
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021HORA1

R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   

facebookjornalhorah

R$ 1

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS  NOVA IGUAÇU RJ   SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021   ANO XXXII N º10.332 

Taxista acusado de 
estupro em 2015 é 
preso dentro de 
um supermercado

Idosa de 71 anos é baleada em operação do Bope no Salgueiro
PÁG.7

O Disque Denúncia, por meio do Portal dos Procurados, pede 
informações que possam levar à identificação de envolvidos na 
morte do coordenador do Fundo de Saúde de Mesquita, Mar-
cio Alessandro Lima de Souza, de 46 anos. Ele foi morto no 
centro de Nova Iguaçu na última quinta-feira (18).

PÁG.7

PÁG.7

MPRJ recomenda que 
Prefeitura do Rio revogue 
decreto do uso de 
máscaras em academias
6

DIVULGAÇÃO

Disque Denúncia pede 
informações sobre 
morte de coordenador 
de Saúde de Mesquita

ATRÁS DAS 
GRADES

Suspeito de pertencer a uma qua-
drilha de roubo de veículos e tráfi-
co de drogas no Morro do Amor, no 
Complexo do Lins, é preso em porta 
de motel.

PÁG.7

Suspeito de
matar colega 
de trabalho 
com marteladas 
é grampeado 

PÁG.7

Prefeitura 
entrega as 
chaves de 74 
novas unidades 
habitacionais

PÁG.6

Flamengo 
acerta 
renovação de 
Victor Hugo, 
artilheiro do 
sub-17

PÁG.5

São João de Meriti 
entrega oitava 
unidade escolar 
que foi totalmente 
reformada

PÁG.4

Rio promove 
vacinação contra a 
Covid para estimular 
adolescentes

PÁG.6

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Invisibilidade e 
Registro Civil é 
o tema da redação 
do Enem 2021

Tema da redação do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
nesta edição é “Invisibilidade e 
Registro Civil: garantia de acesso 
à cidadania no Brasil”.

PÁG.3
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Flip 2021 anuncia 

A Festa Literária In-
ternacional de Pa-
raty (Flip) 2021 vai 

reunir convidados nacio-
nais e internacionais em 19 
encontros virtuais dos dias 
27 de novembro (sábado) a 
5 de dezembro (domingo). 
O tema desta edição é flo-
restas, plantas e sua ligação 
com a literatura. Além das 
mesas, a organização tam-

bém preparou conteúdos 
virtuais.

Entre os autores, estão 
o poeta chileno Alejandro 
Zambra, cantora brasilei-
ra Adriana Calcanhotto, 
escritora americana Alice 
Walker (autora de “A cor 
púrpura”), a sul-coreana 
Han Kang (de “A vegeta-
riana”), o líder indígena 
brasileiro Ailton Krenak, o 

escritor francês David Diop 
e a romancista canadense 

Margaret Atwood (autora 
de “O conto da aia”).
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RAFAEL BARRETO/PMBR

No mundo político, onde habitam políticos comprometidos com a verdade, a transparência e o respeito à 
confiança da população, há também os tenebrosos. Estes são oportunistas, sujos e dissimulados. E quando a 
máscara cai, se apresentam como vítimas. As eleições de 2022 estão quase às portas. É o momento do eleitor 
ficar esperto e avaliar o trabalho de cada um; explorar as podridões escondidas nos porões daquele que tem 
caráter duvidoso e decidir se vale a pena dar seu voto.  

Lobo mascarado 

O SOMBRA
ENVIE SUA 

DENÚNCIA OU ELOGIO!

horahmunicipios@gmail.com

A pandemia pode apontar para um viés avaliativo. Ver 
quais políticos realmente fizeram a diferença e preservaram 
a confiança que o eleitor depositou nele, sem demagogia, é 
a estratégia. Convém falar que muitos deles aproveitaram 
o cargo como blindagem para praticar atos que destoam da 
função para o qual foram escolhidos: o de representante 
do povo. O desvio de conduta praticado poe alguns deles 
permanece como uma sombra e cabe ao eleitor enxergar e 
fazer justiça. 

Ações na pandemia 
Na Baixada Fluminense, por exemplo, muitos 

parlamentares tropeçaram feio. Aproveitaram o car-
go para engordar a conta bancária e, como estraté-
gia para desviar a atenção do eleitor, promoveram 
ações ou abraçaram causas somente para ficar bem 
na foto. Só que não. Eles já entraram no radar de 
quem está de olhos bem abertos para os aconteci-
mentos na política. E a resposta, sem sombra de dú-
vida, será dada nas urnas no dia 15 outubro de 2022. 

Sempre em alerta 

Ele imortalizou inú-
meras lendas da música 
em imagens icônicas, 
de David Bowie aos 
Sex Pistols. O fotógra-
fo britânico Mick Rock 
morreu, aos 72 anos. “É 
com grande pesar que 
anunciamos que nosso 
querido renegado psico-
délico Mick Rock fez a 
viagem junguiana para o 
outro lado”, escreveram 
os familiares em sua 
conta no Twitter, refe-
rindo-se ao psicanalista 
Carl Jung.

“Quem teve o prazer 
de viver em sua órbita 
sabe que Mick foi muito 
mais do que ‘o homem 
que fotografou os anos 
1970’”, como era po-
pularmente conhecido. 
A família não especi-
ficou as circunstâncias 
da morte do fotógrafo, 
nascido em Londres, 
em 1948, e graduado 
em Línguas Medievais e 
Modernas pela Univer-
sidade de Cambridge.

“Era um poeta da fo-
tografia, uma verdadei-

ra força da natureza que 
passava seus dias fazen-
do exatamente aquilo de 
que gostava, sempre do 
seu jeito deliciosamente 
escandaloso”, acrescen-
ta a mensagem.

Icônico 
Fotógrafo icônico da 

cena do rock, foi o au-
tor de famosos retratos 
de Lou Reed, Iggy Pop, 
Sex Pistols e Blondie. 
Ficou conhecido no iní-
cio dos anos 1970 por 
seus primeiros retratos 
de Bowie. Por quase 
dois anos, Mick foi o fo-
tógrafo oficial do cantor 
e compositor britânico, 
para quem fez capas de 
discos, pôsteres e os ví-
deos de “Live on Mars” 
e “Space Oddity”. Rock 
também acompanhou 
a vida do extravagan-
te e decadente Ziggy 
Stardust, o alter ego 
de Bowie entre 1972 
e 1973, que se cruzou 
com Lou Reed, Iggy 
Pop, Roxy Music e Ma-
rianne Faithfull.

Fotógrafo que 
imortalizou David 

Bowie morre aos 72 anos

Flip 2021 anuncia edição virtual com Margaret Atwood, 
Alice Walker, Adriana Calcanhotto e Ailton Krenak 

DIVULGAÇÃO/FLIP

Foto de 2016 mostra Mick Rock na exposição ‘Life 
on Mars’, sobre os anos de Ziggy Stardust de David Bowie 

REMY GABALDA/AFPEDIÇÃO VIRTUAL 
Feira terá 19 encontros entre 27 

de novembro e 5 de dezembro

Casa da Cultura de Itatiaia abre 
exposição “Outros Olhares” 

A Prefeitura de Itatiaia 
abre ontem (19) a exposi-
ção “Outros Olhares”, dos 
fotógrafos Ana Cristina 
Almeida e Ricardo Deuts-
ch Júnior. A mostra acon-
tece na Casa da Cultura, no 
Centro e reúne fotografias 
80 fotografias. O objeti-
vo da exposição é fazer o 
visitante repensar as suas 
novas relações com a na-
tureza.   

“Será um prazer muito 
grande sediar a exposição 
de artistas tão talentosos. 
Estamos trabalhando nos 
preparativos para que seja 
uma exposição muito bo-
nita. Vale lembrar que a 
exposição seguirá todas 
as medidas de segurança 
contra o novo coronavírus 
recomendadas pela Orga-

nização Mundial de Saúde, 
como o uso de máscaras e 
álcool em gel, disse o Su-
perintendente de Cultura, 
Jefferson Santos.  

A exposição ficará aber-
ta à visitação até o dia 02 

de dezembro, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17h. 
A Casa de Cultura fica lo-
calizado na Rua Antônio 
Gomes de Macedo, 331, 
Centro.   

Natural do Rio de Janei-

ro, Ricardo Deutsch Júnior 
é graduado em fotografia e 
especialista em fotografia 
científica. Ana Cristina Al-
meida, também natural do 
Rio de Janeiro é bióloga e 
mestre em geografia.  

A mostra acontece na Casa da Cultura e reúne fotografias 80 fotografias

DIVULGAÇÃO/PMI

Governo publica edital ’Povos 
Tradicionais Presentes RJ’ no 

dia da Consciência Negra
A Secretaria de Esta-

do de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro 
(SececRJ) lançou o edital 
”Povos Tradicionais Pre-
sentes RJ”, tendo como 
objetivo a preservação da 
ancestralidade e cultura da 
população preta no Estado. 
Conforme o texto, serão in-
vestidos R$5 milhões para 
premiar 125  manifestações 
culturais de diferentes seg-
mentos.

O edital é o quarto a ser 
publicado fazendo parte 
do projeto ‘’Pacto Cultural 
RJ’’, onde busca investir 
cerca de R$75 milhões na 
cultura presente do Estado 
até o final deste ano. As 
premiações serão dividi-
das em diferentes formas, 
sendo elas: 88 propostas 
de pessoas físicas, no valor 
de R$25 mil cada e 35 pro-

jetos de pessoas jurídicas, 
com o valor de R$80 mil 
cada uma.

“Esse edital vem para for-
talecer um segmento essen-
cial para a cultura do estado 
e do país, fruto da identifica-
ção que fizemos nos editais 
anteriores, onde não existia 
uma grande adesão. Esta é 
a primeira vez na história 
de uma chamada pública do 
estado específica aos povos 
tradicionais. Vamos cele-
brar e coroar a manifesta-
ção cultural rica e plural de 
todo território fluminense”, 
afirma Danielle Barros, Se-
cretária de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa. 
Para o Governo, o edital 
surge como um incentivo 
ao resgate e valorização 
da história e memória do 
patrimônio cultural Flumi-
nense. 
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SAÚDE PÚBLICA

Ministro diz que Brasil está com o 
controle da pandemia nas mãos

DIVULGAÇÃO

Segundo Queiroga, vacinas contra a covid-19 para o ano de 2022 já estão garantidas

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
disse que o Bra-

sil está com o controle da 
pandemia de covid-19 nas 
mãos. Ele reafirmou que as 
doses de vacina para 2022 
já estão garantidas e que o 
Brasil tem potencial, inclu-
sive para se tornar um ex-
portador de imunizantes.

Queiroga voltou a citar 
como exemplos o acordo 
da Pfizer com a brasileira 
Eurofarma para produzir 
100 milhões de doses da 
vacina contra a covid-19 e 
a capacidade da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) de 
fabricar vacinas com ingre-

diente farmacêutico ativo 
(IFA) nacional.

“Nós temos a Fundação 
Oswaldo Cruz já produzin-
do vacina com o IFA nacio-
nal. A nossa expectativa é 
de um potencial de produ-
ção de até 40 milhões de 
doses todos os meses. Ou 
seja, nós temos uma poten-
cialidade de produzir cerca 
de 500 milhões de vacina 
[anualmente] na Fundação 
Oswaldo Cruz. Com isso, 
o Brasil passará de um país 
importador de vacinas para 
um país que vai exportar 
vacinas, ajudando países 
vizinhos da América Latina 
e nossos irmãos da África 
de língua portuguesa”, dis-
se Queiroga.

O ministro participou, no 

Rio de Janeiro, do lança-
mento da semana nacional 
de Mega Vacinação contra 
covid-19, criada para redu-
zir o número de brasileiros 
que ainda não se imuniza-

ram com a segunda dose. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, cerca de 21 milhões 
de pessoas ainda não com-
pletaram o  esquema vaci-
nal de duas doses.

Durante a cerimônia de 
lançamento da campanha, 
o ministro aproveitou para 
receber sua dose de refor-
ço e convocou toda a po-
pulação para se imunizar 

contra a doença. “Nós es-
tamos com o controle da 
pandemia nas nossas mãos 
e depende de cada um de 
nós a efetividade das ações 
para pôr fim ao caráter 
pandêmico dessa doença”, 
disse.

Queiroga disse que a va-
cinação contra a covid-19 
tem sido fundamental na 
redução dos casos e mor-
tes pela doença no país. De 
abril deste ano, a vacina foi 
a grande responsável pela 
queda de 90% dos óbitos de 
abril, quando se registrou a 
maior média de mortes di-
árias (mais de 3 mil), até 
hoje, que tem uma média 
de 268 óbitos por dia, de 
acordo com os dados mais 
recentes da Fiocruz.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Ministro aproveitou para receber sua dose de reforço

Invisibilidade e Registro Civil é o 
tema da redação do Enem 2021
O tema da redação do 

Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) nesta 
edição é “Invisibilidade 
e Registro Civil: garantia 
de acesso à cidadania no 
Brasil”, segundo divulgou 
o Ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, em suas 
redes sociais. Nesta edi-
ção, de acordo com Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), o 
tema da redação é o mes-
mo tanto para o Enem im-
presso quanto para o digi-
tal.

A aplicação do Enem 
teve início ontem (21), 
com uma prova contendo 
a redação dissertativa-ar-
gumentativa e 90 questões 
objetivas: 45 delas dos 
componentes linguagens, 
códigos e suas tecnolo-
gias, e 45 de ciências hu-
manas e suas tecnologias. 
Os candidatos terão até as 

19h para terminar o exa-
me. No próximo domingo 
(28), terão vez as provas 
de ciências da natureza e 
suas tecnologias, e mate-
mática e suas tecnologias.

As notas do Enem po-
dem ser usadas para aces-

so ao Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) e ao Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni). Para tan-
to, o candidato não pode 
tirar nota zero na redação. 
Os participantes do Enem 
podem ainda pleitear fi-

nanciamento estudantil 
em programas do governo, 
como o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), e 
se candidatar a uma vaga 
em instituições de ensino 
superior portuguesas que 
têm convênio com o Inep.

Professores acharam o tema mais difícil do que nos anos anteriores

DIVULGAÇÃO

Integrantes de movimen-
tos sociais e estudantis e de 
partidos políticos fizeram, 
em algumas cidades do 
país, mobilizações pelo Dia 
da Consciência Negra.

No Rio de Janeiro, o ato 
foi em Madureira, na zona 
norte da cidade, e durou 
cerca de três horas. Os ma-
nifestantes se concentraram 
no viaduto de Madureira e 
depois fizeram uma passea-
ta pelas ruas do bairro, com 
um carro de som.

Em São Paulo, as mani-
festações começaram com 
concentração no Museu de 
Arte de São Paulo (Masp), 
com programação cultural. 
Na sequência, os manifes-
tantes seguiram em cortejo 
até o Theatro Municipal.

Na capital paulista, os 
protestos reivindicam so-
luções à crise social que o 
país atravessa, com aumen-
to da fome, desemprego, 
dos preços dos alimentos, 
das conta de luz, combus-
tível e também aos recen-
tes problemas no Exame 

Nacional do Ensino Médio 
(Enem). 

Em Brasília, a mobiliza-
ção aconteceu no Museu da 
República, área central da 
cidade. Além da manifesta-
ção pelo Dia da Consciên-
cia Negra, o ato foi  contra o 
Governo do presidente Jair 
Bolsonaro.

As organizações chama-
ram atenção para mortes e 
precarização das condições 
de vida da população negra 
e pobre, com o aumento da 
fome e desemprego.

Em manifesto, a Coa-
lizão Negra Por Direitos 
criticou a situação de in-
segurança alimentar, o de-
semprego, que, segundo 
o documento, atinge ma-
joritariamente mulheres e 
jovens negros, o racismo 
religioso, a não titulação 
dos territórios quilombola 
e a falta de políticas de ha-
bitação e saneamento para 
essa população. O mani-
festo também fez críticas à 
gestão do Enem e ao des-
matamento no Brasil.

Brasil tem protestos pelo 
Dia da Consciência Negra

Covid responde por menos de 1% das 
internações na rede pública do Rio

O município do Rio de 
Janeiro tem hoje apenas 
30 pessoas internadas com 

covid-19 na rede pública 
(municipal, estadual, fede-
ral e outros leitos do Sis-

tema Único de Saúde), se-
gundo dados da Secretaria 
Municipal de Saúde. O pa-

tamar é o mais baixo desde 
a quarta semana de março 
de 2020, ou seja, a segunda 
semana de medidas de iso-
lamento adotadas em rela-
ção à pandemia na cidade.

Além desses internados, 
124 pessoas, consideradas 
pacientes pós-covid, con-
tinuam hospitalizadas. No 
auge da pandemia, em abril 
deste ano, os pacientes com 
covid-19 chegaram a ocu-
par mais de 1,5 mil leitos 
de enfermaria e de UTI no 
município.

Hoje, os pacientes com 
covid-19 representam ape-
nas 0,5% do total dos 6.600 
leitos ocupados na cidade 
do Rio de Janeiro. Meta é vacinar toda a população da cidade até maio de 2022

DIVULGAÇÃO

Os riscos do feminicídio 
é o tema da campanha lan-
çada no sábado (20), com 
o slogan “Violência con-
tra a mulher: sua evolu-
ção leva ao feminicídio’’. 
Observe os sinais. De-
nuncie”. A iniciativa, do 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH), integra 
as ações dos 21 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Vio-
lência contra as Mulheres.

A campanha nacional 
abrange a produção de ví-
deos, spots para uso em 
rádio comunitárias e par-
ceiras, cards educativos, 
enquetes interativas desti-
nadas às redes sociais, car-
tazes, folders e outras pe-

ças de cunho publicitário. 
Os materiais também têm 
a proposta de estimular a 
cultura da denúncia. 

O Ligue 180, a Central 
de Atendimento à Mulher, 
é uma das principais ferra-
mentas para iniciar o acio-
namento de toda a rede de 
proteção às pessoas em si-
tuação de violência.

No que se refere aos 
números do Ligue 180, 
apenas de julho do ano 
passado a novembro deste 
ano, mais de 97,4 mil de-
núncias de violência do-
méstica e familiar contra a 
mulher foram registradas. 
Outras violações somaram 
mais de 24,5 mil casos no 
período.

Campanha alerta sobre 
os riscos do feminicídio
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Racismo estrutural agrava
Violência contra a mulher 

Dados do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Públi-
ca, em 2020 apontam que 
17 milhões de mulheres 
foram vítimas de alguma 
forma de violência no 
Brasil. Como parte dos 
21 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra 
a Mulher, a Comissão de 
Defesa dos Direitos da 
Mulher e a Secretaria da 
Mulher da Câmara dis-
cutiram a situação espe-
cífica da violência con-
tra as mulheres negras, e 
o impacto da pandemia 
sobre esses números. 
A deputada Tereza Nelma 
(PSDB-AL) lembrou que 
essa violência atinge 52% 
das mulheres pretas, 40 % 
das mulheres pardas e 30 
% das mulheres brancas. 
Para a deputada, outro fa-
tor que chama a atenção 
é que a pandemia afetou 
mais as mulheres negras 
que são responsáveis por 
61% dos 11 milhões de 

lares uni parentais. “Para 
além dos índices de vio-
lência, as mulheres negras 
também foram as mais 
afetadas pelos impactos 
socioeconômicos da pan-
demia, com a perda de 
emprego e renda a im-
possibilidade de trabalhar 
fora de casa”. 

A representante do 
Instituto Maria da Penha 
Regina Célia Barbosa 
afirmou que as mulheres 
negras foram em 2020, 
51% das vítimas de lesão 
corporal e 52% das víti-
mas de estupro. Segundo 
ela, os problemas já são 
velhos conhecidos, mas 
as ações ainda são impro-
dutivas e os avanços são 
pequenos. “Nós precisa-
mos além de conhecer e 
reconhecer a violência, 
conhecer e reconhecer a 
persistência, nós precisa-
mos assumir mais, muito 
mais atitudes nesse en-
frentamento. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um procedimento 
para analisar uma representação segundo a qual teria havido in-
terferência no órgão responsável por organizar a prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mos-
tram que, em 2020, 1% da população brasileira com maior renda 
mensal ganhava, em média, 34,9 vezes mais que metade dos com 

o menores rendimentos.

A Comissão de Via-
ção e Transportes da 
Câmara dos Deputados 
aprovou projeto de lei 
que destina 75% dos re-
cursos arrecadados pelo 
governo com o leilão de 
rodovia a investimentos 
na própria malha viária 
concedida.

De acordo com o tex-
to aprovado pela Casa, 
o restante deverá ser in-
vestido em rodovias fe-
derais não integrantes 
da concessão, desde que 
localizadas no mesmo es-
tado do trecho rodoviário 
leiloado.

LEILÃO DAS RODOVIAS

FORA DA CONCESSÃO 

Os absorventes femi-
ninos podem ser isentos 
do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadoria 
e Serviços (ICMS). É o 
que prevê o projeto de 
lei 5.058/21, que a As-
sembleia Legislativa do 
RJ (Alerj) aprovou, em 
discussão única. 

A medida se estende a tampões higiê-
nicos, coletores e discos menstruais, cal-
cinhas absorventes e panos absorventes 
íntimos. A isenção é baseada no Convê-
nio Confaz 187/21 e vale para todas as 
operações internas com os itens.

ABSORVENTES 

CONVÊNIO CONFAZ 

EDITORIAL

O texto segue para o governador 
Cláudio Castro, para sancioná-lo ou ve-
tá-lo. A norma é de autoria original dos 
deputados Dani Monteiro, Eliomar Coe-
lho, Flávio Serafini, Mônica Francisco e 
Renata Souza, ambos do PSol.

VETO OU SANÇÃO 

A Comissão de Defe-
sa do Meio Ambiente da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) realizou ontem 
uma audiência pública 
para debater sobre áreas de 
proteção ambiental, zonas 
de conflito e redefinição 
de perímetros. Ficou de-

finido durante o encontro 
que será montado uma for-
ça-tarefa para estabelecer 
ações de proteção e pre-
servação do meio ambien-
te, como o Parque Estadu-
al da Ilha Grande (foto). 
Segundo o presidente da 
comissão, deputado Gus-
tavo Schimdt (PSL), re-

presentantes de diferentes 
instituições serão convida-
dos para formar o grupo, 
como Ministério Público, 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Firjan, 
Universidades, sociedade 
civil, além de autoridades 
públicas como prefeituras 
e a Casa. 

Força-tarefa para áreas de proteção ambiental 

DIVULGAÇÃO

Na manhã da últi-
ma sexta-feira, a 
Prefeitura de São 

João de Meriti, através da 
Secretaria Municipal de 
Educação, reinaugurou a 
Escola Municipal Unidade 
Integrada de 1º Grau, em 
Coelho da Rocha, sendo a 
oitava unidade de ensino a 
ser revitalizada neste se-
gundo mandato.

O secretário de Educa-
ção, José Carlos, deu início 
à cerimônia com um breve 
discurso de agradecimen-
to à equipe e ao governo, 
que vem trabalhando para 
trazer recursos para essa 
pasta tão importante para 
o município.

O deputado estadual 
Valdecy da Saúde também 
esteve presente e falou so-
bre o crescimento da cida-
de em diversos aspectos: 
“Nós não estamos falando 

apenas da entrega de um 
equipamento como esse, 
mas de todas as ações da 
prefeitura”. O deputado 
disse ainda, que o gover-
nador do estado, Cláudio 
Castro, tem sido uma peça 
fundamental para trazer 
recursos para São João.

Futuro melhor 
Por fim, o prefeito da ci-

dade, Dr. João, fez menção 
ao Dia da Bandeira, come-
morado no dia de hoje, ci-
tando um trecho do hino 
municipal da cidade: “No 
nosso hino tem uma frase 
extremamente importante 
que estamos obedecendo 
rigorosamente: Para tecer 
um futuro melhor, conti-
nuamente, nosso dever é 
guiá-lo crescendo e avan-
te. É dessa forma que esta-
mos conduzindo São João 
de Meriti.”

A unidade foi constru-
ída em 1974 e hoje é a 
maior escola em número 
de alunos da rede, com 

1.035 alunos, da Educação 
Infantil até o Ensino para 
Jovens e Adultos - EJA. 
Nesta reforma, a escola 
passou por uma grande 
revitalização, que incluiu 
a construção de um novo 
muro, nova pintura nas 
paredes e na quadra po-
liesportiva para melhor 
atender aos alunos e ao 
corpo docente. A dispensa 
foi também foi totalmente 
reformada e teve seu ar-
mazenamento aumentado 
devido à instalação de no-
vas prateleiras.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Meriti reinaugura oitava unidade escolar
EDUCAÇÃO 

DIVULGAÇÃO/PMSJM

A E. M. Escola Integrada de 1º Grau, em Coelho da Rocha, foi revitalizada 

A unidade foi construída em 1974 e hoje é a maior escola 
em número de alunos da rede, com 1.035 alunos

ESTADOS UNIDOS - A 
Justiça dos Estados Unidos 
inocentou na última quinta-
-feira dois homens condena-
dos 55 anos atrás pela morte 
de Malcolm X, líder de um 
movimento negro. Malcolm 
X, grande ativista da década 
de 1960, morreu diante de 
centenas de pessoas enquan-
to se preparava para discursar 
em Nova York, em fevereiro 
de 1965. O assassino, Mu-
jahid Abdul Halim, foi preso 
no local.

Duas semanas depois, fo-
ram presos também Muham-
med Aziz e Khalil Islam — 
que não tinham relação com o 
assassinato. Halim confessou 
o crime e mesmo assim os 
dois homens inocentes foram 
condenados à prisão perpétua.

Aziz e Islam chegaram a 
ser soltos nos anos 1980, mas 
a batalha pela absolvição for-
mal continuou desde então. 
Islam morreu em 2009 e não 
pode ver a sentença sendo 
anulada.

“Isso que nos trouxe ao tri-
bunal hoje jamais poderia ter 
ocorrido. Sou um homem de 
83 anos vítima do sistema de 
justiça criminal”, disse Aziz 
após a decisão desta quinta.

Malcolm X se tornou proe-
minente como a voz primeiro 
de um grupo islâmico, até que 
passou a falar pela igualdade 
racial nos EUA. O nome dele 
foi bastante relembrado nos 
recentes protestos contra o ra-
cismo após a morte de George 
Floyd, em 2020.

M
UN

DO

Justiça inocenta condenados por morte de Malcolm X 
SETH WENIG/AP PHOTO

A Secretaria de Educa-
ção informa que a partir 
da próxima segunda-feira 
dará início ao período de 
renovação de matrículas 
para 2022. Os responsá-
veis que desejam fazer a 
renovação deverão com-
parecer à unidade escolar 

onde o aluno está matri-
culado até o dia 30 de no-
vembro de 2021.

As transferências dos 
alunos entre as unidades 
da rede municipal serão 
feitas também de forma 
presencial no período 
de 6 a 17 de dezembro, 

de acordo com a movi-
mentação no cronograma 
de matrícula. A pré-ma-
trícula para alunos que 
desejam ingressar nas 
escolas municipais será 
realizada no período de 
27/12/2021 a 14/01/2022, 
através do link matricula.

educameriti.net.  O resul-
tado será divulgado no 
dia 20/01/2022 e a confir-
mação da matrícula será 
feita diretamente nas es-
colas do dia 20 ao dia 31 
de janeiro, de acordo com 
a resolução 011/2021 - 
SEME.

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS  

Muhammad Aziz sorri após ser inocentado da morte de Malcolm X 
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PROMESSA DA BASE

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

O Flamengo assi-
nou a renovação 
com uma das 

principais promessas da 
base. O clube acertou 
novo contrato com o meia 
Victor Hugo, artilheiro do 
sub-17 em 2021. O vín-
culo vai até 2027 e prevê 
multa rescisória de 100 

milhões de euros (cerca 
de R$ 632 milhões na co-
tação atual) para equipes 
estrangeiras.

Camisa 10, Victor Hugo 
marcou 27 gols em 30 jo-
gos na temporada do sub-
17, que culminou com os 
títulos do Campeonato 
Brasileiro, da Copa do 
Brasil e da Supercopa da 
categoria. Com as 12 as-
sistências que distribuiu, 

ele chegou à marca de 39 
participações em gol em 
2021.

O meio-campista é o 
segundo jogador de des-
taque da geração a re-
novar contrato. Antes, o 
Flamengo assinou a reno-
vação do meia Matheus 
França, que também teve 
a multa rescisória eleva-
da para 100 milhões de 
euros.

DIVULGAÇÃO

Vínculo vai até 2027 e prevê multa rescisória de 
100 milhões de euros (cerca de R$ 632 milhões) 

Flamengo acerta renovação de 
Victor Hugo, artilheiro do sub-17

Meia assina novo contrato com o clube

O feriadão passado 
marcou a realização de 
muitos amistosos pelo 
Rio de Janeiro. Mas, 
principalmente, dois 
grandes eventos reali-
zados no Terceiro Dis-
trito, como o Festival 
da Paz, realizado por 
Anderson Silva e o Fes-
tival da República, rea-
lizado por Jael Vilela.

Este último foi de ho-
menagens ao Furando 
a Rede, que batizou os 
troféus que os vence-
dores de cada jogo re-
ceberam. Além disso, 
o CEO do Furando a 
Rede, Anderson Luiz, 
recebeu uma placa pela 
cobertura do site ao fu-
tebol amador.

No Festival da Re-
pública, os resultados 
foram estes: GR FC 1 
x 1 Fogo Azul. Nos pê-
naltis, o GR FC levou 
a melhor e venceu por 
5 a 3. O Real Corumbá 
venceu o Monte Castelo 
por 2 a 0. O Filhos de 
Davi bateu o CFA pelo 
placar de 3 a 1. Maqui-
nários 7 x 0 Barros, fe-
chou o festival.

No Festival da Paz, 
organizado por Ander-
son Silva, os resultados 
foram estes: Aliados 3 

x 2 Ágape; Gelo 1 x 0 
Real da Vila; Amigos 3 
x 1 Atecubanos; Só Um 
Tapa 4 x 0 Meninos da 

Vila 2; Palmeirinha 1 x 0 
Meninos da Vila e Folha 
Seca 3 x 2 Os Renega-
dos.

FURANDO 
A REDE .COM

Festivais agitam feriadão 
pela Baixada Fluminense

ANDERSON LUIZ

Pela semifinal do Baixada Champions Lea-
gue, dois jogos movimentaram os confrontos 
de ida no estádio Sérgio Américo. Na abertura, 
o Pombal venceu o Barreiro por 2 a 1, com gols 
de Sheik e Lucas para o Pombal e Derlan para o 
Barreiro. Já o jogo de fundo, Baile de Mesquita 
e Praça da Bandeira não balançaram a rede. No 
próximo domingo (21), os jogos de volta, com 
Baile de Mesquita x Praça da Bandeira, às 11h, 
terá a transmissão exclusiva da página do Fu-
rando a Rede no Facebook. Pombal x Barreiro 
se enfrentam às 13h. 

PRAÇA E BAILE DE 
MESQUITA EMPATAM 
PELA CHAMPIONS

Foram conhecidos os semifinalistas do Arena 
Sporting, competição que está agitando a Zona 
Oeste. Nos confrontos do último fim de semana, 
o 11 Amigos venceu o Manchester City por 1 a 
0. Galácticos e Galáticos de Inhoaíba empataram 
em 1 a 1. Nos pênaltis, o Galáticos de Inhoaíba 
venceu por 4 a 1. V10 e Boleiros também empata-
ram em 1 a 1, o V10 se classificou porque venceu 
o primeiro jogo. O R20 bateu o Furacão por 2 a 
1. No próximo domingo, Galáticos de Inhoaíba x 
V10 se enfrentam às 11h. R20 x 11 Amigos jogam 
às 12h30m, pela semifinal, jogos de ida.

DEFINIDOS 
SEMIFINALISTAS 

DA ARENA SPORTING

O Fluminense ainda espe-
ra o fim do Campeonato Bra-
sileiro para definir seus pas-
sos para a temporada 2022, 
mas, internamente, já discu-
te a necessidade de reforços, 
principalmente em caso de 
classificação à Libertado-
res. Segundo apuração, um 
dos nomes levantados foi o 
do volante colombiano Vic-
tor Cantillo, do Corinthians, 
mas que esbarra em ques-
tões financeiras. A diretoria 
tricolor não fez contato for-
mal, mas chegou a sondar 
valores e possibilidades para 
um empréstimo. No entanto, 
soube que a equipe paulis-
ta, embora também precise 
fazer caixa, quer recuperar 
ao menos parte do que foi 
investido no colombiano – 
cerca de U$ 3 milhões de 
dólares – e só aceita nego-
ciá-lo se for em definitivo. 
Cantillo, portanto, deve ficar 
apenas no plano das ideias.

O volante, de 28 anos, viu 
a concorrência aumentar no 
Timão com as chegadas de 
Renato Augusto, Giuliano 
e possivelmente Paulinho, 

além de já ter para a posição 
Gabriel no elenco e o prová-
vel retorno de Ederson, que 
está emprestado ao Fortale-
za. Mas o colombiano, por 
mais que tenha perdido posi-
ção no time titular, é constan-
temente acionado pelo téc-
nico Sylvinho e, inclusive, 
marcou o gol da vitória por 
1 a 0 sobre o Fortaleza, pela 
30ª rodada do Brasileirão, 
antes de se apresentar à se-
leção da Colômbia. Cantillo 
chegou ao Corinthians em 
2020 por empréstimo jun-
to ao Junior Barranquilla e, 
em julho deste ano, assinou 
contrato em definitivo, va-
lido até dezembro de 2023. 
Nesta temporada, já atuou 
em 31 partidas do clube, 
balançou as redes duas ve-
zes e deu duas assistências. 
Sem margem para grandes 
investimentos, o Fluminen-
se mapeia outros nomes no 
mercado, mas a tendência 
é que só abra negociações 
após o término do Brasilei-
rão, quando estiverem defi-
nidas as competições que o 
clube irá disputar em 2022.

De olho em 2022, Flu sonda 
Cantillo, do Corinthians

Cantillo em Corinthians x Fluminense 

REPRODUÇÃO

Botafogo aguarda definição da 
temporada para resolver situação 

de jogadores emprestados
Com a definição de qual 

divisão irá disputar no ano 
que vem, o Botafogo come-
ça a traçar o planejamento 
para o elenco que vestirá 
preto e branco em 2022. 
Apesar disso, o clube ainda 
não definiu o que fará com 
os jogadores que estão em-
prestados para outros times 
Brasil afora. Luiz Fernando 
(Grêmio), Marcelo Bene-
venuto (Fortaleza) e Mar-
cinho (Vitória) aguardam o 
fim da temporada em seus 

respectivos times para saber 
o que será deles a partir de 
janeiro do ano que vem. Dos 
três jogadores, os que mais 
se destacaram em seus clu-
bes nesta temporada foram 
Marcelo e Marcinho. Saídos 
do Botafogo sem deixar sau-
dade, eles são jogadores que 
aparecem com maior possi-
bilidade de seguir longe de 
General Severiano num pri-
meiro momento justamente 
pelo bom futebol que têm 
desempenhado. 
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DESACORDO

MPRJ recomenda que Prefeitura revogue 
decreto do uso de máscaras em academias

IZABELLE RODRIGUES 

izabellejornalista@outlook.com

O Ministério Público 
do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ) 

e Defensoria Pública (DPRJ) 
recomendaram que o muni-
cípio do Rio de Janeiro ex-
peça uma medida revogando 
o decreto que libera o uso de 
máscaras em academias de 
ginástica e outros espaços 
para a prática de esportes na 
cidade.

Um decreto publicado na 

última quarta (17) no Diário 
Oficial do Município do Rio 
determinou que não é mais 
obrigatório o uso de más-
caras em ambientes como 
academias de ginástica, pis-
cina, centros de treinamento 
e de condicionamento físico 
e pistas de patinação, desde 
que seja garantido que todas 
as pessoas que tiverem aces-
so ao local estejam com o sis-
tema vacinal completo.

Porém, no mesmo dia, o 
secretário estadual de Saúde 
do RJ, Alexandre Chieppe, 
afirmou que o decreto não 

tem validade. Ele citou o 
acerto entre município e es-
tado que desobriga o uso do 
acessório em áreas abertas, 
no fim de outubro. A medida 
só vale quando as duas esfe-
ras assim determinarem.

Os próprios MPRJ e De-
fensoria já tinham alertado 
que, pelo entendimento do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), estados e municípios 
têm autonomia para decidir 
sobre regras sanitárias contra 
a Covid. Quando há diver-
gências entre as duas esferas, 
vale a norma mais restritiva.

Os dois órgãos querem 
ainda que, para que não 
existam dúvidas entre os 
moradores da cidade, que a 
prefeitura dê publicidade à 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras nestes espaços.

O MPRJ e a DPRJ reco-
mendam ainda que a cidade 
rediscuta e reveja as premis-
sas adotadas para o progres-
sivo relaxamento de medi-
das de combate à pandemia, 
como distanciamento físico 
e autorização de ativida-
des festivas que provoquem 
grandes aglomerações.

Decreto determinou que não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes como academias

Prefeitura entrega as chaves de 
74 novas unidades habitacionais

O secretário munici-
pal de Habitação, Cláudio 
Caiado, entregou na sex-
ta-feira (19), na rua Frei 
Caneca, no Estácio, 74 uni-
dades habitacionais para 
famílias das comunidades 
da rua Júlio do Carmo e 
da Travessa Pedregais. Lo-
calizados ao lado do Sam-
bódromo, os novos condo-
mínios Dominguinhos do 
Estácio e Tia Alice foram 
batizados assim em home-
nagem a esses dois balu-
artes da escola de samba 
Estácio de Sá e do carnaval 
carioca, pela contribuição 
de ambos para a cultura na-
cional.

“Moradia é algo tão im-
portante na vida da gente 

que um dos sinônimos do 
verbo ‘morar’ é ‘viver’. E 
agora essas famílias vão 
poder dizer ‘é aqui que 
eu vivo’. É uma sensação 
especial poder estar aqui 
representando o prefeito 
Eduardo Paes e a Secreta-

ria Municipal de Habitação 
nessa entrega tão importan-
te para a cidade, que marca 
a retomada das ações de 
oferta de moradia por par-
te do município”, afirmou 
Cláudio Caiado.

Frutos de uma parceria 

do município, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Habitação (SMH), com 
o Sapucaí  Rio Fundo de 
Investimento Imobiliário 
(SRFII), os condomínios 
foram construídos em ter-
renos disponibilizados pela 
Prefeitura e contam com 
apartamentos de um e dois 
quartos, cada um com área 
total entre 25 e 45 m². As 
unidades contam com aces-
sibilidade para cadeirantes 
nos andares térreos.

Além das unidades ha-
bitacionais, também foi 
construído um prédio para 
a Guarda Municipal e ain-
da está prevista a criação 
de uma praça no condomí-
nio.

Apartamentos têm entre 25m e 45m quadrados

DIVULGAÇÃO

Prefeitura reabre a estação do BRT Cajueiros
A Prefeitura do Rio, por 

meio do BRT Rio, informa 
que a estação Cajueiros, 
em Santa Cruz, foi reaber-
ta. Localizada no corredor 
Transoeste, a estação esta-
va desativada desde março 
de 2020 devido a furtos de 
equipamentos e vandalis-
mo. Em maio deste ano ela 
sofreu um incêndio.

A reforma seguiu o mo-
delo adotado pela Equipe 
de Intervenção nas outras 
38 estações que foram recu-
peradas e entregues à popu-
lação desde que a Prefeitura 

assumiu a gestão do sistema 
BRT, em março.  Foram le-
vados em conta problemas 
graves no sistema, como 
depredação e evasão (calo-
te).

Todos os pontos consi-
derados frágeis no modelo 
anterior foram mudados. 
As principais alterações 
são: substituição dos pai-
néis e portas de vidro por 
chapas de aço vazadas – o 
que evita o alto índice de 
quebra de vidros e permite 
a ventilação natural; fiação 
embutida e mecanismos das 

portas blindados; e trava au-
tomática das portas (só des-
trava quando o BRT para na 
estação).

Entre os serviços execu-
tados estão ainda reforma 

do telhado, da bilheteria, 
pinturas interna e externa, 
novas instalações elétricas e 
programação visual, refor-
ço na iluminação e coloca-
ção de guarda-corpos.

O Rio promove no sába-
do (20), o Dia D de vaci-
nação da Covid e os postos 
estarão abertos das 8h às 
17h. De acordo com o se-
cretário de Saúde, Daniel 
Soranz, 380 mil são adoles-
centes que já poderiam ter 
completado a imunização 
e ainda não voltaram aos 
postos. Ao todo, 600 mil 
pessoas ainda não tomaram 
a segunda dose.

“Essa vacinação foi ante-
cipada e os adolescentes po-
dem tomar a segunda dose 
no intervalo de 21 dias. Nes-
te sábado, vamos fazer uma 
grande campanha. Todas as 
unidades de saúde vão fazer 
ações para estimular a pre-
sença dos adolescentes. A 
gente tem uma grande ação 
prevista na Cidade das Ar-
tes, na Barra da Tijuca. A 
gente espera que os adoles-
centes lotem os postos neste 
final de semana para tomar 
a segunda dose e ficar pro-
tegidos contra a Covid-19”, 
disse Soranz.

O secretário também 
destacou a importância da 
dose de reforço, para todas 
as pessoas que já comple-
taram cinco meses da vaci-
nação completa. Essas pes-
soas podem procurar um 
posto o mais rapidamente 
possível para se vacinar.

“A gente não está consi-
derando essas pessoas pro-
tegidas. Então, elas ficam 
protegidas com o reforço 

a partir de cinco meses da 
segunda dose”, disse o se-
cretário. Soranz disse que 
há um estoque “confortá-
vel” para duas semanas de 
vacinação. Ele lembrou que 
durante toda a campanha a 
SMS trabalhou com o esto-
que apertado, tendo inclusi-
ve de refazer o calendário.

“Estamos com o estoque 
bem confortável. O que a 
gente precisa agora é que 
quem não tomou ainda a se-
gunda dose o faça o quanto 
antes. Isso é fundamental”, 
disse o secretário.

Soranz observou que o 
carioca aderiu bem à imu-
nização. Segundo ele, cerca 
de 99,9% das pessoas toma-
ram a primeira dose e 95% 
dos adultos já tomaram a 
segunda dose. E mais de um 
milhão de pessoas tomaram 
a dose de reforço. E que es-
tabelecimentos públicos e 
privados também aderiram 
à apresentação da carteira 
de vacinação, o chamado 
passaporte de vacina.

“Cada vez menos a gente 
tem pessoas sem vacinação 
na cidade. É muito impor-
tante agora que também 
se cobre o passaporte da 
vacina para as pessoas que 
estão entrando no Brasil, 
para as pessoas que estão 
vindo de outros países para 
cá. A gente está em nego-
ciação sobre isso com o 
Ministério da Saúde”, disse 
Soranz.

Rio faz campanha de 
vacinação contra a Covid 

para estimular adolescentes

Cidades aprovam lei que proíbe cobranças por 
sacolas plásticas em supermercados no Rio

Moradores de São Gon-
çalo, na Região Metropo-
litana do Rio, já não pre-
cisam pagar pelas sacolas 
plásticas em supermer-
cados há dois meses. No 
entanto, ambientalistas e 
representantes da associa-
ção de estabelecimentos 
comerciais alertam que o 
impacto pode vir no bolso 
do consumidor e também 
no meio ambiente.

Alguns consumido-
res aprovaram a medida. 

“Muito justo. As coisas do 
jeito que estão e ainda ter 
que pagar uma sacola não 
é fácil”, disse Marina Rosa 
da Costa, inspetora.

A mesma medida vale 
também para a vizinha Ma-
ricá. No Rio, um projeto de 
lei que tramita na Câmara 
diz que o custo da distribui-
ção das sacolas deve ser do 
estabelecimento e não do 
cliente. Mas o presidente 
da Associação de Super-
mercados do Estado Do 

Rio (Asserj), Fábio Quei-
róz, diz que é uma falsa 
economia.

Desde que a lei foi apro-
vada em São Gonçalo, o 
consumo de plástico no 
município aumentou 80%. 
Carlos Minc, deputado es-
tadual, é autor da lei que 
previa a substituição das 
sacolas plásticas conven-
cionais pelas biodegradá-
veis e permitiu a cobrança 
delas para estimular uma 
mudança de hábito da po-

pulação. Em dois anos de 
lei, o município do Rio re-
duziu mais de 4 bilhões de 
sacolas plásticas. Uma pes-
quisa da Asserj revelou que 
sete a cada dez consumido-
res usam as bolsas retorná-
veis na capital.

Ambientalistas acom-
panham as leis de sacolas 
plásticas em outros muni-
cípios com preocupação e 
afirmam que as leis muni-
cipais representam um re-
trocesso.

Os alunos da Escola Mu-
nicipal Padre Dr. Francis-
co da Motta, na Saúde, na 
Zona Portuária do Rio, tive-
ram uma aula diferente na 
sexta-feira (19), véspera do 
Dia da Consciência Negra.

A direção da escola con-
vidou Rosa Perdigão, coor-
denadora da Associação das 
Baianas de Acarajé do Rio 
de Janeiro, para uma aula de 
gastronomia africana.

Além da apresentação, 
preparação e degustação do 
acarajé, a baiana Rosa Per-
digão contou um pouco da 

história da iguaria ao longo 
dos séculos. A aula faz parte 
do projeto ‘A voz da cultura 
afro-brasileira’, para apro-
ximar os alunos dos conhe-
cimentos sobre a ancestra-
lidade africana. Conhecida 
como Ya Alacará (mãe do 
acarajé) – título que lhe foi 
conferido por Sua Majes-
tade Imperial Ooni de Ifé, 
na Nigéria - Rosa esteve 
naquele país em setembro, 
convidada especialmente 
para mostrar a arte e o sabor 
do acarajé brasileiro na ter-
ra dos ancestrais.

Dose de reforço no Rio para 
adultos já está disponível

Estação é a 39ª desde o início da intervenção

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Medida só vale quando as duas esferas assim determinarem
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DISQUE DENÚNCIA 

Disque Denúncia pede informações sobre 
morte de coordenador de Saúde de Mesquita
Marcio Alessandro Lima de Souza 

foi morto no centro de Nova Iguaçu

DIVULGAÇÃO

O Disque Denúncia, 
por meio do Por-
tal dos Procura-

dos, divulgou ontem (21) 
o cartaz pedindo informa-
ções que possam levar à 
identificação de envolvi-
dos na morte do coorde-
nador do Fundo de Saúde 
de Mesquita, Marcio Ales-
sandro Lima de Souza, de 
46 anos. Ele foi morto no 

centro de Nova Iguaçu na 
última quinta-feira (18).

O caso está sendo in-
vestigado pela Delegacia 
de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF). 
Agentes já fizeram dili-
gências para apurar a di-
nâmica do crime.

De acordo com a Polí-
cia Militar, agentes do 20º 
Batalhão (Mesquita) fo-
ram acionados para o caso 
de uma tentativa de ho-
micídio na rua Presidente 
Sodré. Os agentes encon-

traram Márcio no chão, 
vítima do disparo de arma 
de fogo.

O Corpo de Bombeiros 
foi chamado e chegou a 
prestar os primeiros so-
corros e a levá-lo para o 
Hospital da Posse, mas a 
vítima não resistiu.

A Prefeitura de Mes-
quita divulgou uma nota 
de pesar sobre a morte em 
que afirma que Márcio 
era um colega querido e 
respeitado por todos que 
tinham relação direta e in-

direta com ele e que fará 
falta na administração 
municipal.

O Disque Denúncia re-
cebe informações sobre a 
localização de envolvidos 
no crime, de forma anôni-
ma, nos seguintes canais 
de atendimento: Whatsapp 
do Portal dos Procurados: 
(21) 98849-6099; pelos 
telefones: (21) 2253-1177 
ou 0300-253-1177; pelo 
aplicativo “Disque De-
núncia RJ”; por mensa-
gem inbox no Facebook; 

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A Polícia Militar 
prendeu na porta de um 
motel da Zona Norte da 
cidade, um homem iden-
tificado como Cleyton 
Duarte Gelli, o “Parru-
dinho”, de 21 anos.

De acordo com os 
agentes, o criminoso é 
suspeito de pertencer a 
uma quadrilha de rou-
bo de veículos e tráfico 
de drogas no Morro do 

Amor no Complexo do 
Lins, no Lins de Vas-
concelos, também na 
Zona Norte.

Contra ele havia um 
mandado de prisão por 
tráfico de drogas. O pre-
so foi encaminhado para 
a Secretaria de Estado 
de Administração Peni-
tenciária (Seap), onde 
ficará à disposição da 
Justiça.

Homem que estava 
foragido da Justiça 
é preso na porta de 
motel na Zona Norte

DIVULGAÇÃO

Idosa de 71 anos é baleada em operação do Bope no Salgueiro
Uma idosa de 71 anos foi 

baleada em uma operação 
no Complexo de favelas 
do Salgueiro, em São Gon-
çalo, na Região Metropo-
litana do Rio, ontem (21). 
Carmelita Francisca de Oli-

veira foi baleada no braço 
esquerdo durante uma ação 
do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) na região. 
Procurada, a Polícia Militar 
não respondeu até a publi-
cação desta reportagem.

Em nota, a Secretaria de 
Estado de Saúde informou 
que a paciente foi atendida 
pela equipe médica, exa-
minada, medicada e rece-
beu alta.No sábado (20), 
um policial militar morreu 

em atuação na região do 
Salgueiro. O sargento foi 
identificado como Leandro 
Rumbelsperger da Silva, de 
38 anos.

Segundo a Polícia Mi-
litar, PMs do 7ºBPM (São 

Gonçalo) faziam patrulha-
mento em Itaúna, no Com-
plexo do Salgueiro, quando 
foram atacados por crimi-
nosos efetuando disparos de 
arma de fogo. Na ação, um 
fuzil AK-47 foi apreendido 

e o sargento foi baleado.
O militar chegou a ser 

levado para a emergência 
do Hospital Estadual Al-
berto Torres, também em 
São Gonçalo, mas não re-
sistiu e morreu.

Suspeito de matar colega de trabalho com 
marteladas é preso em Casimiro de Abreu

Um homem suspeito de 
matar um colega de tra-
balho foi identificado e 
preso por policiais civis 
da 121ª DP em Casimiro 
de Abreu, no interior do 
Rio, na última semana. 
De acordo com a polícia, 
o suspeito usou um marte-
lo para golpear, por várias 
vezes, a vítima na cabe-
ça. O colega de trabalho, 
identificado como Ronal-
do José da Silva, morreu 

no local. Contra o suspei-
to, havia um mandado de 
prisão pelo crime.

Os agentes realizaram 
diligências na casa de 
amigos e familiares dele, 
onde foi localizado e pre-
so. A polícia não informou 
quando o crime aconte-
ceu. Mas, de acordo com 
a delegacia, o homem ale-
gou em depoimento que 
era alvo de assédio sexual 
da vítima, o que até o mo-

mento não foi confirmado 
pelas investigações.

Após a captura, o sus-
peito foi encaminhado 
para o sistema prisional, 
onde ficará à disposição 
da Justiça. No início des-
te mês, outro homem foi 
preso suspeito de matar o 
colega de trabalho em Ca-
simiro de Abreu.

Neste caso, a polícia 
também não informou 
quando o crime aconte-

ceu, mas, segundo as in-
vestigações, o homem 
matou a tiros um colega 
de profissão no local do 
trabalho em função de 
uma discussão sobre o ho-
rário de rendição para o 
serviço. Ainda de acordo 
com a polícia, o suspei-
to teria ainda lamentado, 
na ocasião do crime, que 
outro desafeto não estava 
trabalhando, pois assim 
mataria os dois.

Bandidos explodem caixa eletrônico de posto
Criminosos explodi-

ram um caixa eletrônico 
que ficava em uma loja de 
conveniência de um pos-
to de gasolina na Avenida 
Brasil, na altura de Ben-
fica, Zona Norte do Rio, 
ontem (21).

Informações prelimina-
res dão conta que os ban-
didos não conseguiram 
roubar o dinheiro. Apesar 
da explosão, a estrutura 
do posto não foi compro-
metida. Os bombeiros fo-
ram acionados para uma 
explosão. A faixa da pista 

lateral da via, na altura do 
Caju, sentido Centro, che-
gou a ser interditada.

Em nota, a PM infor-
mou que policiais milita-
res do 4ºBPM (São Cris-

tóvão) estiveram no local, 
encontraram parte do es-
tabelecimento danificado 
e que não houve detidos.

Na madrugada da últi-
ma quarta-feira (17), cri-

minosos explodiram uma 
agência da Caixa Econô-
mica Federal em Vila Isa-
bel, bairro vizinho à Ben-
fica.

A agência fica no Bou-
levard 28 de Setembro, 
embaixo de um prédio re-
sidencial. Com o impacto 
da explosão, algumas ja-
nelas quebraram.

Uma pessoa em situa-
ção de rua que dormia na 
entrada da agência ficou 
ferida no braço por esti-
lhaços e foi atendida pelos 
bombeiros no local.

Estrutura do posto não foi comprometida

DIVULGAÇÃO

Taxista acusado de estupro é preso em Niterói
Policiais da Delegacia 

de Proteção à Criança e 
ao Adolescente (DPCA) 
prenderam no fim de se-
mana, um taxista de 51 
anos acusado de estupro. 
Marcelo Avelino Nasci-
mento foi localizado den-
tro de um supermercado 
de Niterói, na Região 
Metropolitana do Rio de 
Janeiro. De acordo com a 
Polícia Civil, o inquérito 

contra ele é de 2015, quan-
do abusou sexualmente de 
uma menor dentro do táxi 
em que trabalhava na ci-
dade. Em setembro do ano 
passado, Marcelo foi con-
denado a mais de 8 anos 
de prisão por decisão da 
juíza da 1ª Vara Criminal 
de Niterói.

Investigações da polícia 
apontam que ele estava 
refugiado dentro da co-

munidade do Caramujo, 
também em Niterói. Se-
gundo a polícia, ele saía 

da comunidade apenas 
para pequenos trabalhos e 
retornava. 

Inquérito contra ele é de 2015

DIVULGAÇÃO
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Brasil é a 8ª melhor seleção do planeta em 2021

De acordo com as 
informações publica-
das pelo jornal francês 
“L’Equipe”, o brasilei-
ro Neymar passou por 
alguns exames em seu 
retorno à França e uma 
pequena lesão na coxa 

esquerda foi detectada.
O craque ficou fora da 

relação do técnico Tite 
para o jogo da Seleção 
Brasileira contra a Ar-
gentina, em San Juan, e 
agora também será des-
falque para o PSG pelo 

problema no adutor. Ini-
cialmente não se sabe o 
período de ausência de 
Neymar, mas o brasileiro 
pode também ficar fora 
na Liga dos Campeões.

Neymar sentiu o pro-
blema na última segun-

da-feira (15), durante a 
preparação da seleção 
brasileira para o clás-
sico com a Argentina. 
Imediatamente, o joga-
dor pediu para retornar à 
Paris por temer agravar 
uma lesão.

Já classificada para a 
Copa do Mundo, ain-
da invicta nas Elimi-

natórias do Qatar-2022 e 
na briga para recuperar a 
liderança do ranking da 
Fifa, a Seleção Brasileira 
teve o oitavo melhor apro-
veitamento do planeta nes-
te ano.

Contando os compro-
missos válidos pelo quali-
ficatório e pela Copa Amé-
rica, a equipe dirigida por 

Tite foi a campo 16 vezes 
em 2021 e obteve 12 vi-
tórias, três empates e so-
mente uma derrota (para 
a Argentina, em julho, na 
decisão do torneio conti-
nental).

Isso significa que 
Neymar, Casemiro, Mar-
quinhos e cia. conquista-
ram 81,2% dos pontos que 
disputaram. Dentre os 50 
primeiros colocados do 
ranking da Fifa na atualida-
de, somente sete países tive-
ram desempenho melhor.

A maioria dessas sele-

ções está na Ásia e passou 
parte considerável do ano 
jogando contra adversá-
rios de baixíssima quali-
dade técnica durante a fase 
preliminar das Eliminató-
rias da AFC.

No total, o top 10 das 
seleções de melhor desem-
penho em 2021 conta com 
11 equipes (já que houve 
um empate na décima co-
locação): cinco asiáticas, 
três africanas, uma euro-
peia, uma sul-americana e 
uma da Concacaf (Améri-
cas Central e do Norte).

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

Maioria dessas seleções está na Ásia 

Dentre os 50 primeiros colocados, somente sete países tiveram desempenho melhor

Neymar sentiu o problema na última segunda

DIVULGAÇÃO Neymar tem lesão detectada e vai 
desfalcar PSG no próximo jogo


