HORA

1

SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

facebookjornalhorah

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE:JOSÉ
JOSÉDE
DELEMOS
LEMOS NOVA IGUAÇU RJ SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021
•PRESIDENTE:

ANO XXXII N º10.329

R$ 1
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PM manda assaltante pro saco
ao reagir a assalto na Baixada
Sargento lotado na UPP Fazendinha (16ª BPM - Olaria) foi
atacado por dupla em moto e sacou arma. Pistola Glock com
kit rajada foi apreendida com bandido morto.
PÁG.7

Assistência Social realiza 3 mil inscrições do
CadÚnico em apenas um dia de atendimento
PÁG.6
REPRODUÇÃO

Entregadores recebem aulas de segurança
no trânsito e primeiros socorros no Rio
PÁG.6

Dose de reforço para
adultos de qualquer
idade está disponível
PÁG.6

Botafogo aumenta
carga e inicia venda
de ingressos

FUNKEIRO
É MORTO
NA FRENTE
DO PAI EM
CAXIAS

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

PÁG.5

Assassinado
à luz do dia

Pavuna terá sessão
de cinema gratuita
com direito a pipoca
para os moradores

Jonathan Gomes de Araújo, o MC Jotinha, que
tinha 17 anos, foi atingido na cabeça ao tentar
separar briga durante evento.

PÁG.6

PÁG.7

DIVULGAÇÃO/PMSJM

O coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Mesquita, Márcio Alessandro Lima de Souza, de
46 anos, foi executado no bairro
Moquetá, em Nova Iguaçu. Delegacia de Homicídios da Baixada
Fluminense investiga motivação.

São João de Meriti
ganha laboratório
de combate
à tuberculose

Núcleo, que fica no Posto de
Saúde do Jardim Sumaré e realiza cerca de 250 exames por mês,
está sob a responsabilidade
da
PÁG.2
bióloga Lindauria Mello (foto).

PÁG.7

PÁG.3

ESPORTES

Casa de
três andares
desaba, deixa
um morto
e três feridos

FINAL DA
LIBERTA
7

Bruno Henrique não preocupa time para a final da
Libertadores, em exame realizado, não indica lesão.
5
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Dinho e cia voltam à cena
Capital Inicial se apresenta na Jeunesse Arena no dia 27 onde apresentará uma seleção de hits

D

e volta aos palcos
e com todo o gás,
Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel são
acompanhados de Fabiano Carelli (guitarra) e Robledo Silva (teclados) no
show de celebração dos
20 anos do Capital Inicial
na Jeunesse Arena, Barra,
Zona Oeste do Rio. No
setlist, uma seleção das
melhores canções que o
Capital Inicial acumulou
ao longo dos anos, como
“Olhos Vermelhos”, “Natasha”, “A Sua Maneira”,

“Primeiros Erros” e muito mais. “Pensando em
Você”, mais recente lançamento da banda em parceria com Mariana Volker,
também será apresentada
ao público presente, contando ainda com o show
de abertura da cantora.
Os ingressos para o show
e o estacionamento serão
vendidos pelo site: https://
www.eventim.com.br/
event/capital-inicial-jeunesse-arena-13286837/ ,
além da bilheteria no local.
O uso de máscaras será
obrigatório. Os visitan-

Treinamento
Segundo a diretora da
Jeunesse Arena, Sílvia Albuquerque, entre as medidas adotadas também
estão treinamentos específicos para os funcionáO Capital Inicial vai apresentar uma seleção das melhores
rios, importante para este
canções acumuladas ao longo de mais de duas décadas
novo começo. “Vamos
retomar nossas atividades te segura, preservando oferecendo para o nos- cumprindo um rigoroso
de forma completamen- o bem-estar de todos e so público comodidade e protocolo”, diz Sílvia.

Feijoada da Tia Surica agora é
Patrimônio Histórico e Cultural

A tradicional Feijoada
da Tia Surica é oficialmente um Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do
Rio de Janeiro. A honraria
foi oficializada no dia do
aniversário de Tia Surica,
que completou 81 anos na
última quarta-feira. De
autoria do deputado Dionísio Lins (Progressista), a
lei que garantiu o título ao
prato tradicional foi sancionada pelo governador
em exercício, o deputado
André Ceciliano (PT).
O reconhecimento das
autoridades do estado só
reforça o sucesso do tempero e da história de Ivanette Ferreira Barcellos,
mais conhecida como Tia
Surica, uma das grandes

Velha Guarda da Portela
ganha animação

DIVULGAÇÃO

BRUNO VEIGA / DIVULGAÇÃO

sonalidades cariocas e turistas ao longo dos últimos
17 anos.
Em um vídeo divulgado pela Portela, Tia Surica
agradeceu as mensagens
de carinho que recebeu
pelo seu aniversário. “Eu
estou aqui para agradecer
essas homenagens maravilhosa que me prestigiaram.
Eu quero agradecer a todos que estão aqui comigo,
me prestigiando e comemorando. Eu sempre digo
Tia Surica completou 81 nesta quarta-feira
e repito, eu quero receber
região por conta da feijo- flores em vida. E aprofiguras da Portela.
Eterna pastora da Ve- ada servida em eventos da veitando a oportunidade,
lha Guarda da agremiação escola.
saber que minha feijoada
azul e branca de Oswaldo
Com o sucesso, a fei- virou patrimônio tombado.
Cruz, Tia Surica sempre joada servida na Portela Muito obrigado a todos
foi uma grande cozinhei- tornou-se um ponto de en- pelo carinho de vocês”,
ra, muito reconhecida na contro de sambistas, per- disse Surica.

O SOMBRA

ENVIE SUA
DENÚNCIA OU ELOGIO!
horahmunicipios@gmail.com

Hora do cafezinho
Aos poucos, aquela turma que estava hibernando nos gabinetes do Legislativo começa a se livrar dos paletós e gravatas para visitar os redutos eleitorais de onde arrancaram votos e a confiança da população. A nova
posição diante do eleitorado faz sentido a partir da análise que a campanha eleitoral está perto de começar, já
que o tempo voa. Como será a receptividade as respectivas comunidades, é o grande ‘x’ da questão.

Alvo de reclamações

Ativo nas redes sociais

Ao longo deste ano, o Sombra tem recebido denúncias
(para não dizer ‘reclamação’) de moradores insatisfeitos com
o político que ajudaram a eleger. Entre as reclamações, ‘que
ajudou a eleger o cidadão’ e ele simplesmente se escondeu na
concha política de seu gabinete, blindado por seguranças e
assessores treinados até para usar a hostilidade no caso de alguma insistência em falar com o chefe. E a história é sempre
a mesma: ‘Nele eu não voto mais” e “dor de barriga não dá só
uma vez”. Pelo visto, vai ser difícil reconquistar a confiança.

Um exemplo de político de difícil acesso, até
mais do que encontrar agulha no palheiro é muito
popular na Baixada. No começo do mandato era um
amor de pessoa, atendia a todos, mas de uns tempos
pra cá, torce o nariz quando alguém da sua comunidade tenta buscar alguma ajuda com ele. Diz uma
fonte que o cidadão fica igual o cão chupando manga quando é ‘incomodado’ em seu gabinete ou em
sua ‘humilde’ casa. Quem te viu, quem te vê!

EXPEDIENTE

DIVULGAÇÃO

tes precisarão apresentar
comprovante de vacinação, seguindo o calendário
divulgado pelo município,
para acesso a locais públicos fechados.

“Senhor do Trem” traz o sambista Paulo da
Portela como protagonista

A importância da Velha
Guarda da Portela para a
preservação da memória da
cultura negra no Rio de Janeiro impulsionou a produção do curta de animação
“Senhor do Trem”, idealizado pela Rede Carioca de
Rodas de Samba, que será
lançado no dia 21 de novembro, com uma grande
roda de samba na Cidade
das Artes. O evento gratuito, chamado de ‘Samba
das Artes,’ contará com a
presença da Velha Guarda,
Marquinhos de Oswaldo
Cruz, Fernando Procópio,
Festa da Raça e da DJ Cris
Pantoja nos intervalos.
O roteiro de Aída Queiroz, diretora de animação
responsável pelo festival

Anima Mundi foi inspirado
no texto “Velha Guarda da
Portela”, de Marquinhos de
Oswaldo Cruz.
Na animação “Senhor
do Trem”, ficção direcionada ao público jovem, o
personagem Paulo da Portela (1901 – 1949) traz as
memórias da cultura negra
no Rio de Janeiro para uma
adolescente que perdeu sua
avó e com isso vai atrás das
histórias que ela lhe contava, na intenção de continuar a se conectar com sua
ancestralidade. Paulo conduz a jovem pela história
da cultura negra no Brasil
contada através do samba
e como representante dessa história temos a Velha
Guarda da Portela.

Roda de Samba volta à Pedra de Sal
com Festival de Camarão do Porto
A tradicional Roda de
Samba das segundas-feiras
na Pedra do Sal está de volta à região portuária desde o
início da pandemia. O retorno começa em grande estilo:
uma edição especial no Festival do Camarão do Porto,
amanhã (20), a partir das
17h, no Largo da Prainha.
Uma programação cultural
com gastronomia, samba e
exposições de obras de dois
artistas, que formam um casal de moradores da Gamboa, para contribuir com a
reflexão sobre a origem afro-

-brasileira no Dia Nacional
da Consciência Negra.
Raphael Vidal, diretor de
gastronomia do Polo da Região Portuária, fez a programação cultural para o período do Festival com shows na
Sacada do Bafo da Prainha,
tendo como ápice a Roda de
Samba da Pedra do Sal. E
ainda acontecem duas exposições assinadas pelo artista
visual Fernando Mendonça,
“Gamboa 2020” no Gratto
Restaurante; e Marisa Silva, ‘Bordados Políticos’, na
Casa Porto.
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SAÚDE NA BAIXADA

Meriti reinaugura laboratório no
combate à tuberculose em PS
Núcleo fica no Posto de Saúde do Jardim Sumaré e realiza cerca de 250 exames por mês

DIVULGAÇÃO/PMSJM

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de São
João de Meriti reinaugurou na última
terça-feira o laboratório
do Programa de Combate
à Tuberculose, doença infecciosa e transmissível,
que afeta principalmente
os pulmões, embora possa
atingir outros órgãos. No
local, é oferecido à população a baciloscopia de
tuberculose e hanseníase
e o teste rápido molecular
PCR/Tuberculose, que só
é feito para o diagnóstico
na primeira amostra. Já as
baciloscopias são feitas
na primeira e na segunda
amostras e nos controles de
tratamento.
Durante a solenidade
estiveram presentes a secretária de Saúde Marcia
Lucas, o coordenador de
programas Anderson Cleiton, o coordenador do Laboratório Central André
Seguetto, a bióloga e responsável pelo laboratório,
Lindauria Mello, e a enfermeira e coordenadora do

A secretária de Saúde, Marcia Lucas, e a bióloga responsável pelo laboratório, Lindauria Mello

Programa de Tuberculose tes. Durante as obras, para foi firmada uma parceria Santa Maria, local onde análise dessas amostras e a
do município, Amanda Du- a realização dos serviços, com o Hospital Estadual era realizado o processo de liberação de resultados.
arte.
Melhores condições
Com uma equipe de
técnicos e uma bióloga, o
laboratório, que fica localizado no Posto de Saúde
do Jardim Sumaré, realiza
cerca de 250 exames por
mês. Antes era situado no
Hospital Municipal e foi
transferido para o novo
endereço a fim de proporcionar melhores condições
de trabalho para os profissionais de saúde e também
mais conforto aos pacien-

GOVERNO DO RJ VAI DOAR EQUIPAMENTO
Uma ótima notícia é
que, com a reestruturação
da unidade, o Governo do
Estado do Rio fará uma
doação ao município de
um equipamento chamado
Capela, que passa a possibilitar a realização do
exame de cultura, um dos
principais na detecção da
doença e o mais custoso.
“Essa novidade diminui o
tempo de diagnóstico dos

casos e evita a exposição
dos materiais de coleta,
uma vez que o exame vinha sendo realizado em
outro local”, explicou o
enfermeiro Lucas Fernandes Gonçalves.
O Laboratório de Combate à Tuberculose já é
uma referência e, atualmente, além de atender
a própria cidade de São
João de Meriti, fará os tes-

Policlínica de Itaipu realiza
atividades do Novembro Azul
Em Belford Roxo,
a Policlínica de Itaipu
também é Novembro Azul. A unidade
de saúde está empenhada com as ações
do mês mundial de
combate ao câncer de
próstata. O encontro
reuniu profissionais,
que alertaram os homens sobre a importância do autocuidado
e a realização de exames contínuos para
prevenção e controle da doença. Além
das recomendações
da equipe de enfermagem,
uma psicóloga, especializada em saúde mental, apresentou uma atividade lúdica
de superação em apoio às

RAFAEL BARRETO/PMBR

cretário. Convites de
amigos para ir aos
médicos não faltaram para o mecânico
Luis Antônio de Oliveira, 45 anos. Luís
perdeu o irmão, que
tinha 40 anos, devido
ao câncer e não quer
entrar para a estatística dessa enfermidade. “O aprendizado
é muito relevante.
Eu era uma pessoa
que qualquer coisa
As atividades do Novembro Azul na Policlínica
relacionada à saúde,
de Itaipu contam com uma equipe multidisciplinar
tinha um receio, prepessoas que são diagnosti- câncer de próstata. “Ofereconceito. Sempre escadas com o tumor.
cemos consultas e exames. cutei coisas que me davam
O secretário municipal Depende apenas dos ho- medo e nunca busquei saber
de Saúde, Christian Vieira, mens se conscientizarem a verdade. Hoje eu sei que é
enfatizou a necessidade de sobre os riscos do câncer importante tomar uma atituse intensificar o combate ao de próstata”, resumiu o se- de e se cuidar”, declara.

Belford Roxo asfalta
rua e tapa-buraco

As obras estão a todo
vapor no município de Belford Roxo. A Secretaria de
Obras e a de Conservação
trabalham diariamente para
agilizar os serviços de infraestrutura pelos bairros.
Dessa vez, a rua Salazar,
no bairro Prata, foi contemplada com novo asfalto. Na
Avenida Floripes Rocha,
Centro, os buracos foram
fechados. As obras fazem parte do projeto “Seu

Bairro de Cara Nova”, que
está beneficiando todo o
município com obras de
saneamento básico, concretagem, pavimentação,
calçamento, entre outras
intervenções.
Morador há 20 anos da
rua Salazar, Marcos Antônio da Silva, 69, apontou
os principais desafios que
enfrenta no local. “Agora a situação é diferente.
Antes tinha um monte de

tes rápidos moleculares de
dois municípios vizinhos:
Nilópolis e Japeri. “Esse
ganho é de Meriti, é da
Baixada. Nós queremos
que a população tenha direito à saúde, à vida. E nós
estamos fazendo a nossa
parte”, declarou a secretária de Saúde Marcia Lucas.
Para quem possui algum
sintoma e desconfia que

possa ser tuberculose, é
preciso procurar a unidade
de saúde mais próxima, de
preferência onde a pessoa
possui cadastro, para que
o profissional de saúde
possa orientar o paciente
de acordo com cada caso.
O começo desse atendimento é sempre no posto
de saúde, unidade responsável por encaminhar e direcionar o cidadão.

Prefeitura de Meriti
homenageia agentes de
combate às endemias

DIVULGAÇÃO/PMSJM

A confraternização contou com palestras e
rodas de conversa com café da manhã

Em comemoração ao
Dia do Agente de Combate
às Endemias, que é comemorado oficialmente em
4 de outubro, a Prefeitura
de São João de Meriti, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria
com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde realizou
na última quarta-feira uma
manhã de confraternização
RAFAEL BARRETO/PMBR
com palestras e rodas de
conversa com café da manhã para os agentes.
A subsecretária em Vigilância em Saúde, Virgínia
Siqueira, esteve no evento
para prestigiar a categoria e agradeceu a todos os
agentes pela dedicação e
comprometimento que vem
sendo desempenhado em
favor da população. “Hoje
o dia está maravilhoso e
queremos elogiar a exceA Rua Salazar está sendo asfaltada. O bairro
Prata foi contemplado com uma série de obras
lência dos nossos técnicos.
buraco e lixo. Os carros e as crianças podem brincar, Esse evento foi pensando
os caminhões não podiam circular à vontade”, declara para, além de motivá-los,
lembrá-los de que o verão
subir. Melhorou bastante e Marcos.

está chegando e que devemos ficar muito atentos às
atividades do dia a dia e
também ao papel socioeducativo que cada um tem
perante à sociedade”, disse
Virgínia.
O agente de combate às
endemias Suzimar Roberto da Silva, 62 anos, atua
há 33 anos no ramo e, 21
deles, no município. “Nosso serviço tem sido muito
valorizado e a gente reconhece isso no baixo índice
de taxas de endemias na
cidade. É o reflexo da nossa dedicação em favor do
próximo e eu tenho muito
orgulho disso”, contou.
Atuando na prevenção,
os agentes de combate às
endemias (ACE) realizam
as inspeções e aplicam larvicidas e inseticidas. Essas
atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue,
chagas, leishmaniose e malária.
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O governador em exercício, deputado André Ceciliano (PT),
sancionou na última quarta-feira a lei que transforma a tradicional Feijoada da Tia Surica em Patrimônio Histórico e Cultural do
Estado do Rio.
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As autoridades de saúde brasileiras registraram, até ontem,
611.851 mortes desde o início da pandemia de covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 373 novos óbitos. Até dia 16, a
soma de mortes estava em 611.478.

PERSPECTIVA RUIM
Ao participar de audiência da Comissão
de Direitos Humanos
e Minorias da Câmara
dos Deputados, a chefe
de Proteção da Criança do Unicef no Brasil, Rosana Vega, fez
um apelo para mudar o
mapa negro do setor.

Ministro do MEC nega interferência
do governo nas provas do Enem

NÚMEROS DO UNICEF
Dados do Unicef apontam que 2016 e 2020, 35
mil crianças e adolescentes morreram de forma
violenta no Brasil. De
acordo com Vega, é preciso sedimentar as políticas públicas de proteção
a esse público no país.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Vega disse ser necessários
recursos
para a capacitação de
profissionais capazes
de reconhecer os sinais dos diversos tipos
de violência, além da
construção de um sistema de informações
sobre as ocorrências.

EDITORIAL

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO RJ

Centro de Primatologia em Guapimirim:
42 anos dedicados a preservar espécies
O Centro de Primatologia do Rio de Janeiro
(CPRJ),
administrado
pelo Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), completou 42 anos de criação
neste mês. A unidade, que
fica em Guapimirim, na

Baixada Fluminense, e se
dedica ao estudo e à conservação de primatas, foi
inaugurado em 1979.
Idealizado pelo primatólogo e conservacionista
Adelmar Faria Coimbra
Filho, o CPRJ foi a pri-

TIROU O DOCE

meira instituição nacional
voltada prioritariamente
para a preservação do patrimônio primatológico
brasileiro. Atualmente, o
CPRJ é gerido pelo primatólogo Alcides Pissinatti.

FIM DA TAXA

Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas ( IPEA) mostra que o Brasil gastou
entre 2016 e 2019 só 1,2% do orçamento
com políticas voltadas para crianças e
adolescentes.

A Assembleia Legislativa do RJ
(Alerj) aprovou indicação legislativa
para o fim da taxa de incêndio. O texto é
apoiado em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgaram inconstitucional a cobrança da taxa.

competência, honestidade,
seriedade, essa é a cara do
governo, é a cara do nosso
governo. Nós não temos
nenhum ministro preso,
nós não temos nenhum
caso de corrupção, é isso
que é importante”, disse.
“Com relação à prova
do Enem, a possibilidade
de qualquer interferência
está totalmente fora da
história, fora de contexto”, garantiu o ministro,
ressaltando que, por uma
questão de hierarquia, ele
podia ter pedido acesso
às provas, mas não o fez.
“Eu não posso achar anormal o ministro da Educação ter acesso, mas eu abri
mão disso, considerando
as polêmicas que poderia gerar. Em nenhum
momento, houve interferência na qualidade e na
quantidade, porque essas
questões fazem parte de
um banco de questões que
já havia sido preparado
em outras gestões.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou interferência
do governo nas provas
do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).
Entretanto,
deputados
da oposição reiteram as
acusações de ingerência ideológica no exame.
A comissão discutia quatro
requerimentos de convite
ou convocação do ministro para explicar a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, de
que o Enem terá a “cara do
governo” e os pedidos de
exoneração de funcionários do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Texeira (Inep), responsável
por elaborar e organizar
o Enem. Ribeiro foi convidado a comparecer na
Comissão de Educação
da Câmara dos Deputados na última quarta-feira.
“O Enem tem a cara do
governo, no sentido de

TRATADO

‘Procon-RJ costura acordo de cooperação
técnica com Agência Nacional de Petróleo’
Objetivo é estabelecer assistência mútua e operacional para fiscalização das ações relativas ao abastecimento de combustíveis
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

U

m termo de cooperação técnica
assinado entre o
Procon Estadual do Rio
de Janeiro e a Agência
Nacional de Petróleo
(ANP), na última quarta-feira pretende estabelecer assistência mútua e
operacional para fiscalização das atividades relativas ao abastecimento
nacional de combustíveis
e realização de georreferenciamento de empresas.
As atividades de fiscalização serão no sentido
de educação e orientação,
bem como da prevenção e
repressão de condutas que
violam a legislação pertinente. Já as atividades de

georreferenciamento terão o objetivo de aumentar a confiabilidade sobre
os dados das empresas,
garantir a segurança do
abastecimento,
melhorar a gestão de ações de
fiscalização e promover
a economia de recursos
públicos. Além de subsidiar as ações de defesa da
concorrência, da gestão
de programas de monitoramento de qualidade de
combustíveis e similares
e também da gestão de
fluxos logísticos.
“O Procon-RJ vem realizando constantemente
açõesde fiscalização em
postos de combustíveis
com a ANP. O acordo
assinado irá estreitar a
relação com a agência e
será importante também
para capacitar os servi-

DIVULGAÇÃO

dores. Haverá um intercâmbio de informações e
conhecimento, que trará
benefício aos cidadãos
fluminenses”, afirmou o
presidente do Procon-RJ,
Cássio Coelho.
Diversas
irregularidades
Em 2021, o Procon-RJ
fiscalizou 136 postos de
combustíveis e 84 foram
autuados devido a irregularidades encontradas pelos agentes. Bomba baixa,
que é quando a quantidade de combustível entregue ao consumidor é menor do que a informada no
visor da bomba, foi identificado em 37 estabelecimentos. Em 28 deles,
constataram ausência de
placa com valores e incidência de impostos, con-

Agentes do Procon e da ANP em inspeção em posto de combustível

forme determinado pelo
decreto da transparência.
Irregularidades na publicidade, que podem induzir o consumidor em erro,
foram encontradas em 20
e combustível reprovado
no teste de qualidade, em
cinco locais.

“Vejo os Procons e a
ANP como instituições
irmãs, elas têm uma interseção muito grande. O
trabalho em conjunto será
muito positivo para a sociedade e para o estado
do RJ. Vamos ampliar o
trabalho de fiscalização

na medida que as instituições irão trocar conhecimento, o que vai trazer
uma qualificação muito
maior para o trabalho”,
observou Marcelo da Silva, superintendente adjunto de fiscalização do
abastecimento da ANP.

MUNDO

Nova Delhi fecha escolas por tempo indeterminado
ÍNDIA - Considerada uma das cidades mais poluídas do mundo, a capital
da Índia entrou na última quarta-feira,
em um confinamento parcial inédito
para proteger os cidadãos da neblina
tóxica. As escolas e universidades estão fechadas por tempo indeterminado,
há uma recomendação de teletrabalho
e estão proibidos de circular os caminhões que transportam mercadorias
não essenciais.
As autoridades de Nova Delhi decretaram o fechamento de escolas e universidades por tempo indeterminado
devido ao agravamento dos níveis de

poluição do ar. Os trabalhos de construção na cidade também estão proibidos pelo menos até 21 de novembro,
com exceção de projetos relacionados a transportes e defesa. Com cerca
de 20 milhões de habitantes, a capital
indiana tem registrado nevoeiros tóxicos, sobretudo durante o inverno. A
Comissão para a Gestão de Qualidade
do Ar determinou que cerca de metade
dos funcionários públicos trabalhem de
casa e incentivou as empresas privadas
a fazerem o mesmo.
Paralelamente, apenas cinco das 11
centrais a carvão da cidade estão auto-

rizadas a prosseguir os
trabalhos, e os caminhões que transportam
bens não essenciais estão impedidos de entrar
na capital. Os níveis de
poluição aumentaram
recentemente devido a
um conjunto de fatores, como acontece
todos os anos na cidade, nesta época: a
atividade das centrais a carvão às portas da cidade, a poluição dos veículos,
atividades de construção ou queima de
lixo a céu aberto ajudam a explicar os
novos índices. O ar torna-se especial-

REUTERS/ANUSHREE FADNAVIS/DIREITOS RESERVADOS

mente tóxico nos meses de inverno,
com a queima de restos das colheitas e
os fogos de artifício durante o festival
tradicional de Diwali. Trata-se de um
problema crônico para a Índia, que este
ano enfrenta níveis de poluição especialmente graves.
Fonte: Agência Brasil
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LIBERTADORES

Exame não indica lesão, e Bruno
Henrique não preocupa para a final

DIVULGAÇÃO

Atacante tem inflamação no joelho esquerdo e
seguirá programação para reduzir dores e ficar 100%
REDAÇÃO

horahmunicipios@gmail.com

B

oa notícia para o
torcedor do Flamengo que estava
preocupado com Bruno
Henrique. Exame realizado nesta semana não indicou lesão no joelho esquerdo do atacante, que
não preocupa para a final

da Libertadores, dia 27 de
novembro, contra o Palmeiras, em Montevidéu.
Com uma tendinite, o
camisa 27 seguirá programação para reduzir as dores e estar 100% no jogo
no Uruguai.
A informação é de que
as dores causadas por
Bruno Henrique diante
do Corinthians são fruto

do desgaste ao longo da
temporada e do alto impacto. Com uma tendinite, o atacante se cuidará
ao longo da semana para
redução das dores, e a expectativa é de que esteja
apto diante do Palmeiras.
Nos dois próximos jogos
do Brasileirão, contra Inter e Grêmio, ele deve ser
poupado.

Nos dois próximos jogos do Brasileirão ele deve ser poupado

DIVULGAÇÃO

FURANDO
A REDE

.COM

Piteira City é campeão da Copa Grama
Clube coloca 39.990 ingressos à disposição

Botafogo aumenta carga e
inicia venda de ingressos
para último jogo do ano
O Botafogo divulgou a
venda de ingressos para o
último jogo da temporada,
contra o Guarani, dia 28
de novembro (domingo),
às 16h, no Nilton Santos.
Para essa partida, que pode
ser a do título da Série B, o
clube colocou mais ingressos à disposição e a carga
é de 39.990.
Há também promoção
especial para o Setor Norte, com ingressos a partir

de R$ 10 (meia). Estarão
disponibilizadas para a
torcida alvinegra os setores Norte, Leste Inferior,
Leste Superior, Oeste Inferior e Tribuna de Honra.
Vale lembrar que de
acordo com o último decreto municipal, é necessário que o torcedor que
queira ir ao jogo esteja
em dia com o calendário
de vacinação contra a Covid-19.

Vasco inicia mudança da sede
administrativa de São Januário
DIVULGAÇÃO

Imóvel estava desocupado e será cedido ao clube

O Vasco iniciou a mudança da sede administrativa de São Januário para
uma sala comercial na Praça XV de Novembro, no
Centro do Rio. O imóvel
pertence a Carlos Roberto
Osório, primeiro vice-geral eleito do clube.
Pelo planejamento, a
troca de local será concluída até o final da próxima
semana. Alguns setores e
serviços, entretanto, continuarão no estádio vascaíno, casos do patrimônio,
da base e do atendimento
ao sócio.
Em março, o Vasco di-

vulgou que o contrato
para uso do imóvel seria
de comodato (empréstimo
gratuito). Desta forma, o
clube não pagaria aluguel
e, sim, de custos fixos de
manutenção, como condomínio, IPTU, água e luz.
O imóvel tem 800 metros quadrados, em dois
andares, e foi oferecido
por Osório em um contexto no qual o Vasco fazia
orçamentos de locais para
se mudar. A propriedade é
dividida com o irmão dele,
José Eduardo Osório e
abrigava um escritório de
advocacia.

Foi conhecido o grande
campeão da Copa Grama
2021, competição realizada pelos desportistas
Nikinho, Federal e Renato. Com um aporte de
oito clubes participantes,
os dois melhores clubes
mostraram nesse encontro realizado no estádio
Joel Pereira, em Miguel
Couto, que a competição
foi realmente marcada
pelo equilíbrio.
No jogo decisivo, brilhou a estrela do goleiro Caio, do Piteira, que,
com três grandes defesas,
evitou que o placar fosse
inaugurado pelo time adversário.
O segundo tempo também marcou grandes jogadas, mas o placar em
branco teimou em permanecer até o final, com
Piteira City 0 x 0 Vila
Cláudia.
Dessa forma, o grande
campeão foi conhecido
nas cobranças de pênaltis. O Piteira City levou
a melhor e venceu por
5 a 4, fazendo a festa da
torcida e erguendo o título de campeão da décima
terceira edição da Copa
Grama. Na premiação, o
goleiro Caio, do Piteira
City, foi eleito o melhor
goleiro da competição e
de quebra ganhou o troféu Craque do Jogo, um
oferecimento da Acrílicos
Penedo em parceria com
o Furando a Rede.
-Só tenho a agradecer
a todos pelo carinho e

ANDERSON LUIZ

O jogo teve a transmissão da página do Furando a Rede no Facebook e
quem quiser assistir novamente basta acessar e
curtir esse jogão de bola.

ajuda. Hoje conseguimos
ajudar o clube e fazer a
festa da nossa torcida.
Muito feliz pelos prêmios, muito obrigado.
Disse o goleiro. Fabinho,
também do Piteira, foi o
artilheiro da competição
com 6 gols assinalados.
-Foi uma disputa muito aguerrida mas que no
final acabou sendo um

grande jogo com duas
grandes equipes. Disse
Fabinho.
O técnico Marcelão,
que havia voltado a comandar uma equipe na
beira de campo, não escondeu a alegria. -Muito
obrigado. Esse título coroou todo um trabalho da
diretoria, dos jogadores e
da torcida. Encerrou.

FICHA TÉCNICA
Piteira City 0 x 0 Vila
Cláudia (Piteira
5 a 4 nos pênaltis)
Local: Estádio Joel Pereira
Arbitragem: Cláudio
Medeiros
Assistentes: Válter Lúcio e Sérgio Júnior
Piteira City: Caio; Escova, Robi, Rael e Nem;
Dinho, Macalé, Mole
Mole e Vinicinho; Ronaldinho e Fabinho. Técnico: Marcelão.
Vila Cláuda: Pablo;
Derick, Neném, Ronam e
Stanley; Claudinho, Deivid, Braian e Meio Kilo;
Perruti e Nona. Técnico:
Hiago.

DEFINIDOS
çou com a segunda posição
Olaria x Pérolas Negras
do Grupo B, com 11 pontos,
e 7 de Abril x Serra MaSEMIFINALISTAS
DA
para enfrentar o 7 de Abril. A
caense serão as semifinais
TAÇA WALDIR AMARAL tabela das semifinais da Taça
da Taça Waldir Amaral. O
Waldir Amaral é esta:
Azulão da Leopoldina terem 1 a 1 com o Campo GranSábado, dia 20
minou a fase vencendo o
Olaria x Pérolas Negras, às
Rio São Paulo por 3 a 1, fican- de.
Na
Chave
A,
quem
garantiu
15 horas, na Rua Bariri;
do com a primeira colocacão
Domingo, dia 21
do Grupo B, com 16 pontos, e a ponta foi o 7 de Abril, que
7 de Abril x Serra Macaenvai encarar o Pérolas Negras, superou Goytacaz por 2 a 1.
O Serra Macaense avan- se, às 15 horas, no CFZ.
que se classificou ao empatar
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Assistência Social realiza 3 mil inscrições
mensais do CadÚnico em apenas um dia
Projeto estava programado para ser realizado no dia 17 mas foi transferido por contas das imensas filas
IZABELLE RODRIGUES
izabellejornalista@outlook.com

T

odos os 47 Centros
de Referência de
Assistência Social
(CRAS) fizeram em um único dia desta semana, 3 mil
inscrições no CadÚnico, o
cadastro do Governo Federal que abre a porta para os
programas sociais. Como
normalmente são realizadas
20 mil novas inscrições por
mês, esse número significa que, em apenas um dia,
a Secretaria de Assistência
Social realizou 15% do total
de cadastros que são feitos
mensalmente.
Na quarta-feira (17), em
esforço extraordinário para
reduzir as filas da população
ávida por informações sobre
o Auxílio Brasil, o projeto
Assistência em Movimento

atendeu, ao longo de todo o
dia, 304 pessoas em Santa
Cruz: 246 para CadÚnico e
148 para documentação civil. Ao todo, foram criados
176 novos cadastros e 70
atualizações.
“Detectamos que Santa
Cruz é uma das áreas com
mais movimento dos nossos CRAS, então hoje, aqui
em Santa Cruz, resolvemos
fazer uma Assistência em
Movimento, também com
documentação, mas especialmente para ajudar nos
trabalhos com o Cadastro
Único. Está muito cheio,
mas vamos passar o dia inteiro, até o último atendimento”, afirmou a secretária
municipal de Assistência
Social, Laura Carneiro.
Para dar conta do volume
de procura, foram destacados 65 profissionais para o
atendimento na quadra da

DIVULGAÇÃO

Assistência realizou 15% do total de cadastros que são feitos mensalmente

Acadêmicos de Santa Cruz:
25 da própria região, 15 que
vieram do Centro da cidade
e outros 25 realocados da
Subsecretaria de Proteção
Social Básica, que foram
reforçar a equipe durante a

tarde. O projeto estava programado para ser realizado
nesta quarta-feira no Catumbi, mas foi transferido para
a região por causa das filas
registradas nos CRAS desde o fim do programa Bol-

sa Família. Desde junho, o
Assistência em Movimento
tem ido às localizações mais
vulneráveis da cidade, onde
muitas vezes a população
nem tem consciência de
seus direitos, para oferecer

Secretaria Municipal de Cidadania leva
atendimento itinerante a Realengo
A Secretaria Municipal de Cidadania promove
hoje (19), mais uma edição do programa Cidadania Itinerante. Dessa vez,
será no bairro de Realengo. As equipes estarão na
Rua Ocaibi, 7, no Barata,
disponibilizando uma série de serviços para o cidadão, a partir das 10h. O
atendimento será realizado
mediante distribuição de
senhas.
Será possível obter isenções para tirar documentos
(Certidões, RG, entre outros), fazer exame de vista gratuitamente, receber

presa-Escola – CIEE e da
Clínica da Família Romulo Carlos, além do Procon
Carioca. Os consumidores
interessados em registrar
reclamações a respeito de
qualquer empresa ou esclarecer dúvidas sobre seus
direitos devem levar cópia
dos documentos pessoais,
além dos comprovantes de
compra do produto ou do
Equipes vão disponibilizar uma série
serviço contratado, como
de serviços para o cidadão
boletos e notas fiscais. As
orientação sobre tratamen- jurídica. O Cidadania Iti- queixas serão encaminhatos de saúde e instruções nerante em Realengo vai das diretamente às emprepara ingresso no mercado contar, também, com equi- sas, que terão um prazo de
do trabalho (para jovens pes da Fundação Leão XII, dez dias para solucionar as
até 24 anos) e assessoria Centro de Integração Em- questões.

cipal de Ensino do Rio.
Os filmes serão exibidos
na Arena Jovelina Pérola Negra logo após a formatura dos
alunos do ciclo formativo de
Introdução ao Mundo do Trabalho, que ocorreu no mês de
outubro na Casa da Juventude da Pavuna, primeiro equipamento público da JUVRio.
A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça Ênio, s/n,
Pavuna.

A sessão exibirá os curtas “Inspirações”, que conta a história de uma jovem
da Zona Oeste do Rio que
encontrou na música e na
poesia as inspirações para
vencer os obstáculos da vida;
“Ainda Somos os Mesmos”,
que questiona sobre os sonhos dos jovens da escola e
como eles conseguem ver os
sonhos atualmente; e “Para
Todes”, o qual trabalha a va-

lorização da pauta da diversidade dentro e fora da escola.
Os filmes foram roteirizados, produzidos e estrelados
pelos alunos da Escola Municipal Adalgisa Nery, em
Santa Cruz, e já participaram
de mais de 70 festivais nacionais e internacionais, sendo
exibidos em lugares como
Canadá, Bangladesh, Irlanda,
Estados Unidos, França e entre outros.

IPTU: contribuinte pode parcelar dívida em até 84 vezes
Moradores do Rio podem parcelar débitos vencidos de IPTU e Taxa de
Coleta Domiciliar de Lixo
(TCL) em até 84 vezes. A
medida vale para valores
que não foram quitados
após o vencimento da última cota do ano de referência e que ainda não estão
inscritos em Dívida Ativa.
Para o IPTU de 2021, o
prazo de adesão ao parcelamento é até o dia 31 de
maio de 2022, com exce-

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Pavuna terá sessão de cinema gratuita para moradores
Uma sessão de cinema
gratuita, com direito a pipoca,
será realizada pela Secretaria
Especial da Juventude Carioca (JUVRio) com jovens da
Pavuna, hoje (19), às 15h. O
Cineclube da JUVRio levará
a experiência da sétima arte
para os moradores do bairro
da Zona Norte com a exibição de três curtas-metragens
dos alunos do professor Ygor
Lioi, que atua na Rede Muni-

os serviços da pasta. Já realizou 10.105 atendimentos
em 18 localidades em toda
a cidade.
As zonas Oeste e Norte,
especialmente nos complexos da Maré e do Alemão,
são as regiões que mais
vêm concentrando filas nos
CRAS desde o fim do programa Bolsa Família. Uma
dessas pessoas na fila da
Acadêmicos de Santa Cruz
era Jaqueline Santos, de 28
anos, mães solo de três filhos. Ela não trabalha nem
estuda e só conta com pensão do ex-marido para se
sustentar, além do Bolsa
Família, cujo novo nome ela
nem conhecia direito:
“É Renda Brasil que fala?
Não é suficiente, mas ajuda
a comprar comida para as
crianças, o gás”, disse Jaqueline, com a pequena Jéssica no colo.

ção do mês de dezembro,
em que o serviço fica indisponível.
O procedimento pode
ser realizado pelo portal
Carioca Digital. Ou por
meio de processo administrativo, que pode ser aberto
em qualquer posto de atendimento do IPTU.
Quem optar pelo atendimento presencial poderá
solicitar o pagamento em
até 84 parcelas. Para isso, é
necessário entregar um for-

mulário, disponível no site
da Fazenda, preenchido
com informações do imóvel e do proprietário ou seu
representante legal, acompanhado dos seguintes documentos:
•Carteira de identidade
•CPF
•Carnê do IPTU
•Certidão de Situação
Fiscal e Enfitêutica, entre
outros
Caso o pedido seja feito
online, o contribuinte po-

derá parcelar o débito em
até 24 vezes. Nos dois casos, o valor de cada parcela
não pode ser inferior a R$
32,31. Os contribuintes que
entregaram a Declaração
Anual de Dados Cadastrais
(DeCAD) e têm algum débito em aberto ou inscrito
em Dívida Ativa devem
quitar ou parcelar os valores até o dia 30 de novembro. Esse é o prazo para ter
direito ao desconto de 5%
no IPTU do ano que vem.

Programa Anjos do Capacete está em sua quinta edição

Entregadores recebem aulas
de segurança no trânsito
e primeiros socorros
Diariamente milhares de
entregadores circulam pelas ruas das cidades fazendo
suas entregas. Com o intuito de treinar e capacitar esses trabalhadores, transformando-os em importantes
agentes de segurança viária,
foi criado o programa Anjos
do Capacete, que leva a diferentes regiões do país esse
projeto inédito e pioneiro.
Nesta nova etapa do programa, o Rio de Janeiro foi
a cidade escolhida e terá o
maior grupo formado desde o início do projeto, que
será realizado no município
numa parceria da Prefeitura
com o iFood. Até o começo de dezembro serão capacitados 400 entregadores
voluntários em primeiros
socorros e segurança no
trânsito.
As aulas presenciais es-

tão sendo realizadas no Batalhão da Guarda Municipal
do Rio de Janeiro (GM-Rio), onde os instrutores
da Academia de Ensino da
instituição ministram noções importantes sobre segurança viária, primeiros
socorros e como proceder
em casos de acidente, esteja o motocilcista envolvido
diretamente ou não. O projeto conta com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Simplificação
(SMDEIS).
Ao final do curso, os entregadores receberão um
capacete personalizado que
o identifica nas ruas como
Anjo de Capacete, além de
equipamentos básicos de
primeiros socorros, jaqueta,
alguns kits de segurança e o
certificado de formação.

Dose de reforço no Rio para
adultos já está disponível

A Prefeitura do Rio divulgou ontem(18) as primeiras
datas da dose de reforço da
vacina da Covid para adultos em geral.
Segundo o prefeito Eduardo Paes (PSD), “todos
aqueles que já tomaram a
segunda dose há mais de
cinco meses devem procu-

rar uma unidade de saúde
para tomar a dose de reforço”.
A vacinação será preferencialmente
cruzada:
quem tomou Pfizer será reforçado com AstraZeneca,
e vice-versa. Mas também
será possível escolher o
imunizante.
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Funkeiro é morto ao tentar separar briga
REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

MC Jotinha foi atingido na cabeça durante
evento em show em Duque de Caxias
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O

cantor de funk Jonathan Gomes de
Araújo, o MC Jotinha, foi morto a tiros na
madrugada desta terça-feira (16) depois de tentar
separar uma briga em um
bar em Duque de Caxias,

na Baixada Fluminense.
O rapaz estava saindo do
local quando foi alvejado
na frente do pai, Jones de
Araújo.
MC Jotinha começou
a cantar aos 4 anos e teve
grandes sucessos no funk
antes de morrer aos 17
“Ele estava no forró e eu
fui lá chamar ele para casa.
Ele me abraçou, disse que

me amava e que ia ficar
comigo até o último dia da
vida dele. Foi quando começou a confusão ao nosso
lado, com amigos dele, e
ele foi separar”, contou o
pai do MC ao g1.
“Eu fiquei cego com meu
filho cheio de sangue na
cabeça. Quando eu fui pra
cima de quem atirou, ele
apontou a arma para atirar

também, mas seguraram
ele”, completou.
Segundo Jones, o filho
cantava desde os 4 anos de
idade. A música mais conhecida do MC Jotinha é
“Poxa Vida Hein Uol”, junto com MC Roba Cena. O
caso está sendo investigado
pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

MC Jotinha começou a cantar aos 4 anos e morreu aos 17

COMEÇOU CEDO NO FUNK
Jonathan Gomes de
Araújo, o MC Jotinha, começou cedo no funk, teve
grandes sucessos e viveu
a história incomum de
um hit que demorou cin-

co anos entre ser gravado
e estourar nacionalmente.
Jotinha queria ser cantor
de funk, e foi levado pelo
empresário ao estúdio do
MC Roba Cena, que es-

tava gravando a música
“Poxa vida, hein, uol”.
Ele começou a cantar
aos 4 anos, em 2008, e foi
descoberto em 2011 pelo
MC PR, que era cantor

em empresário em Duque
de Caxias, onde os dois
moravam. Jotinha gravou
uma parte do vocal da música de Roba Cena, que virou um grande sucesso no

Casa de três andares desaba e
uma pessoa morre no Salgueiro
DIVULGAÇÃO

Uma edificação de três
andares desabou no Morro
do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite da última quarta-feira. Uma pessoa morreu e três ficaram
feridas. De acordo com o
Corpo de Bombeiros, não
havia mais ninguém sob
os escombros na manhã de
ontem. Carlos Eduardo, de
22 anos, não resistiu aos
ferimentos e morreu. O desabamento aconteceu por
volta das 20h na Rua FranHomens do Corpo de Tijuca foram acionados e
cisco Graça.
Bombeiros do quartel da posteriormente receberam

apoio da unidade de Vila
Isabel e do 1º e 2º Grupamento de Socorro Florestal
e Meio Ambiente.
Segundo os bombeiros,
até às 21h49, três pessoas
foram retiradas do local
com vida: uma mulher e
uma criança de 4 anos foram levadas para o Hospital
Municipal Salgado Filho,
no Méier, e outra mulher
em estado grave foi levada para o Souza Aguiar, no
Centro do Rio. No local,
moravam oito pessoas.

Poliçada do ‘20’ não dá trégua ao tráfico

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Retiradas de barricadas, apreensão de arma e recuperação de veículo roubado

Poliçada do ‘20’ não dá
trégua ao tráfico
O Grupamento de Ações
Táticas (GAT) do 20º Batalhão de Polícia de Mesquita,
na na Baixada Fluminense,
não para. Nas 24 horas do
dia, os militares trabalham
para tirar o sono e a tranquilidade dos criminosos. Em
uma das ações realizadas na
manhã do último dia 10, a
guarnição comandada pelo
capitão Caldas fez uma limpeza nas comunidades que
cortam a Estrada da Palha-

da, principal via de ligação
entre a Estrada de Madureira (Avenida Abílio Augusto
Távora) e a Rodovia Presidente Dutra.
Com o apoio de uma
retroescavadeira e caminhões, as equipes do GAT
retiraram mais de 10 toneladas de material utilizado pelos traficantes para obstruir
ruas de acesso às comunidades Três Campos, Escorrega, Palmares e Inferninho.
A região é um dos alvos da
Polícia Militar no combate

à atuação dos criminosos.
“O comandante da corporação, tenente-coronel Ângelo vem devolvendo aos
moradores e comerciantes o
direito de ir e vir”, resumiu
Caldas.

Ele chegou a ser socorrido
ao Hospital da Posse, mas
não resistiu aos ferimentos.
Uma equipe do 20º Batalhão (Mesquita) foi acionada para a tentativa de homicídio na Rua Presidente
Sodré e encontrou Márcio

mas sua voz ficou muito
conhecida. Ele planejava
voltar para São Paulo para
voltar a se dedicar totalmente à música ainda em
2021.

PM reage a
assalto e mata
bandido em São
João de Meriti

O suspeito morreu no local e a
arma usada por ele apreendida

Um policial militar reagiu
a uma tentativa de assalto na
última quarta-feira, em São
João de Meriti, na Baixada
Fluminense. O sargento, que
não teve o nome divulgado, é
lotado na 1°UPP/16°BPM–
UPP Fazendinha, na Zona
Norte do Rio.
De acordo com relatos,
o militar trafegava com seu
veículo Hyundai Creta na
Rua Ipameri quando foi
abordado por dois homens
numa motocicleta Honda

Segundo a corporação, ele
possui extensa ficha criminal que inclui duas tentativas de homicídio. A arma
foi apreendida.
Horas mais tarde, no
mesmo dia, a guarnição trocou tiros com os criminosos
Armas apreendidas
durante incursão na comuEm outra ação intensifi- nidade. Um dos marginais
cada pelo batalhão, no úl- acabou baleado. Ele chegou
timo dia 12, os agentes do a ser levado para o hospital,
GAT prenderam um margi- mas nao resistiu aos ferinal, que estava armado, em mentos. Outro revólver foi
um dos acessos à comunida- apreendido e um veículo reAgentes do Grupamento
de da Coreia, em Mesquita. cuperado.
de Ações Táticas (GAT) do
39º BPM (Belford Roxo)
prenderam na noite da última quarta-feira, cinco cribaleado. A vítima foi res- respeitado por todos que minosos, entre eles, Richard
gatada pelo Corpo de Bom- tinham relação direta e in- Ribeiro do Nascimento, cobeiros, que chegou a pres- direta com ele e que fará nhecido como ‘Richão’. Ele
tar os primeiros socorros.
muita falta na equipe da é apontado como o chefe do
A Prefeitura de Mes- gestão do FMS”. O municí- tráfico de drogas da Comuquita divulgou nota de pe- pio manifesta solidarieda- nidade da Palmeira e um dos
sar e afirmou que Márcio de aos amigos e familiares responsáveis pelo desaparecimento das três crianças
era um” colega querido e aos amigos da vítima.

Funcionário da Prefeitura de Mesquita é assassinado
O coordenador do Fundo Municipal de Saúde de
Mesquita, Márcio Alessandro Lima de Souza, de 46
anos, foi morto a tiros na
manhã de ontem no bairro
Moquetá, em Nova Iguaçu,
na Baixada Fluminense.

funk do Rio, tocada também em bailes em outros
estados.
O nome de Jotinha não
costuma ser creditado em
“Poxa vida, hein, uol”,

XRE placa RJQ-0J92, que
anunciaram o assalto. Instintivamente, o sargento sacou
sua pistola e reagiu, atirando
contra a dupla.
Um dos assaltantes acabou atingido. Com ele foi
encontrado uma pistola Glock com kit rajada. Mesmo
ferido, o comparsa conseguiu fugir. O policial saiu
ileso da ação. O 21º BPM
(São João de Meriti) não informou sobre se a moto era
roubada.

Chefe do tráfico
em Belford Roxo cai
nas mãos do GAT
da Comunidade do Castelar,
em dezembro de 2020.
Além de ser responsável
pela guerra entre a milícia
e o tráfico, que ocasionou
uma série de homicídios no
município. Na ação contra os bandidos, os agentes
apreenderam um fuzil, uma
pistola, uma granada e um
radiotransmissor. A PM registrou a ocorrência na 54ª
DP (Belford Roxo).
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MEGA VACINAÇÃO

Campanha de Mega Vacinação
contra Covid-19 começa no sábado
Intenção é incentivar a população a voltar aos postos de vacinação para tomar a segunda dose
IZABELLE RODRIGUES

C

horahmunicipios@gmail.com

omeça neste sábado
(20), a campanha nacional de Mega Vacinação contra a covid-19.
Para dar visibilidade à ação,
o Ministério da Saúde vai
promover eventos simultâneos nas cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo, Manaus,
Curitiba, Salvador e Brasília. O ministro Marcelo
Queiroga participará da iniciativa no Rio, que ocorrerá
na Cidade das Artes.
A intenção é incentivar a
população a voltar aos postos de vacinação para tomar
a segunda dose ou a dose de

STF derruba desconto
linear em mensalidade
de faculdades

DIVULGAÇÃO

Por 9 votos a 1, a Corte seguiu voto proferido pela relatora

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu derrubar decisões judiciais que
concederam descontos lineares nas mensalidades
de faculdades durante a
pandemia de Covid-19.
Por 9 votos a 1, a Corte
seguiu voto proferido pela
relatora, ministra Rosa Weber, que se manifestou pela
inconstitucionalidade das
decisões. Para a ministra,
as medidas foram tomadas
de forma linear em todos
os contratos, sem avaliar
os efeitos econômicos para
ambas as partes e o caso
específico de cada aluno,
ferindo os princípios constitucionais da livre iniciativa e da isonomia.
Pela decisão, os descontos podem ser judicializados, porém devem levar
em conta diversos pontos,
entre eles, as características do curso, carga horária, formas de avaliação,
custos de transposição
para aulas remotas, além

DIVULGAÇÃO

reforço. A campanha tem
como slogan “Proteção pela
metade não é proteção” e vai
até 26 de novembro. Neste
período, os postos de vacinação em todo país estarão
preparados para intensificar
a imunização da população.
A ação pretende incentivar que os 21 milhões de
brasileiros que não tomaram a segunda dose da vacina procurem os postos e
completem o ciclo vacinal.
A iniciativa também pretende atingir as pessoas que
estão aptas a tomar a dose
de reforço. Cerca de 9,3
milhões de pessoas podem
reforçar a imunidade contra
a doença com uma terceira

da condição econômica
dos estudantes.
A Corte julgou ações
protocoladas pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e
pela Associação Nacional
das Universidades Particulares (Anup). As entidades
alegam que foi retirado das
escolas privadas o poder
de negociar com os pais ou
alunos individualmente os
atrasos no pagamento, beneficiando quem não teve
a renda afetada.
Devido aos efeitos econômicos provocados pela
pandemia, pais e alunos
passaram a cobrar a redução do valor das mensalidades diante das dificuldades de pagamento,
proibição de aulas presenciais e adoção de aulas
virtuais. Com a falta de
consenso, o Judiciário foi
acionado, e diversos juízes obrigaram a redução
das cobranças em cerca de
30% e 50%.

Ação terá eventos simultâneos em seis capitais

dose.
“Nós queremos convidar a todos os brasileiros
que não foram tomar a segunda dose, assim como a
dose de reforço, a procurar as Unidades Básicas de
Saúde, salas de vacinação
e as estratégias usadas em
cada município. Essas doses estão disponíveis para a
população, que ficará mais
protegida e ajudará o Brasil a superar a crise sanitária e dar exemplo com uma
das campanhas de vacinação mais bem-sucedidas
do mundo, promovida integralmente pelo Sistema
Único de Saúde”, disse o
ministro da Saúde.

Em 10 anos, Lei de Acesso à Informação
contabiliza 1 milhão de pedidos
A Controladoria-Geral da
União (CGU) contabiliza,
em dez anos, 1.079.829 pedidos de informações a órgãos e entidades do governo
federal, via Lei de Acesso à
Informação (LAI). As demandas são feitas a partir
da plataforma Fala.BR.
Publicada em 18 de novembro de 2011, a lei completou dez anos. Como a
portaria previa um prazo
de 180 dias para entrar em
vigor, os primeiros pedidos
de informação começaram
a ser feitos a partir de maio
de 2012.
Os pedidos de informação podem ser feitos

“por qualquer cidadão, em
qualquer localidade, sem a
necessidade de apresentar
motivo, sendo necessário
apenas informar um número
de documento válido, como
RG, CPF ou passaporte, por
exemplo”. A plataforma
disponibiliza também outros canais de contato com o
cidadão. Entre eles, espaços
para denúncias, sugestões,
elogios e reclamações.
De acordo com a CGU,
99,6% dos pedidos feitos
até o momento foram respondidos, enquanto apenas
0,38% estão em tramitação.
Atualmente, o tempo
médio de respostas para os

1.079.829 pedidos contabilizados pelo Painel Lei
de Acesso à Informação,
desde a entrada em vigor
da lei, é de 15,08 dias. Em
2020, o tempo médio de
resposta estava em 12 dias,
e, nos três primeiros meses
de 2021, as respostas foram
apresentadas, em média, no
prazo de 11 dias.
Dos cerca de 300 órgãos
e entidades que compõem
o executivo federal, o mais
demandado é o Ministério
da Economia, com 110.791
pedidos de acesso à informação. Em segundo lugar
está o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), com

59.915 pedidos.
O terceiro lugar é ocupado pelo Ministério da
Cidadania (que atualmente
engloba os ex-ministérios
do Desenvolvimento Social
e do Esporte), com 46.857
pedidos. O Ministério da
Saúde vem em seguida,
com 36.634 pedidos.
O Ministério da Saúde
é quem lidera o ranking de
omissões, com 64 demandas não respondidas, seguido da Fundação Universidade Federal do Piauí (24
omissões); e do Instituto
Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra),
com 23 omissões.

Injeção contra covid-19 funciona
no longo prazo, diz AstraZeneca
A AstraZeneca consolidou sua liderança na apresentação ao mercado de
uma injeção que previne a
covid-19 para não infectados que não reagem bem às
vacinas. Segundo a empresa, o coquetel de remédio
de anticorpos ofereceu 83%
de proteção ao longo de seis
meses.
Em agosto, uma leitura
inicial do teste de estágio
avançado Provent apontou que a terapia, batizada
de AZD7442 ou Evusheld,
conferiu 77% de proteção
contra doenças sintomáticas
depois de três meses.
A empresa anglo-sueca

DIVULGAÇÃO

Opção é destinada a pessoas que não reagem bem a vacinas

também disse que um estudo separado em pacientes
com covid-19 leve a moderada mostrou que uma dose
mais forte de AZD7442
diminuiu o risco de agravamento dos sintomas em

88% quando administrada
até três dias após os primeiros sintomas.
O tratamento é dado de
uma vez com duas injeções
sequenciais no braço.
Os resultados mais re-

centes de exames de acompanhamento de longo prazo
podem posicionar a AstraZeneca, como a rival Pfizer,
como provedora futura das
duas vacinas e tratamentos
contra a covid-19, e a AstraZeneca disse que a “verdadeira vantagem” da terapia
é a injeção preventiva.
A Pfizer também apresentou dados de eficácia
promissores de seu candidato a tratamento oral contra a covid-19, que pode ser
distribuído mais facilmente
do que injeções. A empresa
também é uma fornecedora
destacada de vacinas, com a
parceria da BioNTech.

Colégio Pedro II volta ao presencial facultativo na próxima segunda-feira
O Colégio Pedro II, da
rede federal de ensino no
Rio de Janeiro, vai retomar
as atividades presenciais
na próxima segunda-feira
(22). O retorno cumpre
uma decisão judicial do

Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF2) e foi
detalhado por meio da Resolução 183/2021, do Conselho Superior do colégio.
O Pedro II tem 14 campi
no Rio de Janeiro, incluin-

do as cidades de Niterói e
Duque de Caxias, além de
um Centro de Referência
em Educação Infantil, em
Realengo, na zona oeste da
capital. São, ao todo, cerca de 13 mil estudantes da

educação infantil ao ensino
médio e de pós-graduação.
As diretrizes para o retorno presencial são válidas até 31 de dezembro,
mas a previsão do colégio
é manter as atividades até

o dia 23 de dezembro, ou
seja, serão ao todo cinco
semanas.
Cada campus irá organizar as atividades, observando a ocupação máxima de
20% das turmas por turno e

de 50% dos alunos em cada
turma. No Campus Centro,
por exemplo, o escalonamento vai resultar na presença de cada estudante no
colégio uma vez na semana
de forma quinzenal.
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DOE VIDA

Hemonúcleos do Sul e Costa
Verde do Rio pedem doações

São necessários sangues de todos os tipos. Confira os horários, endereços e pré-requisitos
DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE VOLTA REDONDA

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Com a proximidade da
Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, que acontece entre os
dias 22 e 26 de novembro,
os hemonúcleos do Sul e
Costa Verde do Rio estão
incentivando ainda mais a
colaboração da população.
Para ser um doador, é
necessário: ter entre 16 e
69 anos (se for menor de
idade, só com autorização
dos pais e responsáveis);
pessoas acima de 60 anos
só podem doar se já tiverem doado sangue alguma
vez antes dessa idade; estar
com a saúde em dia; pesar,
no mínimo, 50 kg; apresentar um documento original
e com foto; não ter ingerido
bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação; se tiver feito tatuagem
é necessário aguardar um
ano após a realização da
mesma.
Unidades de cinco municípios da região estão
precisando de doações para
reabastecer os estoques

Angra dos Reis
O hemonúcleo da cidade está com o estoque de
sangue abaixo do ideal e
precisa de doações principalmente dos tipos A- e O-,
que estão no nível crítico.
Já os tipos O+, AB+ A+,
B+, B- e AB- estão em nível de alerta.
Caso queira doar, é só
se dirigir ao Hospital Municipal da Japuíba, localizado na Rua Japoranga, nº
1.700, no bairro Japuíba.
O horário de atendimento
é de 8h às 12h e de 13h30
às 16h30, sem necessidade
de fazer agendamento. Em
caso de dúvidas, ligue para
(24) 3369-6133.
Barra Mansa
De acordo com a prefeitura do município, é
necessária a doação principalmente dos tipos O+ e O
-, que ainda não chegaram
ao nível crítico, mas estão
em baixa. O hemonúcleo
funciona das 7h às 11h, de
segunda a sexta-feira. Ele
fica anexo à Santa Casa da
Misericórdia, localizada na
Rua Pinto Ribeiro, no Cen-

tro.
Três Rios
A cidade precisa da doação de todos os tipos sanguíneos,
principalmente
O+, O-, A+, A- e B+, que
estão em nível crítico. Já o
tipo AB+ está em nível de
alerta.
De acordo com o hemonúcleo, é possível doar sangue em três pontos:
Unidade 1: Rua Conde
de Irajá, 183 - Botafogo
Rio de Janeiro
Horário de atendimento:
das 08h às 16h, de segunda
a sábado
Telefone de contato: (21)
2537-7440
Unidade 2: Rua Judith
Maurício de Paula, 135 Iúcas Teresópolis
Horário de atendimento:
das 8h às 12h, de segunda a
sexta-feira
Telefone de contato: (21)
2741-4355 ou (21) 2744300
Unidade 3: Rua Francisco Real, 974 – Padre Miguel Rio de Janeiro
Horário de atendimento:
das 07h30 às 15h, de se-

Hemonúcleo de Volta Redonda pede doações para aumentar estoque de sangue

gunda a sexta-feira
Telefone de contato: (21)
2401-1382 ou (21) 34637652
Volta Redonda
De acordo com a prefeitura, o hemonúcleo da cidade precisa de todos os tipos
sanguíneos para reabastecer seus estoques.
Os interessados em doar
devem se dirigir ao Banco

Ouriço é resgatado em Porto Real
Um ouriço foi resgatado
no quintal de uma casa em
Porto Real. Segundo o Grupamento Ambiental, que recolheu o animal, o episódio
aconteceu no bairro Nova
Colônia, na última terça-feira. O dono da residência acionou os agentes ao
perceber a presença do animal. Ainda de acordo com
o Grupamento, o ouriço
foi levado para uma mata,
“onde não corre nem oferece riscos”.
A bióloga Karla Beatriz,
ouvida pelo g1, deu mais
algumas orientações sobre
o que fazer em situações
como essa. Ela explica que
os ouriços são animas oní-

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

O ouriço resgatado numa casa em Porto Real

voros (se alimentam de
insetos), importantes para
natureza e para manutenção
da cadeia alimentar. Eles
não costumam atacar seres
humanos e seus espinhos
são um mecanismo de de-

Campanha em
Mendes recolhe
pneus usados

Uma campanha solidária
recolhe pneus usados em
Mendes. A ideia é dar um
destino adequado ao lixo, já
que o pneu é um dos principais vilões ambientais e
pode durar cerca de 600
anos agredindo a natureza.
O ponto de coleta é um
stand montado em frente à
prefeitura antiga (Avenida
Júlio Braga, nº 86, no Centro). A campanha começou
às 9h e vai até as 16h.

Para fazer o descarte, o
pneu deve estar em bom
estado. Pode ser pneus de
carro de passeio, caminhão,
ônibus, moto e bicicleta.
Não serão aceitos pedaços de borracha, tiras, pó,
lascas ou qualquer outro resíduo de borracha. Também
não poderão ser descartados pneus industriais, de
terraplanagem, agrícolas,
aeronáuticos e de máquinas
pesadas.

fesa para quando se sentem
ameaçados.
A bióloga informou que
a primeira coisa a se fazer
se aparecer um animal silvestre em casa é ligar para
o Corpo de Bombeiros,

pelo 190, pois eles possuem
treinamento específico para
isso.
No caso de Porto Real,
também é indicado o Grupamento Ambiental, através do 3353-1245 ou 33815133.
Até a chegada dos agentes, é aconselhável que isole o bicho em um cômodo
e que tente mantê-lo o mais
relaxado possível, sem barulhos e movimentações.
Ainda segundo a bióloga,
não se deve dar comida,
nem tentar encostar ou se
aproximar de um animal silvestre, porque ele pode ser
venenoso ou acabar causando um acidente.
DIVULGAÇÃO/PMM

Ponto de coleta é em frente a prefeitura antiga

de Sangue, que é anexado
ao Hospital São João Batista, localizado no bairro São
Geraldo. O horário de atendimento é das 7h às 13h, de
segunda a sexta-feira.
Vassouras
O hemocentro de Vassouras, que atende a 12
hemonúcleos da cidade,
precisa de todos os tipos
sanguíneos.

Caso queira doar, é necessário realizar um agendamento prévio pelo número (24) 2471- 8141, das 14h
às 17h. Após marcar a data,
é só se dirigir ao Hospital
Universitário de Vassouras,
localizado na rua Vicente
Celestino, número 201, no
bairro Madruga. As doações sempre acontecem na
parte da manhã, nas segundas, terças e quartas-feiras.

Ônibus do Consumidor,
da Alerj, atende
em Barra Mansa
O ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor, da Alerj, estaciona hoje no Centro de
Barra Mansa. Serão oferecidos
atendimentos
aos moradores que quiserem registrar queixas
sobre a atuação dos órgãos públicos e receber
orientações jurídicas de
advogados especialistas
em direito do consumidor.

O serviço estará disponível das 10h às 16h,
na Praça da Matriz. As
questões que não puderem ser resolvidas serão
enviadas para a sede da
comissão, no Centro do
Rio de Janeiro.
Para mais informações o morador poderá
entrar em contato com o
Disque Defesa do Consumidor pelo número
0800 282 7060.

CDL promove campanha
‘Nome Limpo’
em Volta Redonda
Consumidores de Volta Redonda (RJ) que estejam inadimplentes vão ter
a oportunidade de renegociar as dívidas. A campanha
“Nome Limpo, Crédito Forte”, promovida pela CDL,
tem como objetivo mediar
acordos entre devedores e
comerciantes locais.
Até o dia 19 de novembro, os clientes poderão
consultar o SPC, de forma
gratuita, e verificar onde estão com débito em atraso.
Após a consulta, o consumidor deve procurar a empresa
para tentar uma renegociação da dívida. Os lojistas
devem oferecer descontos

de juros para a quitação das
dívidas em atraso, facilitando o acesso ao crédito novamente em dezembro para as
compras de Natal. Para fazer
a consulta no SPC e saber
sobre a dívida é preciso ir
até a sede da CDL, na Rua
Rua Simão da Cunha Gago,
número 19, no bairro Aterrado. É necessário levar documento de identificação com
foto e CPF.
Os protocolos de segurança contra a Covid-19, como
uso de máscara e álcool em
gel, precisam ser seguidos.
Mais detalhes sobre a campanha podem ser obtidos
pela internet.
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PEIXE COM AÇAÍ
CANJICA
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
1/2 xícaraa(chá)
de/
/1 pimenta
gosto
para
1milho
xícara
de canjica/
farinha
7
xícaras
de
de trigo / (chá)
1 xícara
água/
1
lata
de
leite
de ovos batidos /
1 lata
1condensado/
xícara de farinha
de
leite
(use
lata
de rosca / a óleo
de
leite
condensado
quente para fritar /
vaziag de
parapolpa
medir)/
500
de
1 vidro de leite de
açaí
coco (200ml)/ 1 xícara (chá) de açúcar/ 1
canela
2 craModoem
depau/
preparo
vos da índia/ 100g de
coco ralado/ 1 xícara
Corte
os amendoim
filés de
(chá) de
peixe
em
gurjões
e
sem pele torrado e
tempere-os
com
sal
triturado
e pimenta a gosto
Disponha a farinha
de trigo, os ovos e
a farinha de rosca
em recipientes separados
Modo de preparo
Em seguida, passe
cada pedaço de
peixe na farinha de
Deixenos
o milho
trigo,
ovosdeemona
lho
em
água
de
um
farinha de rosca,
dia para
o outro.
nesta
ordem
Escorra
e
coloque
na
Aqueça bem
uma
panela
de
pressão.
frigideira ou panela
Adicione
xícaras
com
óleoase7 frite
os
(chá)
de
água,
pedaços atétampe
que
e cozinhe
por 40 miestejam
dourados
depois
peÀnutos
parte,
bataque
a polgar
pressão.
pa de açaí no liquiRetire a pressão
da
dificador
até que
panelaum
e creme
escorra a
forme
canjica.
Transfira a polpa
Leve aopara
fogo em
uma
batida
o recipanela
junto
com
o
piente em que será
leite condensado,
o
servida
ou despeje
leite,
o
leite
de
coco,
sobre o peixe frito
o açúcar, a canela, o
cravo e o coco por 10
minutos, ou até ficar
cremoso.
Coloque em taças,
FILÉ DE MERLUZA
COM
polvilhe
com o amendoim
e sirva.
BATATA
AO FORNO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes
8 filés de merluza
4 batatas cruas (em
rodelas, sem casca)
1 pimentão (cortado em rodelas)
2 tomates
(cortaCARAPEBA
dos em rodelas - as
GRELHADA
sementes
ficam à
preferência)
1 cebola (cortada
Ingredientes
em rodelas)
Molho de tomate
de boa qualidade
1 carapeba limpa e
Orégano
sem vísceras/
Suco
Azeite
para untar
de 1 limão/ Sal a gosto/ 3colheres (sopa)
de 1
preparo
de Modo
azeite/
folha de
alface para decorar
Tempere os filés à
seu gosto e reserve
por 10 minutos
Unta um refratário
Modo de preparo
com azeite e faça
uma camada de
batata,
seguida
Tempereem
a carapeba
arrume
os filés
com o suco
de sobre
limão
ae batata
o sal.
Acrescente
ceGrelhe-a ema uma
bola,
tomate,
o
grelha,o untada
com
pimentão,
orégano
o azeite por 20 minuatos.
gosto, regue com
oNa
molho
de do
tomate
metade
tem(1/2
lata)
po, vire o peixe, para
Cubra
com
o resgrelhar por
igual.
tante
das
batatas
Arrume a folha de alCubra
papel
face emcom
uma travesalumínio
e
leve
ao
sa e coloque o peixe
forno
alto
até
que
sobre ela.
as batatas fiquem
macias
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FUNBEL

FUNBEL

11.01.04.122.001.2.002

3.3.90.30.00

10

1.000,00

SMOCAP

SMOCAP

73.01.15.451.013.1.002

4.4.90.51.00

00

51.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

18 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO EM 19/11/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº3587/SEMAD/2021 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

DECRETO N° 5.301 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Tornar sem efeito a PORTARIA Nº3576/SEMAD/2021 DE 12 DE NOVEMBRO DE
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 352.000,00 2021, publicada no Jornal Hora H de 13/11/2021.
(Trezentos e cinquenta e dois mil reais), para reforço das dotações consignadas no
orçamento vigente.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320 de 17 de março

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

de 1964 e tendo em vista a autorização constante no artigo 8º da Lei Municipal 1.616
de 18 de janeiro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 352.000,00 (Trezentos e
cinquenta e dois mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste
Decreto;

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 082/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão PerArt. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre- manente de Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, formidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, informar que

conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de foi REVOGADA a licitação que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
17 de março de 1964 e
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as INSTITUCIONAL, SITUADO NA AVENIDA ATLÂNTICA, Nº 850 - BAIRRO BABI disposições em contrário.
BELFORD ROXO – RJ. PROCESSO: 52/000179/2021, que se realizou em 29 de
Setembro de 2021 às 10:00 horas, conforme justificativas da Secretaria Municipal de

Anexo I

Assistência Social, Cidadania e da Mulher da Prefeitura Municipal de Belford Roxo.

Em R$
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

S U P L E M E N TA ÇÃO

SEMUS

FMS

08.01.10.302.028.2.010

3.3.90.92.00

92

300.000,00

FUNBEL

FUNBEL

11.01.04.122.001.2.002

3.3.90.39.00

10

1.000,00

SEMEL

SEMEL

27.01.06.422.082.1.029

3.3.90.39.00

00

51.000,00

Anexo II
						
Em R$
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

ANULAÇÃO

SEMUS

FMS

08.01.10.302.030.1.039

4.4.90.51.00

92

300.000,00

Maiores informações na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº
378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.
Belford Roxo/RJ, 18 de Novembro de 2021.
JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECUR

HORA
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e oito centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de DE BELFORD ROXO/RJ.
lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: PELO PRESENTE

SOS E CONVÊNIOS

STOLEN

PORTARIA Nº 128/SEMOCAP/2021 DE 18 DE NO- Comissão Permanente de Licitação as fls. 1104/1106 e INSTRUMENTO FICA PRORROGADO O PRAZO DE
VEMBRO DE 2021
ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Muni- VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) ME-

Ingredientes

cípio em fls. 498/504 e 510 e da Controladoria Geral do SES, A CONTAR DO DIA 14 DE JULHO DE 2021.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no DeSubstitui membro na Portaria nº 030/SEMOCAP/2021 Município às fls. 1110/1115.
de 14 de abril de 2021, que passa a vigorar nos seBelford Roxo, 12 de novembro de 2021. creto Municipal nº 4.570/2018.

Etapa 1
Cerca de 300g de farinha de trigo
125 ml de leite ligeiramente morno
30g de fermento biológico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa)
de sal
120g de manteiga
Casca ralada de limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de
trigo
8g de fermento em
pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) de
rum
100g de chocolate
meio-amargo picado
100g de frutas cristalizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

DATA DA ASSINATURA: 13 de JULHO de 2021.

guintes termos:
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

JOÃO SANT’ANNA JÚNIOR

vidores Mara Aparecida Macedo matrícula 11/17.981,

Captação de Recursos e Convênios.

Secretário Municipal de Segurança Pública

Wilson Moraes da Silva- matrícula 11/56.376 em substituição a Wanderley Alves Pereira matrícula 60/79.954 Despacho do Processo nº 52/0222/2021 = HOMOLOe Jonathan de Sá Vianna matrícula 60/82.893, sob a GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA

CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPRE-

presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços DE PREÇOS Nº 085/2021, cujo objeto é CONTRATA-

GO E RENDA

constantes do processo administrativo 52/0004/2020 ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
neste município de Belford Roxo, bem como Contrato CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA

Ata de Reunião

nº 031/SEMOCAP/2020 a contar de 01 de outubro de DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AVENIDA SUBURBANA, COM A RUA COSME, S/Nº, BAIRRO ITAIPU ATA DA 1ª REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE
NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudicando TRABALHO EMPREGO E RENDA, REALIZADA NAS

2021.

PORTARIA Nº 129/SEMOCAP/2021 DE 18 NOVEM- seu objeto a empresa: Sustenta Comércio e Serviços DEPENDÊNCIAS DA SALA DE REUNIÕES DA SEBRO DE 2021
Eireli., no valor de R$ 430.793,85 (quatrocentos e trinta CRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE BELFORD
mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco ROXO, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2021 ÀS 10
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECU- centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances HORAS.
ÇÃO DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMI- e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da ComisNISTRATIVO Nº 52/152/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

são Permanente de Licitação as fls. 738/740 e ainda, Aos dezessete dias do mês de Junho de dois mil e
pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município vinte um, realizou - se a reunião ordinária do Conse-

A comissão de fiscalização será composta pelos ser- em fls. 212/219 e da Controladoria Geral do Município lho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda conforme publicado em diário oficial, quanto especificados a
vidores, Mara Aparecida Macedo matrícula 11/17.981, às fls. 744/749.
Belford Roxo, 12 de novembro de 2021. necessidade da realização deste Conselho Municipal.
O Secretário Municipal de Trabalho, Sr. Sergio Lins,

Wilson Moraes da Silva- matrícula 11/56.376 e Luan
Pinto Torres- matrícula 60/82.892 sob a presidência do
primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes do

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

representando a Secretaria, a Sra. Débora do Espirito

processo administrativo 52/152/2021 neste município

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Santo da Silva representando a Organização Não Go-

de Belford Roxo, produzindo seus efeitos a contar de

Captação de Recursos e Convênios.

vernamental Sim! Eu Sou do Meio! E o Sr. Edman João
também na representação da Organização Não Gover-

25 de outubro de 2021.

Despacho do Processo nº 52/0258/2021 = HOMOLO- namental Ipê Brasil e representando os Comerciantes a
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA Sra. Ariane Leonardo Branco Pessoa. Reunião Pautada

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

DE PREÇOS Nº 084/2021, cujo objeto é CONTRATA- em: Agilizar a regulamentação do Conselho Municipal
ÇÃO DE EMPRESA APTA E ESPECIALIZA EM AS- de Trabalho, Emprego e Renda a Sra. Débora sugeriu

Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios.

FALTAMENTO DAS RUAS DA FÉ, DA AJUDA, DO uma formação qualificada aos jovens em situação de
Despacho Processo nº 52/0039/2021 = HOMOLOGO SABER E DA BONDADE NO MUNICÍPIO DE BEL- vulnerabilidade social e seus impactos podendo ser
a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE FORD ROXO., adjudicando seu objeto a empresa: revertidos através de uma qualificação voltada para os
PREÇOS Nº 050/2021, cujo objeto é CONTRATA- Lograr Engenharia Eireli., no valor de R$ 646.745,72 jovens. A Sra. Ariane Pessoa que contribuir em trazer
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE (seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta os comerciantes para possível parceria público-privada,
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA e cinco reais e setenta e dois centavos) conforme Ata capacitando os profissionais em suas necessidades. O

Modo de preparo

DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIR- de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/ Secretário explicou que na próxima reunião será realiRO DE AREIA BRANCA NO MUNICÍPIO DE BEL- Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de zada a eleição dos novos membros do Conselho MuniFORD ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a empresa: Licitação as fls. 401/403 e ainda, pareceres da Douta cipal de Trabalho, Emprego e Renda.

Etapa 1
Misture bem os ingredientes, formando uma massa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingredientes dessa etapa
na massa fermentada e misture delicadamente, até ficar
homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de trigo e o fermento em
pó à mistura da etapa 2 e misture bem,
até a massa ficar
bem homogênea.
Deixar descansar e
crescer num lugar
quente.
Etapa 4
Misture todos os ingredientes a massa
crescida.
Deixe descansar e
crescer novamente,
no papel de assar,
por ½ hora.
Depois, asse vagarosamente em forno
baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen,
depois de assado,
ainda estiver quente,
pinte com manteiga
e polvilhe açúcar.
Repita até que acabem a manteiga e o
açúcar, de forma que
o Stollen fique com
uma casca branca.
Sirva em seguida.

CONSTRUTEC MANUTENÇÃO CONSTRUÇÃO E RE- Procuradoria-Geral do Município em fls. 176/181 e da
FORMAS EIRELI, no valor de R$ 2.222.009,59 (dois mi- Controladoria Geral do Município às fls. 407/412.

SÉRGIO LINS
Secretário Municipal de Trabalho

lhões duzentos e vinte e dois mil nove reais e cinquenta
e nove centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de

Belford Roxo, 12 de novembro de 2021.

Matrícula:60/80.918

lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da
Comissão Permanente de Licitação as fls. 579/581 e

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Muni-

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

cípio em fls. 231/239 e da Controladoria Geral do Muni-

Captação de Recursos e Convênios.

Ata de Reunião
ATA DA 2ª REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE
TRABALHO, EMPREGO E RENDA REALIZADA NAS

cípio às fls. 586/590.

DEPENDÊNCIAS DA SALA DE REUNIÕES DA SE-

Belford Roxo, 09 de novembro de
EXTRATO DE CONTRATO

2021.

CRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E
RENDA DE BELFORD ROXO, REALIZADA EM 05 DE

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,
Captação de Recursos e Convênios.

PROCESSO: 52/0119/2020

JULHO DE 2021 ÀS 14 HORAS.

CONTRATO N°:088/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e

CONTRATADA: MONTSERV SERVIÇOS INDUS-

vinte e hum, às quatorze horas, realizou-se a Reunião

Despacho do Processo nº 52/0181/2021 = HOMOLO- TRIAIS EIRELI.

Extraordinária para a Eleição do Conselho Municipal de

GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ESCOLA

Trabalho, Emprego e Renda com as presenças e re-

DE PREÇOS Nº 087/2021, cujo objeto é CONTRATA- MUNICIPAL VILA PROSPRERIDADE SITUADA NA

presentações abaixo transcritas: Secretário Municipal

ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTA- RUA TAQUARA, S/N, BAIRRO SHANGRILA, NO MU-

de Trabalho Srº Sérgio Lins da Silva, representando

LAÇÃO DE ELEVADOR NO PRÉDIO DA PROCURA- NICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.

o Governo Srº Clayton dos Santos Liberatori, a So-

DORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SITUADA A AV. JOSÉ VALOR: R$ 2.804.193,04 ( DOIS MILHÕES, OITO-

ciedade Civil a ONG Ipê Brasil na pessoa do Srº Ed-

MARIANO DOS PASSOS, 948 – SANTO ANTÔNIO DA CENTOS E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E

man João da Silva e a ONG Sim Eu Sou do Meio Srª

PRATA, MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ., adjudi- TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

Débora do Espírito Santo da Silva, e o empresariado

cando seu objeto a empresa: NC Construções e Servi- PRAZO: 12 (DOZE ) MESES .

através da Câmara de Dirigentes de Lojistas – (CDL)

ços Eireli., no valor de R$ 158.440,73 (cento e cinquen- PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.019.1013

a Srª Ariane Leonardo Branco Pessoa. Ao realizar a

ta e oito mil quatrocentos e quarenta reais e setenta ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00

abertura da reunião, o Srº Secretário Municipal de

e três centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de NOTA DE EMPENHO: 758/2021.

Trabalho o Srº Sérgio Lins da Silva que falou sobre a

lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

importância e a aprovação dos projetos inerentes à

Comissão Permanente de Licitação as fls. 507/509 e DATA DE ASSINATURA: 16 de SETEMBRO de 2021. Sociedade Civil e Governo. Falou também sobre os
dezesseis cursos, respectiva formação e capacitação
ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. 234/239 e da Controladoria Geral do Município às fls. 513/518.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

de jovens aprendizes, munícipes e pessoas em

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

situação de vulnerabilidade social; bem como, parcerias

Captação de Recursos e Convênios.

com ONGs e com a Secretaria de Trabalho e Renda.
Em continuidade, destacou que para a próxima

Belford Roxo, 12 de novembro de 2021.

reunião, Conselheiros, Representação Civil, Governo e
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLI- Empresariado, reunir-se-ão para a Cerimônia de Posse,
e que fica determinado que a próxima reunião será
CA

Captação de Recursos e Convênios.

realizada no dia vinte e dois de julho do ano de dois
mil e vinte e hum, às quatorze horas, nesta Secretaria.

Despacho do Processo nº 52/0205/2021 = HOMOLO- EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fazendo-se saber que fora aprovado pela Reunião o

GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA

Srº Oscar Pereira dos Santos Filho como Presidente

DE PREÇOS Nº 094/2021, cujo objeto é CONTRA- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 55/0078/2021

do Conselho, Senhora Rute Santiago Banny como Vice

TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO TERMO: 001

Presidenta e a Senhora Debora do Espirito Santo da

DE CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO A EXECUÇÃO CONTRATO: 001/SEMUSPMOB/2020

Silva como Secretária geral.

DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CAMPO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CAMINHO DO JANGO, BAIRRO NOVA AURORA NO CONTRATADA: OPÇÃO ATIVA LTDA.

Belford Roxo, 05 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO., adjudicando seu OBJETO: LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMINHÕES
objeto a empresa: NC Construções e Serviços Eireli., REBOQUES LEVES, TIPO PLATAFORMA INCLI-

DÉBORA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

no valor de R$ 1.403.844,78 (hum milhão quatrocentos NÁVEL, INCLUSO MOTORISTA, MANUTENÇÃO E

Secretária Geral

e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta ABASTECIMENTO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO

OSCAR PREREIRA DOS SANTOS FILHO
Presidente

HORA

12
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Seleção Brasileira se preocupa com
expectativa com Raphinha após bom início
DIVULGAÇÃO

REDAÇÃO

horahmunicipios@gmail.com

Raphinha atuou
entre os titulares
contra o Uruguai
pelas Eliminatórias
da Copa do Mundo

A

Seleção Brasileira
deve ter Raphinha
entre os titulares
como sinalizou Tite no
último treino antes de enfrentar a Colômbia. Depois de um excelente início com a amarelinha, o
jogador despertou expectativa em torcida, imprensa e na própria comissão
sobre como será sua sequência nas Eliminatórias da
Copa do Mundo.
Na coletiva de imprensa, Tite fez questão de afir-

mar que o atleta de 24 anos
ainda é jovem e terá altos
e baixos. Ele sabe que os
olhos estarão virados para
o jogador do Leeds United,
especialmente após o show
do Brasil contra o Uruguai.
Naquela ocasião, ele foi
um dos principais nomes.
Raphinha teve um aproveitamento tão bom da
chance que teve que conseguiu ultrapassar concorrentes de peso por uma
vaga na ponta da Seleção
como Vinícius Júnior, que
chegou a ficar de fora da
primeira lista, mas foi chamado de novo após o corte

de Roberto Firmino. Além
do jogador do Real Madrid,
nomes como Richarlison,
que não foi nem convocado, e Antony, que ficará no
banco, também querem espaço no setor.
Praticamente classificada para a Copa do Mundo
de 2022, a Seleção agora
busca o entrosamento perfeito do seu ataque e para
os problemas recorrentes
de criação. Se conseguirem
bom desempenho diante de
Colômbia e Argentina, os
quatro devem ficar ainda
mais perto de confirmarem
uma vaga no Qatar.

Brasil encosta na Bélgica e fica a 2 pontos da liderança do ranking da Fifa
DIVULGAÇÃO

A vitória por 1 a 0 sobre
a Colômbia e o empate sem
gols no clássico com a Argentina não apenas classificaram a Seleção Brasileira
para a disputa da Copa do
Mundo-2022, como também a fizeram encostar na
liderança do ranking da

Fifa. O time dirigido por
Tite ainda aparecerá na segunda colocação na próxima edição da lista, que será
divulgada no dia 25 de novembro. No entanto, a distância para a Bélgica será
de apenas dois pontos.
Essa será a última edição

do torneio da Fifa com o
formato que vem sendo utilizado desde a França-1998.
A partir do Mundial seguinte, serão 48 participantes.
Uma nova mudança pode
acontecer em breve. Apesar
da rejeição das confederações europeia e sul-ameri-

cana, a entidade que gerencia o futebol vem tentando
emplacar uma proposta para
realizar a Copa a cada dois
anos. Desde que foi criado,
em 1930, o torneio é jogado com quatro anos de diferença de uma edição para
a outra.

A partir do Mundial seguinte, serão 48 participantes

