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Carnaval: Rio pode 
exigir comprovante 
de vacinação 
para turistas

Caveiras do Bope 
botaram pra f***

Bando do traficante Antônio Ilario Ferreira, o Rabicó, se arma contra o Batalhão de Operações Policiais Especiais 
e é massacrado em confronto. Pelo menos três dos mortos não tinham anotações criminais. 

pág.7

CaRnifiCina 

Dez CoRpos são aChaDos no mangue Do salgueiRo 

Carro clonado da Polícia Civil foi apreendido por agentes da Delega-
cia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em sítio do miliciano Danilo 
Dias Lima, na Baixada Fluminense.

Tandera dava rolezinho 
com viatura de ‘puliça’

‘novembro azul’ chega à policlínica 
A unidade Especializada de 

Atenção ao Idoso e a USF Ma-
ria Anésia participam de ações 
em alusão à conscientização 
ao câncer de próstata. Eduar-
do Teixeira conseguiu fazer os 
exames de rotina e elogiou o 
atendimento. Consegui fazer e 
fui atendido na Policlínica do 
Idoso”, disse. 
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por dentro da tecnologia da 
Águas Do Rio 

Prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (primeiro 
à direita), visitou a sede da companhia, no Porto 
Maravilha, e conheceu o Centro de Operações 
Integradas (COI). pág.3
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Baile de Mesquita 
disputa a final 
da Baixada 
Champions League 
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ex-ministros do 
meC pedem 
mudanças na 
direção do inep 
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sérgio moro liga o  
radar para atrair  
Bolsonaristas e 
ainda ex-aliados

pág.6

Agente da Polícia 
Civil surta, invade 
DP e ameaça 
tirar a própria vida 
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homem vai em 
cana depois de 
tentar pôr fogo 
na casa da ex
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O Cheff João Freitas (a direita) 
 e Thaylor Ramos

As empresárias Fernanda Stogmuller 
e Soraya Campos e a Influencer

 e fotógrafa Thais Ramos

As influencers Carolinne Gonçalves e 
Dani Romualdo e mais Keila Campbel

As influencers  (e musa do Flamengo) 
Duda Lima e também 

dançarina Suelen Alves

A influencer Fernanda Barcellos
... e João Freitas e Thaylor 

Ramos com seus convidados

O empresário e influencer Thaylor Ramos (da Agência Sommare) promoveu dia 16 a 
inauguração oficial do Restaurante Avenida Gourmet Gastronomia e Bar, do Cheff e 
proprietário João Freitas, na Travessa França Soares, 14 , no centro de Nova Iguaçu 

(RJ), próximo a Rua dos Cartórios. Agradeço o convite. A seguir, registros da noite do fotó-
grafo Marco Arejo:

Cultura comemora mês 
da Consciência negra

Rafael BaRReTo/pmBR

A Casa da Cultura de 
Belford Roxo promove 
hoje (24), a partir das 
19h, um evento em co-
memoração ao “Mês da 
Consciência Negra”, 
que contará com pales-
tras, apresentação de 
dança, capoeira, teatro, 
artesanato e exposição 
de livros.

O secretário munici-
pal de Cultura, Bruno 
Nunes, destacou que 
Belford Roxo sempre 
esteve envolvido nas 
questões raciais, procu-
rando respeitar os direi-
tos de todos. Ele lembra 

que o município é berço 
de manifestações de es-
tilos musicais, como o 
reggae, por exemplo. 

“Belford Roxo sur-
giu a maior banda de 
reggae do Brasil, a Ci-
dade Negra. Sabemos 
que ao longo dos anos 
a escravidão dizimou 
muitos negros. Até hoje 
há o preconceito enrai-
zado, mas estamos nes-
ta luta para que um dia 
isso acabe. O debate é 
importante e é neces-
sário a participação de 
todos”, avaliou Bruno 
Nunes.

Secretário Bruno Nunes, com Gabriela Vidal, a Menina do 
Milharal, destaca a importância de combater o preconceito

Paralamas do Sucesso sobe 
no palco do Circo Voador 

Divulgação

O Circo Voador re-
cebe o Paralamas do 
Sucesso no próximo 
final de semana. A ban-
da formada por Herbert 
Vianna (voz e guitar-
ra), Bi Ribeiro (baixo) e 
João Barone (bateria) se 
apresenta na tradicional 
lona localizada na Lapa, 
região central do Rio, 
sexta-feira (26), sábado 
(27) e domingo (28), 
com ingressos já esgota-
dos para os dois primei-
ros dias.

Para o último show, 
os bilhetes, ainda em 
primeiro lote e à ven-
da pelo site ”Eventim”, 
estão custando R$ 140, 
mas podem ser adquiri-
dos por metade do preço 
(R$ 70) em caso de es-
tudantes com carteirinha 
comprobatória, menores 
de 21 anos, maiores de 
60 anos e pessoas com 

deficiência, ou median-
te doação de 1kg de 
alimento não perecível 
(exceto sal ou açúcar).

Formada em 1982, 
em Seropédica, na Bai-
xada Fluminense, a ban-
da é considerada uma 
das maiores da histó-
ria da música brasilei-
ra. Entre seus maiores 
sucessos, estão músi-
cas como ”Meu Erro”, 
”Alagados”, ”Óculos”, 
”Lanterna dos Afoga-
dos”, ”Cuide Bem do 
Seu Amor”, entre diver-
sas outras.

Vale lembrar que, 
para acessar o Circo, é 
necessário estar devida-
mente vacinado contra a 
Covid-19 e apresentar o 
comprovante de imuni-
zação, seja a caderneta 
física ou por meio do 
aplicativo ”Conecte-
SUS”.

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone são a alma de 
uma das maiores bandas da história da música brasileira

Os influencers Patrick Andrade, 
Baiano e também cantor Cayo

A dançarina e influencer  
Mari Manhães
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invesTinDo na saúDe 

policlínica e usf maria anésia 
celebram o mês novembro azul 

Rafael BaRReTo/pmBR

Unidades de Belford Roxo participam de ações em alusão à conscientização ao câncer de próstata

A Saúde de Belford 
Roxo está investin-
do em suas unida-

des, insumos e profissio-
nais. Seguindo essa linha, a 
Secretaria de Saúde está re-
alizando diversas ações em 
alusão ao Novembro Azul, 
mês de conscientização ao 
câncer de próstata. Ontem, 
foi dia de levar informação 
aos pacientes da Policlínica 
Especializada de Atenção 
ao Idoso, no bairro Farrula, 
na parte da manhã, e à tarde 
para a USF Maria Anésia, 
Jardim Redentor.

Segundo o administrador 
da unidade, Ezequias da 

Silva Gomes, é uma carac-
terística da Policlínica ter o 
atendimento especializado 
de urologia com uma de-
manda de cerca de 200 pa-
cientes por mês. “Estamos 
marcando durante todo o 
mês. E a partir de hoje abri-
mos a agenda para coleta de 
sangue. Nossa unidade con-
ta com três clínicos gerais, 
dois urologistas, dermato-
logista, geriatra, fonoau-
diólogo, nutricionista, três 
psicólogos, dois assistentes 
sociais, fisioterapeuta, or-
topedista e cardiologista”, 
informou o administrador.

Papel fundamental
A secretária de Envelhe-

cimento Saudável e Qua-

lidade de Vida, Cristiane 
do Sobreira, destacou a 
importância do Novembro 
Azul. “É importante que 
os pacientes tenham tirado 
suas dúvidas e absorvido a 
maior quantidade possível 
de informação com o uro-
logista. A Policlínica tem 
um papel fundamental com 
sua equipe que atende pes-
soas na faixa de 50 anos 
que já devem começar a 
fazer seus exames”, desta-
cou ao lado do diretor das 
Policlínicas e Especializa-
das, Admilson Figueiredo 
da Silva.

“Fico feliz em saber que 
vocês pacientes estão se 
preocupando com a saúde. 
O homem tem o hábito de 

só se cuidar quando está 
em estágio avançado. Ago-

ra com informação e toda 
a estrutura que a saúde do 

município oferece, não tem 
desculpa”, finalizou.antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

A secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, 
Cristiane do Sobreira, destacou a importância do Novembro Azul

Eduardo Teixeira conseguiu fazer os 
exames de rotina e elogiou o atendimento

Para fazer as pales-
tras e tirar dúvidas dos 
pacientes, o urologista 
Fernando Sales falou so-
bre o câncer de próstata. 
“Esse é um tumor muito 
comum no homem e é 
assintomático. Por isso 
é importante fazer o ras-
treio anualmente para 
detectar no início onde a 
chance de cura é maior 
que 90%. Homens negros 
tem maior risco. Então, 

esse procedimento deve 
ser feito mais cedo ainda. 
Os exames PSA e toque 
retal são recomendados 
a partir dos 50 anos e 45 
para quem tem fator de 
risco para ter a doença”, 
explicou Fernando.

Morador da Prata, 
Eduardo Teixeira, 52 
anos, elogiou a rede mu-
nicipal de saúde. “Há 
três meses eu fiz meus 
exames de rotina e só 

faltou a ultrassonogra-
fia. Consegui fazer e fui 
atendido na Policlínica 
do Idoso”, resumiu.

Também estiveram 
presentes no evento o 
assistente social da uni-
dade Fábio Zamberlan, 
a diretora da Farmácia, 
Daniele Dias, a pedago-
ga do Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) Xavantes, Lucia-
na Azevedo e equipe.

RasTReio anualmenTe 
paRa DeTeCTaR no iníCio 

Águas do Rio apresenta tecnologia do Coi ao prefeito de mesquita
A Águas do Rio recebeu 

na última quinta-feira, o 
prefeito de Mesquita, Jorge 
Miranda, e representantes 
do Poder Executivo, na sede 
da companhia, localizada no 
Porto Maravilha. A visita foi 
conduzida pelo coordenador 
Operacional da companhia, 
Aislan Miossi, responsável 
pela atuação nas cidades de 
Mesquita e Nilópolis.

O objetivo do encon-
tro foi conhecer a estrutura 
tecnológica que possibilita 
o monitoramento dos siste-
mas de água e esgoto reali-
zado pelo Centro de Ope-
rações Integradas (COI) da 
concessionária. O COI mo-
nitora, em tempo real, mais 
de mil pontos de distribui-
ção de água e a previsão é 

de que outros dois mil sejam 
instalados em locais estraté-
gicos. Em Mesquita, 13 data 
loggers (sistemas de auto-
mação da pressão d’água) já 
foram instalados em alguns 
bairros da cidade.

Analisar inúmeras 
variáveis como pressão
O gerente de Operações 

do COI, Fábio Coelho, 
apresentou a estrutura ope-
racional do sistema e dos 
equipamentos automati-
zados capazes de analisar 
inúmeras variáveis como 
pressão, vazão, temperatu-
ra, energia e produtos quí-
micos, otimizando a gestão 
dos sistemas de água e es-
goto.  

“Trabalhamos aqui para 

melhoria no abastecimen-
to de água, e para isso, 
contamos com a ajuda da 
tecnologia a nosso favor. 
Os loggers nos auxiliam 
de forma rápida e precisa, 
identificando se em algum 
ponto a água não está ten-
do pressão. Dessa forma, 
detectamos a falta de abas-
tecimento na localidade “, 
esclarece.

Trabalho em parceria  
O prefeito Jorge Miran-

da escutou atentamente 
as apresentações sobre a 
atuação do COI da Águas 
do Rio em seu município. 
Ele sinalizou de maneira 
positiva sobre a iniciativa 
e disponibilizou trabalhar 
em parceria, em busca 

de um melhor serviço de 
abastecimento para a po-
pulação. “Foi muito bom 
conhecer e entender como 
está sendo realizada a atu-

ação do COI em Mesquita. 
A nossa intenção é encon-
trar um meio alternativo 
para que possamos traba-
lhar em conjunto, e assim, 

minimizar os problemas 
com as demandas de vaza-
mento e da falta de abaste-
cimento na nossa cidade”, 
enfatizou o prefeito.

Divulgação

A comitiva do prefeito Jorge Miranda esteve na sede da concessionária para uma visita técnica 

General Hamilton Mourão deve disputar 
governo do Rio de Janeiro em 2022

O vice-presidente Ha-
milton Mourão (PRTB) 
será candidato a governa-
dor do estado do RJ em 
2022. A informação foi 
confirmada à CNN pelo 
presidente da legenda no 
estado, Antônio Carlos 
Santos. Nos bastidores da 
política fluminense os ru-
mores sobre a candidatura 
do general.

“O general Mourão as-
sumiu o protagonismo, a 
liderança de todas as pes-

quisas aqui no Rio de Ja-
neiro, desconsiderando o 
prefeito Eduardo Paes, que 
não deve ser candidato. 
Ele tem vontade, é flamen-
guista doente, tem casa 
aqui, conhece os proble-
mas do Rio de Janeiro, que 
é o segundo maior colégio 
eleitoral”, afirmou Santos 
à CNN.

A situação deixa a re-
eleição do governador 
Cláudio Castro (PL) em 
uma situação bem descon-

fortável. Se por um lado 
ele pode contar com apoio 
de muitos bolsonaristas 
pode estar no mesmo par-
tido que, até o momento, 
deve estar o presidente 
Jair Bolsonaro, por outro 
lado ele perderá parte de 
sua aliança, em especial de 
partidos anti-Bolsonaro, 
como PSDB e Podemos.

Há ainda a possibili-
dade, em uma conjuntura 
com o próprio Castro, de 
Hamilton Mourão vir can-

didato ao Senado. Hoje 
a vaga tem na disputa os 
nomes de Romário (PL) e 
Washington Reis (MBD). 
Se não fizer uma boa com-
posição, até o União Bra-
sil pode acabar fazendo 
uma aliança com Mourão, 
dando tempo de TV, fun-
do partidário e lançando 
Clarissa Garotinho ao 
Senador. Ela, inclusive, 
mostrou que tem potencial 
para a corrida de 2022. 
Chegou a bater 17% das 

intenções de voto nos mu-
nicípios de fora da capital 

e da Região Metropolita-
na.

Divulgação

Rumores da candidatura de Hamilton Mourão só aumentam 
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Momentos depois, Abdul Sami, 
visto no círculo, foi morto a tiros 

emendas ao orçamento 2022 
prevêem R$ 1,3 bi para esferas

O Ministério da Saúde 
foi o principal beneficia-
do pelas emendas apre-
sentadas ao Orçamento 
2022 (PLN 19/21), rece-
bendo R$ 5,5 bilhões de 
emendas individuais e 
R$ 5,3 bilhões de emen-
das de bancada. A van-
tagem é parcialmente 
explicada pela obrigação 
constitucional que depu-
tados e senadores têm de 
destinar metade de suas 
emendas para ações e ser-
viços públicos de saúde. 
Ainda há R$ 3,273 bi-
lhões de emendas indivi-
duais com transferências 
para estados, Distrito Fe-
deral e municípios. Essas 
foram as operações que 
mais cresceram em com-
paração com o Orçamento 
deste ano, quando deputa-
dos e senadores apresen-
taram R$ 1,99 bilhão para 
transferências. O aumen-
to é de R$ 1,282 bilhão. 
Depois da Saúde, os prin-

cipais destinos das emen-
das individuais foram os 
ministérios da Cidadania 
(R$ 425 milhões), De-
senvolvimento Regional 
(R$ 342 milhões), Edu-
cação (R$ 305 milhões) 
e Turismo (R$ 152 mi-
lhões). Entre as emendas 
de bancadas estaduais, 
foram mais beneficiados 
o Desenvolvimento Re-
gional (R$ 3,9 bilhões), 
a Educação (R$ 2,1 bi-
lhões), Infraestrutura (R$ 
2 bilhões), Agricultura 
(R$ 1,7 bilhão), Justiça 
e Segurança Pública (R$ 
865 milhões) e Cidada-
nia (R$ 821 milhões). 
Na comparação das 
emendas individuais para 
2022 com as apresenta-
das neste ano, o programa 
que mais ganhou recursos 
foi a Atenção Primária à 
Saúde, que cresceu de R$ 
2,8 bilhões para R$ 3,2 
bilhões, uma diferença de 
R$ 392 milhões. 

O Rio não registrou mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. 
É a primeira vez que isso ocorre desde o início da pandemia em 
março de 2020. O anúncio foi feito no domingo (22) pela Secre-

taria Municipal de Saúde. 

Mulher que foi estuprada em Bangu, na Zona Oeste do Rio, teve 
dificuldade em fazer exame de corpo de delito e não foi conduzida 
por policiais militares para registrar caso. Polícia Civil investiga 

negligência. 

Um projeto de lei 
aprovado pela Câma-
ra tipifica como crimes 
de abuso de autoridade 
condutas que impeçam 
o livre exercício do jor-
nalismo e define garan-
tias para a liberdade de 
imprensa garantida pela 
Constituição.

Segundo o texto, será 
crime punível com deten-
ção de um a quatro anos 
e multa o ato de apreen-
der, adulterar ou destruir 
material de trabalho ou 
prisão de quem não este-
ja em situação de flagran-
te delito ou sem ordem 
judicial.

livRe exeRCíCio 

punição 

A pena será aplicá-
vel à autoridade que 
atribuir falsamente ao 
jornalista, por exem-
plo, fato definido 
como crime ou fato 
ofensivo à sua reputa-
ção, ofender a sua dig-
nidade ou o decoro; e 
incentivar assédio.

O Departamento Geral de Ações So-
cioeducativas (Degase) começou ontem 
a 1ª edição da Olimpíada do Degase, na 
qual 520 jovens internos, de 10 unida-
des, se enfrentarão em mais de 20 moda-
lidades esportivas. 

auToRiDaDes na lisTa 

olimpíaDa Do Degase 

eDiToRial

As penas serão aumentadas de um a 
dois terços se forem usados elementos 
de caráter sexual ou referentes a raça, 
cor, etnia, religião, orientação sexual, 
origem, gênero ou a condição de pessoa 
idosa ou com deficiência. 

mais Dois TeRços De pena

Uma homenagem mais 
que merecida. Na come-
moração dos 448 anos 
de fundação de Niterói, 
na Região Metropolitana 
do Rio, a cidade ganhou 
inaugurou ontem duas es-
tátuas do humorista Paulo 
Gustavo. Uma retrata o 
ator; outra, sua persona-
gem mais marcante, Dona 

Hermínia. Os dois monu-
mentos ficam no Campo 
de São Bento, em Icaraí, e 
têm 1,82 metro de altura.

Em dezembro será 
inaugurado o Circuito 
Turístico Cultural Pau-
lo Gustavo, que incluirá 
pontos famosos da cida-
de exaltados nas obras do 
comediante. A programa-

ção começou com uma 
missa na Igreja de São 
Lourenço dos Índios, às 
9h, celebrada pelo arce-
bispo emérito da cidade, 
Dom Frei Alano Maria 
Pena. A igrejinha erguida 
pelos índios, com pedras 
e cal, no século XVI, é o 
marco de fundação da ci-
dade.

paulo gustavo ganha duas estátuas 

Divulgação

O presidente da 
Frente Parlamen-
tar dos Aeronau-

tas (FPAer), deputado fe-
deral Jerônimo Goergen 
(PP-RS), defendeu uma 
engenharia como solução 
alternativa que pode impe-
dir o aterramento da Baía 
da Guanabara, no Rio de 
Janeiro. O parlamentar en-
tende que a implantação 
da tecnologia conhecida 
como EMAS (Engineered 
Material Arresting Sys-
tem) ao final das pistas do 
Aeroporto Santos Dumont 
evitaria a judicialização 
do debate.

“Essa discussão se ar-
rastaria por anos nos tri-

bunais. Temos uma alter-
nativa altamente eficaz 
que não agride o meio am-
biente e confere maior se-
gurança para as operações 
aeroportuárias. O EMAS 
garante a parada das ae-
ronaves e salva vidas”, 
destacou o presidente da 
FPAer.

De acordo com o espe-
cialista em segurança de 
voo, Paulo Licati, ao dimi-
nuir a velocidade de uma 
aeronave durante uma saí-
da de pista, o EMAS limi-
ta as lesões potenciais aos 
passageiros, ocasionada 
por uma parada abrupta. 
Isso pode acontecer na 
água ou em terra firme. 
“Em 2016, tivemos um 
incidente aeronáutico que 
ocorreu no Aeroporto de 
LaGuardia, em Nova Ior-

que, que poderia ter se 
tornado um acidente de 
grandes proporções. O 
EMAS ajudou a desace-
lerar a aeronave, salvando 
muitas vidas, inclusive a 
do candidato a vice-pre-
sidente dos Estados Uni-

dos à época, Mike Pence”, 
lembrou Licati. Segundo 
ele, para que o EMAS seja 
implantado no Aeroporto 
Santos Dumont, o edital 
de licitação do terminal 
deve constar a tecnologia, 
sob pena da discussão se 

arrastar por longos anos e 
de forma equivocada.

Congonhas será 
o primeiro da AL 

O Aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo, será 
o primeiro da América La-

tina a receber o EMAS. O 
projeto está sendo realizado 
pela KIBAG Brasil, empre-
sa que integra o consórcio 
vencedor da licitação.

“É algo revolucionário 
para a segurança de voo 
no Brasil. Estamos criando 
uma área de escape cons-
truída com concreto ce-
lular feito à base de vidro 
reciclado. Esse material se 
deforma quando uma ae-
ronave ultrapassa o limite 
final da pista e promove a 
sua desaceleração gradu-
al e segura. Estamos ofe-
recendo uma chance real 
para impedirmos tragédias 
como as que já ocorreram 
no passado”, destacou o 
deputado Jerônimo Goer-
gen, responsável por apre-
sentar a tecnologia ao go-
verno brasileiro.

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Deputado sugere uso de tecnologia 
emas em reforma do santos Dumont

pRojeTo 

RepRoDução 

Solução de engenharia evitaria aterramento da Baía da Guanabara 

Imagem do projeto que utiliza o EMAS apresentado pelo deputado

ESTADOS UNIDOS - Cinco pessoas morreram 
depois que um motorista invadiu um desfile de Na-
tal em Waukesha, no estado de Wisconsin, com um 
veículo SUV em alta velocidade, no último domin-
go nos Estados Unidos. Cerca de 40 pessoas ficaram 
feridas, incluindo crianças que agitavam pompons, 
um grupo de idosas e um padre.

A polícia diz que um agente disparou contra o 
veículo na tentativa de impedir a carnificina e uma 
pessoa foi detida, mas ainda não informou se o inci-
dente tem relação com terrorismo. O hospital infan-
til de Wisconsin disse ter recebido 15 pacientes até 
as 20h, sem o registro de mortes até então. O centro 
médico Aurora disse que 13 pacientes estavam em 
atendimento, incluindo três em estado crítico. Já o 
Hospital Froedtert confirmou ter recebido feridos, 

mas não informou quantos.

O atropelamento
De acordo com a polícia, o carro rompeu barri-

cadas que cercavam o desfile no subúrbio de Mi-
lwaukee, pouco depois das 16h30 (horário local, 
19h30 em Brasília).

Imagens mostram pessoas assistindo ao desfile 
quando o SUV passa em alta velocidade. Testemu-
nhas contaram que o motorista avançou contra o 
desfile atrás de uma banda escolar e também acer-
tou um grupo de idosos.

Uma mulher disse a uma emissora local que o 
carro atingiu um grupo de dança de meninas entre 
9 e 15 anos de idade e contou que a primeira reação 
foi de silêncio, seguida de gritos, correria e ajuda 

aos feridos. 
“Havia pompons e sapatos e chocolate quente 

derramado por toda parte. Tive que ir de um corpo 
esmagado para o outro para encontrar minha filha”, 
relatou Corey Montiho a um jornal local. O grupo 
“Vovós Dançarinas” de Milwaukee confirmou que 
algumas de suas integrantes foram atingidas. Um 
padre, vários fieis e alunos da Igreja Católica de 
Waukesha estão entre os feridos, segundo a porta-
-voz da arquidiocese de Milwaukee, Sandra Peter-
son.

O desfile de Natal em Waukesha é realizado to-
dos os anos no domingo antes do Dia de Ação de 
Graças, com patrocínio da Câmara de Comércio 
da cidade. A 59ª edição do evento tinha como tema 
“conforto e alegria”.

m
un

Do

Motorista joga SUV contra multidão em desfile de Natal 
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Baile de mesquita está 
na decisão do Baixada 

Champions league
Foi um jogo suado. Mas 

de muita atenção por parte 
do Baile de Mesquita que 
jogava com o regulamento 
embaixo do braço e, como 
precisava do empate, fi-
cou no 0 a 0 com o Praça 
da Bandeira e levou a vaga 
para a grande final do Bai-
xada Champions League.

 Os primeiros minutos o 
Praça foi melhor em cam-
po, soube compor seu meio 
campo e buscava alternati-
vas utilizando muito as jo-
gadas pelo meio. Esse fato 
favoreceu o Baile de Mes-
quita que tinha uma zaga 
bem postada, onde não 
passava nada. Para se ter 

uma ideia, o domínio terri-
torial do Praça não chegou 
a exigir do goleiro Werne-
ck muito esforço. Com boa 
atuação da dupla de zaga 
Napu e Lucão, o jogo foi 
aos poucos mudando para o 
Baile que iniciou um ritmo 
favorável.

 Na etapa complementar, 
o quadro se repetiu, mas 
com a diferença do goleiro 
Werneck ter feito duas be-
líssimas defesas.

 O Baile arriscou por três 
vezes, e também parou no 
goleiro meritiense. O tempo 
foi passando e o nervosis-
mo aumentando. No último 
minuto, falta para o Praça 

que a zaga livrou e o placar 
ficou em branco, classifi-
cando o Baile de Mesquita: 
0 a 0.  A euforia tomou con-
ta dos torcedores, jogadores 
e diretores que festejaram a 
classificação. O presidente 
Bruno Lucena ressaltou a 
estreia do time na competi-
ção. “É nossa primeira vez 
e muitos diziam que não 
iríamos chegar. Com muito 

trabalho e humildade, che-
gamos a final dessa grande 
competição. Agora é es-
perar para ver o que Deis 
nos reserva. Vamos seguir 
trabalhando”, disse Bruno 
Lucena.

 O Baile de Mesquita co-
nheceu o seu adversário na 
grande final, será o Pombal, 
que venceu o Barreiro por 1 
a 0. A decisão será realizada 
no dia 5 de dezembro, e terá 

a trabsmissão ao vivo do 
Furando a Rede.

FICHA TÉCNICA
Baile de Mesquita 0 x 0 

Praça da Bandeira
Arbitragem: Diego 

Lourençao
Assistentes: Thiago 

Rosa e Carlos Áquila
Baile de Mesquita: 

Werneck; Júnior Moura, 
Lucão, Napu e Japão; Ítalo, 

Deivid, Jean Cláudio (Oli-
veira) e Geovani; Gabriel 
(Wellington) e Buiú (Le-
andro). Técnico: Moisés.

Praça da Bandeira: Jo-
nathan; Rossales, Ander-
son Pena (Hugo) e Gui-
lherme; Luciano (Café), 
Rian (Wellington Jr), 
Braian e Juninho (Carli-
nhos); Allan e Leonardo 
(Alex). Técnico: Branco 
Padilha.

Com um empate em 1 
a 1 (o Alvinegro venceu 
o primeiro jogo por 3 a 2) 
com o Vasco, o Botafogo 

conquistou a Copa Rio 
Sub-20/Otávio Pinto Gui-
marães. Marcos Dias abriu 
o placar para os Cruzmal-

tinos, mas Wendel deixou 
tudo igual, dando o título 
para os donos da casa. O 
troféu e as medalhas fo-

ram entregues pelo dele-
gado da partida, Rodrigo 
Molina, e o presidente do 
Botafogo, Durcesio Mello.

BoTafogo é o Campeão Da Copa Rio suB-20/opg

liBeRTaDoRes

redação
horahmunicipios@gmail.com

A bola rola para a 
final da Libertado-
res às 17h do dia 

27, mas a preparação do 
Flamengo fora das quatro 
linhas começou há bas-
tante tempo. Amparado 
nas experiências de 2019, 
em Lima, o clube montou 
uma operação de guerra 
para que Renato Gaúcho e 
os jogadores tenham a me-
lhor estrutura possível e só 
precisem se preocupar em 
como vencer o Palmeiras.

O alto nível de exigência 
da época de Jorge Jesus 
foi mantido. O supervisor 

Gabriel Skinner fez duas 
visitas técnicas em Mon-
tevidéu para preparar toda 
a estrutura que será utili-
zada pelos jogadores du-
rante o período na capital 
uruguaia.

Após primeira viagem, 
no início de outubro, a 
principal preocupação 
passou a ser com as aco-
modações dos atletas no 
hotel indicado para Con-
mebol, consideradas abai-
xo do padrão que o time se 
acostumou.

Em Lima, por exemplo, 
local da final de 2019, a 
rede hoteleira é de melhor 
qualidade, e o Flamengo 
teve 100 quartos à dispo-

sição. Em Montevidéu, a 
Conmebol oferece inicial-

mente 53 quartos, mas, 
antes mesmo da semifinal, 

o clube se antecipou e re-
servou mais 15. Por fim, 

conseguiu mais sete e terá 
ao todo 75 quartos - cada 
atleta fica em um aparta-
mento individual.

A Conmebol também 
teve muitas dificuldades 
para organizar o evento 
em Montevidéu, e interna-
mente há a apreensão com 
o risco de os torcedores 
enfrentarem problemas 
decorrentes da pequena 
estrutura no aeroporto, 
oferta de restaurantes, 
rede hoteleira, etc.

Por causa da pouca ofer-
ta de vagas, um voo com 
membros da diretoria só 
vai sair do Rio de Janeiro 
no dia da final, por exem-
plo.

Clube pede diversas modificações no hotel, aparelha academia no estádio do Peñarol e se cerca de cuidados

flamengo tem estrutura montada no 
Uruguai para final da Libertadores

Divulgação

Estádio Centenário, palco da final da Libertadores

Empate sem gols garantiu a equipe mesquitense 
em sua primeira decisão em São João de Meriti

Marcão defende técnicos negros: “não 
podem nos limitar a gestor de grupo”
Além das ações para o Dia 

da Consciência Negra, o Flu-
minense divulgou uma longa 
entrevista com Marcão, que é 
um dos dois únicos técnicos 
negros da Série A do Cam-
peonato Brasileiro e que irá 
doar duas camisas autogra-
fadas para um leilão da CBF 
em prol do Observatório do 
Racismo.

Ao site oficial tricolor, 
Marcão destacou a impor-
tância da luta antirracista no 
futebol. Para ele, descolar o 
esporte da sociedade é fechar 
os olhos para uma realidade 
dura, o que ajuda a explicar 
a pouca presença de treinado-

res negros na elite do futebol 
brasileiro.

“Não era para ser assim. 
Hoje na Série A estamos eu 
e Jair (Ventura, técnico do 
Juventude). Mas a gente sabe 
que há muitos outros muito 
capacitados que poderiam 

estar sentados nestas mesmas 
cadeiras que nós. Mas a gen-
te sempre fala que é um re-
flexo da nossa sociedade. No 
país do futebol, onde a maior 
parte é negra, ainda tem que 
a todo momento reforçar e 
viver isso. No futebol, por 

ser uma paixão, o esporte 
mais praticado no país, acaba 
refletindo o que acontece na 
sociedade. Mas a gente con-
tinua lutando”, afirmou o téc-
nico. Aos 49 anos, o ex-vo-
lante Marcão está apenas no 
início de sua carreira à beira 
do campo. Depois de pen-
durar as chuteiras em 2011, 
ele assumiu como treinador 
do Bangu. Também dirigiu 
o Bonsucesso no Rio de Ja-
neiro e o River, do Piauí. No 
Fluminense, chegou como 
auxiliar técnico e está em sua 
terceira passagem como efe-
tivado no comando da equipe 
profissional.

Marcão é um dos dois únicos técnicos negros da Série A

Divulgação
Com o principal objetivo 

da temporada já alcança-
do, o Botafogo começa a se 
movimentar para planejar 
o ano de 2022. As decisões 
finais ficam para depois da 
Série B, já que a meta agora 
passou a ser o título, mas o 
clube já definiu a estratégia 
para a montagem do elenco 
que disputará a Série A na 
próxima temporada. O foco 
é manter como base o grupo 
que conquistou o acesso e 
fazer contratações pontuais.

Jogadores que tiveram 
destaque na disputa da Série 
B devem permanecer, pelo 
menos é esse o desejo do 
Botafogo, que vai enfrentar 
a concorrência do mercado 

em alguns casos. As conver-
sas por renovação já estão 
em andamento e algumas 
estão perto da definição, 
mas as negociações vão se-
guir ao fim da competição. 
Dois acordos foram conclu-
ídos nas últimas semanas: o 
lateral-direito Daniel Borges 
e o lateral-esquerdo Hugo já 
acertaram a permanência. O 
treinador Enderson Moreira 
também deve ficar. Dos jo-
gadores que tiveram papel 
importante na campanha do 
acesso, sete têm vínculos se 
encerrando ao fim da tempo-
rada: Gilvan, Barreto, Luis 
Oyama, Pedro Castro, Mar-
co Antonio, Warley e Rafael 
Navarro. 

Botafogo planeja 
contratar até dez reforços 
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BosQue Da memÓRia

prefeitura cria Bosque da memória 
em homenagem a vítimas da Covid-19

izabeLLe rodrigUes 

izabellejornalista@outlook.com

A cidade do Rio de 
Janeiro ganhou 
uma nova área 

verde. No domingo (21), 
o secretário de Meio Am-
biente, Eduardo Cavalie-
re, anunciou a criação do 
Bosque da Memória, que 
homenageia as vítimas da 
Covid-19.

O corredor verde fica na 
Alameda Sandra Alvim, no 
Recreio dos Bandeirantes, 
numa área de 2,70 hectares, 
com extensão de 1,38 km. 

A gestão do bosque será 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SMAC), 
por meio da Fundação Par-
ques e Jardins. O espaço faz 
conexão com o Parque Mu-
nicipal Chico Mendes. As 
árvores são identificadas 

com os nomes das vítimas, 
fazendo com que o bosque 
seja um espaço de memória 
e, ao mesmo tempo, de pre-
servação ambiental, com 
as mudas escolhidas pelas 
famílias sob orientação da 
Secretaria de Meio Am-
biente, respeitando o bioma 
local e a vegetação nativa.

“Hoje é um dia muito 
importante e solene, com a 
formalização de um espaço 
que é uma luta antiga aqui 
dos moradores do Recreio 
dos Bandeirantes, que é 
esse corredor verde da Ala-
meda Sandra Alvim. É uma 
área tão gostosa de fre-
quentar, vir com a família, 
trazer os cachorros. Além 
disso, nos últimos meses 
conseguimos, juntos com a 
sociedade civil, consolidar 
aqui o Bosque da Memória. 
O Rio foi a primeira cida-
de do Brasil a aderir a essa 

iniciativa da ONU, que in-
centivou as cidades para 
que plantassem árvores em 
homenagem às vítimas da 
Covid”, disse o secretário 
Eduardo Cavaliere.

O projeto de plantio de 
árvores no espaço começou 
em junho deste ano, quan-
do o local ganhou 180 mu-
das de árvores com o porte 
mais avançado, de aproxi-
madamente três anos cada. 
As mudas plantadas pelos 
amigos e familiares das 
vítimas de Covid-19 são 
de diferentes espécies de 
restinga, como ipê amare-
lo, paineiras rosa e branca, 
aroeiras, pitangas, acero-
las, grumixamas, cajueiros, 
graviolas e pau-brasil.

É uma iniciativa apoia-
da pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma) em 
alinhamento com as ações 

da Década da ONU da Res-
tauração de Ecossistemas 
2021-2030. O Bosque da 
Memória Alameda Sandra 
Alvim faz menção à pro-
fessora de História da Arte 
e pesquisadora da História 
da Arquitetura Religiosa 
Colonial no Rio de Janei-
ro, Sandra Poleshuck Faria 

Alvim.
Familiares e amigos das 

vítimas da Covid-19, que 
participaram dos plantios 
do projeto Bosque da Me-
mória, prepararam uma 
programação especial para 
a data, com atividades va-
riadas em meio à nature-
za. Durante o evento, os 

visitantes tiveram aulas 
de yoga adulto e infantil; 
aula funcional de alonga-
mento; sessões de reiki e 
de auriculoterapia; oficina 
de origami; apresentações 
musicais e piqueniques ao 
ar livre. Os próprios fami-
liares das vítimas serão os 
instrutores das atividades.

Projeto é uma iniciativa apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

Restaurante Amarelinho reabre 
após mais de um ano fechado

Após um ano e dois meses 
de portas fechadas e acumu-
lando prejuízo, o restaurante 
Amarelinho, localizado na 
Cinelândia, na região central 
do Rio de Janeiro, voltou a 
funcionar. Esse é o recome-
ço oficial de uma casa que 
completa 100 anos em 2021 
e faz parte da história polí-
tica e cultural do Rio de Ja-
neiro. Vizinho de locais em-
blemáticos como o Theatro 
Municipal, o Museu Nacio-
nal de Belas Artes, a Câmara 
de Vereadores, a Biblioteca 
Nacional e o Cine Odeon, 

o Amarelinho sempre foi 
reconhecido como ponto de 
encontro da boemia carioca. 
Em suas mesas já passaram 
figuras como Vinicius de 
Moraes, Grande Otelo, Os-
car Niemeyer, Mário de An-
drade e muitos outros.

Inaugurado em 1921, o 
Amarelinho surgiu para 
ser o restaurante ideal para 
quem frequentava a “Nova 
Broadway”. O apelido pre-
tendia descrever a Praça 
Floriano naquela época, um 
local cercado por cinemas e 
pontos culturais.

mães trocam experiências e apoio 
para marcar o novembro Roxo

Uma troca de experiên-
cias com música, sorrisos, 
fotos, algum chorinho de 
neném e muita vontade de 
celebrar. Foram estes os 
componentes do evento 
de confraternização entre 
profissionais do Hospital 
Maternidade Fernando 
Magalhães e mães que 
viveram ou estão vivendo 
a prematuridade de seus 
filhos. Um momento de 
descontração, mas tam-
bém de conscientização, 
no mês em que se come-
mora o Dia Mundial da 
Prematuridade, mês tam-
bém dedicado à pauta, o 
Novembro Roxo.

Entre as causas mais 
frequentes da prematuri-
dade estão as patologias 
maternas, como hiperten-
são arterial e diabetes, ges-
tação de gêmeos e doenças 
infecciosas sexualmente 

transmissíveis. O acom-
panhamento pré-natal é 
fundamental, assim como 
desmistificar as razões da 
prematuridade e propor-
cionar qualidade de vida 
para os bebês por meio do 
atendimento multidiscipli-
nar, que envolve profissio-
nais diversos, como nutri-
cionistas, fisioterapeutas e 

profissionais da enferma-
gem. O Hospital Materni-
dade Fernando Magalhães 
é referência na assistência 
a gestantes em alto risco 
obstétrico, hipertensas, 
com doenças hematológi-
cas e diabéticas, por exem-
plo, do pré-natal ao parto. 
Nele, são realizados em 
média 380 partos por mês, 

a maioria de alto risco ma-
terno. São ao todo 156 lei-
tos. O Complexo Neonatal 
formado por UTI Neonatal 
(18 leitos), Unidade de 
Cuidados Intermediários 
Convencionais (24 leitos) 
e Unidade de Cuidados 
Intermediários Canguru (6 
leitos) é o maior da rede 
municipal.

A Fundação Planetário 
concedeu 200 ingressos aos 
empregados da Comlurb e 
seus familiares como par-
te das comemorações de 
51 anos da instituição. O 
mimo é em reconhecimen-
to à parceria com a compa-
nhia no decorrer dos anos. 
Ganharam as entradas os 
200 primeiros a se inscre-
verem no site do Planetá-
rio.

O evento foi realizado na 
cúpula Carl Sagan, onde o 
visitante, acomodado em 
poltrona reclinada, assistia 
a projeções realizadas por 
projetores optomecânicos, 
através de um intrincado 
sistema de lentes ou fibras 
ópticas, que simulam o céu 
noturno estrelado. O espe-
táculo reproduz o céu real 
com a maior fidelidade 
possível.

garis do Rio ganham 
ingressos de presente no 
aniversário do planetário

Estabelecimento carioca está localizado na Cinelândia

Divulgação

Divulgação

Bosque será o maior corredor de vegetação de restinga da cidade

Evento foi realizado no Hospital Maternidade Fernando Magalhães

Divulgação

Embora os números da 
Covid estejam absoluta-
mente controlados na cida-
de e no estado do Rio, com 
as mortes em franca queda 
e as internações zeradas, a 
Prefeitura do Rio vê com 
preocupação os recentes 
surtos da doença, sobretu-
do em países da Europa e 
nos Estados Unidos.

Com isso em mente, o 
município espera o aval do 
Ministério da Saúde para 
poder exigir o comprovante 
de vacinação para os turis-
tas que visitarem a cidade 
antes e durante o Carnaval.

A intenção da Prefeitura 
foi externada pelo secre-
tário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, durante 
uma audiência pública vir-

tual da Comissão Especial 
do Carnaval da Câmara de 
Vereadores do Rio, pre-
sidida por Tarcísio Motta 
(PSOL).

De acordo com a gestão 
municipal, o pedido já foi 
feito, em outubro, mas o 
Governo Federal ainda não 
se pronunciou sobre a pos-
sibilidade.

Vale lembrar que antes 
do Carnaval, o Rio deve re-
ceber uma boa quantidade 
de turistas para as festas de 
fim de ano.

Atualmente, a Capital 
Fluminense tem 99,9% dos 
adultos vacinados com a 
primeira dose, 95% com 
a segunda dose e 80% dos 
idosos com dose de refor-
ço.

Rio pode exigir 
comprovante de 

vacinação para turistas 
que vierem ao Carnaval

RepRoDução
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Moradores do 
Complexo do 
Salgueiro, em 

São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio, 
encontraram dez cor-
pos no último domingo 
em uma área de mangue 
da comunidade das Pal-
meiras, horas depois de 
uma operação da Polícia 
Militar. Seis dos mortos 
retirados do local por po-
pulares foram identifica-
dos. Destes, apenas um 
não tinha passagens pela 
polícia.

A dificuldade da re-
tirada dos corpos seria 
tão grande que pesso-
as fizeram um mutirão. 
“Estamos precisando de 
homens, moradores que 
podem ajudar. Tem mui-

to morto dentro do mato. 
Muitas pessoas reunidas, 
mas precisamos de mais”, 
pediu uma moradora nas 
redes sociais. “Muito 
conhecido da gente aqui 
morreu. A gente estava 
gritando no mangue para 
ver se consegue tirar, mas 
todos mortos”, relatou 
outra. “As mães estão en-
trando dentro do mangue. 
Com o mangue acima do 
joelho para poder tentar 
puxar os corpos”, conti-
nuou mais uma.

Rabicó chefia favelas 
Segundo a PM, a qua-

drilha que domina as co-
munidades do Complexo 
do Salgueiro, chefiada 
por Antônio Ilario Fer-
reira, o Rabicó, se prepa-
rou para enfrentar o Bope 
(Batalhão de Operações 
Policiais  Especiais). 

Moradores se depararam com os cadáveres horas depois de uma operação policial no último domingo 

Dez corpos são encontrados no 
mangue de favela do salgueiro 

RepRoDução//maRCos poRTo/agÊnCia o Dia

 Os corpos foram retirados pelos próprios
 moradores e envolvidos em lençóis brancosCartaz de procurado de Rabicó, chefe do tráfico do Salgueiro 

A Polícia Militar consi-
dera que a ação do Bata-
lhão de Operações Espe-
ciais (BOPE) no Complexo 
do Salgueiro cumpriu seu 
objetivo de cessar fogo. O 
tenente-coronel Ivan Blaz, 
porta-voz da corporação, 
disse que o Bope foi acio-
nado logo após do sargento 
da PM Leandro Rumbels-
perger da Silva, de 40 anos 
(foto), ser assassinado, 
durante um patrulhamen-
to na região. A escolha do 
grupamento se deu pela 
região de mata onde ocor-
ria os confrontos, além do 

abalo emocional da tropa 
do 7º Batalhão (São Gon-
çalo) que havia perdido 
um colega.

“Foi uma ação neces-
sária. Quando a topa con-
vencional não consegue 
resolver aquela questão, 
há necessidade de acionar 
uma tropa de operações 
especiais. No caso o Bope 
foi a tropa adequada na-
quele momento e terreno. 
Tinha a tropa do 7º Bata-
lhão lidando com a morte 
de um companheiro de 
trabalho e emocionalmen-
te envolvida. Então foram 

retirados totalmente do 
terreno para que outra tro-
pa, mais habilitada para o 
confronto em área de mata 
fosse empregada.

Procedimento 
A corregedoria da PM 

abriu um procedimento 
para investigar se houve 
algum desvio cometido 
pelos militares durante a 
ação. Agentes da correge-
doria acompanham os tra-
balhos da perícia na favela, 
nesta segunda-feira. Mora-
dores relatam haver mar-
cas de tortura e ferimento 

a faca nos corpos dos mor-
tos. A PM classificou essas 
informações como “espe-
culação”.

“Não é a primeira vez 
que resultados que sal-
tam os olhos suscitam 
esse tipo de especulação. 
Já tivemos operações na 
Maré, Jacarezinho e após 
o resultado com grande 
número de mortos alguém 
joga nas redes sociais es-
sas acusações de tortura 
e ferimentos a faca. Para 
que tudo seja feito de for-
ma transparente, a PM 
colocou a corregedoria no 

caso, após uma determi-
nação direta do secretário. 
Estamos concedendo os 
recursos para a DH fazer 
o processo de investiga-
ção, além da perícia. É a 
perícia que sustentará a 
versão apresentada pelos 
policiais”, defende Blaz.

Questionado sobre a in-
vestigação da Polícia Ci-
vil, que apurará se houve 
algum erro dos policiais 
em não acionar a Delega-
cia de Hominídios após os 
confrontos, a PM diz que 
fez um registro ainda na 
noite deste domingo na 

72ª DP (São Gonçalo) e 
que os secretários das pas-
tas se comunicaram sobre 
a ação durante a ação do 
Bope. 

‘neCessÁRia’, Diz poRTa-voz Da pm soBRe a ação 

Um carro clonado da Po-
lícia Civil foi apreendido 
por agentes da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
(DRE) em um sítio do mi-
liciano Danilo Dias Lima, 
o Tandera, em Seropédica, 
na Baixada Fluminense. 
Um suspeito de atuar como 
segurança do criminoso foi 
preso no local e armas foram 
apreendidas. O carro clona-
do tem a inscrição CGPOL 
(Corregedoria Geral de Polí-
cia Civil) e chamou a aten-
ção dos agentes pela perfei-
ção da clonagem. O preso e 
o material apreendido foram 
encaminhados para a Cidade 
da Polícia. 

“Nos já sabíamos que 
o narcomiliciano Danilo 
Tandera fazia uso de viatu-
ras clonadas para seu des-
locamento sem levantar 
suspeitas, mas a qualidade 
do trabalho de falsificação 
realmente nos chamou a 
atenção”, disse o delegado 
Marcus Amim, titular da 
especializada. “Em breve, a 
prisão desse miliciano será 
notícia”, acrescendou.

Na semana passada, a po-
lícia encontrou uma casa do 
miliciano em Santa Cruz, na 
Zona Oeste do Rio. Na mes-
ma ação, os agentes impedi-
ram uma execução de uma 
pessoa que seria queimada 
viva por milicianos na fa-
vela do Jesuítas. Galões de 
combustível que seriam uti-
lizados no homicídio foram 
apreendidos. Com a aproxi-
mação dos policiais, os exe-
cutores fugiram e a vítima 
foi salva e passa bem.

Extremamente violento 
Tandera é responsável 

pelas “franquias” da maior 
milícia do Rio em Seropédi-
ca, KM 32 e do bairro Alvo-

rada, em Nova Iguaçu. Ele 
que ganhou o apelido por ter 
uma tatuagem com o olho de 
Tandera, do desenho Thun-
dercats, chefia a milícia no 
bairro do Jesuítas, em Santa 
Cruz, Manguariba e Palma-
res.

Danilo é conhecido por 
ser extremamente violento e 
“lavar” o dinheiro da milícia 
com cavalos de raça, fazen-
das e outros bens.

A DRE conta com a apoio 
da população para o com-
bate ao tráfico de drogas e 
ao crime organizado e, para 
isso, coloca à disposição o 
telefone (21) 98596-7485 
para denúncias anônimas. 
Sigilo garantido. 

Um fuzil com a logo do Tandera também com a viatura

Divulgação

DRE apreende carro clonado da Civil 
em sítio de miliciano em Seropédica

Armado com duas pis-
tolas, um agente da Po-
lícia Civil invadiu a 82ª 
DP (Centro de Maricá) 
ontem e ameaçou se ma-
tar. O policial Marcello 
Braga Maia, do 4° De-
partamento de Polícia de 
Área (DPA) veio a De-
legacia de Maricá e com 
sucesso conseguiu con-
vencer o homem a não se 
suicidar.

Policiais Civis, poli-
ciais militares e  policiais 
do PROEIS junto com a 
Guarda Municipal ajuda-
ram na ação em conjunto 
que evitou o pior. O po-
licial foi levado para o 
Hospital Municipal Con-
de Modesto Leal para 
ser acompanhado pelo 
psiquiatra.A corporação 
não divulgou o que mo-
tivou o agente a ameaçar 
tirar a prórpia vida. 

Surtado, 
policial civil 
invade DP 
e ameaça 
se matar

Uma embarcação pegou 
fogo no mar de Angra dos 
Reis, no Sul Fluminense, 
na manhã de ontem. Segun-
do informações do Corpo 
de Bombeiros, o incêndio 
aconteceu perto da Ilha do 
Cavaco, na região do Ca-
morim Grande.

Os agentes foram acio-

nados por volta das 11h15 
e conseguiram apagar as 
chamas. Apesar do susto, 
ninguém se feriu. Regis-
tros feitos por moradores e 
postados nas redes sociais 
mostram que a embarcação 
ficou danificada, principal-
mente, na parte da popa — 
parte posterior. 

embarcação pega fogo no 
mar de angra dos Reis

Um homem foi preso por 
violência doméstica, viola-
ção de medida protetiva 
e ameaça ontem em Três 
Rios (RJ). A Polícia Civil 
informou que ele ameaçou 
atear fogo na casa em que a 
ex-companheira mora com 
três crianças.

A vítima já tinha fei-
to uma denúncia na noite 
anterior à prisão dele. O 
homem foi encontrado no 
bairro Habitat. Contra ele 
foi expedido um mandado 

de prisão preventiva, ba-
seado na repetição dos cri-
mes e do comportamento 
agressivo.

A vítima já havia feito 
outras denúncias de agres-
são anteriormente e pos-
suía uma medida protetiva 
contra ele, que também foi 
descumprida. O acusado 
foi levado para a 108ª DP 
(Três Rios) e vai responder 
por lesão corporal, ameaça 
e descumprimento de me-
dida protetiva.

Preso após ameaçar 
incendiar casa da 

ex em Três Rios
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Ex-ministros da Edu-
cação dos governos 
Luiz Inácio Lula da 

Silva, Dilma Rousseff e 
Michel Temer divulgaram 
no domingo (21) uma carta 
com um pedido de mudan-
ças na direção do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), afir-
mando que o órgão “está 
sob ameaça”.

Responsável pela elabo-

ração do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), 
o Inep vive uma crise ins-
titucional após série de 
denúncias de interferência 
política, perseguição aos 
servidores, assédio moral 
e falta de comando técnico.

“Independentemente das 
apurações dos casos gra-
ves, entendemos como in-
sustentável a permanência 
de uma gestão que levou o 
clima institucional a esse 
ponto, e que coloca os ser-
vidores como os responsá-
veis pela crise atualmente 

configurada”, afirma a car-
ta.

Assinam o documento os 
ex-ministros Tarso Genro, 
Fernando Haddad, Aloizio 
Mercadante, Renato Janine 
Ribeiro, Mendonça Filho e 
Rossieli Soares.

Segundo os ex-titulares 
da pasta, a crise do Inep 
“parece ter se tornado in-
sustentável ao nos depa-
rarmos com 37 servidores 
pedindo desligamento de 
cargos ocupados na gestão 
operacional de ações estra-
tégicas”.

CRise no inep

Documento foi assinado por Tarso genro, haddad, aloizio mercadante, Renato janine Ribeiro, mendonça filho e Rossieli soares

izabeLLe rodrigUes 

horahmunicipios@gmail.com

Divulgação

Responsável pela elaboração do Enem é o Inep 

ex-ministros da educação pedem 
mudanças na direção do inep

Principais beneficiados pelo Cadastro 
Positivo têm menos de 30 anos

Os principais beneficia-
dos pelo Cadastro Positi-
vo têm menos de 30 anos, 
segundo informações do 
Banco Central. A faixa 
etária foi a que mais con-
seguiu acesso ao crédito, 
com taxas possivelmente 
menores, nas instituições 
financeiras e lojas varejis-
tas.

O Cadastro Positivo foi 
sancionado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro em 2019 
e começou a valer no iní-
cio do ano passado. Ele 

é um banco de dados que 
reúne informações sobre 
todos os pagamentos reali-
zados pelos consumidores.

Para construir o Cadas-
tro Positivo, as institui-
ções financeiras, o comér-
cio, as concessionárias de 
serviços de água, luz, te-
lefone, por exemplo, cole-
tam os dados das pessoas 
e das empresas e enviam 
para os chamados “bure-
aus de crédito” como SPC 
e Serasa.

Esses “bureaus” cria-

ram uma pontuação. 
Quanto mais alta, maior é 
a possibilidade de acesso 
ao crédito com taxas de 
juros diferenciadas.

De acordo com o Banco 
Central, o Cadastro Posi-
tivo gerou uma mudança 
média na situação de 59% 
dos clientes bancários, que 
passaram para uma faixa 
de risco menor de crédito 
do que eles possuíam an-
teriormente. Ao mesmo 
tempo, porém, outros 16% 
migraram para um pata-

mar mais elevado. Ainda, 
segundo o BC, as insti-
tuições não financeiras, 
como, por exemplo, lojas 
do comércio varejista, já 
realizam mais consultas 
ao Cadastro Positivo do 
que aos bancos.

“O Cadastro Positivo 
já é uma realidade (...) A 
base de dados [do Cadas-
tro Positivo] já é imensa 
de pessoas com ‘score’ de 
crédito”, afirmou o diretor 
de Regulação do BC, Otá-
vio Damaso.

Tribunal de justiça libera consulta a processos 
pela liberdade de negros escravizados

O Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ) 
liberou a consulta onli-
ne de 1.360 documentos 
que contam as histórias de 
luta, dor e resistência de 
escravizados no Brasil. O 
lançamento faz parte das 
atividades pelo Dia Nacio-
nal da Consciência Negra, 
celebrado no dia 20.

Os processos comple-
tamente digitalizados for-
mam o acervo do Arquivo 
Central do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janei-
ro, que pode ser visitado 
pela internet, no terminal 
de consulta localizado no 
portal do Museu da Justiça.

Os documentos ajudam 
a desvendar como ocor-
riam as disputas judiciais 
pela liberdade e por digni-
dade de negros ex-escravi-

zados.
“Diferentemente do que 

era ensinado nos antigos li-
vros de História, que apre-
sentavam os trabalhadores 
escravizados como seres 
que aceitavam como defi-

nitiva sua condição de ca-
tivo, o acervo histórico do 
Poder Judiciário comprova 
o protagonismo dos escra-
vizados na luta por liber-
dade e melhores condições 
de vida, em uma sociedade 

marcada pela estratificação 
social, definida no ordena-
mento jurídico de então”, 
ressaltou Gilmar de Almei-
da Sá, chefe do Serviço de 
Acervo Textual e Audiovi-
sual e de Pesquisas Histó-
rias (SEATA) do TJRJ.

Mais de 4 milhões de 
pessoas escravizadas fo-
ram traficadas da África 
para o Brasil ao longo dos 
anos. Só no Rio de Janei-
ro, principal porto e entre-
posto durante os períodos 
colonial e imperial, cerca 
de 2 milhões de escravi-
zados chegaram em navios 
negreiros, de onde eram 
comprados e levados para 
diversas cidades do país.

Segundo especialistas, 
o Rio chegou a ter 46% de 
sua população composta 
por escravizados.

Na disputa para se ca-
cifar como candidato da 
terceira via ao Palácio do 
Planalto, o ex-ministro 
Sérgio Moro, que se filiou 
ao Podemos, tenta atrair 
apoiadores do presidente 
da República. Entre os go-
vernadores, um dos nomes 
no radar é Ratinho Júnior 
(PSD), do Paraná.

Aliado de primeira 
hora, desde a eleição de 
2018, Ratinho dá sinais, 
às vésperas do ano elei-
toral, de que pode rom-
per com o bolsonarismo e 
apoiar Moro, a depender 
das alianças nacionais do 
PSD. O paranaense man-
tém conversas com o Po-
demos, dentro da estraté-
gia de lançar a candidatura 
de Álvaro Dias (Podemos) 

ao Senado com o seu 
apoio.

Há cerca de um mês, a 
insatisfação da base bolso-
narista com Ratinho ficou 
evidente durante um even-
to ao lado do presidente. 
Ao discursar, foi vaiado 
ininterruptamente, o que a 
equipe do governador in-
terpretou como um alerta 
sobre a relação com Bol-
sonaro.

O PSD ainda estuda se 
lança o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco 
(MG), ao Planalto ou se 
fecha apoio a outro can-
didato. Enquanto o PSD 
não define a estratégia na-
cional, Ratinho se aproxi-
ma do Podemos, mas não 
descarta uma chapa puro-
-sangue no estado.

moro busca apoio de 
aliados de Bolsonaro 
e da terceira via para 

a eleição em 2022

mais de 2 milhões de vacinas contra Covid 
doadas pelos eua chegam ao Brasil

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, anun-
ciou no domingo (21) a 
chegada de mais de dois 
milhões de doses de vaci-
nas contra a Covid-19 que 
foram doadas pelos Esta-

dos Unidos ao Brasil.
O avião com os imu-

nizantes pousou no Ae-
roporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas 
(SP), segundo a Receita 
Federal.

“Agradeço pela par-
ceria”, escreveu em uma 
rede social o ministro. 
Queiroga não especifi-
cou de qual fabricante é o 
imunizante.

Os EUA já doaram di-

retamente três milhões de 
vacinas da Janssen con-
tra a Covid-19 ao Brasil, 
em junho. Na época, foi 
o maior número de doses 
distribuídas pelos EUA a 
qualquer país.

Divulgação

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

Divulgação

Rio chegou a ter 46% da população escravizada

Divulgação

Entre os governadores na mira do ex-juiz está Ratinho Júnior
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Pai pedala 1,4 mil km para ver filho 
se formar em academia do exército

aRQuivo pessoal

joRnaDa 

pedro figueiredo passou por são josé dos Campos em seu 18° 
dia de percurso, antes de seguir para a aman, em Resende 

Um homem está 
percorrendo 1,4 
mil km de bici-

cleta para homenagear 
o filho, que se forma na 
Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman), 
em Resende, no Rio de 
Janeiro. Pedro Figueiredo, 
63 anos, passou em São 
José dos Campos, onde 
foi acolhido por morado-
res em seu 18° dia de per-
curso, antes de seguir para 
o destino final.

Ele conta que o filho, 
Agostinho Figueiredo, 25, 
tentou por três anos passar 
na academia. Depois de 
aprovado, ele prometeu ao 
filho que se ele se formas-
se, iria de bicicleta para 
sua formatura, que aconte-
ce no dia 27 de novembro.

O aposentado é de Por-
to Alegre, no Rio Grande 
do Sul, e saiu no dia 4 de 
novembro de casa com 
destino a Resende, no Rio 

de Janeiro. Pedro conta 
que anda de bicicleta há 
décadas e para o desafio 
pedala uma média de seis 
horas por dia a 15 km/h. O 
cálculo foi feito para que 
chegue ao destino final em 
tempo.

Grupo 
de WhatsApp

Pedro criou um grupo 

no WhatsApp onde tem 
mais de 130 pessoas en-
tre amantes de bicicletas 
e curiosos que há 18 dias 
acompanham sua jornada. 
Ao longo do percurso, co-
nheceu pontos turísticos 
na rota, como a avenida 
Paulista e o Museu de Arte 
de São Paulo (Masp).

No grupo, ele também 
recebe ajuda de pessoas 

que se oferecem para dar 
a ele comida e estadia. 
Nesse modelo, já esteve 
na casa de 13 famílias, 
uma delas de São José dos 
Campos, de onde parte 
nesta segunda-feira.

“Essa jornada tem me 
mostrado que as pesso-
as ainda estão dispostas 
a ajudar. Pessoas que eu 
nem conheço tem me aco-

lhido e transformado essa 
homenagem para o meu 
filho possível”, conta.

Depois da formatura, o 
jovem vai ser encaminha-
do para o Pará, de onde 
segue na carreira militar. 
Pedro conta que o filho 
tem acompanhado sua jor-
nada pela rede social. “Ele 
aguarda a minha chegada 
e vai ser muito emocio-

nante ver ele depois de 
todo nosso esforço juntos 
se formar no que ele so-
nhou para ele”.

A próxima parada é 
Aparecida, onde tam-
bém conhece o Santuário 
Nacional. Depois, segue 
para Resende. A previ-
são é de Pedro chegue a 
Aman amanhã quarta-fei-
ram(24). 

antonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Angra dos Reis recebe a edição 
Costa Verde de fórum sobre turismo 

Angra dos Reis recebe 
hoje (24) mais a edição 
Costa Verde do Fórum 
Regional do Turismo Flu-
minense. O encontro vai 
acontecer de 9h às 18h, 
no Hotel SPA Serenar, na 
Ponta do Partido. O even-
to é promovido pelo Go-
verno do Estado do Rio de 
Janeiro, através da Secre-
taria de Estado de Turis-
mo (Setur-RJ) e da Com-
panhia de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TurisRio).

A ideia é unir lideranças 
públicas municipais, esta-
duais e a iniciativa priva-
da das cidades do interior, 

com o objetivo de debater 
ideias para desenvolver a 
atividade turística no inte-
rior fluminense. O evento 
será conduzido pelo secre-
tário estadual de Turismo, 

Gustavo Tutuca.
O evento é uma das 

iniciativas do programa 
“Turismo RJ + Perto”, que 
tem o objetivo de unir for-
ças para o desenvolvimen-

to do turismo na retomada 
das atividades neste perío-
do de avanço da vacinação 
e também um planejamen-
to pós-pandemia.

Na ocasião, será assi-
nado um termo de coo-
peração entre o Governo 
do Estado e prefeituras da 
região. Equipes da Setur-
-RJ/TurisRio estarão à 
disposição para atender 
assuntos relacionados ao 
Cadastur e ao Programa 
Estadual de Artesanato, 
entre outras iniciativas. O 
evento conta também com 
apresentações culturais e 
experiências gastronômi-
cas.

Angra dos Reis recebe fórum estadual de turismo hoje 

Daniel R. CaRneiRo/Divulgação

usf de porto Real
celebra novembro azul
No Novembro Azul, 

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, re-
alizou evento para lembrar 
a celebração e reforçar a 
conscientização.

As atividades foram 
desenvolvidas pela enfer-
meira Jayce de Carvalho 
Pezzana, que realizou uma 

palestra; Dra Letícia An-
drade Vicente Villas Boas, 
na triagem e Dra Fracisle-
ne Almeida Ferreira, mé-
dica proctologista.

Desde o começo do 
mês, segundo a Secretaria 
de Saúde, SMS as USFs e 
demais unidades de saúde, 
nos mais diversos bair-
ros, inclusive o Centro de 
Diagnóstico e Tratamento, 
têm realizado eventos com 
cartazes, palestras infor-
mativas e decoração alusi-
va ao Novembro Azul. 

Equipe da Unidade de Saúde da Família realizou evento 
para reforçar a conscientização

Divulgação/pmi

Em um momento marca-
do por muita alegria e emo-
ção, a paróquia de São José 
recebeu no último domingo 
(21) as chaves da Capela 
Nosso Senhor dos Passos. 
A Cerimônia aconteceu em 
frente a Capela e as chaves 
foram entregues pelo pre-
feito Silvano Rodrigues ao 
representante da paróquia, 
Padre José Flávio Centro.

A entrega aconteceu 
após a aprovação da lei nº 
1.179/21, que autorizou 
o município a permutar 
a área da Prefeitura onde 
se localiza a Capela Nos-
so Senhor dos Passos, no 
Centro, construída há mais 
de 150 anos, pela área da 
Mitra Diocesana de Barra 
do Pirai – Volta Redonda, 

onde está localizado a UBS 
Maromba e o largo em 
frente à Igreja São Miguel 
Arcanjo.

A programação, organi-
zada pela Paróquia, contou 
com uma procissão, com 
saída da Matriz até a Ca-
pela, oração do terço pelos 
fiéis e logo após a entrega 
da chave e homenagens.

“Esse é um momento 
muito especial para todos 
nos moradores de Itatiaia, 
porque a preservação des-
sa Capela é a preservação 
da Cultura e da História do 
nosso município e por isso 
estamos muito felizes em 
poder participar desse mo-
mento tão importante para 
todos nós”, disse o prefeito 
Silvano Rodrigues.

itatiaia entrega 
chaves de capela a 

paróquia de são josé

As chaves foram entregues pelo prefeito Silvano 
Rodrigues ao representante da paróquia

Divulgação/pmi

Pedro Figueiredo faz de Porto Alegre a Resende de bicicleta para acompanhar a formatura de Agostinho na Academia Militar das Agulhas Negras 
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ingredientes

modo de preparo

soRveTe ameRiCano

6 colheres (sopa) de acho-
colatado/6 colheres (sopa) 
de leite/4 ovos/1 lata de lei-
te condensado/1 e 1/2 litro 
de leite/8 colheres (sopa) de 
açúcar
1 lata de creme de leite sem 
soro.

Misture bem o achocolatado 
juntamente com as 6 colhe-
res de leite/Coloque em uma 
forma de buraco e leve ao 
congelador.
1º CREME:

Em uma panela coloca as ge-
mas, o leite condensado e o 
leite.
Leve tudo ao fogo para en-
grossar.
Deixe esfriar e bate no liqui-
dificador.
2º CREME:

Numa vasilha bata as claras 
em neve e o açúcar até obter 
consistência de suspiro.
Misture o creme de leite e 
mexa devagar para não per-
der o suspiro.
Misture os dois cremes e co-
loque na forma.
Leve novamente ao congela-
dor por volta de 6 horas.

2 cebolas em fatias grossas/2 
pimentões verdes/3 verme-
lhos e cinco amarelos/5 toma-
tes sem sementes/4 dentes 
de alho/2 colheres de sopa 
rasa de páprica picante/2 kg 
de posta branca cortadas em 
cubos e cozidas em agua e 
temperos básicos/1 kg de lin-
guiça fininha cortada em três 
partes cada gomo/4 batatas 
grandes pré fritas em palitos 
grandes/Folhas de louro, sal 
e pimenta a gosto.

ingredientes

modo de preparo

Cozinhe a cebola o alho os 
tomates a páprica e os pi-
mentões em aproximada-
mente 1/2 litro de água e sal 
até amolecer os pimentões.
Bata tudo no liquidificador, 
volte a panela acrescente a 
carne já cozida e ferva em 
fogo baixo.
Leve a linguiça ao fogo em 
uma panela com meia xíca-
ra de água e deixe ferver até 
secar água e a linguiça, fritar 
em sua própria gordura.
Incorpore a carne que está 
no fogo.
Acrescente as folhas de louro 
o sal e a pimenta e as batatas 
pré fritas.
Deixe ferver bem, sirva com 
arroz branco e farofa.

CaRne De CheiRo

Danoninho CaseiRo

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite/200 
g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó, sabor 
morango.

ingredientes

modo de preparo

Em um liquidificador, bata to-
dos os ingrediente até obter 
uma consistência cremosa.
Dispense a mistura em um re-
cipiente e leve à geladeira até 
que esteja firme.

10 ENTRETENIMENTO

paulo gustavo é homenageado com 
duas estátuas na cidade onde nasceu

Paulo Gustavo e 
Dona Hermínia foram 
homenageados com 
dois monumentos 
na cidade natal do 
humorista, Niterói, 
no Rio de Janeiro. 
As estátuas foram 
inauguradas ontem 
e estão em um 
dos principais 
pontos turísticos do 
município. 

Paulo Gustavo 
recebeu mais 
homenagens na 
cidade onde nasceu, 
Niterói, na Região 
Metropolitana no 
Rio de Janeiro. O 
humorista, falecido 
há seis meses por 
complicações da 
Covid-19, é retratado 
em duas estátuas, que 
foram inauguradas 

ontem, durante o 
aniversário de 448 
anos do município.

O primeiro 
m o n u m e n t o 
apresenta o ator em 
um dos looks mais 
populares, com 
blazer e chapéu. 
O segundo é uma 
homenagem à 
Dona Hermínia, 
personagem mais 
famosa da carreira de 
Paulo Gustavo. As 
estátuas tem 1,82m, 
altura aproximada do 
comediante, que, em 
2012, declarou ter 
1,80m. As imagens 
estarão abertas para 
visitação pública em 
um dos pontos mais 
famosos da cidade, 
o Campo de São 
Bento.

Roberto Carlos: ‘calhambeque’ do rei dá pane seca 
e internautas brincam: ‘foi o preço da gasolina’
Roberto Car-

los passou 
por um per-

rengue no último 
fim de semana no 
Rio de Janeiro. O 
carro do cantor fi-
cou sem combus-
tível e ele precisou 
deixar o veículo na 
rua. Antes de ser 
socorrido por mem-
bros da equipe, o 
rei foi flagrado por 
muitos fãs surpre-
endidos pela rara 

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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aparição pública. O 
vídeo viralizou on-
tem. Roberto Carlos 
enfrentou proble-
mas ao circular com 
o carro pela cidade 
do Rio de Janeiro no 
último fim de sema-
na. O automóvel do 
rei, que perdeu o fi-
lho Dudu Braga nos 
últimos meses, fi-
cou totalmente sem 
combustível e ele 
teve que estacionar 
no meio da rua.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

filhos de andressa suita chamam atenção 
em fotos com a mãe: ‘parecem gêmeos’

Andressa Suita 
exibiu a beleza 
dos filhos, frutos 
do casamento com 
Gusttavo Lima, 
e encantou os 
internautas. 

Andressa Suita 
publicou fotos 
com Gabriel (4) e 
Samuel (3), frutos 
da relação com 
Gusttavo Lima, no 
Instagram e encantou 
a web. A modelo 
surgiu em momento 
descontraído com 
os filhos ao posar 
usando uma bolsa 

da grife Chanel. “A 
interação deles pra 
foto é maravilhosa”, 
disse a influencer na 
legenda da postagem 
ontem.

Nos comentários, os 
seguidores elogiaram 
as crianças. “Lindos 
demais!!!!”, falou 
Lorena Carvalho, 
mulher do cantor 
Lucas Lucco. “Quanta 
beleza em uma 
foto só”, observou 
uma fã. “Faltou o 
paizinho para ficar 
mais perfeita ainda”, 
disparou um usuário.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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Não jogue lixo 
nas ruas. 

A população 
agradece!

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pe-
daços.

Coloque em uma pa-
nela de pressão o frango 
e os ingredientes, menos 
o colorau e cozinhe por 
20 minutos em fogo alto.

Abra a panela com cui-
dado (não esqueça de ti-
rar a pressão), coloque o 
colorau e uma pitada de 
sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo do 
seu fogão em fogo mé-
dio.

Bom apetite!

fRango De panela De 
pRessão sem Água

ingredientes

modo de preparo

CaRne moíDa Com 
BaTaTa simples

500 g de carne moída/3 
colheres de óleo/2 den-
tes de alho/1 cebola mé-
dia picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha ou 
carne/4 batatas cortadas 
em cubo/tempero ver-
de/1 colher de colorau.

Coloque o óleo e a cebola até 
a cebola murchar e perder 
um pouco de água
Em seguida o alho e colorau.
Coloque a carne até ela se 
soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o table-
te de tempero.
Assim que estiver dissolven-
do o tablete, coloque a batata 
com um pouco de água, tam-
pe a panela
Logo em seguida, veja se a 
batata está mole e acrescen-
te o tempero verde.

ingredientes

modo de preparo

galinha Com QuiaBo

680 g de molho de toma-
te/1/2 litro de água
600 g de galinha cortada 
em pedaços/1 cebola in-
teira picada/3 dentes de 
alho/4 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g de 
quiabo picado em rode-
las/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, a 
água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os pe-
daços da galinha com o alho 
e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, com 
cuidado para ele não babar.
Cubra com o caldo até que 
passe dois dedos do nível 
dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao res-
tante do que foi preparado 
com o molho e despeje sobre 
a galinha.
Misture tudo e deixe mais 3 
minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com arroz 
branco.

GABARiTO DE puBLiCAÇÃOGABARiTO DE puBLiCAÇÃO
C & M CONSTRUÇÃO CIVIL E PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS EIRELI, CNPJ nº 03.804.482/0001-20, torna públi-
co que recebeu da PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO 
JOÃO DE MERITI a Licença Municipal de Instalação nº 
0184/2021, com validade até 30 de junho de 2023, para 
Projeto de Reforma da Praça Jumbo, abrangendo o ende-
reço da rua Luci Barbosa com Major Nei Brito- Jardim Noia  
– São João de Meriti. (Processo nº 6692/2021).

Prefeitura Municipal de São João de Meriti
Av. Presidente Lincoln, 899, Vilar dos Teles
São João de Meriti – RJ  CEP 25.550-200

C & M CONSTRUÇÃO CIVIL E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 03.804.482/0001-20, 
torna público que recebeu da PREFEITURA DA CIDA-
DE DE SÃO JOÃO DE MERITI a Licença Municipal 
de Instalação nº 0185/2021, com validade até 15 de 
julho de 2023, para Projeto de Reforma da Praça Vale 
da Simpatia, com área total de 901m2, abrangendo o 
endereço da rua Francisco Antônio de Oliveira com rua 
Encantado – Vilar dos Teles – São João de Meriti. (Pro-
cesso nº 6692/2021).

Prefeitura Municipal de São João de Meriti
Av. Presidente Lincoln, 899, Vilar dos Teles
São João de Meriti – RJ  CEP 25.550-200

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO

COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

22 DE nOVEMBRO DE 2021 puBLiCADO EM 
23/11/2021

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, 
CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COnVÊniOS

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0086/2021

COnTRATO n°: 089/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

COnTRATADA: CONSTRUTEC, MANUTENÇÃO, 

CONSTRUÇÃO E REFORMAS   EIRELI.

OBJETO: EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ NI-

VELAMENTO DE TAMPÕES E GRALHAS. REPARO 

DE MEIO-FIO E CALÇADAS NOS LOGRADOUROS 

DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.

VALOR: R$ 7.889.152,29 (SETE MILHÕES, OITOCEN-

TOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUETA E 

DOIS REAIS E VINTE E NOVE   CENTAVOS).

pRAZO: 12 (DOZE) MESES.

pROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002

ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.51.00

nOTA DE EMpEnHO: 874/2021.

FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 

DATA DE ASSinATuRA: 29 de OuTuBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

ExTRATO DE COnTRATO

pROCESSO: 52/0207/2021

COnTRATO n°: 090/SEMOCAp/2021
COnTRATAnTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

COnTRATADA: SÃO MIGUEL REI EIRELI.

OBJETO:  EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRU-

ÇÃO DE PRAÇA NARUA TANCREDO NEVES, S/N, 

BAIRRO TERRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE BEL-

FORD ROXO/RJ.

VALOR:  R$ 348.122,21 (TREZENTOS E QUARENTA 

E OITO MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE 

E UM    CENTAVOS).

pRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

pROGRAMAS TRABALHO: 1.15.039.1004

ELEMEnTO DESpESA: 4.4.90.51.00

nOTA DE EMpEnHO: 903/2021.

FunDAMEnTO: Lei 8.666/93. 

DATA DE ASSinATuRA: 17 de nOVEMBRO de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, projetos,

Captação de Recursos e Convênios.

Despacho do processo nº 52/0224/2021 = HOMOLO-
GO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE pREÇOS nº 090/2021, cujo objeto é COnTRATA-
ÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO RAMO DE 
COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO DE OBRA 
DE COnSTRuÇÃO DE uMA pRAÇA SiTuADA nA 
RuA BORiS S/n – BAiRRO pARQuE SuÉCiA nO 

MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO/RJ., adjudicando 

seu objeto a empresa: REFESTOS Construções Ltda., 

no valor de R$ 331.293,32 (trezentos e trinta e um mil 

duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) 

conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de 

adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Per-

manente de Licitação as fls. 572/575 e ainda, parece-

res da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. 

196/203 e da Controladoria Geral do Município às fls. 

579/584.

                           

Belford Roxo, 22 de novembro de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
-Secretário Municipal de Obras, projetos e Capta-

ção de Recursos e Convênios-

Despacho do processo nº 52/0250/2021 = HOMO-
LOGO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TO-
MADA DE pREÇOS nº 083/2021, CuJO OBJETO É 
COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO 
DE OBRA DE COnSTRuÇÃO DE pRAÇA SiTuADA 
nA RuA AnAJÁS = BAiRRO HiTERLÂnDiA nO Mu-
niCipÍO, BELFORD ROxO/RJ., adjudicando seu ob-

jeto a empresa: CD Empreendimentos e Construções 

Ltda = EPP., no valor de R$ 671.537,49 (seiscentos e 

setenta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e qua-

renta e nove centavos) conforme Ata de julgamento/

mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adju-

dicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 

965/968 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria-

-Geral do Município em fls. 205/211 e da Controladoria 

Geral do Município às fls. 972/977.                           

                            

  Belford Roxo, 22 de novembro de 2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
-Secretário Municipal de Obras, projetos e Capta-

ção de Recursos e Convênios-

Despacho do processo nº 52/0252/2019 = HOMO-
LOGO a presente LiCiTAÇÃO na modalidade TO-
MADA DE pREÇOS nº 035/2021, CuJO OBJETO É 
COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO 
DE OBRAS DE COnSTRuÇÃO DA pRAÇA MOnTE 
DAS OLiVEiRAS nO BAiRRO WOnA – BELFORD 
ROxO – RJ., adjudicando seu objeto a empresa: CMG 

REFORMAS COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMEN-

TOS LTDA-EPP, no valor de R$ 481.249,54 (quatrocen-

tos e oitenta e um mil duzentos e quarenta e nove reais 

e cinquenta e quatro centavos) conforme Ata de julga-

mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de 

Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as 

fls. 1313/1323 e 1339/1341 e ainda, pareceres da Dou-

ta Procuradoria-Geral do Município em fls. 959 e 1081 e 

da Controladoria Geral do Município às fls. 1348/1349.

                           

                              Belford Roxo, 22 de novembro de 

2021.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
-Secretário Municipal de Obras, projetos e Capta-

ção de Recursos e Convênios-

SECRETARiA MuniCipAL DE FAZEnDA

Decisões proferidas na 102ª Sessão da Junta de 

Recursos Fiscais em 08/10/2021

Recurso nº 0001-2021. - Processos nº 05/6468/2016 e 

nº 05/2457/2016 - Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A - 

Recorrida: FAZENDA MUNICIPAL - Relator: Francisco 

Eduardo dos Santos Gomes - DECISÃO: Acordam os 

membros do colegiado da Junta de Recursos Fiscais 

- JRF, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

voluntário, nos termos do voto do Relator. EMENTA: 

TRIBUTÁRIO. ISSQN. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. 

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. 

PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. TARIFAS 

INTERBANCÁRIAS. SERVIÇOS CONGENERES. 

OPERAÇÕES SUJEITAS À INCIDÊNCIA DO 

ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. 

UNANIMIDADE.

Recurso nº 0002-2021. - Processos nº 05/2260/2016 

- Recorrente: FAZENDA MUNICIPAL - Recorrida: 

RAV MAVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME - Relatora: 

Silmária Berriel Félix - DECISÃO: Acordam os membros 

do colegiado da Junta de Recursos Fiscais - JRF, por 

unanimidade, em dar provimento ao recurso de ofício, 

em partes, nos termos do voto da Relatora. EMENTA: 

BASE DE CÁLCULO ITBI. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. 

VALOR VENAL. DIVERGÊNCIA DE BASE DE 

CÁLCULO ENTRE A AVALIAÇÃO FISCAL E VALOR 

DE VENDA REAL. ARBITRAMENTO. RECURSO DE 

OFICIO PROVIDO EM PARTES. UNANIMIDADE.

Recurso nº 0003-2021. - Processos nº 05/0106/2021 

e nº 05/0004/2020 - Recorrente: BANCO DO BRASIL 

S.A - Recorrida: FAZENDA MUNICIPAL - Relator: 

Mauro José Ribeiro de Souza - DECISÃO: Acordam os 

membros do colegiado da Junta de Recursos Fiscais - 

JRF, por unanimidade, em negar provimento ao recurso 

voluntário, nos termos do voto do Relator. EMENTA: 

ISSQN. CONTRATO DE SERVIÇOS EM LOTES. 

VALORES REFERENTES A SERVIÇOS EXECUTADOS 

EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL INCLUÍDOS EM 

ÚNICA NOTA FISCAL. FATO GERADOR DE ISSQN. 

LOCAL DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. NÃO 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

PELA FISCALIZAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO 

PROVIDO.  UNANIMIDADE.

Recurso nº 0004-2021. - Processos nº 05/6936/2015, 

nº 05/6324/2014 e nº 05/6504/2013 - Recorrente:  

FAZENDA MUNICIPAL – Recorrida: SEBASTIÃO LUIZ 

MARTINS DA SILVA 01613142790 Relator: Edson 

Pinheiro Gomes - DECISÃO: Acordam os membros 

do colegiado da Junta de Recursos Fiscais - JRF, 

por unanimidade, em dar provimento ao recurso de 

ofício, nos termos do voto do Relator. EMENTA: 

MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO À NOTIFICAÇÃO. 

FORMALIDADE DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS. 

RECURSO DE OFICIO. RECURSO DE OFÍCIO 

PROVIDO. UNANIMIDADE.

Glaucio Pacheco dos Santos Farias

presidente da Junta de Recursos Fiscais – JRF
Matrícula 11/54.593
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Catar celebra 
marco de um ano para 

a Copa do mundo

Uma cerimônia na 
orla de Doha ce-
lebrou o marco 

de um ano para a Copa do 
Mundo de 2022. O evento 
do Comitê Organizador 
Local e da Fifa projetou, 

no domingo (21), luzes no 
local mais turístico do país 
e inaugurou uma contagem 
regressiva de 365 dias para 
o Mundial, que começa-
rá em 22 de novembro do 
ano que vem, em formato 
de uma ampulheta.

A organização da Copa 
anunciou nas redes so-

ciais que todos os oito 
estádios que serão utiliza-
dos no megaevento estão 
concluídos, incluindo o 
de Lusail, palco da final, 
que ainda estava na fase 
final de obras nas últimas 
semanas. A construção te-
ria terminado, mas ao re-
dor do local ainda há uma 

série de intervenções a 
serem feitas para infraes-
trutura.

O presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, esteve 
presente na cerimônia des-
te domingo e foi pergun-
tado por jornalistas sobre 
as denúncias sobre desres-

peito aos direitos humanos 
de trabalhadores nas obras 
não só dos estádios, mas 
de infraestrutura em todo o 
país. Ele afirmou que “hou-
ve muitos avanços” nos 
problemas existentes.

“A Fifa tem trabalha-
do junto com o Governo 

do Catar, sabemos que 
existem problemas, mas 
já houve muitos avanços. 
Essa Copa do Mundo é 
uma oportunidade para 
acabar com preconceitos, 
para que as pessoas se res-
peitem umas às outras”, 
disse Infantino.

redação
horahmunicipios@gmail.com

Copa começará em 21 de novembro de 2022

Comitê organizador e fifa inauguram 
contagem regressiva de 365 dias para o mundial

Duas semanas após co-
roar a EDG como campeã 
mundial na Islândia, a Riot 
acidentalmente vazou as ci-
dades-sede do Worlds 2022, 
principal evento de League 

of Legends. Depois de seis 
anos, o torneio vai voltar 
para a América do Norte, 
com o México incluído no 
circuito pela primeira vez. 
Nova York, San Francisco e 

Toronto também farão par-
te do campeonato. Apesar 
do vídeo ter sido colocado 
em modo privado, ficou no 
ar tempo suficiente dos fãs 
identificarem cada uma das 

arenas. Segundo os observa-
dores o Play-in será na Are-
na Sports Stadium (Cidade 
do México), a fase de Gru-
pos no Madison Square Gar-
den (Nova York), as quar-

tas de final e semifinais no 
Scotiabank Arena (Toronto) 
e a grande final no Chase 
Center (San Francisco). A 
última vez que os Estados 
Unidos sediou o Worlds foi 

em 2016, com o troféu fican-
do para a SKT, de Faker. A 
INTZ chegou a participar da 
fase de Grupos na ocasião, 
mas ficou em último, com 
uma vitória e cinco derrotas.

Worlds 2022: cidades-sede são reveladas, principal evento de league of legends


