competência. Os moradores do
Roseiral terão dias me-

lhores pela frente”, disse a
deputada.
Comandante do 39º Batalhão, a tenente-coronel
Daniele de Almeida Neder revelou que em um
primeiro momento será
feito um “cinturão de segurança” no Roseiral onde
os policiais irão retirar
barricadas e não deixar o

tráfico se expandir. “Se for
necessário utilizaremos as
forças especiais (Batalhão
de Operações Especiais,
Batalhão de Choque e o
Batalhão de Ações com
Cães) juntamente com os
policiais do 39º BPM para
dominarmos a área e dar
tranquilidade à população”, finalizou.

Elite da Civil ajuda nas buscas por
Disque Denúncia pede informações
sobre traficantes da Zona Norte e Baixada crianças desaparecidas em Belford Roxo
O Portal dos Procurados divulgou na último
quarta-feira, um cartaz
pedindo
informações
que levem à prisão de
Wendel Rodrigues de
Oliveira, o Noventinha,
de 26 anos, Lucas dos
Santos, o Sombrão ou
Sombra, de 27, e Fábio Rosendo de Jesus,
o Chapoca ou Chapolin
ou CH, de 25. Eles são
ligados ao traficante Peixão e são os responsáveis por ataques a carros
particulares e o fechamento do comércio na
região do Parque Paulista e Santo Antônio,
em Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense.
Segundo a Polícia Civil, a quadrilha usa as
favelas de Parada de
Lucas e de Vigário Geral, que ficam localizadas uma do lado da
outra, como ponto para

redistribuição de cocaína e maconha. Das duas
localidades, as drogas
seguem para ser comercializadas nas comunidades da Cidade Alta,
Pica-Pau, Cinco Bocas
e Parque Paulista.
Lucas, o Sombrão, é o
líder do tráfico de drogas do bairro de Parque
Paulista, Duque de Caxias, também conhecido
como Massapê ou Parque Paz. Ele é o responsável por liderar ataques
para implantação do tráfico de drogas no Parque
Santo Antônio, também
em Duque de Caxias, e
incendiar carros particulares e ordenar fechamento do comércio em
retaliação às forças de
segurança.
Chapoca é o segurança
do tráfico de drogas do
bairro de Parque Paulista e um dos homens de

confiança de Sombrão,
junto com traficante Noventinha, que faz a segurança dos pontos de
drogas e também a contenção. Contra Sombrão
e Chapoca consta um
mandado de prisão por
tráfico de drogas e condutas afins; contra Noventinha, um por homicídio e dois por tráfico.
O Disque Denúncia
recebe informações sobre foragidos da Justiça
em seus canais de atendimento: APP “Disque
Denúncia RJ”/Telefone: (21) 2253-1177/
Whatsapp do Portal dos
Procurados: (21) 988496099/
.
Facebook/(inbox):
https://www.facebook.
com/procuradosrj/
. https://twitter.com/
PProcurados
(mensagens) .

Quadrilha usa as favelas da Zona Norte do Rio que ficam localizadas uma do lado da outra

Lucas; Alexandre e Fernando desapareceram no dia
27 de dezembro
A Polícia Civil fez uma
nova ação ontem, dessa
vez no Morro do Castelar, também em Belford
Roxo, para tentar encontrar pistas do paradeiro
dos três meninos, que
estão há 12 dias depois
desaparecidos.
A Coordenadoria de
Recursos
Especiais
(Core) e a Delegacia de
Homicídios da Baixada
Fluminense, que investiga o caso, fazem buscas
e procuram possíveis
testemunhas, imagens de
câmeras e outros elementos que possam ajudar a
encontrar as crianças de-

saparecidas.
Lucas Matheus (8
anos), o primo dele Alexandre da Silva (10 anos)
e Fernando Henrique (11
anos) saíram de casa por
volta das 10h30 do dia 27
de dezembro para brincar
no campo de futebol ao
lado do condomínio onde
moram, no bairro Castelar. Testemunhas contaram que eles foram vistos
pela última vez na feira
de Areia Branca, também
em Belford Roxo.
Desde o desaparecimento, a Delegacia de
Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF) fez

buscas por imagens em
46 lugares de Belford
Roxo, Rio, Nova Iguaçu
e Duque de Caxias. Além
disso, recolheu material
de mais três câmeras de
segurança para ser analisado.
O Ministério Público
informou que está acompanhando o caso desde o
dia 28 e que as crianças
foram inscritas Programa
de Localização e Identificação de Desaparecidos. Na quarta-feira, os
nomes das crianças não
estavam inseridos no cadastro do Ministério da
Justiça.
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Vale-transporte

Troca gratuita dos cartões
termina dia 31 de março
Operação deve ser realizada em uma das lojas da rede Riocard Mais
Divulgação

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

pós ser retomada
em outubro do
ano passado, a
substituição dos antigos
cartões do tipo vale-transporte pelos novos modelos, na cor laranja, termina no dia 31 de março. A
troca dos cartões de transporte deverá ser realizada
em uma das lojas da rede
de atendimento ao cliente
da Riocard Mais no estado do Rio de Janeiro.
Segundo a Riocard, a
medida é necessária para
a evolução do sistema
de bilhetagem eletrônica pois o cartão Riocard
Mais é o único aceito em
todos os meios de transporte e pode ser utilizado
em 43 cidades do estado
do Rio.
Ao mudar para o Riocard Mais, o passageiro
mantém os créditos de
transporte do antigo car-

tão e os benefícios tarifários atrelados a ele, como
o Bilhete Único Carioca,
o Bilhete Único de Niterói e o Bilhete Único Intermunicipal. O cliente
recebe no ato da troca dos
cartões um comprovante
com os valores dos créditos de transporte que
estavam disponíveis no
modelo antigo.
“Estamos preparados
para atender de forma segura os clientes da Riocard Mais. Todas as lojas
foram adaptadas e funcionam de acordo com
os protocolos sanitários
recomendados pelas autoridades de saúde. As
equipes foram treinadas e
Medida é necessária para evolução do sistema de
têm à disposição todos os
bilhetagem eletrônica
equipamentos de segurança individual necessários
para um atendimento seComo trocar
tar o modelo antigo do
guro”, afirmou, em nota,
Para receber o novo vale-transporte. Não é
Melissa Sartori, gerente
cartão
gratuitamente, o necessário apresentar dode marketing da Riocard
cliente precisa apresen- cumentação, mas a troca
Mais.

Fernando Frazão / ABr

deve ser feita pelo titular
do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. O usuário pode

acessar o site e conferir
o endereço da unidade de
atendimento mais próxima.

Rioprevidência não fará Prova de Vida durante o mês de janeiro
Divulgação

A Prova de Vida do Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio
de Janeiro (Rioprevidência) continuará suspensa no mês de janeiro de
2021. Com o objetivo de
preservar seu público-alvo, composto, em sua
maioria, por idosos, os
aposentados e pensionistas do Governo do Estado
deverão aguardar até que
seja divulgada uma nova
data para realização do
procedimento, que é feito
de forma presencial em
agências do Banco Bradesco.
- Ninguém será prejudicado por não realizar a
Prova de Vida neste período de pandemia. A saúde de nossos clientes é o
mais importante - afirmou
o diretor-presidente do
Rioprevidência,
Sérgio

“Ninguém será prejudicado por não realizar o
procedimento neste período de pandemia”, informa o
órgão

Aureliano.
O procedimento tem
como objetivo promover
melhorias na base de dados e na folha de pagamento do funcionalismo
estadual. A Prova de Vida
é para todos os servidores
inativos e pensionistas do
Estado do Rio de Janeiro vinculados ao Rioprevidência, cuja folha de
pagamento é gerida pela
Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.
Todas as informações
sobre a Prova de Vida poderão ser acompanhadas
no site www.rioprevidencia.rj.gov.br, onde também estão disponíveis serviços como: habilitação
à pensão por morte, concessão de aposentadoria e
cancelamento de pensão
por morte/comunicação
de óbito de pensionista.

Pena maior para homicídios em acidentes de trânsito
Uma proposta em
tramitação na Câmara dos Deputados
aumenta para até 15
anos a prisão de motoristas embriagados
ou sob efeito de drogas ilícitas que provocarem a morte de
pessoas em acidentes
de trânsito. O projeto de lei 4461/2020,
apresentado pelo deputado Sargento Gurgel (PSL-RJ), também
propõe punição igual
ao responsável por
homicídio de trânsito
flagrado em velocidade superior à máxima

permitida para o local
em mais de 60%.
Atualmente a pena é
de 5 a 8 anos; a proposta do deputado
Gurgel é para reclusão
de 5 a 15 anos, e proíbe a substituição da
prisão por pena privativa de direitos. O projeto de lei determina
ainda a suspensão ou
proibição do direito de
dirigir.
Gurgel justifica urgência em aprimorar
a Lei 9.503/1997, que
instituiu o Código de
Trânsito
Brasileiro,
diante da escalada de

vítimas fatais em todo
o país.
“A sensação é de impunidade em crimes
praticados por motoristas bêbados, drogados e em excesso de
velocidade. São milhares de vidas abreviadas
todos os anos, além de
graves lesões nas vítimas que sobrevivem.
Muitas vezes danos
físicos
irreparáveis.
A legislação precisa
punir com rigor quem
age com imprudência
e irresponsabilidade
no trânsito”, afirma
Sargento Gurgel.

Divulgação

Deputado Gurgel defende até 15 anos de reclusão para motoristas embriagados, drogados ou
em velocidade acima do permitido

sexta-feira, 08 de janeiro de 2021zs

Retrospectiva

Hora

sul fluminense 9

Resende inova com ‘Monitora Covid’

Vinheta Aplicativo faz parte do processo de modernização
da área de TIT do governo Diogo Balieiro Diniz
Divulgação/PMR

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Resende, por meio da
Superintendência
Municipal de Tecnologia
da Informação (SuMTI),
teve diversos avanços no
que diz respeito à integração de redes de tecnologia
da informação no ano de
2020. Outro fator marcante foi a implantação
do aplicativo denominado
‘Monitora Covid’, importante plataforma de acesso às informações sobre
o novo coronavírus que
se alastrou pelo mundo
todo. O processo de modernização da área de tecnologia da informação e
telecomunicações ocorre
na atual gestão do governo Diogo Balieiro Diniz,
desde o início do primeiro
mandato, no ano de 2017.
Na época, vários contratos firmados no passado
com empresas especializadas na área foram reavaliados, fator que gerou
uma economia de mais de
R$ 2 milhões para os cofres públicos.
Em 2020, a Superintendência de Tecnologia
da Informação deu continuidade aos projetos com
a criação de Data Center
próprio virtualizado, que
concentra todo o sistema
de informatização da Administração Municipal.
Com a inovação, o governo municipal passou

a centralizar e gerenciar
melhor sua rede e conteúdos. O superintendente da SuMTI, Márcio de
Souza Silvestre, destacou
quais são os benefícios do
Centro de Processamento
de Dados da Prefeitura
personalizado e unificado, acrescentando outras
evoluções no período de
um ano.
“A criação do Data Center proporciona ambiente virtualizado com alta
disponibilidade, hospedagem de sites e sistemas
de informação e armazenamento de arquivos
de rede. O Data Center é
responsável por hospedar os principais sistemas da Educação, Saúde
e de gestão da Prefeitura.
A equipe ainda teve progressos na implantação
do provedor de internet,
disponibilizando acesso
à internet e à rede de serviços nos prédios e locais
públicos. Também foi
criada uma fábrica de softwares, com o objetivo de
desenvolver softwares e
portais, integrar sistemas
operacionais e ferramentas, modernizar sistemas
legados e promover a manutenção de toda a rede
de softwares. Desta forma, a Prefeitura ampliou
significativamente
seu
domínio em relação aos
sistemas desenvolvidos,
implantados e customizados, sem gerar custos aos
cofres públicos. É mais
autonomia para o gover-

no municipal, que passou
a ter domínio próprio gerenciado por servidores
de carreira”, frisou.
Serviços online
Os progressos alcançaram os cidadãos e as empresas da região, a partir
da ampliação dos serviços
on-line, possibilitando o
acesso virtual e melhorias na hora de consultar
e obter as guias de ISS
(Imposto sobre Serviços),
IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) e alvará, dentre outras facilidades.
Em períodos anteriores,
começaram a ser disponibilizados resultados de
exames médicos on-line,
bem como o histórico de
exames. Também foram
criadas as plataformas
de ensino “EDUCAR”
e “AVA-SME”, que promovem a capacitação dos
servidores, além dos portais e-OUV e do servidor.
As manutenções preventiva e corretiva do
centro de processamento
de dados acontecem de
forma regular, já que os
serviços de informatização estão interligados em
toda a rede municipal.
Estão sendo criados mais
sistemas no mesmo servidor, após a implantação
de tecnologia de virtualização de servidores no
passado, que gerou otimização dos recursos dos
gerenciadores de banco
de dados.

Aplicativo é importante plataforma de acesso às informações sobre o coronavírus

Monitora Covid em pleno
funcionamento
Visando monitorar de
forma online os pacientes suspeitos ou confirmados com coronavírus,
a Prefeitura, por meio da
Secretaria de Saúde e da
SuMTI, inovou com um
aplicativo. O ‘Monitora
Covid’ segue em pleno
funcionamento,
tendo
como ponto de partida
os centros de triagem na
luta contra o coronavírus.
Durante o atendimento, o
profissional do centro de
triagem insere o paciente
com as suas informações
na plataforma.

O aplicativo disponibiliza questionários específicos, que permitem avaliar as atuais condições
de saúde e também fazer
um trabalho de acompanhamento médico dos
cadastrados. Tudo é feito a partir de mensagens
elaboradas por profissionais da área de saúde,
que, com base na análise das respostas, encaminham os casos para o
atendimento necessário.
Há pessoas que partem
para uma teleconsulta e
outras que são direcio-

nadas para unidades de
saúde, por exemplo.
Após o cadastro, os pacientes podem acessar o
‘Monitora Covid’ para
receber orientações padronizadas e comuns sobre a Covid, pelo WhatsApp: (24) 98817-1393.
Umas das funções do
aplicativo é reduzir as
subnotificações de casos.
Além disso, o aplicativo
busca eleger pacientes
para a realização de testes rápidos, acompanhar
os contactantes e mantê-los em quarentena.

Professora de Barra Mansa conquista lugar em feira de ciências

A professora de ciências da rede municipal de
ensino de Barra Mansa
Flávia Fernanda Ferreira
Faria foi destaque na Feira Brasileira de Iniciação
Científica (Febic). A mestra, que dá aula no Colégio Washington Luiz, ficou em primeiro lugar na
categoria pós-graduação
com o seu trabalho so-

bre criação de perfumes.
Com o reconhecimento,
ela garantiu uma credencial para participar do
congresso internacional,
que acontecerá na Colômbia.
O passo a passo da criação dos perfumes pode
ser acompanhado no segundo episódio do canal
‘Do aprender ao ensinar’,

que a Secretaria de Educação desenvolveu para
os estudantes no período de recesso escolar, no
link: https://www.youtube.com/watch?v=jd36E
CnJDCo&feature=youtu.
be

fessora Flávia Fernanda,
a ideia de iniciar o projeto surgiu com o intuito de
inovar a forma de ensino,
utilizando o Laboratório
de Pesquisa e Iniciação
Científica. “Em 2017, iniciei as aulas de criação
dos perfumes, utilizando
Inovação na
essências com diversos
forma de ensino
tipos de fragrâncias. Com
De acordo com a pro- o tempo, fui percebendo

Missa celebra os 519 anos de Angra dos Reis
Em meio à pandemia de
Covid-19, as tradicionais
festividades em comemoração ao aniversário da
cidade de Angra dos Reis,
celebrado em 6 de janeiro, não puderam acontecer. Mas, a Missa Solene
em ação de graças à data
foi mantida, e ocorreu às
10h, dessa quarta-feira,
na Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição.
O celebrante foi Frei
Petrônio Miranda. O sacerdote pediu a Deus
bênçãos sobre o município, que completou 519
anos, e seus moradores.
O prefeito, o vice-prefei-

- Divulgação/PMAR

- A cerimônia religiosa foi realizada na
última quarta-feira, na Igreja Matriz

to, secretários municipais
e vereadores participaram
da solenidade religiosa.
“Feliz aniversário, nossa querida Angra dos
Reis, pelos 519 anos! A
professora Carmem Dolores fez uma música
linda que hoje é o hino

do município, que fala
do verde, do mar, que se
você um dia for embora,
há de voltar. E isso representa muito bem Angra,
que acolhe os seus filhos
angrenses e a todos que
amam a nossa cidade”,
frisou o prefeito.

o interesse dos alunos e
cada vez mais busquei o
aperfeiçoamento da pratica através de cursos.
Ainda não há uma data
prevista para o congresso
devido a pandemia, mas
confesso que estou muito
feliz e ansiosa para participar”, celebrou Flávia.
Hoje Barra Mansa conta com 20 Laboratórios

de Pesquisa e Iniciação
Científica, em diferentes unidades escolares. A
meta da prefeitura é inserir nas demais escolas
até 2022. O espaço tem
um papel fundamental no
estímulo a alfabetização
científica que vem agregando conhecimento e
contribuindo com descobertas inovadoras.

Volta Redonda: posto do Detran é
fechado após casos de Covid-19
O posto de vistoria
do Detran em Volta
Redonda está fechado desde a última
quarta-feira,
após
comprovação de casos de Covid-19,
A unidade, localizada na Avenida
Francisco C. Torres,
no bairro São Luís,
interrompeu os trabalhos para realizar
uma higienização no
local e evitar a disseminação do vírus. Os
serviços serão reto-

- Divulgação/PMAR

- A cerimônia religiosa foi realizada na
última quarta-feira, na Igreja Matriz
mados dentro de uma
semana, no dia 13.
De acordo com o
órgão, as pessoas
que tinham horários
marcados para esses
dias poderão retor-

nar ao posto após a
reabertura, não precisando fazer o reagendamento. As vagas continuam sendo
limitadas, para evitar
aglomerações

Hora
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BOLINHO DE
BACALHAU
Ingredientes
1,5 kg de bacalhau/1,5 kg de batata/1
gema/Bastante
salsa e cebolinha (picados)/1 dente de
alho amassado/2 colheres de sopa de farinha de mesa/5 colheres de sopa de azeite/
Sal.

Modo de preparo
Dessalgar o bacalhau, cozinhá-lo
e desfiar, reserve o
para esfriar.
Cozinhe as batatas e amasse-as,
faça um purê, espere esfriar.
Em seguida misture o purê com o
bacalhau
desfiado, acrescente os
outros ingredientes,
(salsa e cebolinha,
alho, azeite e a farinha
de
rosca),
sempre misturando
bem.
Prove o sal, se for
necessário coloque
um
pouco
para
temperar
Faça bolinhas e
frite-as em óleo bem
quente..

TORTA INTEGRAL
DE ATUM
Ingredientes
MASSA:
2 ovos/2 xícara de
trigo integral/1 xícara de leite/1/2 xícara de óleo de girassol/1 xícara de aveia
fina/1 colher (sopa)
de fermento/sal a
gosto.
RECHEIO:
1 cebola picada/1
tomate
picado/2
ovos cozidos picados/2 lata de atum
natural moído/1 colher de cheiro-verde/sal e pimenta a
gosto.

Modo de preparo
MASSA:
Coloque todos os
ingredientes no liquidificador menos
o fermento e bata
tudo até ficar bem
homogêneo
Depois acrescente
o fermento e bata
rapidamente
só
para misturar a massa com o fermento
RECHEIO:
Misture todos os
ingredientes
numa
tigela e mexa ate
todos se encorporarem
Em uma forma média unte com azeite
coloque metade da
massa espalhe o recheio todo por ela,
acrescente o restante da massa, polvilhe se quiser orégano por cima para
dar um gostinho especial
Leve ao forno médio por mais ou menos 40 a 45 minutos
Bom apetite!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NOMEAR LEANDRO ALVES DE SOUZA para exercer o contar de 01/01/2021.
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
CONFERIDAS POR LEI,
01/01/2021.
PORTARIA N.° 27, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR RUBENS TRINDADE DE ASSIS JUNIOR para
RESOLVE:
PORTARIA N.° 24, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, a
NOMEAR CLEMILSON DE FREITAS TOLEDO para exercer contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 21, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
NOMEAR CARLOS ILIDIO SILVA TEIXEIRA para exercer o 01/01/2021.
PORTARIA N.° 28, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, a contar de
NOMEAR RENATO ESTEVAO SANTANA DOS SANTOS para
01/01/2021.
PORTARIA N.° 25, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a
NOMEAR RACHEL DOS SANTOS SILVA BORGES para contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 22, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a
NOMEAR ROBERVAL ALEXANDRE BARBOSA para exercer contar de 01/01/2021.
Nova Iguaçu, 07 de janeiro de 2021.
o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
01/01/2021.
PORTARIA N.° 26, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
NOMEAR MARIA GABRIELA RIBEIRO BAHIENSE para
Presidente
PORTARIA N.° 23, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021

PROJETO DE LEI No 00055/2021. Autor: Prefeito
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, Municipal. Assunto: “CRIA A EMPRESA PÚBLICA
no uso das atribuições que lhe são conferidas e MUNICIPAL DE SAÚDE.”:
regimentais, CONVOCA Sessão Extraordinária a ser
realizada no dia 13 de janeiro de 2021, às 11h na sede I - CONSIDERANDO as medidas de restrição com a
finalidade de prevenir a disseminação da pandemia
do Poder Legislativo.
de Covid-19, fica definido que as Sessões ocorrerão
PROJETO DE LEI No 00051/2021. Autor: Prefeito sem a participação popular e somente será autorizada
Municipal. Assunto: “APROVA NOVA ESTRUTURA DA a entrada dos Srs. Parlamentares e dos servidores
legislativos necessários à realização das Sessões.”
PREVIDE.”:
PROJETO DE LEI No 00053/2021. Autor: Prefeito
Municipal. Assunto: “APROVA NOVA ESTRUTURA DA
FUNBEL.”:

Cientifique-se e cumpra-se.
Belford Roxo, 07 de janeiro de 2021.

SIDNEY CANELLA
Presidente
PORTARIA N °005 DE 01 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR, a contar de 01/01/2021, MARCIO JOÃO
DOS SANTOS, no Cargo em Comissão de CONTROLADOR GERAL, símbolo CG, na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme
disposto na Lei nº 1615/2020.
Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 01 de janeiro de 2021.
SIDNEY CANELLA
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 P A L D E B E L F O R D PORTARIA SEMED - Nº 01/2021 DE 07 DE JANEIRO
DE 2021
ROXO
“Estabelece Calendário Escolar 2021 para as Unidades
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos da
07 DE JANEIRO DE 2021. PUBLICADO EM
Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo.”
08/01/2021

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

sexta-feira, 08 de janeiro de 2021zs
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

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.

•
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 decorrentes das medidas para enfrentamento da situação
de emergência de saúde pública de que trata a Lei no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

a reposição em dias não previsto como letivo, como
sábados ou dias de recesso escolar ou eventuais dias
de pontos facultativos, devendo este ser registrado e
comunicado através da Inspeção Escolar e autorizado
pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 6º - Os dias de Conselho de Classe, Preenchimento de Relatórios e Grupo de Estudos constituem-se em
dias letivos, garantindo o cumprimento do preceito legal,
devendo ser realizado por turno, em dias alternados.
Art. 7º - De posse do Calendário Escolar 2021, as Unidades Escolares deverão organizar seu planejamento
em consonância com o calendário oficial, sinalizando
no mesmo as suas culminâncias peculiares.
Parágrafo Único – Após a elaboração do planejamento
as Unidades Escolares deverão disponibilizar uma cópia do mesmo para SEMED.
Art.8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário 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

•
A existência da pandemia do Novo Coronavírus, (COVID-19), nos termos declarados pela Organiza- PORTARIA SEMED - Nº 43 DE 30 DE NOVEMBRO
DE 2020
ção Mundial de Saúde;
•
O Decreto Estadual no. 46.970/2020 dispôs
sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio
e de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública
de Importância Estadual e Internacional, decorrente do
Novo Coronavírus, (COVID-19), no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro;
•
A necessidade de normatizar o início e término
do ano letivo para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo.
RESOLVE:
Art. 1º- Estabelecer o Calendário Escolar 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
referente ao ano letivo de 2021, conforme Anexos I e II.
Art. 2º - Garantir através do Calendário Escolar a efetivação do mínimo de 200 dias letivos, conforme determinado por Lei.
Art. 3º - Em caráter excepcional, tendo em vista o período de isolamento social e prevenção e combate ao
Novo Coronavírus – COVID-19, o ano letivo de 2021,
o Ensino Fundamental, em todas as modalidades e
programas, será organizado nos anos iniciais e finais
do Ensino Fundamental, através de atividades não presenciais, de forma híbridra e presenciais, de modo a
garantir o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, com a efetivação de avaliação diagnóstica, no
inicio do período letivo.
Art. 4º- O cumprimento deste Calendário é de responsabilidade do Diretor e da Equipe Técnico Pedagógica
da Unidade Escolar sob orientação da Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo Único: Cabe ao Diretor da Unidade Escolar
assegurar ampla divulgação do Calendário Escolar,
afixando-o em local de fácil visibilidade.
Art. 5º - Em caso de intempérie ou qualquer outros
fatores que impeçam o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, a Unidade Escolar deverá estabelecer

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio
e de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública
de Importância Estadual e Internacional, decorrente do
Novo Coronavírus, (COVID-19), no âmbito do Estado
do Rio deJaneiro;
•
A necessidade de normatizar o início e
término do ano letivo para as Unidades Escolares da
Rede Municipal de Ensino de BelfordRoxo.
RESOLVE:
Art. 1º- Estabelecer o Calendário Escolar 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
referente ao ano letivo de 2021, conforme Anexos I e II.
Art. 2º - Garantir através do Calendário Escolar a efetivação do mínimo de 200 dias letivos, conforme determinado porLei.
Art. 3º - Em caráter excepcional, tendo em vista o período de isolamento social e prevenção e combate ao
Novo Coronavírus – COVID-19, o ano letivo de 2021,
o Ensino Fundamental, em todas as modalidades e
programas, será organizado nos anos iniciais e finais
do Ensino Fundamental, através de atividades não presenciais, de forma híbridra e presenciais, de modo a
garantir o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, com a efetivação de avaliação diagnóstica, no
inicio do períodoletivo.

“Estabelece Calendário Escolar 2021 para as Unidades
Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Art. 4º- O cumprimento deste Calendário é de responEducação Especial e Educação de Jovens e Adultos da sabilidade do Diretor e da Equipe Técnico Pedagógica
Rede Municipal de Ensino de Belford Roxo.”
da Unidade Escolar sob orientação da Secretaria Municipal de Educação.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de
Parágrafo Único: Cabe ao Diretor da Unidade EscoBelford Roxo/RJ, no uso de suas atribuições legais e
lar assegurar ampla divulgação do Calendário Escolar,
considerando:
afixando-o em local de fácil visibilidade.
•
O art. 205, da Constituição Federal, que
Art. 5º - Em caso de intempérie ou qualquer outros farelata que, a Educação é direito de todos e dever do
tores que impeçam o cumprimento dos 200 (duzentos)
Estado e da família, devendo ser promovida e incendias letivos, a Unidade Escolar deverá estabelecer a
tivada com a colaboração da sociedade, visando ao
reposição em dias não previsto como letivo, como sápleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
bados ou dias de recesso escolar ou eventuais dias
o exercício da cidadania e sua qualificação para o tra- de pontos facultativos, devendo este ser registrado e
balho;
comunicado através da Inspeção Escolar e autorizado
pela Secretaria Municipal deEducação.
•
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Art. 6º - Os dias de Conselho de Classe, PreenchimenNacional no. 9.394/96, que estabelece as normativas
to de Relatórios e Grupo de Estudos constituem-se em
do calendário escolar, em especial, o artigo 23, que
dias letivos, garantindo o cumprimento do preceito legal,
dispõe em seu §2º, que o calendário escolar deverá
devendo ser realizado por turno, em dias alternados.
adequar-se às peculiaridades locais, inclusive, climáArt. 7º - De posse do Calendário Escolar 2021, as Uniticas e econômicas, a critério do respectivo sistema
dades Escolares deverão organizar seu planejamento
de ensino, sem com isso reduzir o número de horas
em consonância com o calendário oficial, sinalizando
letivas previsto naLei;
no mesmo as suas culminâncias peculiares.

•

A necessidade de garantir o cumprimento
do disposto no artigo 24, inciso I da Lei9394/1996.

•

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
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei
no 13.979, de 6 de fevereiro de2020,

Parágrafo Único – Após a elaboração do planejamento
as Unidades Escolares deverão disponibilizar uma cópia do mesmo para SEMED.
Art.8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Educação
– SEMED-BR.

Art. 9º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
•
A existência da pandemia do Novo Corona- Belford Roxo - RJ, 30 de dezembro de 2020.
vírus, (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial deSaúde;

•

O Decreto Estadual no. 46.970/2020 dispôs

DENIS MACÊDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Hora

Feliz
Aniversário,

sexta-feira, 08 de janeiro de 2021

Mary
H

Evans!

oje você completa mais um ano de vida e é hora
de comemorar com muita alegria. Que seu dia
seja repleto de luz e paz. Que as pessoas queridas
estejam com você e que o amor invada seu coração!
Que seu aniversário lhe traga uma felicidade
imensa e que você possa realizar todos seus desejos nessa nova etapa de vida. Parabéns!

De seus amigos

Luciano e Vaneide

