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Carnificina

reprodução

Caveiras do Bope
botaram pra f***

Dez corpos são achados no mangue do Salgueiro
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

Carnaval: Rio pode
exigir comprovante
de vacinação
para turistas

divulgação

Tandera dava rolezinho
com viatura de ‘puliça’

Sérgio Moro liga o
radar para atrair
Bolsonaristas e
ainda ex-aliados
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Baile de Mesquita
disputa a final
da Baixada
Champions League

Agente da Polícia
Civil surta, invade
DP e ameaça
tirar a própria vida

Ex-ministros do
MEC pedem
mudanças na
direção do Inep

Homem vai em
cana depois de
tentar pôr fogo
na casa da ex

pág.5

pág.6

Carro clonado da Polícia Civil foi apreendido por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em sítio do miliciano Danilo
Dias Lima, na Baixada Fluminense.
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‘Novembro Azul’ chega à Policlínica
Rafael Barreto/PMBR

A unidade Especializada de
Atenção ao Idoso e a USF Maria Anésia participam de ações
em alusão à conscientização
ao câncer de próstata. Eduardo 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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divulgação

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
pág.3
Integradas (COI).
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Cultura comemora Mês
da Consciência Negra

terça-feira, 23 de novembro de 2021

Rafael Barreto/PMBR

Rafael Barreto/PMBR

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 fotógrafo Marco Arejo:

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

A Casa da Cultura de
Belford Roxo promove
hoje (24), a partir das
19h, um evento em comemoração ao “Mês da
Consciência
Negra”,
que contará com palestras, apresentação de
dança, capoeira, teatro,
artesanato e exposição
de livros.
O secretário municipal de Cultura, Bruno
Nunes, destacou que
Belford Roxo sempre
esteve envolvido nas
questões raciais, procurando respeitar os direitos de todos. Ele lembra

que o município é berço
de manifestações de estilos musicais, como o
reggae, por exemplo.
“Belford Roxo surgiu a maior banda de
reggae do Brasil, a Cidade Negra. Sabemos
que ao longo dos anos
a escravidão dizimou
muitos negros. Até hoje
há o preconceito enraizado, mas estamos nesta luta para que um dia
isso acabe. O debate é
importante e é necessário a participação de
todos”, avaliou Bruno
Nunes.

O Cheff João Freitas (a direita)
e Thaylor Ramos

As empresárias Fernanda Stogmuller
e Soraya Campos e a Influencer
e fotógrafa Thais Ramos

Paralamas do Sucesso sobe
no palco do Circo Voador

Divulgação

As influencers Carolinne Gonçalves e
Dani Romualdo e mais Keila Campbel

As influencers (e musa do Flamengo)
Duda Lima e também
dançarina Suelen Alves

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

O Circo Voador recebe o Paralamas do
Sucesso no próximo
final de semana. A banda formada por Herbert
Vianna (voz e guitarra), 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 esgotados para os dois primeiros dias.
Para o último show,
os bilhetes, ainda em
primeiro lote e à venda pelo site ”Eventim”,
estão custando R$ 140,
mas podem ser adquiridos por metade do preço
(R$ 70) em caso de estudantes com carteirinha
comprobatória, menores
de 21 anos, maiores de
60 anos e pessoas com

deficiência, ou mediante doação de 1kg de
alimento não perecível
(exceto sal ou açúcar).
Formada em 1982,
em Seropédica, na Baixada Fluminense, a banda é considerada uma
das maiores da história da música brasileira. Entre seus maiores
sucessos, estão músicas como ”Meu Erro”,
”Alagados”, ”Óculos”,
”Lanterna dos Afogados”, ”Cuide Bem do
Seu Amor”, entre diversas outras.
Vale lembrar que,
para acessar o Circo, é
necessário estar devidamente vacinado contra a
Covid-19 e apresentar o
comprovante de imunização, seja a caderneta
física ou por meio do
aplicativo
”ConecteSUS”.

Os influencers Patrick Andrade,
Baiano e também cantor Cayo

A dançarina e influencer
Mari Manhães

expediente

A influencer Fernanda Barcellos

... e João Freitas e Thaylor
Ramos com seus convidados
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Investindo na saúde

Policlínica e USF Maria Anésia
celebram o mês Novembro Azul

Unidades de Belford Roxo participam de ações em alusão à conscientização ao câncer de próstata
Rafael Barreto/PMBR

Eduardo Teixeira conseguiu fazer os
exames de rotina e elogiou o atendimento
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Saúde de Belford
Roxo está investindo em suas unidades, insumos e profissionais. Seguindo essa linha, a
Secretaria de Saúde está realizando 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

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

lidade de Vida, Cristiane só se cuidar quando está ra com informação e toda
do Sobreira, destacou a em estágio avançado. Ago- a estrutura que a saúde do
importância do Novembro
Azul. “É importante que
os pacientes tenham tirado
suas dúvidas e absorvido a
maior quantidade possível
Para fazer as pales- esse procedimento deve
de informação com o urotras e tirar dúvidas dos ser feito mais cedo ainda.
logista. A Policlínica tem
pacientes, o urologista Os exames PSA e toque
um papel fundamental com
Fernando Sales falou so- retal são recomendados
sua equipe que atende pesbre o câncer de próstata. a partir dos 50 anos e 45
soas na faixa de 50 anos
“Esse é um tumor muito para quem tem fator de
que já devem começar a
comum no homem e é risco para ter a doença”,
fazer seus exames”, destaassintomático. Por isso explicou Fernando.
cou ao lado do diretor das
é importante fazer o rasMorador da Prata,
Policlínicas e Especializatreio anualmente para Eduardo Teixeira, 52
das, Admilson Figueiredo
detectar no início onde a anos, elogiou a rede muda Silva.
chance de cura é maior nicipal de saúde. “Há
“Fico feliz em saber que
que 90%. Homens negros três meses eu fiz meus
Papel fundamental
vocês pacientes estão se
tem maior risco. Então, exames de rotina e só
A secretária de Envelhe- preocupando com a saúde.
cimento Saudável e Qua- O homem tem o hábito de
Silva Gomes, é uma característica da Policlínica ter o
atendimento especializado
de urologia com uma demanda de cerca de 200 pacientes por mês. “Estamos
marcando durante todo o
mês. E a partir de hoje abrimos a agenda para coleta de
sangue. Nossa unidade conta com três clínicos gerais,
dois urologistas, dermatologista, geriatra, fonoaudiólogo, nutricionista, três
psicólogos, dois assistentes
sociais, fisioterapeuta, ortopedista e cardiologista”,
informou o administrador.

município oferece, não tem
desculpa”, finalizou.

Rastreio anualmente
para detectar no início
faltou a ultrassonografia. Consegui fazer e fui
atendido na Policlínica
do Idoso”, resumiu.
Também
estiveram
presentes no evento o
assistente social da unidade Fábio Zamberlan,
a diretora da Farmácia,
Daniele Dias, a pedagoga do Centro de Referência de Assistência Social
(Cras) Xavantes, Luciana Azevedo e equipe.

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 encontro foi conhecer a estrutura
tecnológica que possibilita
o monitoramento dos sistemas de água e esgoto realizado pelo Centro de Operações Integradas (COI) da
concessionária. O COI monitora, em tempo real, mais
de mil pontos de distribuição de água e a previsão é

melhoria no abastecimento 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 tenAnalisar inúmeras
do pressão. Dessa forma,
variáveis como pressão
detectamos a falta de abasO gerente de Operações tecimento na localidade “,
do COI, Fábio Coelho, esclarece.
apresentou a estrutura operacional do sistema e dos
Trabalho em parceria
equipamentos
automatiO prefeito Jorge Miranzados capazes de analisar da escutou atentamente
inúmeras variáveis como as apresentações sobre a
pressão, vazão, temperatu- atuação do COI da Águas
ra, energia e produtos quí- do Rio em seu município.
micos, otimizando a gestão Ele sinalizou de maneira
dos sistemas de água e es- positiva sobre a iniciativa
goto.
e disponibilizou trabalhar
“Trabalhamos aqui para em parceria, em busca

divulgação

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

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

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

General Hamilton Mourão deve disputar
governo do Rio de Janeiro em 2022
O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB)
será candidato a governador 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 rumores sobre a candidatura
do general.
“O general Mourão assumiu o protagonismo, a
liderança de todas as pes-

quisas aqui no Rio de Janeiro, desconsiderando o
prefeito Eduardo Paes, que
não deve ser candidato.
Ele tem vontade, é flamenguista doente, tem casa
aqui, conhece os problemas do Rio de Janeiro, que
é o segundo maior colégio
eleitoral”, afirmou Santos
à CNN.
A situação deixa a reeleição 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 partido 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 possibilidade, em uma conjuntura
com o próprio Castro, de
Hamilton Mourão vir can-

ação do COI em Mesquita.
A nossa intenção é encontrar um meio alternativo
para que possamos trabalhar em conjunto, e assim,

minimizar os problemas
com as demandas de vazamento e da falta de abastecimento na nossa cidade”,
enfatizou o prefeito.
divulgação

didato ao Senado. Hoje
a vaga tem na disputa os
nomes de Romário (PL) e
Washington Reis (MBD).
Se não fizer uma boa composição, até o União Brasil pode acabar fazendo
uma aliança com Mourão,
dando tempo de TV, fundo partidário e lançando
Clarissa Garotinho ao
Senador. Ela, inclusive,
Rumores da candidatura de Hamilton Mourão só aumentam
mostrou que tem potencial
para a corrida de 2022. intenções de voto nos mu- e da Região MetropolitaChegou a bater 17% das nicípios de fora da capital na.
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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 Secretaria Municipal de Saúde.

terça-feira, 23 de novembro de 2021

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.

Livre exercício

Divulgação

Um projeto de lei
aprovado pela Câmara tipifica como crimes
de abuso de autoridade
condutas que impeçam
o livre exercício do jornalismo e define garantias para a liberdade de
imprensa garantida pela
Constituição.

Punição
Segundo o texto, será
crime punível com detenção de um a quatro anos
e multa o ato de apreender, adulterar ou destruir
material de trabalho ou
prisão de quem não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem
judicial.

Autoridades na lista
A pena será aplicável à autoridade que
atribuir falsamente ao
jornalista, por exemplo, fato definido
como crime ou fato
ofensivo à sua reputação, ofender a sua dignidade ou o decoro; e
incentivar assédio.

Editorial

Emendas ao Orçamento 2022
prevêem R$ 1,3 bi para esferas

Paulo Gustavo ganha duas estátuas
Uma homenagem mais
que merecida. Na comemoração dos 448 anos
de fundação de Niterói,
na Região Metropolitana
do Rio, a cidade ganhou
inaugurou ontem duas estátuas do humorista Paulo
Gustavo. Uma retrata o
ator; outra, sua personagem mais marcante, Dona

Hermínia. Os dois monumentos ficam no Campo
de São Bento, em Icaraí, e
têm 1,82 metro de altura.
Em dezembro será
inaugurado o Circuito
Turístico Cultural Paulo Gustavo, que incluirá
pontos famosos da cidade exaltados nas obras do
comediante. A programa-

Mais dois terços de pena

ção começou com uma
missa na Igreja de São
Lourenço dos Índios, às
9h, celebrada pelo arcebispo 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 cidade.

Olimpíada do Degase

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.

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) começou ontem
a 1ª edição da Olimpíada do Degase, na
qual 520 jovens internos, de 10 unidades, se enfrentarão em mais de 20 modalidades esportivas.

O Ministério da Saúde
foi o principal beneficiado pelas emendas apresentadas ao Orçamento
2022 (PLN 19/21), recebendo R$ 5,5 bilhões de
emendas individuais e
R$ 5,3 bilhões de emendas de bancada. A vantagem é parcialmente
explicada pela obrigação
constitucional que deputados e senadores têm de
destinar metade de suas
emendas para ações e serviços públicos de saúde.
Ainda há R$ 3,273 bilhões de emendas individuais com transferências
para estados, Distrito Federal e municípios. Essas
foram as operações que
mais cresceram em comparação com o Orçamento
deste ano, quando deputados e senadores apresentaram R$ 1,99 bilhão para
transferências. O aumento é de R$ 1,282 bilhão.
Depois da Saúde, os prin-

cipais destinos das emendas individuais foram os
ministérios da Cidadania
(R$ 425 milhões), Desenvolvimento Regional
(R$ 342 milhões), Educação (R$ 305 milhões)
e Turismo (R$ 152 milhões). Entre as emendas
de bancadas estaduais,
foram mais beneficiados
o Desenvolvimento Regional (R$ 3,9 bilhões),
a Educação (R$ 2,1 bilhões), Infraestrutura (R$
2 bilhões), Agricultura
(R$ 1,7 bilhão), Justiça
e Segurança Pública (R$
865 milhões) e Cidadania (R$ 821 milhões).
Na comparação das
emendas individuais para
2022 com as apresentadas 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.

Projeto

Deputado sugere uso de tecnologia
EMAS em reforma do Santos Dumont
Solução de engenharia evitaria aterramento da Baía da Guanabara
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

presidente
da
Frente Parlamentar dos Aeronautas (FPAer), deputado federal Jerônimo Goergen
(PP-RS), defendeu uma
engenharia como solução
alternativa que pode impedir o aterramento da Baía
da Guanabara, no Rio de
Janeiro. O parlamentar entende que a implantação
da tecnologia conhecida
como EMAS (Engineered
Material Arresting System) ao final das pistas do
Aeroporto Santos Dumont
evitaria a judicialização
do debate.
“Essa discussão se arrastaria por anos nos tri-

bunais. Temos uma alternativa altamente eficaz
que não agride o meio ambiente e confere maior segurança para as operações
aeroportuárias. O EMAS
garante a parada das aeronaves e salva vidas”,
destacou o presidente da
FPAer.
De acordo com o especialista em segurança de
voo, Paulo Licati, ao diminuir a velocidade de uma
aeronave durante uma saída de pista, o EMAS limita 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-

Reprodução

tina a receber o EMAS. O
projeto está sendo realizado
pela KIBAG Brasil, empresa que integra o consórcio
vencedor da licitação.
“É algo revolucionário
para a segurança de voo
no Brasil. Estamos criando
uma área de escape construída com concreto celular feito à base de vidro
reciclado. Esse material se
deforma quando uma aeronave ultrapassa o limite
final da pista e promove a
sua desaceleração graduImagem do projeto que utiliza o EMAS apresentado pelo deputado
al e segura. Estamos ofeque, que poderia ter se dos à época, Mike Pence”, arrastar por longos anos e recendo uma chance real
para impedirmos tragédias
tornado um acidente de lembrou Licati. Segundo de forma equivocada.
como as que já ocorreram
grandes proporções. O ele, para que o EMAS seja
no passado”, destacou o
EMAS ajudou a desace- implantado no Aeroporto
Congonhas será
deputado Jerônimo Goerlerar a aeronave, salvando Santos Dumont, o edital
o primeiro da AL
muitas vidas, inclusive a de licitação do terminal
O Aeroporto de Congo- gen, responsável por apredo candidato a vice-pre- deve constar a tecnologia, nhas, em São Paulo, será sentar a tecnologia ao gosidente dos Estados Uni- sob pena da discussão se o primeiro da América La- verno brasileiro.

MUNDO

Motorista joga SUV contra multidão em desfile de Natal
ESTADOS UNIDOS - Cinco pessoas morreram
depois que um motorista invadiu um desfile de Natal em Waukesha, no estado de Wisconsin, com um
veículo SUV em alta velocidade, no último domingo 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 incidente tem relação com terrorismo. O hospital infantil 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 barricadas que cercavam o desfile no subúrbio de Milwaukee, pouco depois das 16h30 (horário local,
19h30 em Brasília).
Imagens mostram pessoas assistindo ao desfile
quando o SUV passa em alta velocidade. Testemunhas contaram que o motorista avançou contra o
desfile atrás de uma banda escolar e também acertou 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
Momentos
Sami,Católica de
padre, vários
fieis e depois,
alunos Abdul
da Igreja
visto
no
círculo,
foi
morto
a tiros a portaWaukesha estão entre os feridos, segundo
-voz da arquidiocese de Milwaukee, Sandra Peterson.
O desfile de Natal em Waukesha é realizado todos 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”.
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LIBERTADORES

Flamengo tem estrutura montada no
Uruguai para final da Libertadores
Clube pede diversas modificações no hotel, aparelha academia no estádio do Peñarol e se cerca de cuidados
divulgação

redação

horahmunicipios@gmail.com

A

bola rola para a
final da Libertadores às 17h do dia
27, mas a preparação do
Flamengo fora das quatro
linhas começou há bastante tempo. Amparado
nas experiências de 2019,
em Lima, o clube montou
uma operação de guerra
para que Renato Gaúcho e
os jogadores tenham a melhor 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 Montevidéu para preparar toda
a estrutura que será utilizada pelos jogadores durante o período na capital
uruguaia.
Após primeira viagem,
no início de outubro, a
principal
preocupação
passou a ser com as acomodações dos atletas no
hotel indicado para Conmebol, consideradas abaixo do padrão que o time se
acostumou.
Em Lima, por exemplo,
local da final de 2019, a
Estádio Centenário, palco da final da Libertadores
rede hoteleira é de melhor
qualidade, e o Flamengo sição. Em Montevidéu, a mente 53 quartos, mas, o clube se antecipou e reteve 100 quartos à dispo- Conmebol oferece inicial- antes mesmo da semifinal, servou mais 15. Por fim,

conseguiu mais sete e terá
ao todo 75 quartos - cada
atleta fica em um apartamento individual.
A Conmebol também
teve muitas dificuldades
para organizar o evento
em Montevidéu, e internamente 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 oferta de vagas, um voo com
membros da diretoria só
vai sair do Rio de Janeiro
no dia da final, por exemplo.

Botafogo planeja
Marcão defende técnicos negros: “não
podem nos limitar a gestor de grupo” contratar até dez reforços
Além das ações para o Dia
da Consciência Negra, o Fluminense divulgou uma longa
entrevista com Marcão, que é
um dos dois únicos técnicos
negros da Série A do Campeonato Brasileiro e que irá
doar duas camisas autografadas para um leilão da CBF
em prol do Observatório do
Racismo.
Ao site oficial tricolor,
Marcão destacou a importância 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-

Divulgação

Marcão é um dos dois únicos técnicos negros da Série A

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 gente sempre fala que é um reflexo 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 continua lutando”, afirmou o técnico. Aos 49 anos, o ex-volante Marcão está apenas no
início de sua carreira à beira
do campo. Depois de pendurar as chuteiras em 2011,
ele assumiu como treinador
do Bangu. Também dirigiu
o Bonsucesso no Rio de Janeiro e o River, do Piauí. No
Fluminense, chegou como
auxiliar técnico e está em sua
terceira passagem como efetivado no comando da equipe
profissional.

Com o principal objetivo
da temporada já alcançado, 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 conversas por renovação já estão
em andamento e algumas
estão perto da definição,
mas as negociações vão seguir ao fim da competição.
Dois acordos foram concluídos 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 jogadores que tiveram papel
importante na campanha do
acesso, sete têm vínculos se
encerrando ao fim da temporada: Gilvan, Barreto, Luis
Oyama, Pedro Castro, Marco Antonio, Warley e Rafael
Navarro.
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Baile de Mesquita está
na decisão do Baixada
Champions League

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

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, ficou no 0 a 0 com o Praça
da Bandeira e levou a vaga
para a grande final do Baixada Champions League.
Os primeiros minutos o
Praça foi melhor em campo, soube compor seu meio
campo e buscava alternativas utilizando muito as jogadas pelo meio. Esse fato
favoreceu o Baile de Mesquita que tinha uma zaga
bem postada, onde não
passava nada. Para se ter

uma ideia, o domínio territorial do Praça não chegou
a exigir do goleiro Werneck 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 belíssimas defesas.
O Baile arriscou por três
vezes, e também parou no
goleiro meritiense. O tempo
foi passando e o nervosismo aumentando. No último
minuto, falta para o Praça

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

trabalho e humildade, chegamos a final dessa grande
competição. Agora é esperar para ver o que Deis
nos reserva. Vamos seguir
trabalhando”, disse Bruno
Lucena.
O Baile de Mesquita conheceu 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 Deivid, Jean Cláudio (OliFurando a Rede.
veira) e Geovani; Gabriel
(Wellington) e Buiú (LeFICHA TÉCNICA
andro). Técnico: Moisés.
Baile de Mesquita 0 x 0
Praça da Bandeira: JoPraça da Bandeira
nathan; Rossales, AnderArbitragem:
Diego son Pena (Hugo) e GuiLourençao
lherme; Luciano (Café),
Assistentes:
Thiago Rian (Wellington Jr),
Rosa e Carlos Áquila
Braian e Juninho (CarliBaile de Mesquita: nhos); Allan e Leonardo
Werneck; Júnior Moura, (Alex). Técnico: Branco
Lucão, Napu e Japão; Ítalo, Padilha.

Botafogo é o Campeão da Copa Rio Sub-20/OPG
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 Guimarães. 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 delegado da partida, Rodrigo
Molina, e o presidente do
Botafogo, Durcesio Mello.
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BOSQUE DA MEMÓRIA

Prefeitura cria Bosque da Memória
em homenagem a vítimas da Covid-19
Projeto é uma iniciativa apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

A

cidade do Rio de
Janeiro
ganhou
uma nova área
verde. No domingo (21),
o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, 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 Parques e Jardins. O espaço faz
conexão com o Parque Municipal 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 preservação ambiental, com
as mudas escolhidas pelas
famílias sob orientação da
Secretaria de Meio Ambiente, 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 Alameda Sandra Alvim. É uma
área tão gostosa de frequentar, 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 cidade do Brasil a aderir a essa

iniciativa da ONU, que incentivou 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, quando o local ganhou 180 mudas de árvores com o porte
mais avançado, de aproximadamente três anos cada.
As mudas plantadas pelos
amigos e familiares das
vítimas de Covid-19 são
de diferentes espécies de
restinga, como ipê amarelo, paineiras rosa e branca,
aroeiras, pitangas, acerolas, grumixamas, cajueiros,
graviolas e pau-brasil.
É uma iniciativa apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma) em
alinhamento com as ações

divulgação

Bosque será o maior corredor de vegetação de restinga da cidade

da Década da ONU da Restauração de Ecossistemas
2021-2030. O Bosque da
Memória Alameda Sandra
Alvim faz menção à professora de História da Arte
e pesquisadora da História
da Arquitetura Religiosa
Colonial no Rio de Janeiro, Sandra Poleshuck Faria

Restaurante Amarelinho reabre
após mais de um ano fechado
Divulgação

Estabelecimento carioca está localizado na Cinelândia

Após um ano e dois meses
de portas fechadas e acumulando prejuízo, o restaurante
Amarelinho, localizado na
Cinelândia, na região central
do Rio de Janeiro, voltou a
funcionar. Esse é o recomeço oficial de uma casa que
completa 100 anos em 2021
e faz parte da história política e cultural do Rio de Janeiro. Vizinho de locais emblemáticos como o Theatro
Municipal, o Museu Nacional 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, Oscar Niemeyer, Mário de Andrade e muitos outros.
Inaugurado em 1921, o
Amarelinho surgiu para
ser o restaurante ideal para
quem frequentava a “Nova
Broadway”. O apelido pretendia 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 experiências 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 também de conscientização,
no mês em que se comemora o Dia Mundial da
Prematuridade, mês também dedicado à pauta, o
Novembro Roxo.
Entre as causas mais
frequentes da prematuridade estão as patologias
maternas, como hipertensão arterial e diabetes, gestação de gêmeos e doenças
infecciosas sexualmente

Divulgação

Evento foi realizado no Hospital Maternidade Fernando Magalhães

transmissíveis. O acompanhamento pré-natal é
fundamental, assim como
desmistificar as razões da
prematuridade e proporcionar qualidade de vida
para os bebês por meio do
atendimento multidisciplinar, que envolve profissionais diversos, como nutricionistas, fisioterapeutas e

profissionais da enfermagem. O Hospital Maternidade Fernando Magalhães
é referência na assistência
a gestantes em alto risco
obstétrico,
hipertensas,
com doenças hematológicas e diabéticas, por exemplo, do pré-natal ao parto.
Nele, são realizados em
média 380 partos por mês,

a maioria de alto risco materno. São ao todo 156 leitos. 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.

Alvim.
Familiares e amigos das
vítimas da Covid-19, que
participaram dos plantios
do projeto Bosque da Memória, prepararam uma
programação especial para
a data, com atividades variadas em meio à natureza. Durante o evento, os

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

Garis do Rio ganham
ingressos de presente no
aniversário do Planetário
Reprodução

A Fundação Planetário
concedeu 200 ingressos aos
empregados da Comlurb e
seus familiares como parte das comemorações de
51 anos da instituição. O
mimo é em reconhecimento à parceria com a companhia no decorrer dos anos.
Ganharam as entradas os
200 primeiros a se inscreverem no site do Planetário.

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 espetáculo reproduz o céu real
com a maior fidelidade
possível.

Rio pode exigir
comprovante de
vacinação para turistas
que vierem ao Carnaval
Embora os números da
Covid estejam absolutamente controlados na cidade 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, sobretudo 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 turistas que visitarem a cidade
antes e durante o Carnaval.
A intenção da Prefeitura
foi externada pelo secretário municipal de Saúde,
Daniel Soranz, durante
uma audiência pública vir-

tual da Comissão Especial
do Carnaval da Câmara de
Vereadores do Rio, presidida 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 possibilidade.
Vale lembrar que antes
do Carnaval, o Rio deve receber 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 reforço.
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Cenas de horror

Dez corpos são encontrados no
mangue de favela do Salgueiro

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

horahmunicipios@gmail.com

M

oradores
do
Complexo do
Salgueiro, em
São Gonçalo, na Região
Metropolitana do Rio,
encontraram dez corpos no último domingo
em uma área de mangue
da comunidade das Palmeiras, horas depois de
uma operação da Polícia
Militar. Seis dos mortos
retirados do local por populares foram identificados. Destes, apenas um
não tinha passagens pela
polícia.
A dificuldade da retirada dos corpos seria
tão grande que pessoas fizeram um mutirão.
“Estamos precisando de
homens, moradores que
podem ajudar. Tem mui-

Reprodução//MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

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 entrando dentro do mangue.
Com o mangue acima do
joelho para poder tentar
puxar os corpos”, continuou mais uma.
Rabicó chefia favelas
Segundo a PM, a quadrilha que domina as comunidades do Complexo
do Salgueiro, chefiada
por Antônio Ilario Ferreira, o Rabicó, se preparou para enfrentar o Bope
(Batalhão de Operações
Policiais Especiais).

Cartaz de procurado de Rabicó, chefe do tráfico do Salgueiro

Os corpos foram retirados pelos próprios
moradores e envolvidos em lençóis brancos

‘Necessária’, diz porta-voz da PM sobre a ação
A Polícia Militar considera que a ação do Batalhão de Operações Especiais (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 acionado logo após do sargento
da PM Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos
(foto), ser assassinado,
durante um patrulhamento na região. A escolha do
grupamento se deu pela
região de mata onde ocorria os confrontos, além do

abalo emocional da tropa
do 7º Batalhão (São Gonçalo) que havia perdido
um colega.
“Foi uma ação necessária. Quando a topa convencional não consegue
resolver aquela questão,
há necessidade de acionar
uma tropa de operações
especiais. No caso o Bope
foi a tropa adequada naquele momento e terreno.
Tinha a tropa do 7º Batalhão lidando com a morte
de um companheiro de
trabalho e emocionalmente envolvida. Então foram

retirados totalmente do
terreno para que outra tropa, 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 corregedoria acompanham os trabalhos da perícia na favela,
nesta segunda-feira. Moradores relatam haver marcas de tortura e ferimento

a faca nos corpos dos mortos. A PM classificou essas
informações como “especulação”.
“Não é a primeira vez
que resultados que saltam 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 essas acusações de tortura
e ferimentos a faca. Para
que tudo seja feito de forma transparente, a PM
colocou a corregedoria no

caso, após uma determinação direta do secretário.
Estamos concedendo os
recursos para a DH fazer
o processo de investigação, além da perícia. É a
perícia que sustentará a
versão apresentada pelos
policiais”, defende Blaz.
Questionado sobre a investigação da Polícia Civil, que apurará se houve
algum erro dos policiais
em não acionar a Delegacia 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 pastas se comunicaram sobre
a ação durante a ação do
Bope.

DRE apreende carro clonado da Civil Surtado, Embarcação pega fogo no
em sítio de miliciano em Seropédica policial civil mar de Angra dos Reis

Um carro clonado da Polícia Civil foi apreendido
por agentes da Delegacia de
Repressão a Entorpecentes
(DRE) em um sítio do miliciano 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 clonado tem a inscrição CGPOL
(Corregedoria Geral de Polícia Civil) e chamou a atenção dos agentes pela perfeição 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 viaturas clonadas para seu deslocamento 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.

divulgação

Um fuzil com a logo do Tandera também com a viatura

rada, em Nova Iguaçu. Ele
que ganhou o apelido por ter
uma tatuagem com o olho de
Tandera, do desenho Thundercats, chefia a milícia no
bairro do Jesuítas, em Santa
Cruz, Manguariba e Palmares.
Danilo é conhecido por
ser extremamente violento e
“lavar” o dinheiro da milícia
com cavalos de raça, fazendas e outros bens.
A DRE conta com a apoio
da população para o combate ao tráfico de drogas e
ao crime organizado e, para
Extremamente violento
Tandera é responsável isso, coloca à disposição o
pelas “franquias” da maior telefone (21) 98596-7485
milícia do Rio em Seropédi- para denúncias anônimas.
ca, KM 32 e do bairro Alvo- Sigilo garantido.
Na semana passada, a polícia encontrou uma casa do
miliciano em Santa Cruz, na
Zona Oeste do Rio. Na mesma ação, os agentes impediram uma execução de uma
pessoa que seria queimada
viva por milicianos na favela do Jesuítas. Galões de
combustível que seriam utilizados no homicídio foram
apreendidos. Com a aproximação dos policiais, os executores fugiram e a vítima
foi salva e passa bem.

invade DP
e ameaça
se matar

Armado com duas pistolas, um agente da Polícia Civil invadiu a 82ª
DP (Centro de Maricá)
ontem e ameaçou se matar. O policial Marcello
Braga Maia, do 4° Departamento de Polícia de
Área (DPA) veio a Delegacia de Maricá e com
sucesso conseguiu convencer o homem a não se
suicidar.
Policiais Civis, policiais militares e policiais
do PROEIS junto com a
Guarda Municipal ajudaram na ação em conjunto
que evitou o pior. O policial foi levado para o
Hospital Municipal Conde Modesto Leal para
ser acompanhado pelo
psiquiatra.A corporação
não divulgou o que motivou o agente a ameaçar
tirar a prórpia vida.

Uma embarcação pegou
fogo no mar de Angra dos
Reis, no Sul Fluminense,
na manhã de ontem. Segundo informações do Corpo
de Bombeiros, o incêndio
aconteceu perto da Ilha do
Cavaco, na região do Camorim Grande.
Os agentes foram acio-

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

Preso após ameaçar
incendiar casa da
ex em Três Rios

Um homem foi preso por
violência doméstica, violação 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 feito uma denúncia na noite
anterior à prisão dele. O
homem foi encontrado no
bairro Habitat. Contra ele
foi expedido um mandado

de prisão preventiva, baseado na repetição dos crimes e do comportamento
agressivo.
A vítima já havia feito
outras denúncias de agressão anteriormente e possuía 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 medida protetiva.
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CRISE NO INEP

Ex-ministros da Educação pedem
mudanças na direção do Inep
Documento foi assinado por Tarso Genro, Haddad, Aloizio Mercadante, Renato Janine Ribeiro, Mendonça Filho e Rossieli Soares
izabelle rodrigues

E

horahmunicipios@gmail.com

x-ministros da Educação dos governos
Luiz Inácio Lula da
Silva, Dilma Rousseff e
Michel Temer divulgaram
no domingo (21) uma carta
com um pedido de mudanças na direção do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), afirmando que o órgão “está
sob ameaça”.
Responsável pela elabo-

ração do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem),
o Inep vive uma crise institucional após série de
denúncias de interferência
política, perseguição aos
servidores, assédio moral
e falta de comando técnico.
“Independentemente das
apurações dos casos graves, entendemos como insustentável a permanência
de uma gestão que levou o
clima institucional a esse
ponto, e que coloca os servidores como os responsáveis pela crise atualmente

Divulgação

configurada”, afirma a carta.
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 insustentável ao nos depararmos com 37 servidores
pedindo desligamento de
cargos ocupados na gestão
operacional de ações estratégicas”.

Responsável pela elaboração do Enem é o Inep

Mais de 2 milhões de vacinas contra Covid
doadas pelos EUA chegam ao Brasil
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, anunciou no domingo (21) a
chegada de mais de dois
milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 que
foram doadas pelos Esta-

dos Unidos ao Brasil.
O avião com os imunizantes pousou no Aeroporto Internacional de
Viracopos, em Campinas
(SP), segundo a Receita
Federal.

“Agradeço pela parceria”, escreveu em uma
rede social o ministro.
Queiroga não especificou de qual fabricante é o
imunizante.
Os EUA já doaram di-

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

Principais beneficiados pelo Cadastro
Positivo têm menos de 30 anos
Os principais beneficiados pelo Cadastro Positivo têm menos de 30 anos,
segundo informações do
Banco Central. A faixa
etária foi a que mais conseguiu acesso ao crédito,
com taxas possivelmente
menores, nas instituições
financeiras e lojas varejistas.
O Cadastro Positivo foi
sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019
e começou a valer no início do ano passado. Ele

é um banco de dados que
reúne informações sobre
todos os pagamentos realizados pelos consumidores.
Para construir o Cadastro Positivo, as instituições financeiras, o comércio, as concessionárias de
serviços de água, luz, telefone, por exemplo, coletam os dados das pessoas
e das empresas e enviam
para os chamados “bureaus 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 Positivo 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 anteriormente. Ao mesmo
tempo, porém, outros 16%
migraram para um pata-

mar mais elevado. Ainda,
segundo o BC, as instituições 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 Cadastro Positivo] já é imensa
de pessoas com ‘score’ de
crédito”, afirmou o diretor
de Regulação do BC, Otávio 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 online 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 Nacional da Consciência Negra,
celebrado no dia 20.
Os processos completamente digitalizados formam o acervo do Arquivo
Central do Poder Judiciário
do Estado do Rio de Janeiro, que pode ser visitado
pela internet, no terminal
de consulta localizado no
portal do Museu da Justiça.
Os documentos ajudam
a desvendar como ocorriam as disputas judiciais
pela liberdade e por dignidade de negros ex-escravi-

divulgação

Rio chegou a ter 46% da população escravizada

zados.
“Diferentemente do que
era ensinado nos antigos livros de História, que apresentavam os trabalhadores
escravizados como seres
que aceitavam como defi-

nitiva sua condição de cativo, o acervo histórico do
Poder Judiciário comprova
o protagonismo dos escravizados na luta por liberdade e melhores condições
de vida, em uma sociedade

marcada pela estratificação
social, definida no ordenamento jurídico de então”,
ressaltou Gilmar de Almeida Sá, chefe do Serviço de
Acervo Textual e Audiovisual e de Pesquisas Histórias (SEATA) do TJRJ.
Mais de 4 milhões de
pessoas escravizadas foram traficadas da África
para o Brasil ao longo dos
anos. Só no Rio de Janeiro, principal porto e entreposto durante os períodos
colonial e imperial, cerca
de 2 milhões de escravizados 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.

divulgação

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

Moro busca apoio de
aliados de Bolsonaro
e da terceira via para
a eleição em 2022
divulgação

Entre os governadores na mira do ex-juiz está Ratinho Júnior

Na disputa para se cacifar 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 governadores, 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 eleitoral, de que pode romper com o bolsonarismo e
apoiar Moro, a depender
das alianças nacionais do
PSD. O paranaense mantém conversas com o Podemos, dentro da estratégia de lançar a candidatura
de Álvaro Dias (Podemos)

ao Senado com o seu
apoio.
Há cerca de um mês, a
insatisfação da base bolsonarista com Ratinho ficou
evidente durante um evento ao lado do presidente.
Ao discursar, foi vaiado
ininterruptamente, o que a
equipe do governador interpretou como um alerta
sobre a relação com Bolsonaro.
O PSD ainda estuda se
lança o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(MG), ao Planalto ou se
fecha apoio a outro candidato. Enquanto o PSD
não define a estratégia nacional, Ratinho se aproxima do Podemos, mas não
descarta uma chapa puro-sangue no estado.

terça-feira, 23 de novembro de 2021

Hora

sul fluminense

9

Jornada

Pai pedala 1,4 mil km para ver filho
se formar em academia do Exército
Pedro Figueiredo passou por São José dos Campos em seu 18°
dia de percurso, antes de seguir para a Aman, em Resende
Arquivo Pessoal

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m homem está
percorrendo 1,4
mil km de bicicleta 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 moradores em seu 18° dia de percurso, 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 formasse, iria de bicicleta para
sua formatura, que acontece no dia 27 de novembro.
O aposentado é de Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul, e saiu no dia 4 de
novembro de casa com
destino a Resende, no Rio

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

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 entre amantes de bicicletas
e curiosos que há 18 dias
acompanham sua jornada.
Ao longo do percurso, conheceu 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 pessoas ainda estão dispostas
a ajudar. Pessoas que eu
nem conheço tem me aco-

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 Fluminense. O encontro vai
acontecer de 9h às 18h,
no Hotel SPA Serenar, na
Ponta do Partido. O evento é promovido pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro, através da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da Companhia de Turismo do
Estado do Rio de Janeiro
(TurisRio).
A ideia é unir lideranças
públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior,

Daniel R. Carneiro/Divulgação

Angra dos Reis recebe fórum estadual de turismo hoje

com o objetivo de debater
ideias para desenvolver a
atividade turística no interior fluminense. O evento
será conduzido pelo secretário estadual de Turismo,

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, realizou evento para lembrar
a celebração e reforçar a
conscientização.
As atividades foram
desenvolvidas pela enfermeira Jayce de Carvalho
Pezzana, 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.

Gustavo Tutuca.
O evento é uma das
iniciativas do programa
“Turismo RJ + Perto”, que
tem o objetivo de unir forças para o desenvolvimen-

to do turismo na retomada
das atividades neste período de avanço da vacinação
e também um planejamento pós-pandemia.
Na ocasião, será assinado um termo de cooperação 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 gastronômicas.
Divulgação/PMI

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

lhido e transformado essa
homenagem para o meu
filho possível”, conta.
Depois da formatura, o
jovem vai ser encaminhado para o Pará, de onde
segue na carreira militar.
Pedro conta que o filho
tem acompanhado sua jornada 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 sonhou para ele”.
A próxima parada é
Aparecida, onde também conhece o Santuário
Nacional. Depois, segue
para Resende. A previsão é de Pedro chegue a
Aman amanhã quarta-feiram(24).

Itatiaia entrega
chaves de capela a
Paróquia de São José
Divulgação/PMI

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

Em um momento marcado por muita alegria e emoção, 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 prefeito 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 Nosso 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, organizada pela Paróquia, contou
com uma procissão, com
saída da Matriz até a Capela, 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 dessa Capela é a preservação
da Cultura e da História do
nosso município e por isso
estamos muito felizes em
poder participar desse momento tão importante para
todos nós”, disse o prefeito
Silvano Rodrigues.

atos oficiais
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SORVETE AMERICANO
Ingredientes
6 colheres (sopa) de achocolatado/6 colheres (sopa)
de leite/4 ovos/1 lata de leite condensado/1 e 1/2 litro
de leite/8 colheres (sopa) de
açúcar
1 lata de creme de leite sem
soro.

Modo de preparo
Misture bem o achocolatado
juntamente com as 6 colheres de leite/Coloque em uma
forma de buraco e leve ao
congelador.
1º CREME:
Em uma panela coloca as gemas, o leite condensado e o
leite.
Leve tudo ao fogo para engrossar.
Deixe esfriar e bate no liquidificador.
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 perder o suspiro.
Misture os dois cremes e coloque na forma.
Leve novamente ao congelador por volta de 6 horas.

Hora

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

R

oberto Carlos passou
por um perrengue no último
fim de semana no
Rio de Janeiro. O
carro do cantor ficou sem combustível e ele precisou
deixar o veículo na
rua. Antes de ser
socorrido por membros da equipe, o
rei foi flagrado por
muitos fãs surpreendidos pela rara

divulgação/instagram

aparição pública. O
vídeo viralizou ontem. Roberto Carlos
enfrentou problemas ao circular com
o carro pela cidade
do Rio de Janeiro no
último fim de semana. O automóvel do
rei, que perdeu o filho Dudu Braga nos
últimos meses, ficou totalmente sem
combustível e ele
teve que estacionar
no meio da rua.

Paulo Gustavo é homenageado com
duas estátuas na cidade onde nasceu
divulgação/instagram

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

CARNE DE CHEIRO
Ingredientes
2 cebolas em fatias grossas/2
pimentões verdes/3 vermelhos e cinco amarelos/5 tomates 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 linguiça fininha cortada em três
partes cada gomo/4 batatas
grandes pré fritas em palitos
grandes/Folhas de louro, sal
e pimenta a gosto.

Modo de preparo
Cozinhe a cebola o alho os
tomates a páprica e os pimentões em aproximadamente 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 xícara 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.

terça-feira, 23 de
de 2021
terça-feira,
23 novembro
de novembro
de 2021

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.

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
DANONINHO CASEIRO internautas.
Ingredientes
Andressa
Suita
publicou
fotos
1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite/200 com Gabriel (4) e
g de iogurte natural
Samuel (3), frutos
1 pacote de suco em pó, sabor
da relação com
morango.
Gusttavo Lima, no
Modo de preparo
Instagram e encantou
Em um liquidificador, bata toa web. A modelo
dos os ingrediente até obter
uma consistência cremosa.
surgiu em momento
Dispense a mistura em um redescontraído
com
cipiente e leve à geladeira até
os filhos ao posar
que esteja firme.
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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FRANGO DE PANELA DE
PRESSÃO SEM ÁGUA

GABARITO DE PUBLICAÇÃO

GABARITO DE PUBLICAÇÃO

C & M CONSTRUÇÃO CIVIL E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 03.804.482/0001-20,
torna público que recebeu da PREFEITURA DA CIDADE 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. (Processo nº 6692/2021).

C & M CONSTRUÇÃO CIVIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 03.804.482/0001-20, torna público 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 endereço 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

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

Ingredientes
1 frango inteiro/1/2 cebola/pimenta-do-reino (a
gosto)/cebolinha (a gosto)/salsinha (a gosto)/colorau (a gosto).

CARNE MOÍDA COM
BATATA SIMPLES
Ingredientes
500 g de carne moída/3
colheres de óleo/2 dentes de alho/1 cebola média picada/1 tablete de
tempero sabor galinha ou
carne/4 batatas cortadas
em cubo/tempero verde/1 colher de colorau.

Modo de preparo
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 tablete de tempero.
Assim que estiver dissolvendo o tablete, coloque a batata
com um pouco de água, tampe a panela
Logo em seguida, veja se a
batata está mole e acrescente o tempero verde.

GALINHA COM QUIABO
Ingredientes
680 g de molho de tomate/1/2 litro de água
600 g de galinha cortada
em pedaços/1 cebola inteira picada/3 dentes de
alho/4 colheres (sopa) de
azeite de oliva/300 g de
quiabo picado em rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
Ferva o molho de tomate, a
água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os pedaços 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 restante 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.

11

Não jogue lixo
nas ruas.
A população
agradece!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Modo de preparo
Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela de pressão o frango
e os ingredientes, menos
o colorau e cozinhe por
20 minutos em fogo alto.
Abra a panela com cuidado (não esqueça de tirar a pressão), coloque o
colorau e uma pitada de
sal.
Cozinhe por mais 20
minutos, dependendo do
seu fogão em fogo médio.
Bom apetite!

atos oficiais

atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ., adjudicando

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

seu objeto a empresa: REFESTOS Construções Ltda.,

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

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

Decisões proferidas na 102ª Sessão da Junta de

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

Recursos Fiscais em 08/10/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de
22 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO EM

adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão Per- Recurso nº 0001-2021. - Processos nº 05/6468/2016 e

23/11/2021

manente de Licitação as fls. 572/575 e ainda, parece- nº 05/2457/2016 - Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A res da Douta Procuradoria-Geral do Município em fls. Recorrida: FAZENDA MUNICIPAL - Relator: Francisco
196/203 e da Controladoria Geral do Município às fls. Eduardo dos Santos Gomes - DECISÃO: Acordam os

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,

579/584.

membros do colegiado da Junta de Recursos Fiscais

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

- JRF, por unanimidade, negar provimento ao recurso
Belford Roxo, 22 de novembro de 2021. voluntário, nos termos do voto do Relator. EMENTA:

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0086/2021

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

TRIBUTÁRIO. ISSQN. OPERAÇÕES BANCÁRIAS.

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta-

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE.

ção de Recursos e Convênios-

PROVA

PERICIAL

CONTRATO N°: 089/SEMOCAP/2021

INTERBANCÁRIAS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

OPERAÇÕES

CONTRATADA:

CONSTRUTEC,

DESNECESSÁRIA.
SERVIÇOS

SUJEITAS

À

TARIFAS

CONGENERES.
INCIDÊNCIA

DO

MANUTENÇÃO, Despacho do Processo nº 52/0250/2021 = HOMO- ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI.

LOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TO- UNANIMIDADE.

OBJETO: EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ NI- MADA DE PREÇOS Nº 083/2021, CUJO OBJETO É
VELAMENTO DE TAMPÕES E GRALHAS. REPARO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO Recurso nº 0002-2021. - Processos nº 05/2260/2016
DE MEIO-FIO E CALÇADAS NOS LOGRADOUROS RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO - Recorrente: FAZENDA MUNICIPAL - Recorrida:
DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.

DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SITUADA RAV MAVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME - Relatora:

VALOR: R$ 7.889.152,29 (SETE MILHÕES, OITOCEN- NA RUA ANAJÁS = BAIRRO HITERLÂNDIA NO MU- Silmária Berriel Félix - DECISÃO: Acordam os membros
TOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUETA E NICIPÍO, BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu ob- do colegiado da Junta de Recursos Fiscais - JRF, por
DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

jeto a empresa: CD Empreendimentos e Construções unanimidade, em dar provimento ao recurso de ofício,

PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

Ltda = EPP., no valor de R$ 671.537,49 (seiscentos e em partes, nos termos do voto da Relatora. EMENTA:

PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002

setenta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e qua- BASE DE CÁLCULO ITBI. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00

renta e nove centavos) conforme Ata de julgamento/ VALOR

NOTA DE EMPENHO: 874/2021.

mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adju- CÁLCULO ENTRE A AVALIAÇÃO FISCAL E VALOR

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

dicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. DE VENDA REAL. ARBITRAMENTO. RECURSO DE

DATA DE ASSINATURA: 29 de OUTUBRO de 2021.

965/968 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria- OFICIO PROVIDO EM PARTES. UNANIMIDADE.

VENAL.

DIVERGÊNCIA

DE

BASE

DE

-Geral do Município em fls. 205/211 e da Controladoria
Geral do Município às fls. 972/977.

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

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

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

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

S.A - Recorrida: FAZENDA MUNICIPAL - Relator:

Captação de Recursos e Convênios.

Belford Roxo, 22 de novembro de 2021. Mauro José Ribeiro de Souza - DECISÃO: Acordam os
membros do colegiado da Junta de Recursos Fiscais -

EXTRATO DE CONTRATO

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

JRF, por unanimidade, em negar provimento ao recurso

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta-

voluntário, nos termos do voto do Relator. EMENTA:

ção de Recursos e Convênios-

ISSQN. CONTRATO DE SERVIÇOS EM LOTES.

PROCESSO: 52/0207/2021

VALORES REFERENTES A SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO N°: 090/SEMOCAP/2021

EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL INCLUÍDOS EM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

Despacho do Processo nº 52/0252/2019 = HOMO- ÚNICA NOTA FISCAL. FATO GERADOR DE ISSQN.

CONTRATADA: SÃO MIGUEL REI EIRELI.

LOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade TO- LOCAL DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. NÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRU- MADA DE PREÇOS Nº 035/2021, CUJO OBJETO É APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
ÇÃO DE PRAÇA NARUA TANCREDO NEVES, S/N, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PELA FISCALIZAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
BAIRRO TERRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE BEL- RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
FORD ROXO/RJ.

DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE

VALOR: R$ 348.122,21 (TREZENTOS E QUARENTA DAS OLIVEIRAS NO BAIRRO WONA – BELFORD Recurso nº 0004-2021. - Processos nº 05/6936/2015,
E OITO MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE ROXO – RJ., adjudicando seu objeto a empresa: CMG nº 05/6324/2014 e nº 05/6504/2013 - Recorrente:
E UM

CENTAVOS).

REFORMAS COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMEN- FAZENDA MUNICIPAL – Recorrida: SEBASTIÃO LUIZ

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

TOS LTDA-EPP, no valor de R$ 481.249,54 (quatrocen- MARTINS DA SILVA 01613142790 Relator: Edson

PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.039.1004

tos e oitenta e um mil duzentos e quarenta e nove reais Pinheiro Gomes - DECISÃO: Acordam os membros

ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00

e cinquenta e quatro centavos) conforme Ata de julga- do colegiado da Junta de Recursos Fiscais - JRF,

NOTA DE EMPENHO: 903/2021.

mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de por unanimidade, em dar provimento ao recurso de

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as ofício, nos termos do voto do Relator. EMENTA:

DATA DE ASSINATURA: 17 de NOVEMBRO de 2021. fls. 1313/1323 e 1339/1341 e ainda, pareceres da Dou- MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO À NOTIFICAÇÃO.
ta Procuradoria-Geral do Município em fls. 959 e 1081 e FORMALIDADE DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS.
da Controladoria Geral do Município às fls. 1348/1349.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

RECURSO DE OFICIO. RECURSO DE OFÍCIO
PROVIDO. UNANIMIDADE.

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

Belford Roxo, 22 de novembro de
2021.

Glaucio Pacheco dos Santos Farias
Presidente da Junta de Recursos Fiscais – JRF

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Despacho do Processo nº 52/0224/2021 = HOMOLO-

-Secretário Municipal de Obras, Projetos e Capta-

GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA

ção de Recursos e Convênios-

DE PREÇOS Nº 090/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 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

Matrícula 11/54.593

Hora
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Catar celebra
marco de um ano para
a Copa do Mundo
Comitê Organizador e Fifa inauguram
contagem regressiva de 365 dias para o Mundial

no domingo (21), luzes no
redação
horahmunicipios@gmail.com local mais turístico do país
e inaugurou uma contagem
ma cerimônia na regressiva de 365 dias para
orla de Doha ce- o Mundial, que começalebrou o marco rá em 22 de novembro do
de um ano para a Copa do ano que vem, em formato
Mundo de 2022. O evento de uma ampulheta.
do Comitê Organizador
A organização da Copa
Local e da Fifa projetou, anunciou nas redes so-

U

ciais que todos os oito
estádios que serão utilizados no megaevento estão
concluídos, incluindo o
de Lusail, palco da final,
que ainda estava na fase
final de obras nas últimas
semanas. A construção teria terminado, mas ao redor do local ainda há uma

Divulgação

Copa começará em 21 de novembro de 2022

série de intervenções a
serem feitas para infraestrutura.
O presidente da Fifa,
Gianni Infantino, esteve
presente na cerimônia deste domingo e foi perguntado 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 “houve muitos avanços” nos
problemas existentes.
“A Fifa tem trabalhado 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 respeitem umas às outras”,
disse Infantino.

Worlds 2022: cidades-sede são reveladas, principal evento de League of Legends
Duas semanas após coroar a EDG como campeã
mundial na Islândia, a Riot
acidentalmente vazou as cidades-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 parte 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 observadores o Play-in será na Arena Sports Stadium (Cidade
do México), a fase de Grupos no Madison Square Garden (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 ficando 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.

