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Assumiu o erro
de matar

Numa mão, uma garrafa de vodca. Na outra, uma de uísque. A combinação bebida e volante transformou o capitão do Corpo de Bombeiros João Maurício Correia Passos, de 34 anos, em um assassino ao atropelar e matar o ciclista Cláudio
Leite da Silva, de 57 anos, atingido violentamente pelo Hyundai HB20 dirigido
pelo militar, que foi preso em flagrante.

Maconha
a dar

com pau!

7
Reprodução

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
apreendem carga com 100 quilos
de maconha no Rio.
7

Reprodução

Tráfico tortura, esquarteja rival e posta vídeo nas redes sociais. Delegacia de
Homicídios da Baixada Fluminense investiga cirurcunstâcias do crime.
7
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Resenha Cultural

Aquele Abraço!
Aquele Abraço!!!

O abraço especial desta Resenha
Cultural & Cia vai para Márcio Rufino,
de Belford Roxo. O professor, ator, poeta e escritor aniversariou na segunda-feira
(11), e fez a alegria de sua imensa legião de amigos
presenciais e virtuais. “Receber felicitações por mais
um ano de vida não tem preço. Obrigado a todos!”,
disse o artista a este espaço.
Parabéns, Márcio Rufino! Aquele Abraço, Fera!!!

Hora

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

A Arte Gerando Renda

Premiar os artistas
Uma das formas carinhosas de se homenagear, reconhecer o que o artista faz em uma cidade é
premiando-o. Como, não
importa. O importante
é valorizar os agentes
culturais de acordo com
suas atuações e influências na sociedade. Mostrar que essas figuras são
necessárias no cotidiano
das pessoas. Se a arte
transforma e torna feliz, por que não premiar
quem a promove?
Na Baixada Fluminense, parece que Nova
Iguaçu sairá na frente nessa direção, deu a
entender o secretário
de Cultura da Cidade,
Marcus Monteiro, em
conversa com este Velho
Escriba em 2019. Se não
fosse a pandemia do vírus chinês, certamente,
no ano passado a premiação teria rolado para
alegria da Nação Cultura. Sai da frente, coronavírus! Deixa o bonde
cultural passar! (Jota
Carvalho)

300 vagas para cursos profissionalizantes on-line
O Projeto A Arte Gerando Renda abri 300
novas vagas para oficinas de capacitação
profissional, com foco
no
empreendedorismo, a partir do dia 10
de janeiro, domingo
último. As opções são:
maquiagem social, maquiagem artística, tranças afro e turbantes,
decoração de unhas,
fantasias e adereços e
artesanato. O projeto é
patrocinado pelo ICTSIRIO, Magellan IP e
METRORIO e apoiado
pelo Instituto Invepar,
Secretaria Municipal
de Cultura e Prefeitura
Municipal do Rio de
Janeiro.
“A procura pelos cursos on-line superou

Divulgação

Aulas são voltadas
para capacitações artísticas e promovem empreendedorismo local

todas as nossas expectativas. Em poucos
dias preenchemos as
1.500 vagas e, devi-

do a enorme procura,
decidimos atender aos
pedidos e abrir mais
300 vagas. Nosso foco

são moradores das comunidades, que com
a pandemia estão procurando novas formas

Eduardo Araúju
Produtor cultural homenageia diva Elza Soares
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

S

e
as
drag
queens
sempre
homenagearam
as mulheres,
chegou
a vez
de as mulheres retribuírem o
carinho. A versão
2021 das Senhoras
do Calendário alcança a 15ª
edição com uma bela reverência ao universo drag. Idealizador do projeto, o produtor
Eduardo Araúju inovou na
pandemia e faz lives para
o Teatro Rival Refit, entrevistando nomes do
segmento LGBTQI+.
Além de gratificante,
a experiência tem
sido
inspiradora
para ele. Foi desses divertidos encontros que

expediente

Eduardo travestido de Elza:
um show de semelhança!

ele tirou o tema do calendário do ano que vem.
Enquanto Midas tinha o poder de transformar em ouro o
que tocava, Eduardo Araúju sempre usou seu poder
transformador para levantar
a autoestima de mulheres de
todas as idades e manequins,
mulheres trans, mulheres que
sempre foram discriminadas
na mídia, no mercado de trabalho, na própria família. O
Senhoras do Calendário é um
dos projetos desse maravilhoso produtor que trabalha em
prol da inclusão e da diversidade. E ele também participa
do calendário. Depois de trabalhar durante décadas com
Elza Soares, ele resolveu homenagear a diva, rainha dos
gays, se travestindo de Elza.
O resultado ficou incrível!
“Resolvi homenagear Elza,
fazendo retratação dela, com
propriedade e licença poética. Afinal de contas, fui maquiador dela durante muitos
anos, sou grato a tudo o que
vivi e aprendi com ela e tenho
profunda admiração pela artista e pela pessoa”, derrama-se Eduardo Araúju.

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

‘Bigodão de Xereca’ na área
Uma das figuras folclóricas do conjunto de apartamentos, Pombal Chifre
de Ouro, o paraíso dos
cornos, cornas e gays na
Baixada Fluminense, o
ambulante vendedor de
cachorro quente, ‘Bigodão de Xereca’, mandou
agradecer ao SOMBRA
por ter sido lembrado
aqui no fim de 2020.
Trabalhador como a

maioria dos brasileiros,
Bigodão peitou ‘autoridades’ e voltou ao batente.
“Tô voltando com a minha carrocinha de cachorro e quero ver quem vai
proibir. Preciso sustentar mulher e três bacuris
lá em casa e ainda pagar
contas que não pararam
de chegar. Ainda bem que
não pago aluguel”, disse
ele na ocasião.

‘Bigodão de Xereca’ na área II
“Chega aí, seu Cachorro! Tem mais uma coisa: o
cara que vivia ameaçando
a gente de prisão, multa,
que mandou todo mundo
ficar em casa, prendeu
inocentes e tacou spray
de pimenta naquelas senhoras que protestavam
contra ele tá sem moral.

Foi tirado da cadeira pela
justiça e pode entrar em
cana por sacanagem com
o dinheiro da saúde.
Então amigo, o Bigode
aqui vai é trabalhar. Os
corruptos que paguem pelos crimes”, acrescentou
ele ao nosso agente, Cão
Musterioso.

‘Bigodão de Xereca’ na área III
Ele tá certo. ‘Bigodão de Xereca’ é o cara!
“Mandar todo mundo ficar preso em casa é mole.
Quero ver pagar as contas

da galera desempregada.
Não embarco nessa onda
de rico mandachuva. Bora
trabalhar, pessoal! Vamos
que vamos!”, finalizou.
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Arte pura

(Im Memorian)

de gerar renda para
suas famílias”, comenta Marcello Andriotti,
idealizador do projeto.
Os cursos, que começaram em novembro
com videoaulas, estão
disponíveis nas redes
sociais da ONG Favela
Mundo.
Para participar basta ter mais de 15 anos,
sem limite de idade.
Inscrições e informações pelo WhatsApp:
21 2236-4129. As aulas estarão disponíveis
no Instagram (www.
instagram.com/artegerandorenda), no Facebook (www.facebook.
com/artegerandorenda)
e no Youtube (www.
youtube.com/favelamundo).

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.
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Educação

Prefeitura de Belford Roxo dá início as
matrículas on-line e abre 11.538 vagas
Procedimento para para as escolas e creches estendem até o dia 15 de janeiro
Fernando Maia/SECOM

Secretário Denis Macedo,
Rosângela Garcia e Eliane
Lopes acertaram os detalhes
finais das matrículas
Antonio carlos

A

horahmunicipios@gmail.com

pandemia do Coronavírus introduziu um “novo
normal”. Visando manter
o menor número possível
de contato entre pessoas,
a Prefeitura de Belford
Roxo implantou este ano a
matrícula online nas escolas e creches municipais.
A matrícula poderá ser
feita pelo site www.matriculabelfordroxo.com.
br. No ato da inscrição, o
próprio sistema oferecerá
cinco opções de escolas
para que os pais escolham
uma de seu interesse. As

escolas e viu a precariedade. “Era um cenário devastador, com prédios em
péssimas condições e mobiliários de salas de aula
quebrados. Em quatro
anos conseguimos reformar mais de 30 escolas,
construímos três, e mais
seis creches, aumentando
‘Trabalho
a oferta de vagas. Creio
de reconstrução’
O prefeito Wagner dos que a educação é a base
Santos Carneiro, o Wagui- de tudo e Belford Roxo
nho, frisou que o aumento está no caminho certo”,
do número de vagas só foi avaliou
possível graças a um “traUnidades próximas
balho de reconstrução”
Para efetuar a matrícula,
feito na Educação. Ele
lembrou que no início do o interessado entra no site,
seu primeiro governo, em escolhe a opção “Faça sua
janeiro de 2017, visitou as Matrícula”. Em seguicolas municipais e 21 creches próprias. A previsão
de alunos para este ano é
de 47 mil. Para tirar dúvidas, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou o whatsapp (21)
96649-5788.

matrículas
começaram
dia 11 e vão até o dia 15.
Estão sendo oferecidas
11.538 novas vagas, entre
creche, educação infantil
e ensino fundamental (1º
ao 9º ano de escolaridade). Até o início da manhã de ontem foram feitas
mais de mil matrículas.
As aulas começarão no
dia 8 de fevereiro.
As 11.538 vagas estão
distribuídas da seguinte
maneira: 3.284 (educação infantil), 5.357 (1º ao
9º ano de escolaridade),
2.160 (Educação Jovens
e Adultos – EJA) e 737
(creches
conveniadas).
Belford Roxo tem 65 es-

da, preenche o cadastro
e responde a um pequeno
questionário, seleciona o
ano de escolaridade desejado e o turno. Depois
clica em “buscar escolas”.
O sistema identificará as
unidades mais próximas
da casa do aluno. Depois
de feito o cadastro, os pais
receberão um email informando qual escola foi a
escolhida e quais são os
documentos necessários
para efetuar a matrícula
diretamente na unidade.
“É importante informar se
o aluno tem ou não algum
tipo de deficiência para
que seja escolhida uma
escola com total acessi-

bilidade e profissionais
aptos a trabalharem com
este estudante”, concluiu
o secretário municipal de
Educação, Denis Macedo, ao lado de Rosangela
da Silva Garcia e Eliane
Lopes, responsáveis pelo
setor pedagógico e de matrícula, respectivamente.
secretário salientou que
há vagas suficientes para
o ensino fundamental.
Segundo ele, a carência
maior está localizada nas
creches. Macedo explicou
que no início de 2017 havia uma fila de espera de
1.300 crianças aguardando uma vaga. Hoje são
300.

Cadastro deve ser feito através do site
Os pais também deverão fazer a matrícula acessando o site www.matriculabelfordroxo.com.br.
No dia 15 de janeiro será
divulgado os nomes dos
contemplados. Quem não
conseguir a vaga, fica em
uma fila de espera. O cadastro é público e poderá
ser acessado no site.

Denis Macedo destacou
que o processo de matrículas online agilizou
também a informatização
do cadastro dos alunos
da rede. De acordo com
o secretário, as informações ganharão mais rapidez, pois a base de dados
será sempre atualizada.
“Todas as informações

2021 – Inscrição para novos estudantes do Ensino
Fundamental/EJA;
15/01/2021 – Resultado para saber quem
conseguiu vaga nas
creches. A divulgação é pública e poderá
Calendário de
ser consultada no site
matrículas
www.matriculabelfor11 a 15 de janeiro de droxo.com.br;

de pais e de alunos são
confidenciais e ficarão
apenas na Secretaria para
que sejam consultados
somente por nossos servidores”, arrematou Macedo.

20/01/2021 – Relação nominal de todos
os alunos divulgada
no próprio site (aba
consulte sua inscrição);
21 e 22 de janeiro de
2021 – Efetivação da
matrícula na primeira
fase;
25 a 29 de janeiro

de 2021 – inscrição e
confirmação para estudantes não alocados
na primeira fase;
01/02/2021 – A partir desta data a terceira
fase da matrícula será
diretamente nas unidades escolares (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e EJA);

Eleitor pode justificar ausência no 1º turno até quinta-feira

O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições
municipais de novembro
tem até esta semana para
justificar a ausência. Caso
o procedimento não seja
realizado, será preciso pagar uma multa. Quem não
regularizar a situação pode
ficar sujeito a restrições.
O prazo vence na quinta-feira (14) para quem faltou ao primeiro turno das
eleições municipais 2020.
Para o segundo turno, o limite é 28 de janeiro.

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) recomenda que a justificativa seja
feita, preferencialmente,
por meio do aplicativo e-Título, disponível para
celulares com sistemas
operacionais Android ou
iOS.
O procedimento pode
ser feito também pela internet, por meio do Sistema Justifica. Ou ainda
de modo presencial, no
Cartório Eleitoral. Em
qualquer um dos casos, o
eleitor precisará preencher

um Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE),
descrevendo por que não
votou. O TSE pede que
seja anexada documentação que comprove a razão
da falta.
Isso porque o RJE pode
ser recusado pela Justiça
Eleitoral, se a justificativa
não for plausível ou se o
formulário for preenchido com informações que
não permitam identificar
corretamente o eleitor, por
exemplo.
Se tiver o requerimento

negado, para regularizar a
situação o eleitor precisará
pagar a mesma multa de
quem perdeu o prazo para
a justificativa. O valor da
multa pode variar, de acordo com o estipulado pelo
juízo de cada zona eleitoral. Existe a possibilidade
de o eleitor solicitar isenção, se puder comprovar
que não tem recursos para
arcar com a penalidade.

qual o eleitor não compareceu por estar fora de seu
domicílio eleitoral. Ou
seja, se não tiver votado no primeiro e no
segundo turno da eleição, terá de justificar a
ausência de cada um,
separadamente, obedecendo aos mesmos
requisitos e prazos de
cada turno.
Nas eleições 2020
foi registrada abstenção recorde tanto no
Separadamente
Cada justificativa é váli- primeiro (23,14% do
quanto
da somente para o turno ao eleitorado)

no segundo (29,5%).
Quando foram realizadas as votações, o Brasil tinha 147.918.483
eleitores aptos a votar.
A justificativa para a
ausência é necessária
porque o voto é obrigatório para quem tem
entre 18 e 70 anos,
conforme o Artigo 14
da Constituição. Quem
não justificar e não pagar
a multa para regularizar
a situação junto à Justiça
Eleitoral fica sujeito a uma
série de restrições legais

Computador é achado no ‘QG da Propina’

Um computador foi
encontrado em um
duto de ar-condicionado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca,
Zona Oeste do Rio. A
máquina foi achada

na sala da presidência,
onde, segundo as investigações, funcionava o QG da Propína.
A máquina foi achada durante o processo
de mudança de funcio-

nários e estava protegido por uma espuma.
Após a denúncia, uma
equipe da Polícia Civil
foi deslocada até o local.
O QG da Propina é

alvo de uma operação
do Ministério Público
do RJ e da Polícia Civil que investigam um
esquema de corrupção
na Prefeitura do Rio,
durante a gestão Mar-

celo Crivella.
Marcelo Alves, ex-presidente da Riotur,
o irmão dele, Rafael
Alves, apontado como
um dos homens de
confiança do prefeito

foram os principais alvos. As investigações
partiram da colaboração premiada do doleiro Sérgio Mizrahy,
preso pela Operação
Câmbio, Desligo.

Hora
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Desde ontem, moradores da cidade do Rio já podem agendar testes de Covid-19 pela central telefônica 1746. O aplicativo ainda
não está disponível para Android, mas quem usa celular da Apple
tem a opção de baixa-lo
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Os passageiros dos trens da SuperVia passaram por problemas na
manhã de ontem. Devido a problemas técnicos na rede aérea nas proximidades da estação Manguinhos, a circulação dos trens foi comprometida.

Memória
Ontem, a maior tragédia climática da história
do país, que atraiu os
olhos do mundo para a
Região Serrana do Rio,
completou 10 anos. Em
janeiro de 2011, Nova
Friburgo, Teresópolis,
Petrópolis, foram castigadas pelas chuvas.

Quase mil mortos
Outros
municípios
da região também foram castigados. Dados
oficiais somaram 918
mortros e 30 mil moradores desalojados. O
temporal de 11 de janeiro de 2011 foi previsto
pelo Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet)

Marcar a data
Para marcar a data, a
sede do governo do estado RJ foi transferida por
três dias para a Região
Serrana Os três municípios mais atingidos na
tragédia serão capitais
do estado por um dia no
início da próxima semana.

Editorial

Agência Brasil

Acesso a cesta básica cada vez mais anêmico

Lancha que transportou presos
políticos é alvo de campanha

A campanha “Salvemos a Loretti”, lancha
que é reconhecida como
patrimônio da história do
sistema penal, da navegação e da Ilha Grande,
foi lançada pelo município de Angra dos Reis.
Embarcação que tem
110 anos, sem manutenção adequada nos motores, a Loretti acabou
afundando, em março de
2014, no cais Santa Lu-

zia, no Centro de Angra
dos Reis e desde então
está guardada na Marinha Verolme.
‘A proposta de recuperar a lancha começou
pelo seu mestre, Constantino Cocotós, que
também comandava a
Defesa Civil na Ilha
Grande. Ele morreu,
em 2013, sem realizar
o sonho de ver a Loretti
num museu a céu aber-

Três dias

to na Vila do Abraão. A
pedido da comunidade,
o nome de Cocotós foi
eternizado no Centro
Cultural da Ilha Grande. Há oito anos, a então
prefeita Conceição Rabha prometeu recuperar
a embarcação, a mesma
promessa feita no ano
passado por Fernando
Jordão, que foi reeleito e
é o atual prefeito de Angra dos Reis.

Agend acheia

Depois de Nova Friburgo e Teresópolis, hoje é a vez de Petrópolis sediar
o governo. A transferência consta em
decreto assinado pelo governador em
exercício, Cláudio Castro. Também foi
instituído luto oficial nos três dias.

Na agenda de atividades da comitiva liderada por Castro, constam um
sobrevoo pelos municípios mais atingidos, visitas a locais simbólicos, reunião com vítimas da tragédia, encontro
com prefeitos e vistoria de obras de
unidades habitacionais.

Os preços dos alimentos que compõem a cesta
básica necessária para as
refeições de uma pessoa
adulta aumentaram em
todas as capitais no ano
passado. As maiores altas
foram registradas em Salvador, de 32,89%, e Aracaju, 28,75%. Em Curitiba foi observada a menor
elevação, de 17,76%. É
o que aponta a Pesquisa
Nacional da Cesta Básica
de Alimentos, realizada
pelo Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese).
De novembro para dezembro de 2020, o custo da cesta foi maior em
nove cidades e menor em
oito, com destaque para as
elevações de João Pessoa
(4,47%), Brasília (3,35%)
e Belém (2,96%). As
maiores diminuições foram registradas em Campo Grande (2,14%) e
Salvador (1,85%). Em
São Paulo, a cesta custou R$ 631,46, com alta

de 0,36% na comparação
com novembro. No ano
de 2020, o preço do conjunto de alimentos subiu
24,67%.
Com base na cesta mais
cara que, em dezembro,
foi a de São Paulo, o
Dieese estima que o salário mínimo necessário
deveria ser equivalente a
R$ 5.304,90, o que corresponde a 5,08 vezes o
mínimo vigente, de R$
1.045,00. Segundo o órgão, o cálculo é feito
levando-se em consideração uma família de quatro
pessoas, com dois adultos
e duas crianças.
O tempo médio necessário para adquirir os
produtos da cesta para
o conjunto das capitais,
considerando um trabalhador que recebe salário
mínimo e trabalha 220
horas por mês, foi, em dezembro, de 115 horas e 8
minutos, maior do que em
novembro, quando ficou
em 114 horas e 38 minutos.

Japeri abre matrículas
na rede municipal

Ano letivo

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

As matrículas serão feitas apenas nas segundas,
assessoria de impresa
terças e quartas, porém
será divida em dois hos pais e responsá- rários: das 9h às 13h para
veis legais preci- Educação Infantil e Ensam ficar atentos. sino Fundamental e das
A Prefeitura de Japeri, por 16h às 19h para Educação
meio da Secretaria Muni- de Jovens e Adultos.
cipal de Educação, iniDe forma automática
ciou ontem as matrículas
Devido à pandemia do
escolares. A expectativa é
de que quase 4 mil novas novo coronavírus, a revagas sejam geradas para novação de matrícula dos
este ano letivo. Após uma alunos vinculados à rede
reunião
extraordinária municipal de Japeri foi
com o Conselho Munici- feita de forma automática
pal de Educação ficaram ainda em 2020. De acorestabelecidas
algumas do com a Prefeita Drª Fermudanças no calendário nanda Ontiveros, todos os
protocolos de prevenção
de matrícula.
Primeira etapa será para ao novo coronavírus seEducação Infantil, Ensi- rão adotados para garantir
no Fundamental Regu- a segurança dos moradolar, Educação Especial res. “Pedimos que todos
e Educação de Jovens e os pais e responsáveis
Adultos. Já para a creche usem máscara e cumpram
o período de matrícula o distanciamento social
começa no dia 18 de ja- ao comparecerem às unineiro. Os pais e respon- dades escolares para, assáveis podem comparece- sim, evitarmos a proliferem às unidades escolares ração do vírus em nosso
desejadas até o dia 29 de município”, declarou a
gestora.
janeiro.

Os pais e responsáveis podem comparecerem às unidades até o dia 29

O

Número de 15 mil alunos
Atualmente, o município conta com 30 escolas, 4 creches públicas
e cerca de 15 mil alunos
matriculados. A secretária municipal de Educação, Professora Caroline
Ontiveros, falou sobre a

expectativa da volta às
aulas: “Vamos nos programar, fazer todas as matrículas e esperar orientações das autoridades.
Queremos retornar o mais
rápido possível, mas que
seja um retorno responsá-

vel e seguro”, destacou.
Os documentos necessários são: cópia de certidão de nascimento (ou
casamento para alunos
da EJA); comprovante
de escolaridade; cópia do
comprovante de residên-

cia; cópia do RG e CPF
(para os alunos da EJA e
dos anos finais do ensino
fundamental); 3 fotos 3 x
4; grupo sanguíneo; cópia de laudo médico (se
portador de necessidades
especiais); cópia da Car-

teira de Vacinação (educação Infantil e anos iniciais); cópia do cartão do
SUS; Atestado de Saúde;
cópia do NIS para alunos
beneficiários do Bolsa Família.
Já o cronograma é o se-

guinte: dia 11/01 - matrícula para educação
infantil, ensino fundamental regular, educação
especial e Educação de
ovens e Adultos (EJA)/;
dia 18/01 - matrícula para
creche.
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Vascão da Gama

Luxemburgo exalta vitória sobre o Bota

Técnico relembra também o gol histórico de Roberto Dinamite no Carioca de 1976
Rafael Ribeiro/Vasco

jota carvalho

“Para ganhar, tem
que ralar e suar”, disse
Luxa na preleção antes
do clássico

jota.carvalho@yahoo.com

Após a vitória no clássico diante do Botafogo por
3 a 0, no domingo (10), o
técnico Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva. Questionado
sobre a importante vitória
do Gigante da Colina e
sobre a bela apresentação
da equipe, o comandante exaltou a importância
do resultado e relembrou
o gol histórico marcado
por Roberto Dinamite
pelo Campeonato Carioca
1976.
– Vitória contra um adversário que tem tradi-

ção, e rivalidade é muito
grande, essa coisa vem
de longo tempo. Um dos
gols mais bonitos da história de Vasco da Gama x
Botafogo é do Dinamite, o
maior jogador da história
do Vasco da Gama. Foi
num jogo em que o Roberto deu chapéu no Osmar Guarnelli. Citei isso
na preleção hoje. Para ganhar, tem que ralar e suar.
Encontramos adversário
difícil, centroavante com
a bola aérea muito forte.
Encaixamos e passamos
a ter a superioridade. Era
adversário de confronto
direto, jogo de seis pontos
– destacou o comandante.

A revelação Talles Magno
Revelado pelo professor Vanderlei Luxemburgo, Talles Magno deixou
sua marca na vitória no
clássico. O treinador revelou como foi o processo de captação do camisa 11 na base, disse que
gostaria que ele arriscasse um pouco mais durante a partida e destacou o
potencial de evolução da
joia vascaína.
– O Talles é um jogador
que botei para jogar muito jovem, estava na reserva dos juniores. Ele esta-

va meio que largado. Na
primeira atuação comigo,
dei um esporro nele porque ele vinha massageando a mão. Saiu correndo
do departamento médico,
e eu disse que não queria
vê-lo massageando mão.
Acho que em algumas
bolas ele poderia arriscar
um pouco mais, puxar
para dentro como puxou
em algumas jogadas com
o Cano. Ele tem potencial para evoluir ainda
mais comigo – disse Luxemburgo.

Confira outros trechos da entrevista
Pênalti batido por
Pikachu – Cano sofreu o pênalti (na verdade quem sofreu foi
Pikachu) e cedeu ao
Pikachu porque tinha
um ano que Pikachu
não botava a bola para
dentro. Achei legal o
Cano que é o nosso
artilheiro,
entender
e dar para o Pikachu
ganhar no emocional.

a segunda é apoiar e a
terceira é resolver na
linha de fundo. Disse
para ele botar um algodão no ouvido. Bruno
e Henrique deram condição de Castan ficar
melhor posicionado em
campo.
Sem pensar na
Sul-Americana

– Não posso pensar
Importância
em Sul-Americana se
ainda estou na confude Henrique
– O pessoal quer são, vou pensar passo
que o Henrique faça o a passo, jogando cada
gol. Lateral a primei- jogo decisivo. Com
ra função é defender, respeito ao aspecto fí-

sico, não vamos treinar
o time fisicamente. Vai
ser 20% da parte física,
e 40 e 40 da parte técnica e tática. Em vez de
o jogador entrar preparado, vai entrar despreparado.
Alimentação
e descanso
– Jogamos em Goiânia, voltamos, foram
para casa, ontem almoçamos na concentração. É alimentação
e descanso. É o pijama
training. É treinamento
reduzido, e alimentação certa. Nada de tra-

Entrada de
Caio Lopes
– Só tenho um volanMelhora da zaga
– Tínhamos 36 gols te, que é o Bruno, e eu
tomados e 29 marca- o trouxe para isso. Ele
dos. Tínhamos que só olha para zagueiro,
procurar melhorar a mas é um jogador que
parte ofensiva. Em vai crescer no Vasco da
Goiânia não fizemos, Gama. Tem potencial
hoje fizemos três e não para crescer.
levamos. O menino RiBenítez entra em
cardo operou apendicique função?
te, e o Werley se jogar
– Ele vem de lesão
simples, se não achar
que é o melhor za- de panturrilha, mas imgueiro do mundo, joga portante é que o jogabem. Depois botei o dor vai estar aqui, mas
Jadson para ficar com a vamos prepará-lo para
sobra. Ali começamos a estreia contra o Coritiba. Vamos decidir se
a ganhar o jogo.
vai começar jogando
balho de duas horas.

ou não. Isso vamos decidir durante a semana.
Confiança dada ao
elenco
– Você com a confiança lá embaixo não consegue produzir, tenho
dito para eles que eles
têm talentos para estar no Vasco da Gama.
Tem que ter leveza,
alegria. Talles, você tirou um jogador do Fortaleza porque você deu
lambreta, e ele te deu
um chute na cabeça. A
confiança é fundamental num atleta. O elenco está á disposição do
treinador.

Rogério Ceni com ‘prazo de validade’ no Flamengo
Desde julho de 2020,
quando Jorge Jesus
deu adeus ao Flamengo, a equipe não
tem segurança em um
treinador. A primeira
aposta foi Domènec
Torrent, que não atingiu as expectativas.
Hoje, o clube conta
com Rogério Ceni no
comando. Porém, o ex-goleiro já não é mais
uma unanimidade. Inclusive, nos bastidores, o Rubro-Negro já
prepara uma estratégia
para ir atrás de Renato
Gaúcho, atual técnico
do Grêmio.
Apesar de ser querido pelos jogadores, os
resultados de Ceni têm
incomodado e, mesmo
com as semanas livres
de treino, o Flamengo
não consegue apresentar o nível esperado.
Aliando isso a um ano
que será decisivo na
política rubro-negra,
por conta da disputa
eleitoral, a alta cúpula
cogita a mudança de

treinador em fevereiro, após o fim do Brasileirão.
Não é novidade o
nome de Renato Gaúcho ser cogitado na
Gávea. No pleito eleitoral de 2018, Renato era a preferência
das chapas de Rodolfo Landim e Ricardo
Lomba, mas acabou
seguindo no Grêmio.
O treinador é dono de
um dos trabalhos mais
longevos do futebol
brasileiro, à frente do
Grêmio, onde conquistou Copa do Brasil
(2016), Libertadores
(2017) e Recopa Sul-Americana
(2018).
Nesta temporada, aliás, ele está novamente na final da Copa do
Brasil, no comando
do Tricolor Gaúcho.
O contrato do técnico
com o Grêmio vai até
fevereiro deste ano e
ainda não há conversas para renovação, o
que beneficia uma investida do Fla.

Divulgação

Rubro-Negro prepara investida para ter
Renato Gaúcho no
comando da equipe

Náufrago nada contra maré forte
Enquanto isso, Ceni
tenta evitar uma possível saída e mostrar
resultados. Agora o

treinador mira uma
sequência de bons
resultados nas 11
partidas que restam

para findar a partici- novembro 2020, tem
pação do Flamengo duração até dezemno Brasileirão. Seu bro deste ano.
contrato, firmado em
A diretoria do Fla

afirma que não há
interesse na contratação de Renato Gaúcho, reforçando que o

técnico não está em
pauta no departamento de futebol. (Fonte:
Coluna do Fla)
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Tragédia

Há 10 anos, voluntários de Caxias
atuaram em Nova Friburgo
Centenas de mortos e mais de 20 mil desabrigados foi o saldo da catástrofe

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

H

á exatamente 10
anos, no dia 11 de
janeiro de 2011,
as chuvas provocaram
uma tragédia na Região
Serrana do estado, deixando centenas de mortos
e mais de 20 mil moradores desabrigados e desalojados. No domingo (10),
a data foi lembrada pelo
governador em exercício,
Claudio Castro, em Friburgo, onde ele anunciou
investimentos para recuperação ambiental do município para onde transferiu, por alguns dias, a
sede do governo e decretou luto oficial. O prefeito de Duque de Caxias,

Washington Reis, junto a
outros gestores municipais, esteve na região em
solidariedade às vítimas
da tragédia.
Na época, em auxílio
aos moradores de Friburgo e às autoridades, cerca
de 250 agentes da Defesa
Civil de Duque de Caxias
e voluntários do Processo
Apell de Campos Elíseos trabalharam durante
20 dias. Eles ajudaram
na distribuição de cestas
básicas, no gerenciamento de abrigos, nos postos
de saúde e no auxílio no
trânsito. Também tiveram
grande atuação no auxílio
social, nas buscas e salvamento, no resgate de
vítimas e no trabalho de
logística.

divulgação

O prefeito Washington
Reis, que esteve em Friburgo com os secretários
municipal de Saúde, Dr.
José Carlos de Oliveira, de Obras João Carlos
Grilo e de Comunicação
Aroldo Brito e o deputado
estadual Rosenverg Reis,
destacou que, na ocasião
da tragédia, era subsecretário de Obras do Estado
e acompanhou as ações
nas cidades atingidas pelas chuvas. Destacou,
ainda, as ações do governador Claudio Castro que
vem atendendo prefeitos,
deputados e vereadores.
“Em Duque de Caxias,
todos os projetos em parceria com o estado estão
em andamento”, ressaltou
o prefeito.

Integrantes do Processo Apell de
Campos Elíseos trabalharam durante 20 dias em auxílio às vítimas

Daniela do Waguinho
quer pena maior para
estupro de vulnerável
Autora do projeto de lei 5095/2020,
que aumenta a pena
do crime de estupro
de vulnerável para
até 20 anos de prisão, a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ)
também assina junto
com 26 parlamentares o PL 5096/2020,
para maior proteção
das vítimas em audiências de instrução e julgamento de
processos, em especial nos que apurem crimes sexuais.
As duas propostas
foram apresentadas
diante da repercussão nacional do caso
Mariana Ferrer.
A blogueira acusou
o empresário André
Aranha de estupro
em uma boate em
Santa Catarina, mas
ele acabou sendo
inocentado no ano
passado. As cenas da
audiência de julgamento se tornaram
públicas e causaram
reação em função
do tratamento dado
à vítima, que foi humilhada pela defesa.

No PL 5095/2020,
Daniela do Waguinho
propõe até 20 anos de
prisão para autores de
estupro de menores
de 14 anos, deficientes mentais e qualquer pessoa que, por
algum motivo, não
pode oferecer resistência. Hoje, a pena
para o crime de estupro de vulnerável vai
de 8 a 15 anos de reclusão.
“As vítimas de violência sexual sofrem
física e psicologicamente. Todas as etapas após esse crime
abominável
devem
ser de proteção, assistência e respeito a essas pessoas. Não podemos permitir que as
cenas ocorridas com a
jovem Mariana Ferrer
se repitam. A justiça,
além de condenação
dos culpados, se faz
com pleno acolhimento das vítimas”, afirma Daniela do Waguinho, ao justificar a
sua assinatura no PL
5096/2020, apresentado inicialmente pela
deputada Lídice da
Mata (PSB-BA).

Nesse projeto de lei,
os 27 autores propõem
mudanças no Código
Penal, para que na audiência de instrução e
julgamento de processos que apurem crimes
contra a dignidade
sexual, todas as partes presentes deverão
zelar pela integridade
física e psicológica
da vítima, cabendo ao
juiz garantir o cumprimento, sob pena de
responsabilização, em
caso de omissão.
A proposta veta a
qualquer das partes e
ao magistrado manifestarem-se sobre fatos e provas que não
constem nos autos,
sob pena de responsabilização junto aos
órgãos de correição
competentes e à Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). E
estabelece que o juiz
deve determinar a
exclusão imediata de
qualquer manifestação que atente contra a honra da vítima,
devendo oficiar os
órgãos de correição
competentes ou a
OAB, para apuração

Divulgação

Deputada de Belford Roxo é autora do
projeto de lei em tramitação na Câmara
Federal

de responsabilidade
profissional.
Em média, 187 mulheres foram estupradas por dia, quase
oito a cada hora, no
ano de 2019, segundo

o Anuário Brasileiro
de Segurança Pública
2020. “A aprovação
desses dois projetos
de lei é importante
para combater a impunidade e, certamente,

proporcionará
mais
segurança não só às
mulheres, mas a qualquer vítima de violência sexual”, conclui a
deputada Daniela do
Waguinho.
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Imprudência

Bombeiro que atropelou
ciclista no Recreio roda
Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

capitão do Corpo de Bombeiros João Maurício Correia Passos, de 34
anos, foi preso em flagrante, no fim da madrugada
de ontem, por agentes da
Polícia Civil e da 2ª seção
do Estado Maior do Corpo
de Bombeiros. Imagens de
câmeras de segurança obtidas pelas duas corporações mostram o momento
em que o ciclista Cláudio
Leite da Silva, de 57 anos,
é atingido pelo carro dirigido pelo militar. A PM
já tinha encontrado, abandonados no veículo, um
Hyundai HB20, documentos do militar.
Depois de acertar Cláudio, que morreu na hora,
o motorista ainda dirigiu
por 200 metros tentando
escapar. Imagens de câmeras de vigilância mostram
João Maurício em um posto de gasolina com duas

Posto 10. João Maurício
confirmou na 42ª DP que
conduzia o carro e disse
que fugiu “porque teve
medo de ser linchado”.
Depois de acertar Cláudio, o veículo acabou batendo 300 metros à frente,
subindo no meio-fio. Um
homem que trabalha num
quiosque viu quando João
Maurício saiu do veículo
após a batida.
“Ele estava muito embriagado. Ele estava altamente bêbado. (...) A gente
viu garrafas de bebida dentro do carro. Eram umas
quatro garrafas”, disse
Marcos. Testemunhas disseram ainda que o bombeiro estava em alta velocidade. Depois de alertado
sobre o atropelamento, o
motorista fugiu a pé.
Cláudio era casado, não
O acidente
O ciclista pedalava na tinha filhos e costumava
Avenida Lúcio Costa, na pedalar diariamente. TamPraia do Recreio, quando bém gostava de participar
foi atingido violentamen- de competições de cicliste pelo HB20 na altura do mo.
garrafas de bebida, uma de
vodca e outra de uísque.
Ouvindo música, sem camisa, ele cambaleia ao se
deslocar e aparenta estar
embriagado.
O delegado titular da
42ª DP (Recreio), Alan
Luxardo, falou sobre a investigação do caso. “Conseguimos prendê-lo em
flagrante duas horas depois do acidente, já que ele
havia fugido. Em uma das
imagens, conseguimos pegar o acidente todo. Você
vê a brutalidade que foi o
atropelamento. E momentos antes, nós pegamos
imagens do posto de gasolina em que ele aparecia
totalmente embriagado,
comprando bebida alcoólica”, disse Luxardo.

Militar foi preso duas
horas após atingir vítima. Suspeito tem passagem por violência
doméstica

Bombeiro aparece em vídeo, gravado minutos antes,
dançando com garrafas de vodca e uísque nas mãos.
O carro que atropelou o ciclista Claudio Leite da
Silva foi abandonado e o motorista fugiu a pé

Já agrediu a esposa paraplégica
A mulher do capitão do
Corpo de Bombeiros relatou, em depoimento à
polícia no dia 5 de janeiro
deste ano, que o motivo
dela ter ficado paraplégica foi porque ela e o
marido sofreram um acidente de carro após João
dirigir embriagado.

A companheira de João,
que não teve o nome divulgado, relatou ainda
que está casada com o
marido há 14 anos, têm
dois filhos e sofre agressões
constantemente.
Ainda segundo a mulher, o agressor já falou
para era que ela precisa-

va morrer, além de dizer
que iria procurar “uma
mulher de verdade”, pois
a esposa não servia para
nada, já que “estava em
uma cadeira de rodas”.
O delegado que investiga o caso afirmou que
João Maurício tem passagens pelo polícia por

Homem que plantava maconha em Magé é preso
Agentes da 66ªDP (Piabetá) prenderam em flagrante, na última sexta-feira, um homem, de 30
anos, pelo crime de tráfico
de drogas. Ele cultivava
uma plantação de maconha em área de preservação ambiental na locali-

dade de Rio do Ouro, em
Magé.
Os agentes tomaram
conhecimento de que o
acusado ameaçou alguns
vizinhos dizendo que
“cortaria as mãos” deles
caso mexessem na plantação.

A partir da suspeita, uma
equipe foi até o local e
abordou o autor. Ele levou
os policiais até o meio da
mata, onde foram encontrados diversos pés de maconha, com alturas entre
1,20 e 1,40 m. A plantação
foi destruída pela Polícia.

PRF apreende mais de 100 quilos de maconha
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
apreenderam na manhã
de ontem mais de 100
quilos de maconha escondidos em um carro
com adulteração de sinal identificador. Um
homem, de 45 anos, que
não teve sua identidade
revelada, foi preso. A
ação ocorreu na cidade
de Comendador Levy
Gasparian, próximo ao
município de Três Rios,

na divisa entre o estado
de Minas Gerais e o Rio
de Janeiro.
A apreensão ocorreu
após diversas denúncias
relatando que criminosos estavam utilizando
a BR-040 para transportar produtos ilícitos. Na
altura do quilômetro 6,
os policiais abordaram
um veículo e o motorista
aparentou estar nervoso,
o que aumentou a suspeita dos agentes rodovi-

ários federais.
Após uma busca detalhada no interior do
automóvel, a droga foi
encontrada. A carga estava dividida em tabletes e escondida em dois
locais: na parte de dentro das portas do carro e
em uma mala de viagem.
O homem foi preso em
flagrante por tráfico de
entorpecentes e a ocorrência foi encaminhada à
Polícia Civil.

lesão corporal e ameaça
na forma da Lei Maria da
Penha contra a vítima.
Sobre o acidente envolvendo o ciclista, o
motorista responderá por
homicídio doloso (quando há intenção de matar),
fuga do local e embriaguez ao volante. Para

Alan Luxardo, o vídeo é
suficiente para incriminá-lo.
“Como passaram horas
do atropelamento, o exame de urina não detectou
o álcool. Nós não podemos obrigar ele a fazer o
exame de sangue, mas as
imagens do posto já são

suficientes”.
O delegado disse ainda
que o criminoso não quis
prestar depoimento e que
só falará em juízo. João
foi levado para o quartel
general dos bombeiros.
Ainda não há informações sobre o local e data
do enterro de João.

Esquartejado em Japeri

Um vídeo que circula
nas redes sociais mostra o
corpo esquartejado de um
homem. O autor da postagem faz referência a Japeri como local onde a vítim
a teria sido assassinada.
Nas imagens o corpo

apresenta sinais de tortura e muitos ferimentos
feitos com objeto perfuro-cortante. A cabeça foi
degolada e o homem estava apenas de sunga. A
Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminen-

se (DHBF) vai ansalisar
o vídeo na tentativa de
identificar a região onde
o crime aconteceu. Há
suspeitas de que avítima
tenha sido mrota por traficantes que dominam a
região.

Homem é executado em Itaboraí

O corpo de um homem não identificado
foi encontrado no bairro
Retiro, em Itaboraí, na
Região
Metropolitana
do Rio, na última sexta-feira. O cadáver tinha
sinais de tortura e estava
com as mãos amarradas
para trás.
Militares do Batalhão
de Polícia de Itaboraí
(35º BPM) foram acionados no local para verificar a existência do

corpo na Rua N. Assim
que os PMs chegaram no
endereço relatado, encontram o homem morto
em um terreno de área de
mata abandonado.
Assim que o homicídio
foi constatado, agentes
da DHNISG (Divisão de
Homicídios de Niterói,
São Gonçalo e Itaboraí
foram até o local para realizar perícia. A distrital
ficará responsável pela
investigação do caso.

Reprodução
w

O cadáver tinha sinais
de tortura e estava com
as mãos amarradas
para trás
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Saúde

Nísia Trindade é reconduzida
à presidência da Fiocruz

Nomeação foi publicada segunda-feira no Diário Oficial da União
Fiocruz / Divulgação

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

servidora e atual
presidente da Fundação
Oswaldo
Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, foi reconduzida para
um novo mandato à frente
da instituição pelos próximos quatro anos. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial
da União (DOU), na tarde
de segunda-feira (11), assinada pelo ministro-chefe
da Casa Civil, Walter Braga Netto.
Nísia foi eleita em primeiro lugar na lista tríplice homologada por unanimidade pelo Conselho
Deliberativo da Fiocruz
e entregue ao ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello,
em novembro do ano passado. Segundo a fundação, a eleição contou com
a participação de 4.400
eleitores (91,6% dos 4.847
servidores aptos a votar).
Nísia Trindade obteve

3.784 votos (87% dos votos válidos).
A Fiocruz é uma instituição nacional de pesquisa e
desenvolvimento em ciências biológicas, com sede
no Rio de Janeiro, e vinculada ao Ministério da Saúde. Foi fundada em 1900
pelo médico sanitarista
Oswaldo Cruz, pioneiro no
estudo de epidemias tropicais, e é considerada uma
das instituições de ciência e tecnologia em saúde
mais importantes da América Latina.
Atualmente, a Fiocruz
trabalha na produção da
vacina contra a covid-19
produzida pela farmacêutica Astrazeneca em parceria com a Universidade de
Oxford. Por meio de um
acordo de transferência de
tecnologia, o Complexo
Industrial de Bio-Manguinhos, da Fiocruz, que fica
na zona norte do Rio de
Janeiro, foi preparado para
processar os ingredientes farmacêuticos ativos

Nísia foi eleita para um novo mandato de quatro
anos à frente da instituição

(IFAs) para a produção de
mais de 100 milhões de
doses do imunizante até o
final do primeiro semestre
deste ano.
Horas antes da nomea-

ção, Nísia Trindade se reuniu, no Palácio do Planalto, com o ministro Braga
Netto, segundo informou,
em nota, a própria instituição. Na ocasião, segundo

a Fiocruz, Trindade apresentou os resultados de sua
gestão, além de perspectivas e propostas para o próximo mandato. Além de
Braga Netto, participaram

da audiência o secretário-executivo do Ministério
da Saúde, Elcio Franco,
representando o Ministro
Eduardo Pazuello, e outras
autoridades federais.

Perfil tem experiências diversas
Nísia Trindade é a primeira mulher eleita presidente na história da
Fiocruz. É doutora em
Sociologia e servidora
da Fundação desde 1987.
Segundo a Fiocruz, Trindade ingressou na instituição como pesquisadora
da Casa de Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz), assumindo a direção da unidade de

1999 a 2005. Atuou como
integrante do conselho
editorial da Editora Fiocruz, do comitê científico
e da comissão executiva
do 4º Congresso Mundial
de Centros de Ciência e da
comissão organizadora de
eventos integrantes da comemoração do centenário
da descoberta da Doença
de Chagas.

De 2011 a 2016, à frente da Vice-Presidência
de Ensino, Informação e
Comunicação (Vpeic/Fiocruz), tornou-se integrante
do Conselho Consultivo
do Sistema Universidade
Aberta do Sistema Único
de Saúde (UNA-SUS). Já
em 2012, passou a integrar
o grupo de trabalho para
implementação da Fiocruz

Piauí e iniciou o trabalho
de negociação para implementar a Rede SciELO
Livros.
Nísia também é integrante da Zika Alliance
Network desde 2018, um
consórcio de pesquisa
multinacional e multidisciplinar formado por 54
parceiros internacionais.
Recentemente
assumiu

a copresidência da Rede
de Saúde para Todos da
Rede de Desenvolvimento
de Soluções Sustentáveis,
iniciativa das Nações Unidas, e a copresidência do
Grupo Diretor de Recuperação Econômica para
aconselhar sobre o desenvolvimento de um Roteiro
de Pesquisa das Nações
Unidas para a Recupe-

ração da Covid-19. Em
setembro de 2020, Nísia
recebeu o título de professora honoris causa da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Em
dezembro do ano passado,
foi eleita membro titular
da Academia Brasileira de
Ciências (ABC), na categoria Ciências Sociais.
(Fonte: Agência Brasil)

Restauro Cristo 90 Anos destaca conservação preventiva

A festa comemorativa
dos 90 anos do monumento do Cristo Redentor será
em 12 de outubro deste ano, mas o Projeto de
Restauro Cristo 90 Anos
está a pleno vapor. A ação
começou no dia 27 de outubro do ano passado e
conta com ações preventivas.
A arquiteta da obra,
Cristina Ventura, informou à Agência Brasil que,
no momento, o projeto dá
seguimento à fase de levantamento. Foram feitos
o escaneamento interno
em 3D da estátua e os testes laboratoriais para pedra sabão na Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP). Estão sendo feitos também testes laboratoriais do concreto armado
e da argamassa armada.
“Essa é a fase de diagnóstico. O restauro do Cristo
Redentor é um trabalho
que se inicia com um levantamento do tratamento
de conservação preventiva
do monumento”, apontou
a arquiteta. Já estão em
processo de análise também os testes de corrosão.

Segundo Cristina, o trabalho vai além da restauração de obras emergenciais
de algum reparo identificado como necessário.
“É uma leitura de como a
materialidade está se comportando 90 anos depois,
quais são os agentes que
colocam em risco o Cristo
Redentor e como a gente
pode anular esse risco”.
Cristina Ventura afirmou
que o trabalho de conservação preventiva passa a
ser feito como uma rotina
para o monumento.
A arquiteta ressalta que
se o Museu Nacional tivesse uma conservação
preventiva,
provavelmente o prédio estaria de
pé até hoje. Situado na
Quinta da Boa Vista, em
São Cristóvão, bairro da
região central do Rio de
Janeiro, o Museu Nacional foi atingido por um
incêndio de grandes proporções na noite de 2 de
setembro de 2018, que
destruiu a quase totalidade do acervo histórico e
científico construído ao
longo de duzentos anos e
que abrangia cerca de vin-

te milhões de itens catalogados.

Ações
Cristina informou que
os restauros que tiverem
de ser feitos na estátua do
Cristo Redentor é porque
apresentam perdas por
conta da oxidação, da ação
dos raios. “A ideia é que
se consiga fazer as ações
curativas e ações preventivas”. Reiterou que para
fazer ações preventivas,
é preciso compreender
como a estrutura do monumento se comporta hoje
e quais são os agentes que
mais trazem risco. A arquiteta lembrou que a pedra sabão usada na construção do Cristo Redentor
tem 90 anos, o mesmo
ocorrendo com a argamassa, o cimento, a ferragem.
“Esse grande levantamento está sendo feito. Esse
é o grande trabalho para
identificar como a estrutura de concreto armado está
se comportando hoje”. A
arquiteta salientou que a
ação maior “é prevenir”,
para não ter problemas
adiante.

Demandas futuras visam longevidade
Cristina salientou, por
outro lado, que o próprio
levantamento vai criar
demandas de trabalho
que ficarão para fases seguintes, em 2022. O levantamento vai apontar
“o que está muito bom,
o que está médio e como
a gente vai dar mais longevidade ao Cristo Redentor, seja com relação
à umidade, à salinidade”.
Lembrou que o Monte
Corcovado, onde o mo-

numento está situado, é
um ambiente agressivo,
porque está a 710 metros de altura e apresenta mudanças bruscas de
temperatura que afetam
os materiais usados na
construção do Cristo Redentor. A ação do meio
ambiente sobre a estátua
“demanda pesquisa que
tem de ser feita sempre”,
indicou a arquiteta. Ela
deixou claro que enquanto a pesquisa estiver sen-

do feita, “estamos garantindo que o Cristo está
sendo cuidado”
O levantamento cadastral utiliza a tecnologia da
fotogrametria aérea e terrestre, feita com auxílio
de drones equipados com
câmeras de alta resolução. Além da Universidade Federal de Ouro Preto,
participam do projeto as
universidades federais do
Rio de Janeiro (UFRJ) e
de Juiz de Fora (UFJF).

Apoiadores
O projeto segue exigências do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da
Associação Brasileira
de Normas Técnicas
(NBR). Entre as novidades previstas está a
troca, pela Qualicorp,
administradora de planos de saúde coletivos

e uma das empresas
apoiadoras do projeto,
de toda a iluminação
que, a partir de agora, será eco-amigável,
com energia sustentável e de baixo consumo, além de oferecer
energia limpa para recarga de celulares. São
apoiadores também a
mineradora Vale e a

Refit.
O projeto prevê ainda
a implantação de uma
plataforma de acessibilidade e a reforma da
Capela do Santuário.
O projeto foi desenvolvido com base em
estudos, levantamentos e pesquisas realizados pela empresa Cone
Sul desde 2016.
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Chuvas em Três Rios
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Veículo é arrastado e criança
morre afogada após temporal
Menina estava em um carro que levado pela força da água no
bairro Purys. Prefeitura decretou estado de calamidade
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

forte temporal que
atingiu Três Rios
no início da noite
do último domingo, deixou uma criança morta a
menina estava em um carro que foi arrastado pela
correnteza para dentro
de um córrego no bairro
Purys. O motorista, pai
da vítima, passava pela
Rua Alfredo de Meirelles
quando a água começou a
empurrar o carro.
Ele conseguiu sair do
carro, mas a menina ficou
presa no veículo e só foi
resgatada pelo Corpo de
Bombeiros já dentro do
córrego. Ela chegou a ser
socorrida para a UPA da
cidade, mas não resistiu e
veio a óbito.
A Defesa Civil informou
que foram registrados 130

milímetros de chuva em
pouco mais de três horas.
A prefeitura decretou estado de calamidade pública
por conta do risco de novas tempestades e alagamentos. A água invadiu
casas, arrancou parte do
asfalto em alguns pontos
e fez com que alguns moradores precisassem ser
resgatados com botes. Os
bairros mais afetados pelo
temporal foram Purys,
Monte Castelo, Santa Terezinha, Centro, Caixa
D’água, Triângulo e Vila
Isabel. Ainda segundo o
órgão, 100 pessoas ficaram desalojadas.
Ônibus ficou submerso
Nove pessoas que estavam em um ônibus precisaram ser resgatadas na
Estrada União Indústria. O
veículo ficou ilhado e submerso na enchente na localidade conhecida como

Abobral.
Com caiaques, cordas e
remos, moradores ajudaram a Polícia Militar no
resgate dos passageiros,
do motorista e do cobrador, que estavam no teto
do veículo. Ninguém ficou
ferido.
As áreas de risco estão sendo monitoradas e
o prefeito de Três Rios,
Joa, realizou uma reunião
emergencial com a comissão da Defesa Civil para
discutir um plano de ação
para dar assistência às pessoas atingidas.
De acordo com o secretário estadual da Defesa
Civil, Coronel Leandro
Monteiro, representantes
das secretarias de Obras,
de Meio Ambiente, de
Ação Social e da Defesa
Civil do estado estiveram
em Três Rios ontem para
dar suporte às autoridades
municipais.

Divulgação/PMR

O veículo arrastado com criança e pai.. Rua alagada e passageiros resgatados em
caiaques: caos em Três Rios

Barra fortalece laços com governo do Estado

O prefeito de Barra
Mansa Rodrigo Drable
recebeu na tarde da última quinta-feira o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento, Marcelo
Queiroz. A visita aconteceu no Frigorífico Vidal
Ramos, antigo Uirapuru,
na Vila Ursulino e contou
com a presença do superintendente de Defesa

Agropecuária do Estado,
Paulo Henrique Moraes,
do secretário municipal de
Desenvolvimento Rural,
Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, do presidente do Sindicato Rural
de Barra Mansa, Adilson
Rezende, dos vereadores
Luiz Furlani, Jefferson
Mamede e Demerson Novais, o Deco, além dos representantes da empresa.

O prefeito Rodrigo Drable explicou o objetivo da
visita e reafirmou o compromisso com os produtores rurais. “O secretário
Marcelo Queiroz é um
amigo querido de muitos
anos quem vem a Barra
Mansa para conhecer as
estruturas que, mesmo na
crise, estão se desenvolvendo, como é o caso da
recuperação do Frigorí-

Barra do Piraí cria serviço “Disk Melhor Idade”
A Prefeitura de Barra do
Piraí, juntamente com a
Secretaria de Assistência
Social, criou um canal de
orientação de apoio à pessoas idosas, o “Disk Melhor Idade”. O programa
tem como objetivo oferecer suporte a essas pessoas, durante o período de
distanciamento social, devido à pandemia do novo

coronavírus.
O canal, já existente, foi
criado no mês de abril de
2020. Entretanto, só entrou
em vigor no mês de outubro, com o projeto pronto.
Coordenadora de Ações
Comunitárias ao Ar Livre,
Miriam da Silva Rosa, responsável pelo projeto, afirmou se sentir lisonjeada
por estar à frente de algo

tão importante e acolhedor.
“É gratificante poder participar e responder por um
projeto que ajuda e orienta
diversas pessoas, que sabemos precisar do nosso
apoio”, assegurou.
O Disk Melhor Idade
funciona de segunda à sexta de 8 às 17 horas, e atende pelo novo número (24)
981660605.

fico Uirapuru, que gera
emprego, movimenta a
economia e cria oportunidades na cidade. Todo
empreendedor que precisar do apoio da prefeitura,
eu faço questão de estar
à frente para viabilizar o
que for necessário”.
O secretário de Estado
de Agricultura Marcelo
Queiroz reafirmou a parceria com Barra Mansa e

elogiou o desenvolvimento rural do município. “A
nossa parceria está mais
forte do que nunca. O Rodrigo é um grande prefeito
e parceiro do governador
Cláudio Castro. Nosso
objetivo é visitar este tipo
de estrutura para a gente
acreditar no agronegócio
do Rio de Janeiro, ver
esse setor como uma solução. Este foi o segmento

que deu um saldo positivo
no ano de pandemia, com
uma média histórica. Também batemos o recorde de
vacinação da febre aftosa,
credenciamos o estado
para estar apto a receber
o SISBI e agora estamos
visitando a ponta, vendo
quais são os problemas.
Barra Mansa tem destaque
no setor, mas queremos
avançar cada vez mais”.

Guarda Ambiental atende denúncia
de obra irregular em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta
Redonda realizou no último domingo uma ação
contra ocupações e construções irregulares na cidade. Equipes da Guarda
Municipal Ambiental, da
Defesa Civil e do IPPU
(Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano) verificaram denúncia de cor-

te de talude e movimentação de terra em uma área
do bairro Santa Cruz.
O terreno é de propriedade particular, localizado na Viela Ayrton Senna,
onde as equipes encontraram vestígios da atuação
de retroescavadeira no
local, mas não encontrou
o proprietário do terreno,

nem o equipamento.
De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos
Reis, a obra feita com
indícios de irregularidade
e sem autorização pode
provocar erosão de terra
e desabamento de imóveis
próximos.
“Vamos realizar rondas

Hora
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PEIXE COM AÇAÍ
Sopa de lentilha
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada
sal lentilha/
a gosto
1/2 kg/ de
/1/4
pimenta
a gosto
xícara
(chá)/
1de
xícara
depicado/
farinha
bacon
de
/ 1 xícara
3/4 trigo
xícara
(chá)
de
batidos
de ovos
cebola
pica-/
1da/
xícara
farinha
1/2 de
dente
de
de
rosca
/
óleo
alho picado fino/
quente
para
fritar
3/4 xícara
(chá)
de/
500
g de polpa
de
cenoura
picada/
açaí
3/4 xícara (chá)
de salsão picado/
3/4 xícara (chá)
de preparo
de Modo
batata
picada/
1 folha de louro/
2 cravos
índia/
Corte
os da
filés
de
Sal
e
pimenta
peixe em gurjõesdo
e
reino a gosto/
/2
tempere-os
com sal
de salsicha
ekgpimenta
a gosto
Disponha a farinha
preparo
de Modo
trigo,deos
ovos e
a farinha de rosca
em
recipientes
seDe véspera,
escolha
parados
a lentilha, lave bem
Em
seguida,
passe
e ponha
de molho
cada
de
em 2 pedaço
1/2 litros de
peixe
água. na farinha de
trigo,
nos
ovos efrite
na
No dia
seguinte,
farinha
o bacon de
por 5rosca,
minunesta
ordem
tos, até
que se desAqueça
bema uma
prenda toda
gorfrigideira
ou
panela
dura.
com
e frite os
Junteóleo
a cebola,
o
pedaços
até que
alho e os legumes
e
estejam
refogue dourados
durante 10
À
parte, bata
a polminutos,
mexendo
pa
de açaí no liquifreqüentemente.
dificador
que
Acrescenteaté
à paneforme
umecreme
la o louro
os cravos
Transfira
da índia. a polpa
batida
o reciDespejepara
a lentilha
e
piente
em
que
será
a água em que ficou
servida
ounadespeje
de molho
panela
sobre
o peixe
e tempere
comfrito
sal e
pimenta do reino.
Abaixe o fogo e espere levantar fervura.
Depois,
tampe aCOM
paFILÉ DE MERLUZA
nela e cozinhe, semFORNO
preBATATA
em AO
fogo
brando, por 50 minutos,
quando a lentilha
Ingredientes
deverá estar macia.
Corte as salsichas
rodelas
de 1,5cm
8em
filés
de merluza
de
espessura.
4 batatas cruas (em
Elimine o
louro,
os
rodelas,
sem
casca)
da índia.
1cravos
pimentão
(cortaAcrescente
a
do em rodelas)salsià panela.(corta2chatomates
Misture
e cozidos
em bem
rodelas
- as
nhe
por
mais
15
sementes ficammià
nutos.
preferência)
com
salsa e
1Polvilhe
cebola
(cortada
sirvarodelas)
em seguida.
em
Molho de tomate
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Bufete

Modo de preparo
Ingredientes
1 kg de chicharros
Tempere
os filés à
frescos
(atum)
seu
gosto
e reserve
Molho
por 10 minutos
4 colheres
(sopa) e
Unta
um refratário
vinagre/
2 ginduncom
azeite
e faça
gos/
Sal
uma camada de
batata, em seguida
Modo de
arrume
ospreparo
filés sobre
a batata
Lave, escameae cetire
Acrescente
as
tripas
do
atum.
bola, o tomate, o
Leve a assar
nas
pimentão,
orégano
brasas
sem
sal.
a gosto, regue com
Depois
o
molhode
de assados
tomate
sirva
com
(1/2 lata) molho picante. com o resCubra
Molhodas batatas
tante
Pique a com
cebolapapel
muiCubra
to miudinha.
alumínio
e leve ao
Misture
o
sal
e o que
ginforno alto até
dungo
pisados
e
o
as batatas fiquem
vinagre.
macias
Misture bem e sirva.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2021 –
REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
01/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Belford
Roxo, no uso das atribuições que lhe são conferidas e
regimentais, CANCELA a Sessão Extraordinária do dia
13 de janeiro de 2021, convocada através do Edital de
Convocação nº 01/2021, publicado em 08 de janeiro
de 2021.
Cientifique-se e cumpra-se.
Belford Roxo, 11 de janeiro de 2021.
SIDNEY CANELLA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edital de convocação para inscrição das chapas dos
associados interessados a concorrerem com a eleição da
nova diretoria da associação de moradores do bairro e
conjunto Vila Camorim, situado à rua O, n° 2.598, nesta
cidade, cujas as inscrições das chapas serão recebidas no
endereço acima citado à partir do dia 18/01/2021 (segundafeira) ao dia 29/01/2021 (sexta-feira), no horário de 10:00hrs
às 17:00hrs.
As chapas devem ser compostas por:
- Presidente;
- Vice-presidente;
- Secretário;
- Tesoureiro;
- Suplente.
Cujas as eleições se realizarão no dia 31/01/2021(domingo),
na sede da associação no endereço supracitado, nos horários
entre 10:00hrs às 17:00hrs, com os associados regularmente
em dia com os pagamentos de suas mensalidades e as
chapas com seus componentes inscritos.

Não jogue
lixo nas
ruas. A
população
agradece!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 01/01/2021.
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
PORTARIA N.° 46, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR CARLOS ALBERTO DE ASSIS MORAES para
RESOLVE:
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a
contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 44, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR THAYNARA DE ALCANTARA OLIVEIRA para PORTARIA N.° 47, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, a NOMEAR KAREN EMMEL DA SILVA para exercer o cargo em
contar de 01/01/2021.
comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de 01/01/2021.
PORTARIA N.° 45, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
PORTARIA N.° 48, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR MARCIA MARIA GUEDES DA COSTA para exercer NOMEAR ALEXANDRE DA LUZ LISBOA para exercer o

cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a contar de
01/01/2021.
PORTARIA N.° 49, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JANETE GOMES MACHADO DA SILVA para
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar II, a
contar de 01/01/2021.

Nova Iguaçu, 11 de janeiro de 2021.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

BOLINHO DE
BACALHAU

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

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

(Relação de documentos para o Recadastramento)

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!

publicação, revogando as disposições em contrário.

ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
Para os servidores Ativos:

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.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua

Belford Roxo, 11 de Janeiro de 2021.

I – Cadastro de Pessoa Física – CPF;

11 DE JANEIRO DE 2021. PUBLICADO EM

Wagner dos Santos Carneiro- Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

12/01/2021
II – Documento de Identificação Civil, quais sejam:
Carteira de Identidade, Carteira Profissional de Conselho

DECRETO MUNICIPAL N° 5023 11 DE JANEIRO DE de Classe, Passaporte, Carteira de Identificação PORTARIA N.º09/SEMAD/2021 DE 11 DE JANEIRO
Funcional e Carteira Nacional de Habilitação – Todos os DE 2021.

2021.

Dispõe sobre a realização do recadastramento dos modelos deverão conter foto;

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

Servidores Públicos Efetivos do município de Belford

posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,

Roxo.

III – Título de Eleitor;

AMÉRICO DELMIRO JOÃO ALMEIDA DA SILVA, para

D E C R E T A:

IV – Carteira de Conselho Profissional e Registro, Coordenação Ortopédica, símbolo SE, na Secretaria

exercer o cargo de comissão de Secretário Especial de
Art. 1° Ficam convocados todos os servidores públicos obrigatório nas situações em que exerça cargos ou Municipal de Saúde.
efetivos do Município de Belford Roxo para fazer seu funções em que for exigido o registro;
PORTARIA N.º10/SEMAD/2021 DE 11 DE JANEIRO

recadastramento junto à Prefeitura Municipal, no

período de 18 de janeiro a 05 de fevereiro de 2021, V – comprovante de residência atualizado, com no DE 2021.
máximo 3 (três) meses de antecedência da data inicial Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

observando-se que:

§ 1º - No período de 18 a 22 de janeiro de 2021 o do período de competência, podendo ser conta de luz, posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
formulário de recadastramento estará disponível no água, internet, contrato de locação, escritura de imóvel ANTONIO CARLOS PINHO, para exercer o cargo de
site www.servidorbelfordroxo.com.br, onde o servidor ou correspondência bancária;

comissão de Secretário Especial em Saúde Bucal,

deverá preencher o formulário eletrônico, imprimir,

símbolo SE, na Secretaria Municipal de Saúde.

assinar e levá-lo, juntamente com os documentos
descritos no anexo I ao local a ser determinado pela VI – Certificado de Reservista, para homens de até 60
Secretaria Municipal Especial de Recursos Humanos (sessenta) anos;

PORTARIA N.º11/SEMAD/2021 DE 11 DE JANEIRO

em ato convocatório;

DE 2021.

§ 2º . No período de 25 de janeiro a 05 de fevereiro VII – Carteira Nacional de Habilitação – CNH, obrigatório Nomear, a contar desta data, com fundamento do disde

2021

a

Secretaria

Municipal

Especial

de para os servidores que exerçam atividade ou função de posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,

Recursos Humanos receberá o formulário impresso motorista em seu trabalho;

CARLOS DURVAL MORELLI, para exercer o cargo

e a documentação do servidor, na forma do anexo I,

de comissão de Secretário Especial da Coordenação

conforme convocação a ser publicada pela Secretaria, VIII -Passaporte, para os servidores estrangeiros;

dos Médicos, símbolo SE, na Secretaria Municipal de

no Diário Oficial do Município;

Saúde.

§3º - No ato de recebimento da documentação, a IX – Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento
Secretaria Municipal Especial de Recursos Humanos ou Escritura Pública de União Estável, assinada pelo
entregará ao Servidor o comprovante de recebimento casal ou Declaração de União Estável registrada em PORTARIA N.º12/SEMAD/2021 DE 11 DE JANEIRO
dos documentos, os quais serão, posteriormente, Cartório, com firma “por verdadeiro”;

DE 2021.

analisados pela Comissão, que trata o inciso I, art. 2°

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disX – Certidão de Nascimento dos filhos dependentes posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,

deste Decreto.

Art. 2° - Compete à Secretaria Municipal Especial de econômicos ou documento de tutela, curatela ou RICARDO FRIED, para exercer o cargo de comissão
Recursos Humanos:

guarda judicial, que comprovem as demais situações de Secretário Especial de Promoção e Proteção à Saú-

I – criar Comissão de análise, composta de 3 de dependência;

de, símbolo SE, na Secretaria Municipal de Saúde.

servidores, que deverá analisar a documentação,
atestar a veracidade das informações declaradas e XI – Cadastro de Pessoas Físicas – CPF dos PORTARIA N.º13/SEMAD/2021 DE 11 DE JANEIRO
cientificar os servidores das sanções previstas em lei, dependentes econômicos, obrigatório para todos, DE 2021.
em caso de descumprimento. Ao final, deverá emitir independentemente da idade;

Nomear, a contar desta data, com fundamento do

parecer de pendência, aprovação ou reprovação do

disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Muni-

recadastramento, que será encaminhado para o e-mail XII – Certificado de nível médio ou fundamental, cipal, LUIZ SOARES DA SILVA, para exercer o cargo
do respectivo servidor.

expedido pela entidade de ensino ou diploma de de comissão de Secretario Executivo de Recursos

II – Convocar nominalmente os servidores, através conclusão de curso superior, devidamente reconhecido Humanos, símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de
de ato publicado no Diário Oficial do Município, a pelo MEC;

Saúde.

comparecer em local e data determinados para
apresentação da documentação de que trata o Par. 1º XIII – Certificados de cursos de especialização, mestrado PORTARIA N.º14/SEMAD/2021 DE 11 DE JANEIRO
do art. 1º deste decreto.

e/ou doutorado, devidamente reconhecidos pelo MEC, DE 2021.

III – receber o servidor com o formulário previamente e outros certificados referentes a capacitações do Nomear, a contar desta data, com fundamento do dispreenchido, impresso e assinado, entregando-lhe o servidor;

posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,

comprovante de entrega do formulário e documentos;

ERICA LIMA COUTO, para exercer o cargo de co-

IV – emitir e enviar o parecer de que trata o inciso I, XIV – comprovante do número do PIS/PASEP, podendo missão de Secretario Executivo da Divisão de Contas
num prazo de até 30 dias corridos a contar da data do ser cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social Médicas e Regulação, símbolo DAS-2, na Secretaria
recebimento da documentação;

– CTPS ou Extrato do PIS/PASEP;

Municipal de Saúde.

Art. 3° O Recadastramento é obrigatório para os
servidores efetivos pertencentes aos Quadros da XV – Laudo médico com comprovação de CID, para as
Administração Direta e Indireta do Município de Belford pessoas com deficiência;

PORTARIA N.º15/SEMAD/2021DE 11 DE JANEIRO

Roxo.

DE 2021.

§ 1° O servidor que não realizar o recadastramento XVI – comprovante de conta corrente, podendo ser Nomear, a contar desta data, com fundamento do dispoderá sofrer sanção administrativa, com a suspensão cópia de extrato bancário ou foto da parte da frente do posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
do pagamento até a regularização da pendência. Para cartão; e

LIDIANE MAESTRELO SAGAWE DIAS, para exercer

o desbloqueio do pagamento, após regularização

o cargo de comissão de Diretor da Divisão de Rea-

comprovada, será respeitado o prazo de trâmite da XVII – Foto do servidor com o documento de identidade bilitação, símbolo DAS-3, na Secretaria Municipal de
folha de pagamento e bancário, como consequência em mãos.

Saúde.

pelo descumprimento.
§ 2° A sanção administrativa, em face do descumprimento DECRETO Nº 5024 DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
PORTARIA N.º16/SEMAD/2021DE 11 DE JANEIRO

será sustada somente com a regularização do
recadastramento do servidor.

Dispõe sobre os atos de nomeação de cargos comis-

DE 2021.

§ 3° Ao servidor que não fizer o Recadastramento, sionados e funções de confiança de livre nomeação, e

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

além das sanções administrativas descritas nos dá outras providências.

posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,

parágrafos anteriores, será instaurado um Processo

MICHEL RODRIGUES DA SILVA, para exercer o cargo

Administrativo Disciplinar para identificar possível e CONSIDERANDO a mudança de gestão da Adminis-

de comissão de Secretário Executivo, símbolo DAS-2,

intencional abandono de cargo, ou inassiduidade, e tração Municipal e a necessidade de nova composição

na Secretaria Municipal de Administração.

se restar comprovado, será demitido dos quadros da das Estruturas Organizacionais dos diversos órgãos do
Administração Pública do município de Belford Roxo.

Município;

PORTARIA N.º17/SEMAD/2021DE 11 DE JANEIRO

§ 4° A veracidade das informações prestadas é de inteira CONSIDERANDO a precariedade e temporariedade

DE 2021.

responsabilidade do servidor, respondendo, sob as dos cargos em comissão de livre nomeação e exonera- Nomear, a contar desta data, com fundamento do dispenas da lei, sobre informações falsas ou fraudulentas, ção, prevista no artigo 37, II, da Constituição Federal,
com vistas a alterar sua situação cadastral.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO,

posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
LORRAN DE SOUZA RODRIGUES, para exercer o

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições

cargo de comissão de Secretário Executivo de Recur-

sua publicação com revogação das disposições em legais,

sos Humanos, símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal

contrário.

de Administração.
DECRETA:
Art. 1º - Fica Nomeado, a contar de 01 de janeiro de

Belford Roxo, 11 de Janeiro de 2021.

2021, ANA PAULA DA CONCEIÇÃO PLACINDINO, no

Wagner dos Santos Carneiro- Waguinho

cargo de Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

de Previdência dos Servidores Públicos do Município

Secretária Municipal de Administração

de Belford Roxo- PREVIDE, na forma do art. 46, da Lei

Matrícula no 60/70.971

Complementar no 083/2006.

Hora

12 esporte

terça-feira, 12 de janeiro de 2021

Volta Redonda

Manga fica
mais dois
anos

Atacante atuou em nove partidas e
marcou seis gols na Série C deste ano

Artilheiro está garantido
mais 24 meses com a
camisa do Tricolaço
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

diretoria do Volta
Redonda acertou a renovação
de contrato do atacante
Alef Manga, que estendeu o seu vínculo com
o Voltaço por mais dois
anos. Manga chegou ao

Volta Redonda no dia
24 de setembro de 2020
para a disputa da Série
C. O atacante entrou em
campo em nove jogos e
marcou seis gols.
“Estou feliz por estender o meu contrato
com o Volta Redonda.
Primeiramente,
quero
agradecer a confiança, o
carinho e a parceria que

a diretoria, meus companheiros, membros da comissão técnica e funcionários tiveram comigo
desde o primeiro dia que
cheguei. Inclusive, quando, infelizmente, peguei
Covid, as funcionárias
do clube cuidaram muito
bem de mim e sou imensamente grato. Tive a felicidade de marcar gols

importantes nesta Série
C, mas ficou aquele gostinho de que poderíamos
ter ido mais além. Por
isso, deixei claro a vontade de querer continuar
no clube e fazer um 2021
melhor, com uma boa
campanha no Estadual,
na Copa do Brasil e buscar o acesso à Série B nacional”, disse o jogador.

O presidente do Voltaço Flávio Horta celebrou
a permanência de Alef.
“Ele tinha contrato até
o final de 2021 com o
Coruripe-AL, mas sempre demonstrou vontade
de continuar no Volta
Redonda, o que ajudou
muito na negociação.
Ele fez um bom segundo
turno da Série C, marcou

seis gols em nove jogos,
e, com certeza, irá nos
ajudar muito nas próximas temporadas. Na
negociação, estabelecemos uma parceria com o
Coruripe e ficamos com
50% dos direitos econômicos de um atleta que
tem potencial de crescimento”, explicou o dirigente.

