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‘Vai arder no inferno’

Menina de 11
anos é estuprada
e morta com 21
facadas pelo tio
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‘Vozes da EJA’ na abordagem de
textos jornalísticos em Beford Roxo
Rafael Barreto/ PMBR

A Educação de Jovens e Adultos é notícia em Belford Roxo!
Foi com esse tema que a Secretaria de Educação realizou evento na Escola Municipal Professor
Paris, Centro. As amigas Sandra
Regina e Damiana Nascimento
que estudam na E. M. Casemiro
Meirelles realizaram trabalho sobre os desafios da pandemia.

Guerreiros do GAT
asfixiam tráfico de
drogas na Baixada
Equipe do capitão Caldas, que comanda
o Grupamento de Ações Táticas do 20º BPM
(Mesquita), prende dois tralhas e apreende
granadas, arma e drogas no Cebinho.
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Presidente da Alerj é entrevistado em rádios do Sul do RJ
André Ceciliano falou sobre desenvolvimento econômico em emissoras de Volta Redonda
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A casa caiu!

divulgação

Traficante roda na
‘Operação Voleur’
Agentes da 67ª DP (Guapimirim) cumpriram
um mandado de prisão contra bandido que
possui extensa ficha criminal por furto, roubo,
corrupção de menores, posse de drogas e lesão
corporal.

MPRJ recomenda que
Prefeitura do Rio revogue
decreto do uso de
máscaras em academias
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DHBF identifica suspeito
de assassinar MC Jotinha
na Baixada Fluminense
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São João de Meriti entrega
oitava unidade escolar que
foi totalmente reformada
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Flamengo acerta
renovação de
Victor Hugo,
artilheiro do sub-17
5

Prefeitura entrega
as chaves de 74
novas unidades
habitacionais
6

Rio promove vacinação contra a Covid para estimular adolescentes
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Flip 2021 anuncia

edição virtual

Divulgação/Flip

Fotógrafo que
imortalizou David
Bowie morre aos 72 anos
Remy Gabalda/AFP

Feira terá 19 encontros entre 27
de novembro e 5 de dezembro

A

Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2021 vai
reunir convidados nacionais e internacionais em 19
encontros virtuais dos dias
27 de novembro (sábado) a
5 de dezembro (domingo).
O tema desta edição é florestas, 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 brasileira Adriana Calcanhotto,
escritora americana Alice
Walker (autora de “A cor
Flip 2021 anuncia edição virtual com Margaret Atwood,
púrpura”), a sul-coreana
Alice Walker, Adriana Calcanhotto e Ailton Krenak
Han Kang (de “A vegetariana”), o líder indígena escritor francês David Diop Margaret Atwood (autora
brasileiro Ailton Krenak, o e a romancista canadense de “O conto da aia”).

Casa da Cultura de Itatiaia abre
exposição “Outros Olhares”
A Prefeitura de Itatiaia
abre ontem (19) a exposição “Outros Olhares”, dos
fotógrafos Ana Cristina
Almeida e Ricardo Deutsch Júnior. A mostra acontece na Casa da Cultura, no
Centro e reúne fotografias
80 fotografias. O objetivo da exposição é fazer o
visitante repensar as suas
novas relações com a natureza.
“Será um prazer muito
grande sediar a exposição
de artistas tão talentosos.
Estamos trabalhando nos
preparativos para que seja
uma exposição muito bonita. Vale lembrar que a
exposição seguirá todas
as medidas de segurança
contra o novo coronavírus
recomendadas pela Orga-

Divulgação/PMI

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

nização Mundial de Saúde,
como o uso de máscaras e
álcool em gel, disse o Superintendente de Cultura,
Jefferson Santos.
A exposição ficará aberta à visitação até o dia 02

de dezembro, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17h.
A Casa de Cultura fica localizado na Rua Antônio
Gomes de Macedo, 331,
Centro.
Natural do Rio de Janei-

O SOMBRA

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

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Lobo mascarado
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.

Sempre em alerta

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.

Na Baixada Fluminense, por exemplo, muitos
parlamentares tropeçaram feio. Aproveitaram o cargo para engordar a conta bancária e, como estratégia 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 acontecimentos na política. E a resposta, sem sombra de dúvida, será dada nas urnas no dia 15 outubro de 2022.

expediente

Ações na pandemia

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

Ele imortalizou inúmeras lendas da música
em imagens icônicas,
de David Bowie aos
Sex Pistols. O fotógrafo britânico Mick Rock
morreu, aos 72 anos. “É
com grande pesar que
anunciamos que nosso
querido renegado psicodélico Mick Rock fez a
viagem junguiana para o
outro lado”, escreveram
os familiares em sua
conta no Twitter, referindo-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 popularmente conhecido.
A família não especificou as circunstâncias
da morte do fotógrafo,
nascido em Londres,
em 1948, e graduado
em Línguas Medievais e
Modernas pela Universidade de Cambridge.
“Era um poeta da fotografia, uma verdadei-

ra força da natureza que
passava seus dias fazendo exatamente aquilo de
que gostava, sempre do
seu jeito deliciosamente
escandaloso”, acrescenta a mensagem.
Icônico
Fotógrafo icônico da
cena do rock, foi o autor de famosos retratos
de Lou Reed, Iggy Pop,
Sex Pistols e Blondie.
Ficou conhecido no início dos anos 1970 por
seus primeiros retratos
de Bowie. Por quase
dois anos, Mick foi o fotógrafo oficial do cantor
e compositor britânico,
para quem fez capas de
discos, pôsteres e os vídeos de “Live on Mars”
e “Space Oddity”. Rock
também acompanhou a
vida do extravagante e
decadente Ziggy Stardust, o alter ego de Bowie entre 1972 e 1973,
que se cruzou com Lou
Reed, Iggy Pop, Roxy
Music e Marianne Faithfull.

Governo publica edital ’Povos
Tradicionais Presentes RJ’ no
dia da Consciência Negra
A Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Rio de Janeiro
(SececRJ) lançou o edital
”Povos Tradicionais Presentes RJ”, tendo como
objetivo a preservação da
ancestralidade e cultura da
população preta no Estado.
Conforme o texto, serão investidos R$5 milhões para
premiar 125 manifestações
culturais de diferentes segmentos.
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 divididas 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 fortalecer um segmento essencial para a cultura do estado
e do país, fruto da identificação 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 celebrar e coroar a manifestação cultural rica e plural de
todo território fluminense”,
afirma Danielle Barros, Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.
Para o Governo, o edital
surge como um incentivo
ao resgate e valorização
da história e memória do
patrimônio cultural Fluminense.
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Diálogo construtivo

André Ceciliano discute desenvolvimento
econômico em rádios do Sul Fluminense
Presidente da Alerj cumpriu agenda para discutir regulamentação do Fundo Soberano
Divulgação/Alerj

o imposto simplificado. O
texto altera a Lei 5.147/07,
que regulamenta a aplicação do Estatuto da Pequena Empresa no estado do
Rio.“Ele é um sistema sim-

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

presidente da Assembleia
Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj),
André Ceciliano, participou ontem de uma manhã
de entrevistas a duas rádios
de Volta Redonda, no Sul
Fluminense, para discutir o
desenvolvimento econômico da região do Médio Paraíba. Ceciliano foi acompanhado pelo prefeito da
cidade, Antônio Francisco
Neto.
Ceciliano cumpriu agenda na cidade para discutir, em evento oficial da
Assembleia Legislativa, a
regulamentação do Fundo
Soberano, que vai custear
investimentos estruturantes em diversas áreas para
diversificar a economia do
estado e torná-la menos
dependente dos royalties
do petróleo. “A gente precisa aproveitar essa janela
de oportunidade e investir em obras, tecnologias e
produtos para atrair novos
investimentos. Vamos viver um momento único de
arrecadação dos royalties
nos próximos anos, mas a
tendência a longo prazo é
de mudança na matriz ener-

plificado e a empresa paga
menos impostos. E uma
empresa tem dificuldade de
pagar um imposto simples,
quando sai fica muito pior”,
comentou Ceciliano.

Investimento na
área da Saúde
André Ceciliano é acompanhado pelo prefeito de
Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, em uma das entrevistas

gética. A gente precisa usar
esse aumento de arrecadação para que possamos ter
esse fundo de investimentos e ter uma economia menos dependente do petróleo”, comentou Ceciliano.

desde 2016 na Alerj, naquele momento difícil que
o Estado viveu por conta
da crise do petróleo internacional. O estado perdeu
30% da arrecadação e não
pode honrar os compromissos de empréstimos e o Rio
Momento
enfrentou um caos”, copropício
mentou em referência à asSegundo o deputado, o sinatura do primeiro RRF.
momento para esses investimentos também é propíTributação
cio porque o Estado terá
Durante os programas,
uma folga do pagamento Ceciliano destacou a imda dívida com a União, portância de incluir Barra
conforme previsto no Regi- Mansa e Volta Redonda no
me de Recuperação Fiscal Sistema Tributário Regio(RRF). “O Estado tem hoje nal de ICMS, conforme deR$ 26 bilhões em caixa, R$ termina um projeto de Ce11 bilhões vindos da venda ciliano aprovado na Alerj e
da Cedae. Essa diferença vetado pelo Executivo.“O
de 13 bilhões reflete medi- veto está na pauta da semadas que estamos tomando na que vem e a expectativa

é derrubá-lo”, comentou
Ceciliano. “Muitos municípios já têm esse benefício e sabemos que a região
do Médio Paraíba tem um
potencial imenso. Essa é a
região mais industrializada
do Rio, tem muito potencial e o que vamos fazer é
estender essa medida para
esses dois municípios”,
disse.
Outra demanda em relação à carga tributária é a
melhora do sistema tributário simplificado no Estado
do Rio. Ceciliano apresentou um projeto ampliando
o teto de arrecadação das
pequenas empresas de R$
3,6 milhões para R$ 4,8
milhões por ano e garantir
a manutenção das empresas
que não conseguem pagar

A pauta também incluiu a necessidade de
investimentos em Saúde. Ceciliano explicou
que tem articulado com
o Governo do Estado a
ampliação do Hospital
Regional, com a abertura
de leitos de UTI. “Conversei com o pessoal da
Secretaria de Saúde e
vamos encaminhar a ampliação dos leitos de UTI
no hospital regional”, comentou Ceciliano.
“São 12 municípios
que, com certeza, vamos
conseguir salvar ainda mais vidas. São 1,2
milhão de pessoas que
podem ter acesso a esse
equipamento”, corroborou Neto. Ceciliano também divulgou que Volta
Redonda terá um polo
da faculdade de Medicina da UERJ. “Já tem

um compromisso para
começar as aulas em
agosto do próximo ano.
Em fevereiro, já teremos
uma parceria para o Hospital Regional funcionar
como espaço de aprendizado para os residentes
da UERJ. É através da
educação que nós vamos
mudar a vida dos cidadãos e da sua família”,
comentou.
Ele também comentou que, como presidente da Alerj, tem feito
economias grandes no
orçamento. Nos últimos
três anos, o Legislativo
promoveu uma média de
redução de 11% no custo
com pessoal e deve aumentar esse percentual
com o Programa de Demissão Voluntária. “Nós
cortamos na carne”, comentou.

Vozes da EJA aborda textos jornalísticos nos trabalhos
Extra! Extra! A EJA (Educação de Jovens e Adultos)
é notícia em Belford Roxo!
Foi com esse tema que a
Secretaria de Educação realizou o 5º Vozes da EJA na
Escola Municipal Professor
Paris, Centro. Durante dois
dias os trabalhos dos alunos
foram expostos para avaliação e ainda contaram com
uma palestra do repórter Leonardo Rodrigues. Esse tipo
de projeto acontece desde
2017 na rede municipal de
Educação com temas anuais. A EJA tem 2.500 alunos
matriculados em 19 escolas
municipais.
A deputada federal Daniela do Waguinho garantiu
que apesar de representar o
Estado em todos os aspectos, sua essência é a educação. “Estive dois anos lecionando na EJA, além dos
outros segmentos. Vou continuar defendendo os interesses de todos lutando por
uma educação de qualidade
e por um país mais justo e
igualitário. A educação pro-

duz mudança, que eu tenho
certeza que já está ocorrendo na vida de muitos alunos
que já passaram pela EJA,
principalmente na gestão do
prefeito Waguinho (Wagner
dos Santos Carneiro), que
luta e valoriza a educação”,
destacou a deputada, informando ainda que tem conseguido recursos e investimentos importantes para o
município.
Evasão escolar
O secretário de Educação, Denis Macedo, chamou a atenção para a evasão
escolar no segmento. “Temos que ir atrás daqueles
que não conseguiram voltar
para o dia a dia nas escolas.
Belford Roxo é pioneiro
na retomada do ensino presencial. A educação é um
direito básico. Desde 2017
inauguramos e aumentamos
nossa rede. De 78 unidades
passamos a ter 104 com
mais 20 em construção”,
disse Denis Macedo, ao
lado da secretária especial

Rafael Barreto/PMBR

Rosangela Garcia, Denis Macedo, Daniela do Waguinho, Amanda
Guerra e Thatiana Barbosa na solenidade de abertura do evento

de Assuntos Pedagógicos,
Rosângela Garcia.
De acordo com a chefe
de Divisão de Educação de
Jovens e Adultos, Thatiana
Barbosa, este ano os alunos aprenderam através de
textos jornalísticos. “Eles
fizeram murais com jornais
completos, online e até blogs. A EJA procura trabalhar
integrando os saberes e
conhecimentos”, resumiu.
“Precisamos entender que o
direito à educação é de todo.
Mas para muitos ele foi negado. Ter em Belford Roxo
uma EJA que entende isso
como direito é um orgulho

O repórter Leonardo Rodrigues falou sobre sua
rotina diária no site em que trabalha

e alegria”, finalizou a representante do Fórum EJA RJ,
Amanda Guerra.
Para palestrar, o repórter
Leonardo Rodrigues falou
sobre a empresa que trabalha e como é o seu dia a dia.
“São muitos desafios, trabalhamos diariamente em
diversos municípios sempre
atrás de informações para
alimentar nosso site on-line.
São mais de um milhão de
acessos no site”, explicou.

Nascimento, 56, estudam
na Escola Municipal Casemiro Meireles. O trabalho
realizado por elas foi sobre
os desafios da pandemia.
“Sempre quis continuar
meus estudos. Soube da
EJA através de um cartaz
e minha filha fez a minha
inscrição. Foi muito bom
fazer o projeto, pois aprendemos coisas novas”, disse Sandra. “Eu nunca tive
oportunidade de estudar. E
agora consegui. Já aprendi
Os desafios
bastante coisa. Essa é uma
da pandemia
oportunidade maravilhosa
As amigas Sandra Regina de voltar a estudar. O pesTorres, 64 anos, e Damiana soal da EJA é maravilho-

so”, completou Damiana.
Matriculado na Escola
Municipal, José Pinto Teixeira, Jurandir Jesus Freitas, 53, disse que na época
que parou de estudar era
jovem e não tinha cabeça
para as aulas. “Hoje temos
essa facilidade. Só não estuda quem não tiver vontade. Precisei retomar meus
estudos pelo meu trabalho.
No começo tive vergonha,
mas todos me abraçaram. A
EJA é nota 10, ela foi a luz
para mim com um ótimo
aprendizado e professores
que nos tratam com respeito”, disse.

Professor tem bens bloqueados em contrato que foi suspenso por fraude pela Justiça do Rio
O professor de física
da Universidade Federal
Fluminense (UFF) Rodrigo Picanço foi surpreendido em março deste ano
com uma intimação judicial por uma dívida de
mais de R$ 165 mil com a
Caixa Econômica Federal

(CEF).
Segundo ele, o contrato pelo qual a Caixa alega
inadimplência foi repassado pelo Banco PAN, foi
objeto de processo judicial por 4 anos, e acabou
suspenso por fraude pela
Justiça do Rio.

O professor conta que,
em 2015, foi vítima do
chamado “golpe da portabilidade”, que é quando o
banco oferece a quitação
de uma dívida a juros menores do que outro, mas o
contrato não é mantido.
Em 2019, conseguiu

que o contrato com o
Banco PAN fosse suspenso por decisão de um
desembargador da 15ª
Câmara Cível do Estado
do Rio.
Entre os indícios de
fraude apontados nos autos do processo, estava

principalmente o fato de
a assinatura de Rodrigo
ter sido copiada da sua
carteira de motorista e
colada no contrato digitalmente.
O professor afirma que
o dinheiro debitado pelo
contrato fraudulento che-

gou a ser devolvido pelo
banco, em fevereiro deste ano, com acréscimo de
danos morais e custos do
processo para Rodrigo.
Ele conta que quando julgava que a situação estava resolvida, veio a ação
movida pela CEF.
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O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um procedimento
para analisar uma representação segundo a qual teria havido interferência no órgão responsável por organizar a prova do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram 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.

Leilão das rodovias

Divulgação

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

Racismo estrutural agrava
Violência contra a mulher

Fora da concessão
De acordo com o texto aprovado pela Casa,
o restante deverá ser investido em rodovias federais não integrantes
da concessão, desde que
localizadas no mesmo estado do trecho rodoviário
leiloado.

absorventes
Os absorventes femininos podem ser isentos
do Imposto sobre Circulação de Mercadoria
e Serviços (ICMS). É o
que prevê o projeto de
lei 5.058/21, que a Assembleia Legislativa do
RJ (Alerj) aprovou, em
discussão única.

Editorial

Força-tarefa para áreas de proteção ambiental
A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (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 força-tarefa para estabelecer
ações de proteção e preservação do meio ambiente, como o Parque Estadual da Ilha Grande (foto).
Segundo o presidente da
comissão, deputado Gustavo Schimdt (PSL), re-

Veto ou sanção

presentantes de diferentes
instituições serão convidados 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.

Convênio Confaz

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

A medida se estende a tampões higiênicos, coletores e discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes
íntimos. A isenção é baseada no Convênio Confaz 187/21 e vale para todas as
operações internas com os itens.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 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 discutiram a situação específica da violência contra 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 fator 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 violência, as mulheres negras
também foram as mais
afetadas pelos impactos
socioeconômicos da pandemia, com a perda de
emprego e renda a impossibilidade 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 vítimas de estupro. Segundo
ela, os problemas já são
velhos conhecidos, mas
as ações ainda são improdutivas e os avanços são
pequenos. “Nós precisamos além de conhecer e
reconhecer a violência,
conhecer e reconhecer a
persistência, nós precisamos assumir mais, muito
mais atitudes nesse enfrentamento.

Educação

Meriti reinaugura oitava unidade escolar
A E. M. Escola Integrada de 1º Grau, em Coelho da Rocha, foi revitalizada
apenas da entrega de um
equipamento como esse,
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com mas de todas as ações da
prefeitura”. O deputado
a manhã da últi- disse ainda, que o goverma sexta-feira, a nador do estado, Cláudio
Prefeitura de São Castro, tem sido uma peça
João de Meriti, através da fundamental para trazer
Secretaria Municipal de recursos para São João.
Educação, reinaugurou a
Escola Municipal Unidade
Futuro melhor
Integrada de 1º Grau, em
Por fim, o prefeito da ciCoelho da Rocha, sendo a dade, Dr. João, fez menção
oitava unidade de ensino a ao Dia da Bandeira, comeser revitalizada neste se- morado no dia de hoje, cigundo mandato.
tando um trecho do hino
O secretário de Educa- municipal da cidade: “No
ção, José Carlos, deu início nosso hino tem uma frase
à cerimônia com um breve extremamente importante
discurso de agradecimen- que estamos obedecendo
to à equipe e ao governo, rigorosamente: Para tecer
que vem trabalhando para um futuro melhor, contitrazer recursos para essa nuamente, nosso dever é
pasta tão importante para guiá-lo crescendo e avano município.
te. É dessa forma que estaO deputado estadual mos conduzindo São João
Valdecy da Saúde também de Meriti.”
esteve presente e falou soA unidade foi construbre o crescimento da cida- ída em 1974 e hoje é a
de em diversos aspectos: maior escola em número
“Nós não estamos falando de alunos da rede, com

N

Divulgação/PMSJM

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 poliesportiva para melhor
atender aos alunos e ao
corpo docente. A dispensa
foi também foi totalmente
reformada e teve seu armazenamento aumentado
devido à instalação de novas prateleiras.

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

Renovação de matrículas
A Secretaria de Educação informa que a partir
da próxima segunda-feira
dará início ao período de
renovação de matrículas
para 2022. Os responsáveis que desejam fazer a
renovação deverão comparecer à unidade escolar

onde o aluno está matriculado até o dia 30 de novembro 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 movimentação no cronograma de matrícula. A pré-matrícula 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 resultado será divulgado no
dia 20/01/2022 e a confirmação da matrícula será
feita diretamente nas escolas do dia 20 ao dia 31
de janeiro, de acordo com
a resolução 011/2021 SEME.

MUNDO

Justiça inocenta condenados por morte de Malcolm X
ESTADOS UNIDOS - A
Justiça dos Estados Unidos
inocentou na última quinta-feira dois homens condenados 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 enquanto se preparava para discursar
em Nova York, em fevereiro
de 1965. O assassino, Mujahid Abdul Halim, foi preso
no local.

Duas semanas depois, foram presos também Muhammed 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 formal continuou desde então.
Islam morreu em 2009 e não
pode ver a sentença sendo
anulada.

“Isso que nos trouxe ao tribunal 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 proeminente 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 racismo após a morte de George
Floyd, em 2020.

Seth Wenig/AP Photo

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

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

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

horahmunicipios@gmail.com

O

Flamengo assinou 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 vínculo vai até 2027 e prevê
multa rescisória de 100

Meia assina novo contrato com o clube

.COM

Reprodução

Festivais agitam feriadão
pela Baixada Fluminense

Praça e Baile de
Mesquita empatam
pela Champions
Pela semifinal do Baixada Champions League, 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 Furando a Rede no Facebook. Pombal x Barreiro
se enfrentam às 13h.

anderson luiz

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

ele chegou à marca de 39
participações em gol em
2021.
O meio-campista é o
segundo jogador de destaque da geração a renovar contrato. Antes, o
Flamengo assinou a renovação do meia Matheus
França, que também teve
a multa rescisória elevada para 100 milhões de
euros.

De olho em 2022, Flu sonda
Cantillo, do Corinthians

FURANDO
A REDE

O feriadão passado
marcou a realização de
muitos amistosos pelo
Rio de Janeiro. Mas,
principalmente,
dois
grandes eventos realizados no Terceiro Distrito, como o Festival
da Paz, realizado por
Anderson Silva e o Festival da República, realizado por Jael Vilela.
Este último foi de homenagens ao Furando
a Rede, que batizou os
troféus que os vencedores de cada jogo receberam. Além disso,
o CEO do Furando a
Rede, Anderson Luiz,
recebeu uma placa pela
cobertura do site ao futebol amador.
No Festival da República, os resultados
foram estes: GR FC 1
x 1 Fogo Azul. Nos pênaltis, 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
No Festival da Paz,
Davi bateu o CFA pelo
organizado
por Anderplacar de 3 a 1. Maquinários 7 x 0 Barros, fe- son Silva, os resultados
foram estes: Aliados 3
chou o festival.

milhões de euros (cerca
de R$ 632 milhões na cotação atual) para equipes
estrangeiras.
Camisa 10, Victor Hugo
marcou 27 gols em 30 jogos na temporada do sub17, que culminou com os
títulos do Campeonato
Brasileiro, da Copa do
Brasil e da Supercopa da
categoria. Com as 12 assistências que distribuiu,

Vila 2; Palmeirinha 1 x 0
Meninos da Vila e Folha
Seca 3 x 2 Os Renegados.

Definidos
semifinalistas
da Arena Sporting
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 empataram 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.

Cantillo em Corinthians x Fluminense

O Fluminense ainda espera o fim do Campeonato Brasileiro para definir seus passos para a temporada 2022,
mas, internamente, já discute a necessidade de reforços,
principalmente em caso de
classificação à Libertadores. Segundo apuração, um
dos nomes levantados foi o
do volante colombiano Victor Cantillo, do Corinthians,
mas que esbarra em questões financeiras. A diretoria
tricolor não fez contato formal, mas chegou a sondar
valores e possibilidades para
um empréstimo. No entanto,
soube que a equipe paulista, 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 negociá-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 provável retorno de Ederson, que
está emprestado ao Fortaleza. Mas o colombiano, por
mais que tenha perdido posição no time titular, é constantemente acionado pelo técnico 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 seleção da Colômbia. Cantillo
chegou ao Corinthians em
2020 por empréstimo junto ao Junior Barranquilla e,
em julho deste ano, assinou
contrato em definitivo, valido até dezembro de 2023.
Nesta temporada, já atuou
em 31 partidas do clube,
balançou as redes duas vezes e deu duas assistências.
Sem margem para grandes
investimentos, o Fluminense mapeia outros nomes no
mercado, mas a tendência
é que só abra negociações
após o término do Brasileirão, quando estiverem definidas as competições que o
clube irá disputar em 2022.

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 começa 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 emprestados para outros times
Brasil afora. Luiz Fernando
(Grêmio), Marcelo Benevenuto (Fortaleza) e Marcinho
(Vitória) aguardam o fim
da temporada em seus res-

pectivos 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 clubes nesta temporada foram
Marcelo e Marcinho. Saídos
do Botafogo sem deixar saudade, eles são jogadores que
aparecem com maior possibilidade de seguir longe de
General Severiano num primeiro 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
Decreto determinou que não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes como academias
divulgação

izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

O
Medida só vale quando as duas esferas assim determinarem

Ministério Público
do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ)
e Defensoria Pública (DPRJ)
recomendaram que o município do Rio de Janeiro expeça 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 máscaras em ambientes como
academias de ginástica, piscina, centros de treinamento
e de condicionamento físico
e pistas de patinação, desde
que seja garantido que todas
as pessoas que tiverem acesso ao local estejam com o sistema vacinal completo.
Porém, no mesmo dia, o
secretário estadual de Saúde
do RJ, Alexandre Chieppe,
afirmou que o decreto não

Prefeitura entrega as chaves de
74 novas unidades habitacionais
O secretário municipal de Habitação, Cláudio
Caiado, entregou na sexta-feira (19), na rua Frei Caneca, no Estácio, 74 unidades habitacionais para
famílias das comunidades
da rua Júlio do Carmo e
da Travessa Pedregais. Localizados ao lado do Sambódromo, os novos condomínios Dominguinhos do
Estácio e Tia Alice foram
batizados assim em homenagem a esses dois baluartes da escola de samba
Estácio de Sá e do carnaval
carioca, pela contribuição
de ambos para a cultura nacional.
“Moradia é algo tão importante na vida da gente

Divulgação

Apartamentos têm entre 25m e 45m quadrados

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 importante para a cidade, que marca
a retomada das ações de
oferta de moradia por parte 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 terrenos 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 acessibilidade para cadeirantes
nos andares térreos.
Além das unidades habitacionais, também foi
construído um prédio para
a Guarda Municipal e ainda está prevista a criação
de uma praça no condomínio.

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 reaberta. Localizada no corredor
Transoeste, a estação estava desativada desde março
de 2020 devido a furtos de
equipamentos e vandalismo. Em maio deste ano ela
sofreu um incêndio.
A reforma seguiu o modelo adotado pela Equipe
de Intervenção nas outras
38 estações que foram recuperadas e entregues à população desde que a Prefeitura

assumiu a gestão do sistema
BRT, em março. Foram levados em conta problemas
graves no sistema, como
depredação e evasão (calote).
Todos os pontos considerados frágeis no modelo
anterior foram mudados.
As principais alterações
são: substituição dos painéis 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

Divulgação

Estação é a 39ª desde o início da intervenção

portas blindados; e trava automática das portas (só destrava quando o BRT para na
estação).
Entre os serviços executados estão ainda reforma

do telhado, da bilheteria,
pinturas interna e externa,
novas instalações elétricas e
programação visual, reforço na iluminação e colocação de guarda-corpos.

Cidades aprovam lei que proíbe cobranças por
sacolas plásticas em supermercados no Rio
Moradores de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, já não precisam pagar pelas sacolas
plásticas em supermercados há dois meses. No
entanto, ambientalistas e
representantes da associação de estabelecimentos
comerciais alertam que o
impacto pode vir no bolso
do consumidor e também
no meio ambiente.
Alguns
consumidores 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 Maricá. No Rio, um projeto de
lei que tramita na Câmara
diz que o custo da distribuição das sacolas deve ser do
estabelecimento e não do
cliente. Mas o presidente
da Associação de Supermercados do Estado Do

Rio (Asserj), Fábio Queiróz, diz que é uma falsa
economia.
Desde que a lei foi aprovada em São Gonçalo, o
consumo de plástico no
município aumentou 80%.
Carlos Minc, deputado estadual, é autor da lei que
previa a substituição das
sacolas plásticas convencionais pelas biodegradáveis e permitiu a cobrança
delas para estimular uma
mudança de hábito da po-

pulação. Em dois anos de
lei, o município do Rio reduziu mais de 4 bilhões de
sacolas plásticas. Uma pesquisa da Asserj revelou que
sete a cada dez consumidores usam as bolsas retornáveis na capital.
Ambientalistas acompanham as leis de sacolas
plásticas em outros municípios com preocupação e
afirmam que as leis municipais representam um retrocesso.

tem validade. Ele citou o
acerto entre município e estado que desobriga o uso do
acessório em áreas abertas,
no fim de outubro. A medida
só vale quando as duas esferas assim determinarem.
Os próprios MPRJ e Defensoria 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 divergências 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 recomendam ainda que a cidade
rediscuta e reveja as premissas adotadas para o progressivo relaxamento de medidas de combate à pandemia,
como distanciamento físico
e autorização de atividades festivas que provoquem
grandes aglomerações.

Rio faz campanha de
vacinação contra a Covid
para estimular adolescentes
O Rio promove no sábado (20), o Dia D de vacinação da Covid e os postos
estarão abertos das 8h às
17h. De acordo com o secretário de Saúde, Daniel
Soranz, 380 mil são adolescentes 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 antecipada e os adolescentes podem tomar a segunda dose
no intervalo de 21 dias. Neste sábado, vamos fazer uma
grande campanha. Todas as
unidades de saúde vão fazer
ações para estimular a presença dos adolescentes. A
gente tem uma grande ação
prevista na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. A
gente espera que os adolescentes lotem os postos neste
final de semana para tomar
a segunda dose e ficar protegidos contra a Covid-19”,
disse Soranz.
O secretário também
destacou a importância da
dose de reforço, para todas
as pessoas que já completaram cinco meses da vacinação completa. Essas pessoas podem procurar um
posto o mais rapidamente
possível para se vacinar.
“A gente não está considerando essas pessoas protegidas. Então, elas ficam
protegidas com o reforço

a partir de cinco meses da
segunda dose”, disse o secretário. Soranz disse que
há um estoque “confortável” para duas semanas de
vacinação. Ele lembrou que
durante toda a campanha a
SMS trabalhou com o estoque apertado, tendo inclusive de refazer o calendário.
“Estamos com o estoque
bem confortável. O que a
gente precisa agora é que
quem não tomou ainda a segunda dose o faça o quanto
antes. Isso é fundamental”,
disse o secretário.
Soranz observou que o
carioca aderiu bem à imunização. Segundo ele, cerca
de 99,9% das pessoas tomaram 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 estabelecimentos 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 importante 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 negociação sobre isso com o
Ministério da Saúde”, disse
Soranz.

Dose de reforço no Rio para
adultos já está disponível

Os alunos da Escola Municipal Padre Dr. Francisco da Motta, na Saúde, na
Zona Portuária do Rio, tiveram uma aula diferente na
sexta-feira (19), véspera do
Dia da Consciência Negra.
A direção da escola convidou Rosa Perdigão, coordenadora 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 Perdigão contou um pouco da

história da iguaria ao longo
dos séculos. A aula faz parte
do projeto ‘A voz da cultura
afro-brasileira’, para aproximar os alunos dos conhecimentos sobre a ancestralidade africana. Conhecida
como Ya Alacará (mãe do
acarajé) – título que lhe foi
conferido por Sua Majestade 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 terra dos ancestrais.
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Bandidagem no sufuco

PM enfraquece o tráfico na Baixada
Reprodução

Ação conjunta prendeu dois integrantes do Chapadão
que foram recrutados para fortalecer facção na Baixada
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

om a perda de força provocada pelas
ações incisivas e de
enfrentamento da Polícia
Militar, o tráfico de drogas na Baixada Fluminense tem recrutado reforço
de outras comunidades do
Rio. Mas a estratégia não
tem dado certo.
Na última quinta-feira,
dois criminosos foram presos por agentes do Grupamento de Ações Táticas

(GAT) do 20º Batalhão de
Polícia Militar (Mesquita)
em um dos acessos a comunidade do Cebinho, em
Mesquita. A dupla é oriunda do tráfico do Complexo do Chapadão, na Zona
Norte do Rio.
De acordo com o capitão Caldas, comandante
do GAT, durante intensificação de patrulhamento,
os policiais depararam-se
com dois veículos saindo
da comunidade e vários
elementos armados. Ao
perceber a presença das
viaturas, o grupo de margi-

Os PMs apreenderam pistola, granadas,
drogas e prenderam dois marginais

nais atirou contra as guarnições e iniciou uma fuga.

Após cerco tático, os PMs
conseguiram prender dois

Traficante roda na ‘Operação Nacional Voleur’
Agentes da 67ª DP (Guapimirim) cumpriram um
mandado de prisão contra
um homem de 24 anos acusado de tráfico e associação
para o tráfico de drogas. A
captura foi realizada na última quarta-feira (17) durante a ‘Operação Nacional
Voleur’, desencadeda pela
Polícia Civil para cumprir
533 mandados de prisão
para combater crimes contra o patrimônio como roubo e furto em todo o país.
Segundo o titular da unidade, delegado Antônio

Divulgação

A captura do marginal aconteceu durante
a ‘Operação Nacional Voleur’

Silvino, após ter sua prisão
preventiva decretada, em
maio deste ano, o criminoso foi morar na casa de parentes em Guapirimim, na
Baixada Fluminense, onde
acabou capturado.
“O preso possui extensa folha de antecedentes
criminais, com anotações
como sete crimes de furto;
uma crime de roubo; duas
por corrupção de menores;
quatro por posse de drogas;
e uma por lesão corporal”,
enumerou Silvino.

DHBF identifica suspeito de matar MC Jotinha
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense
(DHBF) já identificou um
suspeito da morte do cantor
de funk Jonathan Gomes de
Araújo, o MC Jotinha, de
17 anos. A família da vítima
já prestou depoimento, e a
polícia busca imagens de
câmeras de segurança instaladas na região para análise.
Jotinha foi morto a tiros
na madrugada da última
terça-feira depois de tentar
separar uma briga em um
bar na Rua Darcy Vargas,
no bairro Pilar, em Duque
de Caxias, na Baixada Fluminense. O rapaz estava
saindo do local quando foi
alvejado na frente do pai,
Jones de Araújo.
“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”, disse o pai da
vítima.
“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.
A Polícia Militar informou que uma equipe do 15º
BPM (Duque de Caxias) foi
acionada para ocorrência na
Rua Darcy Vargas, no bairro Pilar. Segundo agentes,
a vítima foi encontrada já
sem vida. A perícia também
foi acionada.

Reprodução/Redes sociais

na Zona Sul do Rio, por
agentes da 10ª DP (Botafogo). O crime ocorreu no
dia 11 de novembro.
O bandido abordou a vítima no caminho da escola,
Divulgação

pistola, três granadas e
drogas (o quantitativo do
material entopercente não
foi informado pela corporação). Os dois veículos
usados pelo bando foram
recuperados.

Batida entre caminhão
e carreta deixa três
feridos na Dutra

Um acidente envolvendo
um caminhão e uma carreta
deixou três pessoas feridas
no fim da tarde de ontem na
Via Dutra, em Piraí, no Sul
Fluminense. Este é pelo menos o décimo acidente registrado no trecho da rodovia
que corta a região ao longo
deste dia chuvoso. Segundo
a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu na
altura do km 237, na pista
sentido Rio.
“Ao fazer uma curva, o
condutor do caminhão veio
a ‘aquaplanar’, perdendo o
controle, batendo contra a
mureta central. A traseira do
veículo invadiu a pista no
sentido oposto. [Em seguida], uma carreta que vinha
no sentido São Paulo não

conseguiu desviar e bateu na
traseira do caminhão, dando ‘L’ na pista”, explicou a
PRF.
O condutor e o passageiro
do caminhão foram socorridos e encaminhados a uma
unidade médica — não foi
informado para qual. Já o
motorista da carreta sofreu
ferimentos graves e ficou
preso entre as ferragens do
veículo. Ele foi resgatado
com vida e levado para o
hospital.
Por conta do acidente, a
PRF informou que foi necessário interditar parcialmente
os dois sentidos da estrada.
Por volta de 18h15, havia 3
km de congestionamento no
sentido Rio e 5 km no sentido São Paulo.

PLANTÃO

Menina de 11 anos é
estuprada e morta a facadas
Reprodução/Redes sociais

Jonathan Gomes de Araújo foi atingido na
cabeça depois de separar uma confusão

Assaltante é preso por estuprar adolescente que ia para a escola
Já está atrás das grades
um homem acusado de assaltar e estuprar uma adolescente de 17 anos. Ele
foi capturado na última
quinta-feira em Botafogo,

dos criminosos. Um outro comparsa foi baleado
e socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu
(HGNI), na Posse.
Com os bandidos, as
equipes apreenderam uma

em Copacabana. Ele disse
que estava armado e fez
com que a adolescente o
acompanhasse até um hotel
no Centro do Rio, onde a
estuprou e roubou seus pertences. Após o crime, ele
ameaçou e obrigou a garota
a entrar em um ônibus até a
Praia de Botafogo.
A vítima registrou o
caso e os policiais conseguiram dentificar e prender o homem.
No momento da prisão,
os agentes encontraram
com ele o celular da vítima e a chave do quarto de

hotel onde a jovem foi estuprada. Na delegacia, ele
também foi reconhecido
como autor de outro estupro, cometido em 2019,
contra outra adolescente.
As investigações apontam que ele abordava as
vítimas em um bairro e as
levava para outro para cometer os abusos sexuais.
O homem tem anotações
criminais por estupro, roubo e receptação e saiu do
sistema penitenciário em
janeiro deste ano. Contra
ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

AMAZONAS Uma menina de 11
anos, identificada
como Mirella, foi
assassinada com
cerca de 20 facadas
logo após ser estuprada dentro de
casa em Eirunepé
(AM), a 1.160 quilômetros de Manaus, nesta quarta-feira. A Polícia
Civil do Amazonas Mirella foi brutalmente assassinada
informou que o autataram que os abusos setor do crime, tio da crian- xuais já vinham sendo praça, tentou cometer suicídio ticado há algum tempo.
desferindo três golpes de
“Durante o ato libidinofaca contra o próprio pei- so, a adolescente ameaçou
to. O homem de 28 anos denunciar aos familiares,
morava com a vítima e a momento em que foi atinmãe dela. Ele e a meni- gida por um golpe de faca
na foram encontrados por no pescoço e 20 em outras
vizinhos que ouviram os partes do corpo”, disse um
gritos e foram socorridos, investigador.
mas a menina não resistiu
“Duas vizinhas ouviram
aos ferimentos e morreu. os gritos da adolescente no
O autor está internado num momento em que ocorreu
hospital, onde é mantido o crime de feminicídio,
sob custódia. O caso foi momentos depois, ouviregistrado na Delegacia ram os gritos do autor ao
Especializada de Polícia desferir as facadas contra
(DEP) como estupro de o próprio peito, e, ao entravulnerável e feminicídio.
rem no imóvel, presenciaOs investigadores cons- ram o fato”.
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FIM DO AUXILIO

Auxílio Emergencial chega ao fim

Em novembro, apenas quem já recebia o Bolsa Família conseguiu receber o Auxílio Brasil
izabelle rodrigues

A

horahmunicipios@gmail.com

Caixa Econômica
Federal (Caixa) liberou na sexta-feira
(19) os saques e transferências da última parcela do
Auxílio Emergencial aos trabalhadores fora do Bolsa Família nascidos em dezembro.
Com a liberação, termina
depois de 17 meses, todo o
calendário do benefício. Os
pagamentos se encerraram
no dia 31 de outubro.
Lançado em abril de 2020
para atenuar os impactos
econômicos provocados pela

pandemia do coronavírus, o
Auxílio Emergencial repassou cerca de R$ 359 bilhões
de 2020 a 2021. Foram duas
etapas: nove parcelas no ano
passado, e sete este ano, de
abril a outubro.
A ajuda, essencial para
milhões de brasileiros durante os meses de crise aguda
provocada pela pandemia
do coronavírus, foi ‘minguando’ ao longo do tempo.
De parcelas de R$ 600 a 67
milhões de pessoas, atendeu
neste ano 39,4 milhões, com
parcelas finais de R$ 200. E
o número de beneficiários
também foi diminuindo.

Segundo o Ministério da
Cidadania, 34,4 milhões de
famílias foram atendidas
em outubro pelo Auxílio
Emergencial. Desse público, 25 milhões não fazem
parte do público do Bolsa
Família (são trabalhadores que se inscreveram por
meios digitais ou que integram o Cadastro Único)
Os beneficiários do Bolsa Família foram migrados
automaticamente para o
Auxílio Brasil, novo programa social do governo
federal. Já grande parte dos
trabalhadores informais e
inscritos no CadÚnico dei-

Covid: Brasil já aplicou mais de
300 milhões de doses de vacinas
O Brasil atingiu a marca
de mais de 300 milhões de
doses de vacinas contra a
covid-19 aplicadas desde o
início da campanha de vacinação, informou o Ministério da Saúde (MS).
Até o momento, 157,6 milhões de pessoas receberam
a primeira dose e 129,8 milhões tomaram as duas doses
ou a dose única da vacina, o
que representa que 73,3% da
população-alvo completou o
ciclo vacinal. Na terça-feira
(16), o ministério anunciou a
redução do intervalo da dose
de reforço da vacina contra a
covid-19. E a partir de agora, a dose adicional está liberada para toda a população
adulta acima de 18 anos de
idade. Desde que o reforço
na imunização começou, o
número de vacinas aplicadas
atingiu 12,7 milhões.
“Vale lembrar que o intervalo entre a dose dois e a de
reforço também foi reduzido. Antes, as pessoas precisavam aguardar seis meses

divulgação

Ministério da Saúde inicia campanha para ampliar a vacinação

para tomar o reforço. Agora,
o prazo passa a ser de cinco
meses após o esquema vacinal completo. A orientação é
baseada em pesquisas científicas que apontam queda
na resposta imune, principalmente, a partir do 5º mês
após a dose dois”, informou
a pasta.
Na avaliação do Ministério da Saúde, os resultados
do avanço na vacinação refletem no cenário epidemio-

lógico da doença, bem mais
equilibrado
atualmente.
Desde o pico da pandemia,
registrado em abril, a média
móvel de óbitos caiu 91,7%.
Na quinta (18) o ministério informou que foram
registradas, em 24 horas,
12.301 casos de covid-19
e 293 mortes resultantes de
complicações associadas à
doença. Com isso, o número de vidas perdidas para a
pandemia chegou a 612.144.

Divulgação

Pagamentos se encerraram no dia 31 de outubro

xaram de receber qualquer
benefício.
Para pelo menos 22 mi-

Divulgação

Resultado individual será divulgado pelo Inep

e os cadernos de provas podem ser conferidos no site do
Inep.
O resultado individual do
Enade 2021 será divulgado
pelo Inep em 31 de agosto de

2022, por meio do Boletim
de Desempenho do Estudante no sistema do exame.
A edição atual, que corresponde ao exame de 2020,
avaliou estudantes de 8.009

Até 2025, mais de R$ 326
bilhões de recursos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) poderão
ser usados para a contratação de projetos nas áreas
de habitação, saneamento
básico e infraestrutura urbana. O Conselho Curador do
FGTS aprovou o orçamento
operacional do fundo para
2022 e o plano plurianual
de aplicação para o período
de 2023 a 2025.
As propostas foram encaminhadas pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR), que é o
gestor da aplicação dos recursos, e referendadas pelo
colegiado, durante reunião
ordinária.
A projeção do MDR é de
que o aporte possibilite, até
2025, a construção de 2,5
milhões de unidades habitacionais por meio do Programa Casa Verde e Amarela,
além de beneficiar quase
56 milhões de brasileiros
com obras de saneamen-

cursos de 30 áreas do conhecimento. A edição referente a
2021 foi adiada e ainda não
tem data prevista.
Os participantes que não
compareceram ao exame por
motivos de saúde devem formalizar o pedido de dispensa
da prova de 16 de dezembro
a 21 de janeiro de 2022, por
meio do Sistema Enade. Para
isso, é necessário apresentar
a documentação comprobatória.

Procon orienta sobre compras na Black Friday

Obter informações sobre
a loja ou empresa na qual o
consumidor pretende comprar na Black Friday é o primeiro passo para evitar cair
em golpes. É importante ficar
atento também, em caso de
compras online, se o site informa endereço físico, telefone, e-mail, CNPJ e nome da
empresa. As orientações são
da Fundação Procon SP.
A entidade recomenda
ainda que, antes de reali-

zar a compra, o consumidor
consulte previamente a lista
de sites não recomendados
pelo Procon-SP, que pode ser
acessada aqui.
“Ao realizar a compra, é
indicado salvar os documentos referentes ao pedido, que
podem ser necessários em
caso de problemas. Outra
medida importante é evitar as
compras por impulso; consultar o orçamento e avaliar
se a compra não irá compro-

metê-lo”, destacou a entidade
em comunicado.
De acordo com o Instituto
de Peso e Medidas (Ipem) do
estado de São Paulo, os brinquedos devem possuir o Selo
do Inmetro e a indicação de
faixa etária adequada. “Não
compre artigos infantis em
comércio informal, pois não
há garantia de procedência.
Produtos falsificados ou fabricados em indústrias clandestinas podem não atender

pagar as contas, em um país
empobrecido e com quase 14
milhões de desempregados.

Conselho do FGTS aprova uso de R$
326 bilhões para obras até 2025

Enade 2021: gabarito preliminar é divulgado
O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
divulgou o gabarito preliminar do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes
(Enade) 2021, que avalia os
cursos de ensino superior do
país. As provas foram realizadas no último domingo
(14) e aplicadas para quase
340 mil participantes dos
489.958 inscritos.
As respostas das questões

lhões, toda a ajuda acaba –
e fica a incerteza de como
sobreviver, se alimentar e

às condições mínimas de segurança”, destaca a entidade.
A Polícia Civil de São
Paulo orienta ainda que, na
hora de pagar a compra, o
consumidor deve conferir o
beneficiário do pagamento e
verificar se é da loja escolhida. “Jamais forneça senhas
pessoais e prefira utilizar
cartões virtuais – àqueles
que são utilizados em apenas
uma compra. Para isso, basta
acessar o aplicativo do seu

divulgação

Proposta é do Ministério do Desenvolvimento Regional

to e infraestrutura urbana.
Também há a expectativa
de manutenção e geração
de 7,4 milhões de empregos
por todo o Brasil.
Do total previsto, R$ 278
bilhões serão destinados a
financiamentos para a construção de novas residências.
Outros R$ 34 bilhões serão usados na concessão de
descontos nos financiamentos para a aquisição da casa
própria a pessoas físicas
com renda familiar mensal
de até R$ 4 mil, incremento
de R$ 4,5 bilhões para essa
modalidade. Já as obras de
saneamento poderão cap-

tar até R$ 19,7 bilhões,
enquanto R$ 25,2 bilhões
serão voltados a empreendimentos de infraestrutura
urbana. Em 2022, o orçamento operacional aprovado é de R$ 75,4 bilhões
para a contratação de obras
e de mais R$ 8,5 bilhões em
subsídios para a aquisição
de moradias.
O MDR também anunciou o lançamento de um
novo painel de informações para acompanhamento
da gestão dos recursos do
FGTS. A ferramenta está
disponível na página do ministério.

Fiocruz alerta para
aumento de bactérias
resistentes a antibióticos

O Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar
do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) já recebeu
em 2021 mais que o triplo
de amostras de bactérias
resistentes a antibióticos
em comparação ao que foi
analisado em 2019, último
ano antes da pandemia da
covid-19. O levantamento
foi divulgado pelo instituto,
cujos pesquisadores alertam
para o risco de maior disseminação da resistência a antibióticos pelo aumento do
uso desses medicamentos
durante a emergência sanitária.
As amostras de “superbactérias” são enviadas ao
laboratório do IOC por outros laboratórios de saúde
pública de diversos estados
de forma espontânea, já que
lá funciona a retaguarda da
Sub-rede Analítica de Resistência Microbiana em
Serviços de Saúde (Sub-

-rede RM), instituída pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
pelo Ministério da Saúde
(MS). Como unidade de retaguarda, o laboratório atua
na análise aprofundada das
bactérias resistentes a antibióticos, que são detectadas
em casos de infecção hospitalar.
O IOC informa que, em
2019, chegaram ao laboratório pouco mais de mil
amostras de bactérias resistentes a antibióticos. Em
2020, esse número chegou
a quase 2 mil, e, de janeiro a outubro deste ano, já
atingiu 3,7 mil. O instituto
ressalta que, enquanto os
números oficiais da Anvisa
sobre bactérias resistentes para 2020 e 2021 ainda não estão disponíveis,
o aumento observado em
centros de referência pode
ser considerado como um
alerta.

sábado, 20 de novembro de 2021
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Espaço liberado

Três Rios interdita via para lazer

Reprodução

Trecho de 560 metros da Avenida Alberto Lavinas
ficará fechado para veículos nos finais de semana
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

população de Três
Rios vai ganhar um
espaço para a prática de atividades de lazer nos
domingos e feriados. A partir de amanhã (21), parte da
Avenida Alberto Lavinas,
conhecida como Beira-Rio,
ficará fechada para veículos, sendo permitido apenas
o acesso de pedestres e bicicletas.

A via tem extensão de 1,6
km, mas o trecho que será
interditado é de 560 metros,
da altura da pista de skate
até a Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro. A
estrada ficará fechada para
veículos de 7h às 18h. Durante a interdição, o trânsito
será direcionado para a Rua
Barbosa de Andrade.
Quadras abertas
Além disso, o trecho da
avenida também tem qua-

dras que ficam abertas ao
público, possibilitando a
prática de outros esportes.
“Como o município está
avançando na aplicação da
segunda dose da vacina, o
governo está liberando aos
poucos as ações de esporte
e lazer. Mas continuamos
recomendando as medidas
de proteção, como distanciamento e o uso de máscara”, disse o secretário de
Esporte e Lazer, Márcio
Vogel.

Trecho de avenida em Três Rios será fechado para práticas esportivas

Volta Redonda lança site para auxiliar taxistas
A Prefeitura de Volta Redonda lançou nesta semana, o site taxirio.
voltaredonda.rj.gov.br/
para auxiliar os taxistas
a se cadastrarem no aplicativo Taxi.Rio.Cidades,
que já está em operação
no município, após convênio firmado com a Prefeitura do Rio de Janeiro.
O aplicativo permite aos

passageiros acionar o serviço pelo smartphone em
qualquer hora do dia, e os
taxistas podem oferecer
descontos para os passageiros entre 20% e 40%.
De acordo com o presidente da Empresa de
Processamento de Dados
de Volta Redonda (EPD-VR), Edvaldo Silva, o
site vai auxiliar os taxistas

com informações sobre o
cadastro, documentação
necessária, orientações
sobre as vantagens de utilizar o aplicativo, etc.
“É importante ressaltar que antes de baixar o
aplicativo, o taxista deve
fazer o pré-cadastro e
comparecer à secretaria
de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU)

para concluir o cadastro e
fazer a foto de perfil para
o aplicativo”, explicou
Edvaldo.
O aplicativo Taxi.Rio.
Cidades já é utilizado por
mais de 30 mil taxistas no
município carioca e pode
ser utilizado por taxistas
e permissionários devidamente legalizados em
Volta Redonda.

Parque em Rio Claro reabre as portas
para vacinados contra o coronavírus
Divulgação/PMRC

O Parque Arqueológico
e Ambiental de São João
Marcos, em Rio Claro
reabriu as portas para visitação nos finais de semana. A medida é exclusivamente para visitantes
vacinados com a primeira e segunda dose contra a Covid-19. Crianças
com até 11 anos de idade
acompanhadas por seus
responsáveis também poParque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos
dem entrar.
De acordo com a pre- xima é de 30 visitantes por um agendamento prévio,
feitura, a capacidade má- dia. Por isso, é necessário disponível neste link. Vi-

Covid-19: Prefeitura
de Itatiaia emite novo
decreto sobre restrições

Dando continuidade ao
trabalho de prevenção a
Covid-19, a Prefeitura de
Itatiaia divulgou na última
quarta-feira (17), o decreto
nº 3786, que estabelece o
novo sistema de avaliação
das restrições com base em
níveis. Conforme o decreto, o novo sistema de restrições é classificado em
quatro níveis, sendo de 1 a
4. A definição dos critérios,
informações e indicadores para enquadramento do
município fica a cargo do
Comitê Municipal de Crise,
com base nas deliberações
e conclusões, assim como o
estabelecimento de prazo e
especificidades de cada situação.
De acordo a última deliberação do Comitê, o município apresenta nível de

segurança 1 para restrições.
Nesse nível estão autorizados a realização de eventos
e de atividades com 100%
da presença do público,
desde que obedecendo a
critérios de distanciamento
social, protocolos de higienização e as demais diretrizes estabelecidas pela
Organização Mundial da
Saúde, em conjunto com o
Ministério da Saúde e com
as Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde.
Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar
com capacidade de 100%
de ocupação, obedecendo
também as normas de higienização das mesas e uso de
Equipamentos de Proteção
Individuais por funcionários e clientes.
A ocupação máxima tam-

sitantes sem terem feito o
processo não terão a entrada permitida.
Ainda segundo a prefeitura, as medidas são
temporárias e têm como
objetivo monitorar e prevenir as taxas de contágio
por Covid-19 na região.
Para outras informações,
o visitante dente entrar em
contato com o número de
WhatsApp (24) 981781797 ou mandar um e-mail para contato@saojoaomarcos.com.br.
Divulgação/PMI

Medida é aplicada em novo sistema de avaliação
das restrições com base em níveis

bém será permitida em hotéis, pousadas e similares e
atividades de transporte de
passageiros em veículos de
turismo, também seguindo
as regras de higienização.
O uso de máscaras de
proteção facial segue obrigatório em ambientes fechados, transportes públicos e eventos suscetíveis à
aglomeração e facultativo
em espaços públicos aber-

tos. A deliberação unânime
do Comitê Municipal de
Crise levou em consideração o avanço no programa
de vacinação no município,
que apontou que 98,85%
do público alvo foi vacinado com a 1ª dose e 75,53%
com a 2ª dose. O decreto
completo pode ser consultado no Portal da Prefeitura pelo site https://itatiaia.
rj.gov.br.

Divulgação/PMVR

Objetivo da plataforma é facilitar cadastro no
aplicativo recentemente implantado pela prefeitura

Prefeitura e PM firmam
parceira com cooperativa
de coleta seletiva

Divulgação/PMBP

Representantes do 10º BPM e da prefeitura durante
visitação ao galpão da Cooperativa Paraíso

O 10º Batalhão da Polícia Militar (Barra do Piraí)
aderiu ao sistema de coleta
seletiva. A corporação cobre os municípios de Barra
do Piraí, Paty do Alferes,
Miguel Pereira, Mendes,
Valença e Vassouras, Piraí,
além dos distritos desses
municípios.
Representando o batalhão estavam presentes
na visitação ao galpão da
Cooperativa Paraíso o sargento Josiel da Rocha e os
subtenentes Carlos Henrique Luiz e Luiz Henrique
Vachod. Pela Secretaria do
Ambiente, o engenheiro Pedro Henrique Sallé e o coordenador de Educação Ambiental, Alberto Lootens,

além do presidente da cooperativa, Paulo Sampaio.
Alberto explicou a relevância da 10º Batalhão em
ter se aliado a cooperativa. “Tal atitude melhora o
tempo de vida útil do aterro sanitário do consórcio
Convale, além de diminuir
a demanda por novas matérias primas e recolocar
em circulação o material
reciclável. Isso contribui
também para as questões
climáticas, tendo em vista
que a reciclagem diminui a
demanda de matéria prima
retirada da natureza. Outro
ponto importante também é
a possibilidade de geração
de novos empregos”, aponta o coordenador.

USF de Porto Real celebra Novembro Azul
No mês de conscientização sobre a necessidade dos
homens cuidarem mais da
saúde, realizando exames
preventivos e de rotina, a
equipe da Unidade de Saúde
da Família (USF) do bairro
Novo Horizonte, realizou
na tarde da última quinta-feira (18), evento dentro da
programação do Novembro
azul, e reforçar a conscientização. As atividades foram
desenvolvidas pela enfermeira Jayce de Carvalho Pezza-

na, que realizou uma palestra;
Dra Letícia Andrade Vicente
Villas Boas, na triagem e Dra
Fracislene Almeida Ferreira,
médica proctologista.Desde
o começo do mês, segundo
a Secretaria de Saúde, SMS
as USFs e demais unidades
de saúde, nos mais diversos
bairros, inclusive o Centro
de Diagnóstico e Tratamento,
têm realizado eventos com
cartazes, palestras informativas e decoração alusiva ao
Novembro Azul.

Hora

sábado, 20 de novembro de 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Postura simbolizada
por Pétain (Hist.)
Rio que influenciou
a História do Egito
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Calmo;
quieto
Preencher
(um cargo)

Bolo gelado fácil

Gato,
em inglês
Clínica de
estética

(?) do sol:
ocaso
Sem (?):
ao acaso

Líquido
essencial
para o metabolismo
Confecções
culinárias
à base de
açúcar

Interjeição utilizada para
chamar

Q

BANCO

9

10

2

7

7

Bramir como o leão

Usain
Bolt,
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jamaicano

Língua
do (?): é
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V

6
14
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7

Chegar
ao fim
(?) Kunis,
8 atriz

5

6
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10

16

Sílaba de
"zinco"
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12

Fim, em
inglês
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8

6
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13

1

7
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13
8

12

13
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Mercado
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12
7
14 Calor
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chefe
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6 Conceda

Local da
faixa de
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8 (pl.)

As peças
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1 do museu

12

11

11

7

intenso
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Caim (Bíb.)
"Boca"
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fabrico de
barbantes

4

Costurar

41

Ponto mais
alto da
montanha
14 Mente (gír.)

12

9

9
6

7
10
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flexível do
chapéu

11
16

8
1

Selo de
qualidade
Saudação
7 popular

6

11

Enraivecer;
enfurecer

12

10
7
5
Pedido
comum do
bebê (pl.)

7

9

5

6

Litro
(símbolo)

Turíbio
Santos,
violonista
brasileiro
Evento
anotado
no post-it

1

O homenageado
do dia 20 de julho
Penúltima
letra do
alfabeto
grego

Carrasco
Desejo do
oneomaníaco

5

7

O autor
da queixa
Bife (?):
exemplo
de comida
caseira
Cura-se
de doença

Átomo,
em inglês
Forma da
lantejoula

11 Piedade
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10

5

7

8

6

7

9

1

4

6

14

7

8

7
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6

5

7
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7

Figuras da
bandeira
olímpica

14
6
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Solução

25

Solução
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Semblante
sombrio
Menino,
em tupi

5

4

E

Uma das
carências
do plagiador
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"Tropa
de (?)",
filme com
Wagner
Moura
Apenas;
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Um dos ingredientes
do caruru
(Culin.)

O primeiro sacramento
católico
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do carteiro
Madrinha
3 (bras.)
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Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma de
30cm de diâmetro untada e
enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos, ou
até que enfiando um palito,
ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na água e
dissolva em banho maria.
Bata no liquidificador com os
ingredientes restantes, menos o coco.
Forre a fôrma em que assou
o bolo com papel alumínio,
alisando bem, e despeje metade do líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e
leve à geladeira por 2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe o
coco.
Sirva em seguida.

Estorvo;
empecilho

2

Dono de
propriedade rural

P
S E G
A R
I R
E
E
F I N
E N T
F E
B O
A R D
U M E
A
A D O
B O L
A
A

Modo de preparo

Esconderijo de
peixes
em rios

Estrutura Refletor Herói indíresponde luz gena (Lit.)
sável pela comum "Monstros
1 audição em shows (?)", filme

C
O
S
E
R

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina em pó
incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata de
leite condensado vazia para
medir)
2 xícaras (chá) de chantilly
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo
para untar e enfarinhar

Relativo
aos bens
de família

6

(?) de
Páscoa,
iguaria de
chocolate

3/cat — psi. 4/atom. 10/monegascos. 15/francisco rebolo. 16/colaboracionismo.

Ingredientes

© Revistas COQUETEL

Q
A

Criador do escudo Filtros na- Muito caldo Corinthians
turais da mo (pop.)
Carga (?): é levada garganta Instrutor
na ogiva do míssil (Anat.) de turma

Local da
placa
"Pare",
em ruas

www.coquetel.com.br
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Repolho refogado
Ingredientes
1 repolho médio (mais ou menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada em
pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados
em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas
em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro partes e elimine o miolo
duro.
Corte em tiras não muito finas e lave bem.
Deixe no escorredor por alguns minutos, para retirar
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela
e frite ligeiramente a cebola
e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta
do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo e
tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o
repolho esteja cozido, mas
não macio demais (mais ou
menos 20 minutos).
Se necessário, respingue
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 083/2021
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 10:00 horas, do dia 02 de dezembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº
083/2021 na modalidade Pregão na forma presencial,
tipo menor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO), IMPLANTAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO para atender a SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
conforme especificações contidas no edital e seus anexos que são parte integrante do Processo Administrativo nº 1001/2021. O Edital poderá ser retirado no portal
oficial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria
de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite
tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.366.400,00 (um
milhão, trezentos e sessenta e seis mil e quatrocentos
reais)

pio no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.
br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações
Compras e Contratos os interessados deverão trazer:
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 24.898,00 (vinte e quatro mil,
oitocentos e noventa e oito reais)
Porto Real, 19 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 085/2021
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 14:00 horas, do dia 02 de dezembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº
085/2021 na modalidade Pregão na forma presencial,
tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme especificações contidas no
edital e seus anexos que são parte integrante do ProPorto Real, 19 de novembro de 2021.
cesso Administrativo nº 5814/2021. O Edital poderá ser
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
retirado no portal oficial do município no endereço eleSECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMtrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada do
PRAS E CONTRATOS
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 foAVISO DE LICITAÇÃO
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos
Pregão Presencial 084/2021
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú- 130.126,66 (cento e trinta mil, cento e vinte e seis reais
blico que realizará às 09:00 horas, do dia 03 de de- e sessenta e seis centavos)
zembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro AdPorto Real, 19 de novembro de 2021.
ministrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COM084/2021 na modalidade Pregão na forma presencial,
PRAS E CONTRATOS
tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE CAPAS
DE PROCESSO para atender a SECRETARIA MUAVISO DE LICITAÇÃO
NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO conforme especificaPregão Presencial 086/2021
ções contidas no edital e seus anexos que são parte
integrante do Processo Administrativo nº 6783/2021. O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do municí- Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-

blico que realizará às 14:00 horas, do dia 03 de dezembro de 2021 na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua
Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº
086/2021 na modalidade Pregão na forma presencial,
tipo menor preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO (PONTO DE ÔNIBUS) PARA OS
MUNÍCIPES QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO
REAL para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme especificações contidas no edital e seus anexos que são parte
integrante do Processo Administrativo nº 4825/2021.
O Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.
br. Para retirada do edital na Secretaria de Licitações
Compras e Contratos os interessados deverão trazer:
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho
A4 branco e documentos de identificação civil. VALOR
MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.846.892,21 (um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e
dois reais e vinte e um centavos)
Porto Real, 19 de novembro de 2021.
LETÍCIA KLOTZ DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Conforme consta do Processo Administrativo
nº 5915/2021, autorizo e ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, I da Lei
Federal nº 8.666/93, da empresa AGROVALE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI, para Aquisição de Peças
para Manutenção Imediata do Trator Budny, no valor
global de R$ 11.091,60 (onze mil, noventa e um reais
e sessenta centavos), conforme justificativa e parecer
da Procuradoria Geral do Município às fls. 45 a 52 e
Controladoria Geral do Município às fls. 56 a 63 e 68 v
do processo em questão.
Anderson Martins Florentino
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL,
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Hora

sábado, 20 de novembro de 2021
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Bolo gelado fácil
Ingredientes
1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina em pó
incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata de
leite condensado vazia para
medir)
2 xícaras (chá) de chantilly
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo
para untar e enfarinhar

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4286 DE 19/11/2021.
“Concede MEDALHA ENGENHEIRO BELFORT à
ILMA. SRA. LIDIANE ALENCAR PONCE GOMES”.
Autoria: VER. TAYANO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4287 DE 27/10/2021.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4288 DE 27/10/2021.

“Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO. “Concede Título de Cidadão Belforroxense ao ILMO.
SR. FLÁVIO GUEDES TEIXEIRA”.

SR. IVONELIO FERNANDES DA SILVA”.

Autoria: VER. RODRIGO COM A FORÇA DO POVO

Autoria: VER. RODRIGO COM A FORÇA DO POVO

Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE

Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE

Faço saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE

BELFORD ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus

BELFORD ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus

BELFORD ROXO, estado do Rio de Janeiro, por seus

representantes legais, aprovou e eu promulgo o se-

representantes legais, aprovou e eu promulgo o se-

representantes legais, aprovou e eu promulgo o se-

guinte;

guinte;

guinte;

DECRETO LEGISLATIVO:
Art.1º. – Fica concedida MEDALHA ENGENHEIRO
BELFORT à ILMA. SRA. LIDIANE ALENCAR PONCE
GOMES.

DECRETO LEGISLATIVO:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforro-

Art.1º. – Fica concedido Título de Cidadão Belforro-

xense ao ILMO. SR. FLÁVIO GUEDES TEIXEIRA.

xense ao ILMO. SR. IVONELIO FERNANDES DA
SILVA.

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

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

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

publicação.

publicação.
Sala de Sessões, 19 de novembro de 2021.

Modo de preparo
Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma de
30cm de diâmetro untada e
enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos, ou
até que enfiando um palito,
ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na água e
dissolva em banho maria.
Bata no liquidificador com os
ingredientes restantes, menos o coco.
Forre a fôrma em que assou
o bolo com papel alumínio,
alisando bem, e despeje metade do líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e
leve à geladeira por 2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe o
coco.
Sirva em seguida.

Sala de Sessões, 19 de novembro de 2021.
Sala de Sessões, 19 de novembro de 2021.

SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE

SIDNEY CANELLA

SIDNEY CANELLA
PRESIDENTE

PRESIDENTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

TRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretária Municipal de Administração

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

Matrícula nº 60/70.971

PESSOA IDOSA - API NO MUNICÍPIO DE BELFORD

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ROXO - RJ., adjudicando seu objeto a empresa: São
Miguel Rei Eireli, no valor de R$ 429.407,55 (quatroSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, centos e vinte e nove mil quatrocentos e sete reais e

19 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO EM
20/11/2021

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

cinquenta e cinco centavos) conforme Ata de julgamen-

PORTARIA Nº 130/SEMOCAP/2021 DE 19 NOVEM- to/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de AdjuBRO DE 2021

dicação da Comissão Permanente de Licitação as fls.
1136/1140 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

-Geral do Município em fls. 504/511 e da Controladoria
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO Geral do Município às fls. 1144/1149.

PROCESSO Nº 04/6213/2021FLS.

DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-

PORTARIA Nº3588/SEMAD/2021 DE 19 DE NOVEM- TRATIVO Nº 52/235/2021 -BELFORD ROXO/RJ.

Repolho refogado
Ingredientes
1 repolho médio (mais ou
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto

A comissão de fiscalização será composta pelos ser-

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

vidores, Vinicius Machado Lima- matrícula 60/79.955,

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINIS- Jonathan de Sá Vianna- matrícula 60/82.893 e Rober-

Captação de Recursos e Convênios.

TRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no to Lucas Santana Juvêncio- matrícula 60/80.700 sob a
uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

inciso V do Artigo 75 da Lei Complementar nº 268 DE constantes do processo administrativo 52/235/2021
31/03/2021,

neste município de Belford Roxo, produzindo seus efeiPORTARIA Nº 0020/SMC DE 09 DE NOVEMBRO DE

tos a contar de 09 de novembro de 2021.
R E S O L V E:

2021

Exonerar a pedido JOÃO CARLOS ABREU JUNIOR,

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Maqueiro, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS,

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

matrícula nº 10/25.680, a contar de 17/11/2021, confor-

Captação de Recursos e Convênios.

“Dispõe sobre a republicação da portaria que trata da
entrega dos certificados do Mapa de Turismo”.

me o contido nos autos do processo nº 04/6213/2021.

A Secretaria Municipal de Cultura no Município de
Belford Roxo, no uso das atribuições que lhe são con-

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro
partes e elimine o miolo
duro.
Corte em tiras não muito
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por
alguns minutos, para retirar todo o excesso de
água.
Aqueça o óleo numa panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem
e refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que
o repolho esteja cozido,
mas não macio demais
(mais ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.

Belford Roxo, 18 de novembro de 2021.
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Despacho do Processo nº 52/0257/2021 = HOMOLO- feridas:
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/70.971

GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 098/2021, CUJO OBJETO É CONTRATA- RESOLVE:
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA Art. 1º republicar a data que trata da entrega dos cerDE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DO tificados do Mapa de Turismo, marcada para sexta fei-

PORTARIA Nº3589/SEMAD/2021 DE 19 DE NOVEM- RESTAURANTE DO POVO NO MUNICÍPIO DE BEL- ra no dia 03 de dezembro de 2021, para a data de 07
BRO DE 2021

FORD ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a empresa: de dezembro de 2021, também ás 19 horas, na sede

Exonerar, a contar desta, com fundamento do disposto Vital Mestres Construção e Manutenção Predial Ltda - da Secretaria de Cultura, cito o endereço Avenida Bob
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os ME., no valor de R$ 1.293.015,25 (hum milhão duzen- Kennedy s/nº;
nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão de tos e noventa e três mil quinze reais e vinte e cinco cenDiretor Jurídico, Símbolo DAS-3, da Secretaria Munici- tavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e •

Entrega dos certificados de homologação.

pal de Saúde.

Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão •

Chamada da 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL

LAURENCE SILVA ALVES DO NASCIMENTO

Permanente de Licitação as fls. 762/765 e ainda, pare- DE TURISMO.

YASMIM MONTEIRO DE QUEIROZ

ceres da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. •

Apresentação do Regimento Interno da Con-

309/315 e 326 e da Controladoria Geral do Município às ferência.
fls. 769/774.
PORTARIA Nº3590/SEMAD/2021 DE 19 DE NOVEM-

Belford Roxo, 18 de novembro de Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua

BRO DE 2021

2021. publicação.

Nomear, a contar desta, com fundamento do disposto

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

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

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

ALAN LESSA

nomes abaixo relacionados, para exercer o cargo em

Captação de Recursos e Convênios.

Subsecretário Municipal de Turismo
60/80152

comissão de Diretor do Departamento Regional, Símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de Saúde.
LAURENCE SILVA ALVES DO NASCIMENTO

Despacho do Processo nº 52/045/2020 = HOMOLO-

BRUNO DO NASCIMENTO NUNES

YASMIM MONTEIRO DE QUEIROZ

GO a presente Licitação na modalidade TOMADA DE

Secretário Municipal de Cultura

PREÇOS Nº 089/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO

60/69331

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONS-

Hora
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Brasil é a 8ª melhor seleção do planeta em 2021
Dentre os 50 primeiros colocados, somente sete países tiveram desempenho melhor
redação

J

horahmunicipios@gmail.com

á classificada para a
Copa do Mundo, ainda invicta nas Eliminatórias do Qatar-2022 e
na briga para recuperar a
liderança do ranking da
Fifa, a Seleção Brasileira
teve o oitavo melhor aproveitamento do planeta neste ano.
Contando os compromissos válidos pelo qualificatório e pela Copa América, a equipe dirigida por

Divulgação

Tite foi a campo 16 vezes
em 2021 e obteve 12 vitórias, três empates e somente uma derrota (para
a Argentina, em julho, na
decisão do torneio continental).
Isso significa que Neymar, Casemiro, Marquinhos
e cia. conquistaram 81,2%
dos pontos que disputaram.
Dentre os 50 primeiros colocados do ranking da Fifa
na atualidade, somente sete
países tiveram desempenho
melhor.
A maioria dessas sele-

Maioria dessas seleções está na Ásia

Divulgação

Neymar sentiu o problema na última segunda

ções está na Ásia e passou
parte considerável do ano
jogando contra adversários de baixíssima qualidade técnica durante a fase
preliminar das Eliminatórias da AFC.
No total, o top 10 das
seleções de melhor desempenho em 2021 conta com
11 equipes (já que houve
um empate na décima colocação): cinco asiáticas,
três africanas, uma europeia, uma sul-americana e
uma da Concacaf (Américas Central e do Norte).

Neymar tem lesão detectada e vai
desfalcar PSG no próximo jogo
De acordo com as
informações
publicadas pelo jornal francês
“L’Equipe”, o brasileiro 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 Argentina, em San Juan, e
agora também será desfalque para o PSG pelo

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

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

