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Em seu novo livro,
escritora Leonice
Teixeira conta sua
‘Metamorfose’
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PANDEMIA DO covid-19

PM do RJ vai prender quem
desacatar decreto de Witzel
reprodução

Policiais militares farão barreiras em estações de trem, metrô e barcas. Banhistas poderão receber voz de prisão por desobediência caso se recusem a sair das praias.
Total de casos subiu 45% em um dia no Brasil. A tendência é que ele dobre a cada 54 horas
e 43 minutos. Mortos já somam 11.

No Rio de Janeiro, o número de casos subiu quase 60% em 24 horas.
3

Ex-prefeito
vive surtando
nos corredores
do prédio onde
reside

Ladrões morrem esmagados após assalto
Motorista acelerou e jogou carreta pra cima dos criminosos que morreram na hora.

2

Vergonha

PM é suspeito de
furtar celular dentro do batalhão.
7

7

decreto pra todos

Decreto do governador Wilson Witzel deixa de fora
aglomerações em
templos evangélicos.
4

ESPORTE HORA

Brasileirão deste ano poderá começar
com portões fechados, avisa CBF
5

Reprodução/redes sociais

Corpo de
ex-modelo é
achado preso
a correntes no
fundo de rio
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Hora

Jota Carvalho
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Aquele Abraço!!
Neste sábado (21/03) o abraço especial em clima de festa vai para o
jornalista Marcos Galvão, de Nova
Iguaçu. Aniversariante do dia, Galvão pretende celebrar a data importante com familiares. Parece que nem
a ‘quarentena’ vai segurar o rapaz.
“A gente só aniversaria uma vez por
ano”, costuma dizer. Parabéns, Galvão! Aquele Abraço, Fera!!!

divulgação

‘‘Pra não
desgrudar’’

Vem aí, a “Metamorfose”
de Leonice Teixeira
A nova obra da
poetisa e escritora paulista Leonice Teixeira (foto)
promete balançar
com os estigmas
femininos, principalmente das mulheres que se entregam de corpo,
alma, coração e
tudo o mais a um
homem, e, de repente, vê o castelo
ruir. “Mas eu não
construí meu castelo com areia”,
questiona-se
ao
desabar junto. A
partir da queda
pesada
inicia-se
a fase da reflexão, que impulsiona à superação
capaz de levar a
ex-derrotada pela
decepção ao voo
da liberdade. Do
casulo da quase

depressão perene
à ‘Metamorfose’
o caminho não foi
pavimentado com
pedras preciosas e
reluzentes. Obstáculos emocionais
foram
vencidos
passo a passo até
chegar novamente
ao Nirvana.
“Sempre é tempo de metamorfosear-se”, diz a
autora, logo no
começo
do
livro. Sim Leonice,
sempre será tempo de “levantar,
sacudir a poeira
e dar a volta por
cima”, como diz o
samba “Volta Por
Cima”, de Paulo
Vanzolini, interpretado por Beth
Carvalho,
Noite
Ilustrada e outros
bambas.

Aposta do Pagode, Guga Nandes
(foto) lança seu primeiro álbum “Pra
Não
Desgrudar”
Vol. 1. O projeto audiovisual já está disponível em todas as
plataformas digitais
e conta com participações de Mumuzinho, Vitão, Suel e
Gabily e poderá ser
conferido também
em Live show do
Festival Música em
Casa neste sábado
(21), às 19h30.

UNIDOS DE MANGUINHOS

“Maria Helena - A Imperatriz da
Passarela” é o enredo para 2021

horahmunicipios@
gmail.com
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Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Ex-prefeito 71 parece que pirou

A

Unidos
de
Manguinhos
definiu
seu
tema para o Carnaval
2021. A agremiação
contará a história da
lendária Porta-bandeira, Maria Helena.
O martelo foi batido
na noite da última terça-feira (17). O enredo “Maria Helena - A
Imperatriz da Passarela” é de autoria de
Henrique César e será
desenvolvido
pelo
carnavalesco Diangelo Fernandes.
Seis vezes campeã
do Carnaval e vencedora de três estandarte de ouro, Maria
Helena passou por
diversas escolas, mas
ganhou destaque na
Imperatriz Leopoldinense, desfilando por
mais de vinte anos
ao lado de seu filho,
Chiquinho.
“Agradeço muito a
comunidade e a esco-

Na Boca Maldita da cidade não se fala outra coisa e em tempos de Coronavirus tem gente achado
que o cara tá infectado. Há quem ache que é abstinência. Depois de abandonar a cidade o ‘mais sujo
do que pau de galinheiro’ está desesperado e com
crises fortes’. O sujeito não aguenta ficar longe dos
holofotes e sempre cria um fato para chamar atenção.
****************************************

Exaltação a Exu

Henrique César, Chiquinho, Maria Helena e o presidente Paulo Roberto
la de samba Unidos de
Manguinhos. É muito
emocionante receber
esse convite, podendo
contar minha história
dentro do mundo do
samba. Eu me sinto lisonjeada por tanto carinho e agradeço do
fundo do meu coração.
Vamos com tudo e vamos juntos rumo ao

campeonato.”, revelou
Maria Helena, a homenageada.
O presidente Carlos
Alberto revelou que
será uma honra para a
escola falar sobre um
grande nome do nosso carnaval. “Já fui
Mestre-sala e sou fã da
homenageada. Já fui
muito às quadras ver o

bailado de Chiquinho
e Maria Helena. Com
certeza faremos um
desfile à altura”.
A verde, rosa e branco de Manguinhos integra o grupo de acesso
da Intendente Magalhães, organizado pela
Liesb. Em 2020 levou
o enredo “Axé - Expressão de uma Raça”

“Vamos todos vestir preto e vermelho e pedir
proteção a Exu contra o que estão fazendo com o
Brasil. Só o homem da capa preta e sua bengala
poderá expulsar os demônios daqui”, gritava o indivíduo, uma noite dessas no corredor de seu apê,
fato presenciado por um vizinho dele, pela fresta
da porta.
****************************************

Ainda se acha ‘o cara’

“Acho que tem algo comendo os miolos dele. De
vez em quando apronta umas coisas assim. Anda
pelo corredor conversando com fantasmas. Dá ordens, diz que o prefeito é ele, que se não cumprir
vai ser exonerado e outras esquisitices. O cara tá
malucão, mesmo, e não aparece ninguém da família para aliviar as crises dele”, coutou o vizinho.
*Pelo andar da carruagem, não ter mandato deixou o ex-todo poderoso lelé da cuca. (risos).
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PANDEMIA do coronavírus

Brasil tem 904 casos confirmados
Total de casos subiu 45% em um dia. Ministério da Saúde prevê ‘disparada’ dos casos em
abril e queda somente em setembro. Número de mortos estava em 11 às 19h52 de ontem
Rafael Barreto/PMBR

Antonio Carlos
horahmunicipios@hotmail.com

O

s casos confirmados de Covid-19 (doença infecciosa causada
pelo coronavírus Sars-Cov-2), aumentaram
45% em 24 horas. Segundo dados do Ministério da Saúde, o mais
recente balanço federal
aponta que o Brasil tem
904 casos e 11 mortes.
Na última quinta-feira, o ministério somava
621 casos e 6 mortes.
O total de mortes subiu mais de 80% entre
os dois balanços. Pelo
segundo dia consecutivo, o ministério não divulgou o total de casos
suspeitos, como vinha
fazendo desde o início
do
acompanhamento
dos casos. A plataforma
que exibe os dados está
fora do ar desde quinta-feira. O Ministério da
Saúde também não divulgou o total de pessoas hospitalizadas.
O número de estados
com casos confirmados
era de 21 na quinta-feira e ontem subiu para
25. Somente Roraima e
Maranhão permanecem
sem casos confirmados.
Quanto às regiões, todas apresentaram aumento de casos.
O Sudeste tinha 391
casos e agora tem 553.
O Nordeste tinha 110
e passou para 134. O
Norte foi de 8 para 15.
No Centro-Oeste, os
casos passaram de 61
para 112. Por fim, o Sul
tinha 71 e agora tem 90

casos.

rus deverão disparar no
Brasil entre os meses de
Perder
abril e junho. Os casos de
transmissão de Covid-19
velocidade
em julho
deverão perder velocidade a
O ministro da saú- partir de julho e, em agosto,
de, Luiz Henrique (Foto) é esperado que as ocorrências
Mandetta, disse, durante comecem a cair.
apresentação com o presidente Jair Bolsonaro, que
Transmissão
infecções por coronavícomunitária

O Ministério da Saúde declarou que todo o território
nacional está sob o status de
transmissão comunitária
do coronavírus. O status
foi publicado em portaria
na noite de ontem.
A transmissão comunitária ou sustentada
é aquela quando não é
possível rastrear qual a

origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não
viajaram ou tiveram contato com quem esteve no
exterior.
Até o balanço da última
quinta-feira, a transmissão
comunitária estava configurada nos estados de São
Paulo e de Pernambuco.

Além disso, ocorre isoladamente em três capitais:
Rio de Janeiro (o número
de casos subiu quase 60%
em 24 horas. O estado tem
109 casos confirmados do
coronavírus, 1701 suspeitos e duas mortes); Belo
Horizonte e Porto Alegre
(além das capitais de SP
e PE, já incluídas acima).

Ritmo de contágio no Brasil está igual ao da Itália e acelerando
Observatório com físicos da USP, Unicamp,
Unesp, UnB, UFABC,
Berkley (EUA) e Oldenburg (Alemanha) mostra
que número de infectados vem dobrando a cada
54 horas. Segundo os especialistas, o total deve
passar de 3 mil já na próxima terça-feira.
Segundo um estudo
conduzido pelo Observatório Covid-19 BR,
que analisa os números
da pandemia no país e do
qual fazem parte por sete
universidades, o número
de casos deve passar de 3
mil já na terça-feira (24).

A tendência é que ele dobre a cada 54 horas e 43
minutos.
Participam da pesquisa físicos da Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp),
Universidade
Estadual Paulista (Unesp), da
Universidade de Brasília
(UnB), Universidade Federal do ABC (UFABC),
Universidade de Berkley
(nos Estados Unidos) e
Universidade de Oldenburg (na Alemanha).
O balanço divulgado
quinta-feira (19) do Ministério da Saúde apontou

621 casos da Covid-19 no
Brasil – sete pessoas já
morreram.
No mundo todo, a Itália é o país com maior

número de vítimas – nesta sexta-feira (20), o país
europeu ultrapassou a
marca de 4 mil mortos – o
total de casos registrados

ultrapassa 47 mil.
Um levantamento da
universidade norte-americana Johns Hopkins
divulgado nesta sexta

mostrou que há ao menos
10.031 mortos por complicações da Covid-19 no
mundo. Há mais de 245
mil infectados.

Coleta de lixo em Meriti sofre alterações devido ao novo coronavírus
A Meriti + Verde,
concessionária de limpeza urbana da Prefeitura de São João
de Meriti, estabeleceu
mudanças na coleta
de lixo do município
devido aos riscos da
acelerada propagação
do COVID-19, o coro-

navírus. Diante de uma
crise mundial de saúde e da importância da
gestão de resíduos urbanos para evitar a disseminação de doenças,
a empresa reforçou
medidas de segurança junto aos funcionários e fez alterações

nos horários de coleta,
que começaram a valer
desde a última quinta-feira.
Para evitar que muitas equipes circulem
pelas mesmas áreas simultaneamente, alguns
caminhões de coleta do
turno da manhã, que

antes passavam das 8h
às 16h20, vão começar
a seguir o horário das
6h às 14h20. Do mesmo modo, no turno da
noite, algumas rotas
de coleta, que antes
eram de 20h às 4h20,
vão passar para o horário de 19h às 3h20. Os

dias e horários de coleta de cada bairro estão
especificados na tabela
da Meriti + Verde.
É fundamental que
os moradores das áreas em questão atentem
para os novos horários
e levem o lixo para fora
um pouco mais cedo. A

contribuição de toda a
população para colocar o lixo na rua sempre o mais próximo
possível do horário de
coleta se torna ainda
mais importante neste
momento de crise e de
contenção de um vírus
altamente contagioso.
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Brasileira cria rede para imprimir em 3D equipamentos de UTI usados no tratamento contra o coronavírus.
Engenheira biomédica especialista em próteses de impressão 3D para crianças, Thabata Ganga quer ajudar
pacientes de Covid-19 que precisarem de equipamentos
hospitalares como respiradores artificiais.
Blindados I

Menos de dez dias após baixar para 2,1% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, o governo
federal revisou novamente a estimativa e passou a prever uma expansão de apenas 0,02% para este ano, ou seja, uma estabilidade.
O número foi divulgado pelo Ministério da Economia por meio
do relatório de receitas e despesas do orçamento de 2020.
Thiago Lontra/Alerj

O governador Wilson Witzel
não parece ver problemas em manter aberto os megatemplos evangélicos como os das igreja Universal do
Reino de Deus, Mundial, da Graça
e Assembleia de Deus Vitória em
Cristo, controladas por lideres com
grande influencia política como
Edir Macedo, Waldemiro Santiago,
RR Soares e Silas Malafaia.

Risco superior II
No decreto assinado com medidas restrititivas para combater
o avanço do novo coronvírus,
o governo do RJ deixou de fora
os templos religiosos, ignorando,
por exemplo, que existem igrejas
no Rio com capacidade para mais
de 10 mil pessoas sentadas, risco
muito superior ao oferecidos por
bares e restaurantes.

A partir de hoje
Pela decisão de Witzel, a partir
de hoje está proibido o funcionamento de bares e restaurantes por
um período de 15 dias, assim como
o tráfego de ônibus intermunicipais
que ligam os municípios da Região
Metropolitana ao Centro do Rio.
Ele também quer fechar aeroportos
para vôos vindo de outros estados
com registros de casos.

Telefonias vão divulgar históricos
para consumidores
As empresas de telefonia do estado do Rio de
Janeiro serão obrigadas a fornecer o histórico da
utilização do serviço e de crédito adquirido pelo
consumidor. É o que determina a lei 8.762/20, de
autoria da deputada Martha Rocha (PDT), que foi
sancionada pelo Executivo e publicada no Diário
Oficial da última quinta-feira.

Pandemia
A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou dez projetos
relacionados à pandemia do
coronavírus e seus impactos
no estado do Rio. As propostas, votadas em regime
de urgência, serão enviadas
para sanção ou veto do governador Wilson Witzel.

DIRETO AO PONTO

Senado: primeira sessão remota passa no teste
A primeira sessão remota da
história do Senado foi marcada
por uma participação maciça
dos parlamentares. A sessão
aprovou por 75 votos a zero
o projeto de decreto legislativo (PDL 88/2020), que reconhece o estado de calamidade

pública do país em virtude da
pandemia causada pelo novo
coronavírus. O presidente em
exercício do Senado, Antonio
Anastasia (PSD-MG), considerou a primeira sessão remota
do Senado uma experiência
bem-sucedida.

Anastasia, que ocupa o lugar de Davi Alcolumbre, em
recuperação após ser contaminado pelo novo coronavírus,
destacou ainda que o decreto
de calamidade votado nessa
sessão foi imediatamente encaminhado à publicação e já

está em vigor no país. O presidente em exercício da Casa
disse ainda que a expectativa é
utilizar o voto pelo software da
sessão remota a partir da próxima semana. Hoje, os votos
foram declarados verbalmente
por todos os senadores.

Centro de Imagem facilita
tratamento em Paracambi

A possível chegada do Covid-19
nas favelas e comunidades do Rio
preocupa
deputados da Assembleia Legislativa
do Estado (Alerj),
que defendem a
construção
imediata de abrigos e
hospitais de campanha
onde
as
pessoas isoladas
possam ser aco-

lhidas. O temor
dos parlamentares
é que as moradias
diminutas,
onde
moram
muitas
pessoas da mesma família, não
tenham
espaço
para garantir com
segurança a quarentena dos infectados, que acabariam passando
a doença para os
demais parentes.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

PANDEMIA

Suspensa a circulação do
transporte intermunicipal

Decreto passa a valer a partir de hoje e também atinge o transporte de passageiros por
aplicativo entre municípios da Região Metropolitana para a cidade do Rio, e vice-versa
Thiago Lontra/Alerj

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Governo do
Estado determinou,
por meio do decreto
46.980 que, a partir
do primeiro minuto
de hoje, fica suspensa a circulação
do transporte intermunicipal de passageiros que liga
a Região Metropolitana à cidade do
Rio de Janeiro. As
exceções são trens
e barcas (sistemas
ferroviário e aquaviário), que operarão com restrições
definidas pelo Governo do Estado,
para
atendimento
a serviços essenciais. A restrição
não se aplica aos
carros particulares.
A partir de hoje,
oito estações da SuperVia serão fechadas: Ramal Japeri
(Presidente Juscelino e Olinda), Ramal Belford Roxo
(Coelho da Rocha,
Agostinho Porto e
Vila Rosali) e Ramal
Saracuruna
(Jardim Primavera,
Campos Elíseos e

Corte 8). No sistema aquaviário, será
interrompida a operação nas estações
de Charitas (Niterói) e Cocotá (Ilha
do Governador).
Só poderão embarcar nos transportes
públicos
trabalhadores
de
setores
definidos
como ‘essenciais’,
como saúde e respectivos
serviços
de apoio; segurança pública e respectivos
serviços
de apoio; além de
outros
serviços,
como
farmácias,
mercados, jornalistas, transporte de
cargas e logística,
postos de gasolina,
entre outros.
Para
controlar
o acesso, haverá
pontos de controle em 18 estações
(14 da SuperVia, 3
do MetrôRio e 1 da
CCR Barcas). Nesses locais, haverá
funcionários
das
Concessionárias
que, com o apoio
da Polícia Militar,
farão a triagem dos
usuários.
Inicialmente, o embarque
ocorrerá por meio

O decreto não atinge os sistemas ferroviário e aquaviário, que operarão com restrições definidas pelo governo
da apresentação da ação.
carteira de trabalho/funcional ou do
Ap l i c at i vo
crachá que identifiTambém estarão
que o setor de atu- suspensas, a partir

dos primeiros instantes de hoje, o
transporte de passageiros por aplicativo entre muni-

cípios da Região
Metropolitana para
a cidade do Rio de
Janeiro, e vice-versa.
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CBF admite Brasileirão com
portões fechados: “É uma saída”

“Qualquer decisão de mudança tem que ser tomada em assembleia”, diz Feldman
CBF 21032020

Secretário-geral Walter Feldman afirmou que a entidade aguardará desenvolvimento do coronavírus
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
pandemia
do
novo coronavírus, que assola
o mundo e fez diversos
campeonatos
serem
suspensos por tempo
indeterminado, causaram uma confusão nos
calendários das ligas.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF),
contudo, não pensa em
uma mudança drástica,
ao menos a médio prazo.
Em entrevista exclusiva ao Esporte Interativo, o Secretário-geral
da entidade máxima do
futebol do país, Walter Feldman, rechaçou
qualquer mudança de
formato do Campeonato Brasileiro, nem
mesmo uma possível
adequação ao calendário do futebol europeu.
“Por ora, sem mu-

A

dança. O pessoal tem
perguntado de adaptação ao calendário
europeu e não existe
nada em relação a isso.
Pensar em mudança do
formato, também não.
Até porque qualquer
decisão de mudança
tem que ser tomada em
assembleia democrática dos 20 clubes da
série correspondente.
Então, a CBF não pode
anunciar nada. Quem
decide são os próprios
clubes. Mas nós achamos que, neste momento não é colocada
essa pauta”, comentou
Feldman, sem demonstrar pressa para resolver a questão.
“De certa forma, ainda estamos distantes
do início do Brasileirão, temos que acompanhar a curva epidêmica”, completou.
Atualmente, todas as
competições no Brasil,

incluindo os Estaduais, estão paralisados
e sem data para retornarem. Mesmo assim,
segundo o Secretário-geral, a tendência é
que o calendário esteja
“preservado”.
“Estamos sintonizados em alternativas.
Eu diria que ainda está
relativamente preservado, à medida em
que houve suspensão
da Copa América, das
Eliminatórias. O cenário mundial é muito sintonizado com o
cenário brasileiro. E o
presidente (Rogério)
Caboclo tem dito que
vamos dar o máximo
para dar estabilidade
logo após a retomada, nas condições de
tempo que forem possíveis. Não pensamos
em mudanças estruturais”, afirmou.
Uma das maiores
discussões entre jor-

Clubes de futebol no Brasil oferecem
instalações no combate ao coronavírus
Grandes times do futebol brasileiro estão colocando a camisa da solidariedade em meio ao
avanço do covid-19 no
país. Botafogo, Corinthians, Santos, Athletico-PR e Cruzeiro já colocaram a estrutura física
à disposição dos órgãos
públicos para cuidar da
saúde da população.
Em nota, o Corinthians oferece o Parque
São Jorge, o Centro de
Treinamento Doutor Joaquim Grava e a Arena
Corinthians para que as
autoridades de São Paulo avaliem de que forma
poderão ser utilizadas no
combate ao avanço da
doença.
Santos e Cruzeiro tam-

dido pela Prefeitura do
município até 2031 ao
Glorioso, também está
pronto para o combate à
pandemia. “O Botafogo
tem se posicionado institucionalmente sempre
com grande preocupação sobre o avanço do
novo coronavírus”, disse
o coordenador de Comunicação do clube, Julio
Gracco, frisando que o
alvinegro carioca foi um
dos favoráveis a paralisar
o Campeonato Carioca
de forma imediata para
preservar atletas, comissão técnica, funcionários
e torcedores colaborando
para frear a pandemia.
Na Zona Norte do Rio Todas as sedes botafode Janeiro, o estádio guenses estão fechadas e
Nilton Santos, conce- sem atividades.

nalistas e especialistas
é a possível volta do
mata-mata ao Campeonato Brasileiro, fórmula que deixou de
ser utilizada em 2002.
Segundo Walter Feldman, entretanto, não
houve nenhum pedido
por parte dos clubes
para que houvesse tal
mudança.
“Nenhum
clube manifestou nada
em relação a isso. Todo
mundo quer saber se dá
para manter o formato
na fórmula original (de
pontos corridos). Ninguém sugeriu mudança de mata-mata, nada
disso, seja por ofício,
seja por conversas informais, nada. Todo
mundo espera que o
calendário possa contemplar as formas tradicionais”, garantiu.
Possível início de
Brasileiro com portões
fechados - Antes das
efetivas paralisações

dos torneios pelo mundo, foi recomendado
que as partidas fossem
disputadas com portões fechados, como
forma de combater a
disseminação do novo
coronavírus e evitar
aglomerações.
No
Campeonato
Paulista, por exemplo,
a recomendação foi
seguida apenas para
jogos na capital. Na
Champions League, a
partida do Liverpool
chegou a ter presença
de público, enquanto que Paris Saint-Germain e Valencia
não puderam receber
o apoio de seus fãs na
arquibancada.
Pensando nisso, Feldman diz avaliar, em
conjunto com outros
integrantes da CBF,
iniciar o Brasileirão,
em 03 de maio, com
portões fechados, a
fim de não atrapalhar

o calendário brasileiro.
“Acho que até pode
ser, se as autoridades
públicas considerarem
que isso pode. Agora, sinto uma enorme
preocupação em relação aos jogadores, à
comissão técnica, esse
conjunto. Eu acho que
a gente vai ter que ter
muita clareza nesse
momento,
pensando
que portões fechados é
uma saída”, confirmou
o dirigente.
“Mas nós hoje estamos muito centrados
também nos atores do
futebol, que são os
atletas, as comissões
técnicas e os trabalhadores dos clubes. Se a
gente considerar que
essa miniaglomeração,
já no descenso da doença, é possível, nós
avaliaremos naquele
momento. Neste momento, não dá para dizermos”, concluiu.

Amanda Perobelli / Reuters

bém adotaram a mesma
atitude através de comunicados oficiais. O time
da Vila Belmiro chegou
a propor a montagem de
um hospital provisório
em seu Salão de Mármore. O Atlhetico-PR recordou que a “reforma da
Arena teve a participação
de recursos da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Paraná, em um
acordo tripartite com o
clube, que cumpre neste
momento sua responsabilidade social e reforça o
compromisso com os poderes públicos e o povo
do Paraná”.

Botafogo, Corinthians, Santos, Athletico-PR e Cruzeiro são algumas deles
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Mais asfalto no bairro Santa
Amélia em Belford Roxo

Prefeitura anunciou que asfaltará mais 28 ruas na região

divulgação

Assessoria de
Imprensa/ PMBR

A

Secretaria
Municipal de Obras
de Belford Roxo
está realizando melhorias em diversos bairros
da cidade. Nesta semana,
uma equipe da secretaria
esteve no Bairro Santa
Amélia. Os técnicos fizeram fresagem, que é o
processo de remoção de
pavimentos, antes da execução do novo revestimento de asfalto nas Ruas
Cravos, Casuarinas e Rua
das Acácias.
O projeto da prefeitura
é levar novo asfalto para
38 ruas do bairro. Cerca de 10 já receberam as
melhorias.
Moradores
comemoraram as melhorias. “Muitos buracos, asfalto antigo, era até difícil
de andar por aqui. Muito
bom eles estarem trazendo asfalto novo pra gente”, conta Clarinda Severo, moradora de 62 anos
do bairro.
Em breve, o bairro
também receberá nova
iluminação de LED.

“Muito bom eles estarem trazendo asfalto novo pra gente”, conta Clarinda Severo, 62, moradora do bairro

Brasil e China não têm problema Belford Roxo: Rua Marcílio Dias
recebe obras de infraestrutura
nenhum, diz Jair Bolsonaro
divulgação

José Cruz / Agência Brasil

Presidente disse que pode pedir auxílio ao país contra o Covid-19
O presidente Jair
Bolsonaro disse ontem (20) que não há
nenhum
problema
entre os governos do
Brasil e da China e
que pode entrar em
contato com o governo chinês para pedir
auxílio no combate
à pandemia de Covid-19.
“A questão do vírus
lá, que a curva [de
novos casos] está em
descendência, os hospitais estão sendo desativados. O que foi
utilizado para chegar
a esse ponto, se houver necessidade, vou
ligar para o presidente Xi Jinping [para
perguntar]. Faz parte
do meu ofício tomar
uma atitude como
essa”, disse Bolsonaro.

O governo do Distrito Federal informou nesta sexta-feira
que solicitou auxílio
da China, “de qualquer natureza”, para
o combate do novo
coronavírus na capital, como doação de
suprimentos e equipamentos
médicos,
assim como indicações de empresas que
possam colaborar na
contenção da pandemia.
De acordo com
Bolsonaro, os governos dos estados têm
essa liberdade, e o
governo federal está
fazendo o mesmo.
“Nós mesmos estamos fazendo contato
com a China porque
eles estão agora com
material
excedente
lá”, disse. Segundo

o presidente, a empresa Vale também
está comprando suprimentos do país
asiático para doar ao
governo
brasileiro
e pediu ajuda para o
desembaraço alfandegário.
Ao deixar o Palácio
da Alvorada na manhã de ontem, o presidente foi questionado sobre a publicação
de seu filho, o deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP),
responsabilizando o
governo chinês pela
pandemia de coronavírus. Em resposta, a
Embaixada da China
no Brasil disse que
a postagem prejudica “a boa imagem do
Brasil no coração do
povo chinês”. (Fonte:
Agência Brasil)

A rua Marcílio Dias, em Areia Branca, recebeu novas manilhas para o
sistema de esgoto e asfalto
No Bairro Areia
Branca, a Secretaria de Conservação
de Belford Roxo
está
finalizando
obras de infraestrutura que prometem dias melhores
aos moradores. A
Rua Marcílio Dias
recebeu novas manilhas para o sistema de esgoto,
com mais 6 caixas

de passagem e 12
caixas de ralos.
Técnicos informaram que essa ação
foi necessária devido ao assoreamento do antigo
esgoto.
Edson de Jesus
mora há sete anos
na Marcílio Dias e
conta que enchentes eram recorrentes por causa do

mau
escoamento da água e das
manilhas e ralos
entupidos
“Ficamos felizes com
essa obra aqui. A
expectativa é que
resolva esses problemas”, contou.
Além da obra de
infraestrutura,
a
rua foi asfaltada e
já apresenta cara
nova

Polícia
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PM monta esquema especial para
restringir circulação de pessoas

Policiais militares farão barreiras em estações de trem, metrô e barcas. Banhistas
poderão receber voz de prisão por desobediência caso se recusem a sair das praias
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

em vigor. Os agentes vão
realizar barreiras em 14
estação de trem, três do
Metrô (Pavuna, Rubens
Paiva e Acari) e estação
das barcas em Niterói.
O procedimento será fieto antes da catraca impedindo que as pessoas
acessem as plataformas
de embarque e desembarque.
“Só será permitida a
passagem de pessoas
que precisarem trabalhar
em funções específicas,
como médicos, policiais,
bombeiros, jornalistas e
funcionários de farmácias, supermercados e
restaurantes. Essas pessoas terão que comprovar
que atuam nessas funções
para poderem passar nas
roletas”, explicou Fliess.

Polícia
Militar
preparou um esquema especial
para fazer valer o decreto
publicado na última quinta-feira pelo Governo do
Estado do Rio com restrições à população. O texto
prevê a proibição da circulação de pessoas para
conter a disseminação do
Covid-19, entre as quais
o fechamento de divisas
da capital.
O porta-voz da PM,
coronel Mauro Fliess,
explicou que as medidas destacam equipes
para atuar nas estações
de trem, metrô (foto) e
barcas, nas praias e em
pontos estratégicos com
Prisão para
maior circulação de ônibus.
quem
desacatar
De acordo com ele, a
Nas praias, os PMs popartir da primeira hora
de hoje, o decreto entra derão dar voz de prisão

reprodução

para quem se recusar a ir
embora. O oficial disse
ainda que a PM vai atuar, inicialmente, avisando que a recomendação é
para as pessoas deixarerm
as praias. Se não funcionar, vamos determinar que
saiam. caso não seja cumprida, será dada voz de
prisão por desobediência.

Para conter excesso de
passageiros no BRT e nos
ônibus convencionais da
cidade, Mauro Fliess informou que haverá equipes em pontos estratégicos
para dar suporte aos motoristas, que estão orientados pelas empresas a não
trafegar com pessoas em
pé.

Orientação
aos
motoristas
Para os motoristas,
o coronel recomnda o seguinte: “Caso não consigam
cumprir a recomendação,
eles devem parar o ônibus
próximo a uma viatura da
PM e informar a situação.
Os PMs vão entrar no ônibus

e determinar que quem estiver em pé terá que descer”,
disse.
Nas estradas, a PM atuará
em conjunto com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
para impedir que ônibus
intermunicipais entrem na
cidade do Rio, conforme
determinação do governador ilson Witzel.

Cabo da PM é suspeito de Quase 2.500 presos soltos
furtar celular no 39º BPM

divulgação

Suspeito de ter furtado o celular de um sargento no 39º BPM
(Belford Roxo), o cabo da PM
Marcus Valério Carpinetti Costa
foi detido, na última quinta-feira e
levado para a 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (3ª DPJM),
em Nova Iguaçu. Os dois PMs
pertencem à mesma corporação.
Segundo relatos da ocorrência, o policial que teve o celular

furtado deu por falta do telefone
e perguntou se o cabo o teria visto
ou pego o aparelho por engano. O
suspeito teria negado que estivesse com o telefone, demonstrando
“nervosismo e agitação”.
Foi então, que, o cabo teria sido
visto pelo sargento e um soldado
deixando o celular próximo de
uma árvore na área do estacionamento da corporação. A vítima do

furto pegou o aparelho no local e
deu voz de prisão ao colega, tendo
o outro policial com testemunha.
O cabo Marcus Valério foi atuado em flagrante por furto, dentro
do Código Penal Militar. A assessoria Polícia Militar, no entanto,
diz que após serem levados para
a 3ª DPJM, os agentes envolvidos
foram liberados “por não ter sido
constatada a suspeita”.

plantão

Corpo de jovem é achado preso
a correntes no fundo de rio
SANTA CATARINA O corpo de uma ex-modelo
foi achado preso com correntes a peças de carro no
fundo do rio Irani, no último domingo. O encontro
de cadáver aconteceu na
cidade de Xanxerê. Simone da Rocha Silveira, de 29
anos,
estava desaparecida desde o início de março.
Segundo reportagem do
jornal Diário Catarinense, o
principal suspeito do crime
é o ex-companheiro da vítima, Adir Barbosa Martins,
de 52 anos. O corpo dele
também foi achado dentro
do próprio carro no dia seguinte ao desaparecimento
de Simone.
A tia de Simone revelou
a um site detalhes da relação do casal. De acordo
com seu relato, o suspeito
queria que ela se casasse
com ele e fossem morar

Reprodução/Redes sociais

As autorizações foram concedidas ao longo desta semana
Decisões da Justiça do RJ beneficiou ao menos 2.489 presos
das cadeias. Eles cumprem pena
em regime aberto e parte dos que
estão em semiaberto. As autorizações foram concedidas após rebeliões e fugas em massa no sistema
prisional de São Paulo.
No último dia 13, antes da crise nas cadeias paulistas, a Vara de
Execuções Penais (VEP) do Rio
havia decidido em sentido inverso, proibindo as saídas dos presos.
As decisões recentes da VEP têm
como objetivo a necessidade de
evitar a contaminação pelo novo
coronavírus, o Covid-19.

Na última quarta-feira, o juiz
titular da VEP, Rafael Estrela, autorizou a saída de todos os presos
em regime semiaberto que possuem trabalho fora da cadeia. Esses
presos costumam deixar a unidade
prisional de manhã para trabalhar e
retornam no fim do dia. O magistrado autorizou que eles continuem
trabalhando, mas, no fim do expediente, devem ir para suas residências, onde deverão permanecer. Os
presos poderão ficar em casa por 30
dias e só poderão sair de casa no horário de trabalho.
Mesma decisão

O magistrado também permitiu
que os 179 presos que cumpriam
pena em regime aberto nas chamadas Casas de Albergado fiquem em
prisão domiciliar. Esses detentos
possuíam autorização para passar
o dia na rua e voltavam para a unidade apenas para dormir. Agora,
eles passarão a dormir em casa. Segundo o estipulado pelo juiz, esses
detentos precisam ficar em casa das
20h às 6h nos dias de semana e integralmente nos fins de semana. Eles
não podem se ausentar do estado
ou mudar de endereço sem autorização judicial. A medida também
vai durar 30 dias.

Vídeo flagra tentativa de assalto a turista no Centro do Rio
Um marginal foi detido durante uma tentativa de assalto a
um turista argentino, na Rua do
Lavradio, no Centro do Rio, na
tarde da última quinta-feira.
De acordo com informações
da Polícia Militar, agentes do
Batalhão de Polícia de Choque

(BPChq) que estavam na região
flagraram a ação e impediram
o roubo, tendo que usar armamento de menor potencial ofensivo para dispersar o grupo.
O vídeo, gravado por um
uma pessoa que não se identificou, que circula nas redes

sociais, mostra a tentativa de
roubo pelos criminosos e a ação
do Choque, que dispersou os
assaltantes, com armamento. A
ação provocou pânico nas pessoas que passavam pelo local.
A ocorrência foi registrada na
5ª DP (Centro).

Bandidos morrem ao tentar roubar carreta em Caxias
Simone estava desaparecida desde o início deste mês
juntos, mas ela queria uma
vida livre, porque já tinha vivido com outro homem por
10 anos. “Era uma pessoa
muito querida, calma, mei-

ga, transmitia muito amor
para nós. Era carente, onde
encontrava uma pessoa que
desse carinho, ela se apegava”, disse Maria Salete.

Os dias de crime de dois bandidos terminaram de forma inusitada em Duque de Caxias. A dupla
acabou morrendo durante a tentativa de roubar uma carreta. O caso
aconteceu nas imediações da Refinaria de Duque de Caxias, perto de

uma comunidade controlada por
traficantes.
De acordo com informações
postadas numa rede social, os marginais teriam abordado o motorista
da carreta. A vítima reagiu e jogou
o veículo na direção dos bandidos,

que foram esmagados junto com
o carro onde estavam. Eles morreram na hora. A ocorrência foi
registrada na 60ª DP (Campos Elíseos). A Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense (DHBF)
deverá investigar o caso.
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Abertas 600 vagas em cursos
profissionalizantes online
A iniciativa de disponibilizar qualificação para população de forma online durante o período de quarentena partiu
do secretário Leonardo Rodrigues, que solicitou a criação dos dois novos cursos na grade das instituições.
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Fundação
de
Apoio à Escola
Técnica (Faetec) e a Fundação Cecierj, ambas vinculadas
à Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia
e Inovação, ampliam
parceria para garantir
o acesso da população
à Qualificação Profissional por meio de
conteúdos pedagógicos
disponíveis em plataformas digitais. A partir do dia 23 de março,
serão abertas 600 vagas
em cursos profissionalizantes, totalmente
online e gratuito, de
Assistente de Pessoal
e Tecnologia Assistiva.
Já em abril, após o término do recesso, será a
vez dos estudantes dos
Ensinos Fundamental e
Médio acessarem materiais didáticos remotamente.
A iniciativa de disponibilizar qualificação para população de
forma online durante o
período de quarentena
partiu do secretário Leonardo Rodrigues, que
solicitou a criação dos
dois novos cursos na
grade das instituições.
“Estamos empenhados
e unindo forças para
enfrentar a pandemia
do Coronavírus. Vamos
aproveitar o tempo,

muitas vezes ocioso,
e oferecer opções de
formação profissional
para a população fluminense. Serão 600 vagas
distribuídas nos cursos
de Assistente de Pessoal e Tecnologia Assistiva”, informou o secretário.
As inscrições dos
cursos abrem na próxima segiunda-feira e
vão até 08 de abril. O
cadastro deverá ser realizado no site da Faetec (www.faetec.rj.gov.
br). O processo seletivo
será por meio de sorteio,
que acontecerá no dia
09. Os candidatos sorteados serão matriculados automaticamente,
devendo encaminhar os
documentos
exigidos
em edital para validação
das vagas. As aulas iniciam no dia 14 de abril.
Conteúdo
online para
alunos da
Educação
Básica
Caso permaneça a
suspensão das aulas
presenciais no Estado
em decorrência da pandemia do Covid-19, as
fundações também vão
colocar conteúdos de
disciplinas de Educação
Básica em plataformas
digitais à disposição dos
alunos dos Ensinos Fundamental e Médio da
Faetec.

Divulgação/Governo do estado

As inscrições dos cursos em um dos órgãos abrem no dia 23 de março e vão até 08 de abril

Cadastro com acesso ao sistema Cecierj
No primeiro momento,
serão cadastradas as unidades
da Faetec que terão acesso
ao sistema do Cecierj, bem
como os professores nas áreas das respectivas matérias de
formação. Em seguida, serão
inseridos os estudantes já matriculados na Rede, que terão
a sua disposição o conteúdo
pedagógico dedicado à sua
etapa escolar correspondente
na instituição.
Para o presidente da Faetec, a medida visa à formação
dos alunos e garantir o com-

primento das orientações do
governo do Estado do Rio de
Janeiro, a respeito da pandemia do Covid-19, corroborando, assim, com as ações
preventivas de minimizar
o risco da disseminação do
novo Coronavírus.
“Nenhum aluno das 130
unidades ficará sem a possiblidade de seguir estudando
durante esse período de isolamento social. De imediato, será dado prioridade ao
conteúdo teórico. Mas, caso
seja necessário, o conteúdo

de laboratório será adaptado
à plataforma. É um esforço
deste Governo, por meio do
secretário Leonardo Rodrigues, de promover formação
educacional aos estudantes
da Rede sem colocá-los em
situação de risco”, garante o
presidente da Faetec, Romulo
Massacesi.
A novidade proposta para
os alunos da Educação Básica também foi exaltada pelo
presidente da Fundação Cecierj, Gilson Rodrigues. “A
Fundação Cecierj é referên-

cia no ensino a distância no
Brasil, por isso, num momento como esse no qual precisamos seguir as determinações
do Governador Wilson Witzel de ficarmos em casa para
evitar consequências mais trágicas da Covid-19, é natural
dividir toda a nossa expertise
para que a educação da população do Rio de Janeiro não
seja prejudicada. Vamos nos
reinventar se for preciso, para
que nossos alunos não sejam
afetados com a interrupção
das aulas” diz o professor.

Decon abre canal para denúncias de cobranças abusivas
A Delegacia do
Consumidor
(Decon) abriu um canal
(foto) de denúncias
para facilitar o recebimento de informações sobre estabelecimentos que estão
realizando cobrança
abusiva de materiais para prevenção
e combate ao novo
coronavírus. O objetivo é estimular
que o consumidor
que se sinta lesado
denuncie a prática
com mais facilidade.
Com as informações,

os agentes vão realizar fiscalizações nos
estabelecimentos e,
verificado o crime,
autuar os responsáveis por crime contra a economia popular.
O número disponibilizado para contato por WhatsApp
é: (21) 96959-0600.
Para denúncias por
ligação telefônica,
permanecem os seguintes
números:
Decon: (21) 25827362/Disque Denúncia: (21) 2253-1177.

- Aly Song/Reuters

mundo

provocar uma contaminação
bacteriana
perigosa”, afirmou o
Máscaras
falsifi“Além de ineficazes escritório, em comucadas, inclusive para contra o vírus, uma nicado.
Os produtos falsificrianças, foram vendi- vez que os produtos
das online nos países também não cumprem cados entram na Euda União Europeia de as normas da UE, são ropa por meio de vencinco e 10 euros cada, potencialmente pre- das online e chegam,
por
cerca de três vezes o judiciais à saúde. Por principalmente,
preço normal.
exemplo, eles podem serviços de entrega

Coronavírus: UE investiga produtos falsificados

Reguladores
da
União Europeia iniciaram uma investigação
sobre as importações
de produtos falsos, relacionados ao coronavírus, que são ineficazes ou prejudiciais à

saúde. A informação é
do escritório europeu
antifraude Olaf. Os
produtos apreendidos
incluem
máscaras,
dispositivos médicos,
desinfetantes e kits de
exames.

ou pelo correio, mas
também por contêineres com certificados
falsificados ou declarados como outros
produtos. Eles são encontrados em canais
de distribuição normais ou no mercado
negro. Fonte: Agência
Brasil
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Fique em casa.

Áries
Trabalho: ótimo dia
para firmar parceria,
pois os astros favorecem
trabalho conjunto. Bom
também, para formar
sociedade. Finanças: suas iniciativas
podem gerar muito dinheiro. Invista
no que acredita e poderá ter êxito.
Amor: relacionamento tende trazer
felicidade.

Touro
Trabalho: aposte em
seus

sonhos.

Corra

atrás de seus interesses,
pois você está numa
maré

de

sorte.

Aproveite para expandir o que faz,

Por amor, por
empatia. Não é por
um, é por todos!
Concessão de Licença
AUTO POSTO SANTORINI LTDA - CNPJ - 09.633.734/0001-82
Torna público que recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE-SEMA - BELFORD ROXO através do
processo Nº 14/00338/2019 , DAM 53975379 a LICENÇA DE
OPERAÇÃO N. 0669.

pois você bem protegido pelos astros.
Finanças: é hora de você faturar
mais na sua atividade. Amor: muita
sintonia na vida a dois.

Gêmeos
Trabalho: será bom
você agilizar o que
faz, pois a preguiça
pode te pegar! Não
é momento de se
acomodar, pois boas oportunidades
estão vindo, aí! Finanças: o momento
não convida investimento pesado:
espere um pouco. Amor: o apego deve
crescer no romance.

Câncer

Trabalho: há chance
de rolar um bom
negócio
e
aliviar
o
seu
orçamento.
Bom momento para
traçar planos para expandir carreira
profissional. Finanças: êxito em
negócios deve aumentar sua grana.
Amor: cuidado para o relacionamento
não esfriar; quebre a rotina.

Leão
Trabalho: aposte na sua
criatividade, pois seu
talento está em alta e
você tem tudo para criar
tudo com cunho até
original! Finanças: chegou sua hora de
se destacar na carreira e faturar bem
acima do normal. Amor: que tal um
belo passeio com a pessoa amada?

Virgem
Trabalho: sonhe alto,
mas não se esqueça de
tentar o transformar
em realidade, viu?
Saiba que objetivo
vale mais que sonho
principalmente se imediatamente
colocado em ação. Finanças:
podendo melhorar um pouco. Amor:
sucesso e alegrias na vida amorosa.

Libra
Trabalho:
invista
no que realmente
acredita.
Expansão
profissional não está
descartada, mas vai
precisar usar um pouco de ousadia
para fazer tal, pois você tem medo
de perder. Finanças: situação estável
podendo melhorar. Amor: Vênus
acena felicidade na vida a dois.

Escorpião
Trabalho: não adianta
querer
impor
seus
interesses, pois não terá
aprovação das partes
envolvidas.
Procure
agir de maneira coerente ao lidar
com as demandas atuais. Finanças:
o momento exige cautela ao investir.
Amor: clima de paixão poderá excitar
sua mente.

Sagitário
Trabalho: possibilidade
de retornar a um projeto
antigo,
pois
agora,
você sente que ele pode
vingar e aumentar os
seus recursos materiais.
Finanças: lucros à vista! Chance de
rechear sua carteira! Amor: não deixe
por menos: viaje, passeie e curta a
vida.

Capricórnio
Trabalho: não se deixe
seduzir por uma proposta
tentadora de ganho
fácil num negócio, pois
nesse momento, não há
espaço para mina de ouro em nenhuma
atividade. Finanças: olho vivo! Segure
sua grana! Amor: harmonia e felicidade
marcarão o relacionamento.

Aquário
Trabalho: nessa fase
você vai se destacar
na
sua
atividade
profissional, pois sua
mente estará altamente
produtiva com planos
para incrementar as finanças. Amor:
resgate a harmonia dentro de si, pois
ela será essencial para lidar com
assuntos em família.

Peixes
Trabalho: os astros
assinalam prosperidade
profissional
para
vindoura semana. Você
tende ter êxito nos
seus empreendimentos profissionais.
Finanças: período favorável para
iniciar uma atividade mais lucrativa.
Amor: propensão a se encantar com
alguém. Juízo, viu?

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

emocional, física, educacional, familiar e social.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 116, § 1°, da Lei Federal n°
8.666/93 		
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2821/2019
06 - PRAZO: 09 (nove) meses
AVISO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO
07 - VALOR: R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais)
EXTRATO DO CONTRATO N° 035/2020
08 - DATA DA ASSINATURA: 02 de março de 2020
PROCESSO 8346/2019
Luiz Fernando Curty Jardim
Nos jornais Diário do Vale e Hora H do dia 19 de março
Secretário Municipal de Saúde
de 2020
Onde se lê:
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO
10 - DATA DA ASSINATURA: 26 de março de 2020
Nº 097/2019
Leia-se:
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real.
10 - DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2020
02 – Contratado: D R A Network do Brasil Serviços e Comércio Ltda
Porto Real, 20 de março de 2020
Luiz Tavares de Melo
Me
Carlos José da Silva
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao conSecretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos
trato em pauta
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2020
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, § 1, inciso I, da Lei Federal n°
AVISO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO
01 - CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Porto Real
EXTRATO DO CONTRATO N° 034/2020
02 - CONVENIADA: Escola de Treinamento de Missionários - De- 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 2949/2019
PROCESSO 7851/2019
safio Jovem - ETM
Nos jornais Diário do Vale e Hora H do dia 19 de março 03 - OBJETO: Termo de convênio para desenvolver atividades de 06 - Prazo: 06 meses com início em 06/03/2020 e término 06/09/2020
de 2020
assistência psicossocial e a saúde a portadores de distúrbios psí- 07 - Data da Assinatura: 06 de março de 2020
Onde se lê:
quicos, deficiência mental e dependência mental e dependência
Luiz Tavares de Melo
10 - DATA DA ASSINATURA: 26 de março de 2020
química com o intuito de recuperar e também devolver a dignidade
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Leia-se:
da pessoa humana, trabalhando as áreas espirituais, psicológica,

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
O Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos, informa
que as licitações da modalidade pregão presencial n° 029/2020,
031/2020, 032/2020, 034/2020, 036/2020, 038/2020, 039/2020,
040/2020, 041/2020 e 044/2020, estão adiadas “SINE DIE”, tendo
em vista a necessidade de adoção de medidas de contenção e distanciamento social como mecanismo de prevenção ao COVID-19
(coronavírus).
Pregões Presenciais
Para maiores informações da Secretaria Municipal de Licitações,
Compras e Contratos entrar em contato das 08h às 17h, pelo telefone (0XX24) 3353-1393 ou pelo e-mail delic.pmpr@gmail.com

10 - DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2020
Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.711/2019. EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
ORIUNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº :
173/2019. Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana, ao senhor Aílton Antônio de Lima, pelos relevantes
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
serviços prestados à Cidade de Nova Iguaçu.
Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data
Concede o Título Honorífico de Cidadania Iguaçuana ao se- de sua publicação.
nhor Aílton Antônio de Lima.
Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 06 de dezembro de 2019.
Autor: Vereador Aguinaldo Barboza Peixoto – AGUINALDO
CAMU
FELIPE RANGEL GARCIA
PRESIDENTE
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU E
CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Câmara Municipal informa a sociedade que será realizada
Audiência Pública, em cumprimento a Lei Federal, no próximo
dia 30 de março de 2020, às 10 horas, na Rua Prefeito João
Luiz do Nascimento nº 38, Centro, Nova Iguaçu, para prestação
de contas da Prefeitura de suas ações realizadas na área de
Saúde, referentes ao 3º Quadrimestre de 2019. Informamos
ainda que, atendendo às determinações das autoridades
médicas e sanitárias e como medida de precaução contra
a transmissão do Coronavírus, a presença de público ficará
limitada a quinze pessoas, que deverão se cadastrar até o dia
27 de março na Diretoria Legislativa desta casa.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
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sábado, 21 de MARÇO de 2020
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Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Pão de Queijo da Ana
Maria Braga
Ingredientes
1 xícara (chá) de óleo/1
xícara (chá) de água/1
xícara (chá) de leite/2
colheres (sopa) de sal/1
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de queijo minas padrão ralado
no ralo fino (3 xícaras de
chá)/100g de queijo parmesão ralado no ralo fino
(1 ½ xícara de chá)
Modo de preparo

Numa panela, coloque
1 xícara (chá) de óleo,
1 xícara (chá) de água,
1 xícara (chá) de leite e
2 colheres (sopa) de sal.
Aqueça em fogo médio
até ferver.
Em uma tigela, coloque
1 kg de polvilho doce,
abra um buraco no meio
do polvilho e despeje a
mistura de leite fervente.
Com uma colher, misture rapidamente o leite
quente no polvilho até
escaldar completamente.
Vá adicionando de 3 a
4 ovos e misture. Junte
300 g de queijo minas
padrão e 100 g de queijo parmesão ralados no
ralo fino, e vá misturando
até incorporar todos os
ingredientes e a massa
ficar lisa.
Com uma colher, pegue
pequenas porções de
massa, faça bolinhas e
coloque numa assadeira.
Leve para assar em forno médio pré-aquecido
a 200° C por cerca de
30 minutos ou até dourar.
Retire do forno e sirva em
seguida.

Batata com mel e
alecrim
Ingredientes

1kg de batata asterix/1kg
de sal grosso/100g de pimenta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de
bacon fatiado/200ml de
mostarda dijon/150ml de
mel
Modo de preparo

Coloque uma panela
com água para ferver.
Quando entrar em ponto de ebulição, coloque
as batatas para cozinhar
por aproximadamente
15 minutos até que comecem a ficar macias.
Escorra e coloque-as no
forno a 160 graus pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos, até
que estejam bem macias
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno,
espere esfriar até que
elas fiquem firmes e quebre-as com a mão de
maneira rústica do tamanho que preferir. Frite em
óleo a 180 graus até que
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o
sal grosso e a pimenta do
reino até virar pó e salpique nas batat
Para o molho, misture a
mostarda dijon com o
mel e adicione sal temperado a gosto. Para
finalizar, coloque as batatas fritas no recipiente
desejado. Por cima, coloque o molho, o bacon
frito e finalize com o alecrim.

ATOS OFICIAIS

sábado, 21 de MARÇO de 2020
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Carapeba
grelhada
Ingredientes
1 carapeba limpa e sem vísceras/
Suco de 1 limão/
Sal a gosto/ 3colheres (sopa) de
azeite/ 1 folha de
alface para decorar

Modo de preparo
Tempere a carapeba com o suco
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma
grelha,
untada
com o azeite por
20 minutos.
Na metade do
tempo, vire o peixe, para grelhar
por igual.
Arrume a folha de
alface em uma
travessa e coloque
o peixe sobre ela.

Arroz de forno
Ingredientes
4 xícaras (chá) de
arroz cozido 100
gramas de queijo mussarela ralada 100 gramas de
açaí cortado em
cubos pequenos 1
cenoura ralada 2
colheres (sopa) de
salsa (ou salsinha)
picada 2 unidades
de ovo 1 xícara
(chá) de leite 1/2
copo de requeijão
1 xícara (chá) de
queijo parmesão
ralado • sal a gosto • pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz, a mussarela, o presunto,
a cenoura e a salsa.
Coloque em um
refratário untado
com margarina.
No
liquidificador,
bata os ovos, o leite, o requeijão, o
queijo ralado, o sal
e a pimenta.
Despeje sobre o
arroz e asse no forno, preaquecido,
a 200 °C durante
30 minutos ou até
dourar.

Arroz de tacacá
Ingredientes
1 xícara (chá) de
arroz arbóreo cozido/ 1 xícara (chá)
de tucupi/ 50g de
camarões
secos/
1/4 xícara (chá) de
jambu cozido e picado

Modo de preparo
Em uma frigideira,
coloque o arroz e
acrescente o tucupi e os camarões,
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até
reduzir o volume à
metade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu picado, misture
bem e sirva.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

adjudicação da Comissão para Procedimento de Licitação na
Modalidade de Pregão Presencial e ainda, pareceres da Douta
Procuradoria Geral e da Controladoria Geral do Município. Em
19 de março de 2020.

20 DE MARÇO DE 2020. PUBLICADO EM 21/03/2020 –
CÓD-PMBR 055.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG

CASA CIVIL – CC

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 02.000100/2017.
CONTRATO N°: 001/SEPE-CC/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CHARRIOT CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, SITUADO NA
DR BURICHE, S/N° – BAIRRO JARDIM GLÁUCIA – BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 1.095.615,82 (um milhão, noventa e cinco mil,
seiscentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).
PRAZO: 300 (trezentos) dias, e começará a fluir a partir do 1°
(primeiro) dia útil seguinte ao da emissão da OS, (Ordem de
Serviço).
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.365.022.1028.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 137/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.
MERHI DAYCHOUM
Secretário Especial de Projetos Especiais – Secretaria Municipal da Casa Civil

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que
através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente
autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a
Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará
licitação em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como
objetivo OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA FINALIZAÇÃO
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, SITUADA A AVENIDA
JOAQUIM DA COSTA LIMA, S/Nº - BAIRRO SÃO BERNARDO - BELFORD ROXO-RJ. Podem participar do Processo
licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 27 de Abril de 2020
às 10:00 horas. PROCESSO: 52/00221/2019.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da
CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406
– Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente
das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de
EXTRATO DE CONTRATO
um pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. PROCESSO: 47.00022/2019.
JERONIMO CORREIA RAMOS
CONTRATO N°: 005/SEPE-CC/2020.
Presidente da CPLMS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RICOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E
LTDA.
MOBILIDADE URBANA – SEMOSP
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) BOM PASPORTARIA N. º 007/SEMOSP/2020 DE 20 DE MARÇO DE TOR, SITUADO NA RUA MARINALVA SOUZA DA SILVA, S/
2020.
N°, BAIRRO BOM PASTOR NO MUNICÍPIO DE BELFORD
O Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade
ROXO/RJ.
Urbana, no uso de suas atribuições legais,
VALOR: R$ 664.508,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil,
CONSIDERANDO:
quinhentos e oito reais e sete centavos).
- a edição do Decreto Municipal n. º 4860 de 18 de março de PRAZO: 06 (seis) meses, e começará a fluir a partir da emis2020, que dispõe sobre as medidas de enfretamento da propa- são da OS, (Ordem de Início). Sendo previstas 06 (seis) etagação decorrente do Coronavírus (COVID-19);
pas de 30 dias corridos para execução dos mesmos.
- a edição da Portaria DETRO/PRES n. º 1518/2020 de 16 de PROGRAMAS TRABALHO: 1.08.244.045.2024
março de 2020;
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
- a necessidade de adoção de medidas excepcionais no Muni- NOTA DE EMPENHO: 82/2020.
cípio de Belford Roxo, em relação à contenção de pessoas e FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
manejo da emergência epidemiológica da COVID-19;
DATA DE ASSINATURA: 16 de março de 2020.
- que o mundo esta trabalhando na restrição da circulação das
MERHI DAYCHOUM
pessoas como medida de contenção da pandemia decretada SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS – SEpela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;
CRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
- o aumento da incidência de casos no território nacional e no
Estado do Rio de Janeiro,
secretAriA municipal de obras, PROJETOS E
RESOLVE:
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
Art. 1º Fica Proibida a circulação de veículos que transportam
passageiros nas modalidades ônibus e vans, com janelas feEXTRATO DE CONTRATO
chadas e aparelhos de ar condicionado ligados.
PROCESSO: 52.000024/2019.
Parágrafo único – Excetuam-se desta exigência apenas os ve- CONTRATO N°: 015/SEMOCAP/2020.
ículos em que as janelas sejam do tipo vidro selado.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
Art. 2º - Os táxis deverão trafegar com janelas destravadas e CONTRATADA: RICOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
abertas de modo que haja pela circulação de ar.
LTDA.
Art. 3º - Todos os ônibus das modalidades regular, fretamento OBJETO: FORNECIMENTO DE ARTEFATO DE CONCREe complementar que guarnecem o território do município de TO (TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA-1, BLOCOS
Belford Roxo, sejam eles operadores do sistema municipal DE CONCRETO ESTRUTURAL, TUBOS DE CONCRETO
ou intermunicipal, somente poderão circular com passageiros SIMPLES PS-1 E MEIOS-FIOS RETOS E PRÉ-MOLDADOS)
sentados.
PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ
Art. 4 º - As empresas de ônibus que operam linhas que guar- VALOR: R$ 711.238,67 (setecentos e onze mil, duzentos e
necem o território do município de Belford Roxo, deverão rea- trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).
lizar a higienização e desinfecção dos seus veículos antes do PRAZO: até 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da
início da operação dos veículos.
OS, (Ordem de Serviço).
Parágrafo único - As empresas deverão facultar a entrada dos PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.2069
Agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mo- ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
bilidade Urbana, de forma que seja constatado o cumprimento NOTA DE EMPENHO: 524/2020.
desta disposição.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
Art. 5 º - As empresas de ônibus que operam linhas que guar- DATA DE ASSINATURA: 19 de março de 2020.
necem o território do município de Belford Roxo deverão dispoODAIR DA CUNHA ALMEIDA
nibilizar dentro dos seus veículos recipientes contendo Álcool
secretÁrio municipal de obras, PROJETOS E
70º ou acima, seja em gel ou na forma líquida, para o uso de
CAPTAÇÃO
motoristas e cobradores.
DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
Art. 6 º - As empresas de ônibus que operam linhas que guarnecem o território do município de Belford Roxo, estão proibiEXTRATO DE CONTRATO
das de reduzir a frota em circulação.
PROCESSO: 52.000083/2019.
Art. 7 º - Os veículos que forem flagrados em descumprimento CONTRATO N°: 014/SEMOCAP/2020.
aos artigos desta portaria, serão parados e impedidos de pros- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
seguir viagem até que sejam atendidas as disposições.
CONTRATADA: BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA.
Art. 8 º - Fica proibida a realização de eventos e atividades OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUcom a presença de público, ainda que previamente autoriza- ÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO, TIPO GABIÃO, NO RIO
das, que envolvam aglomeração de pessoas tais como: evento MAXAMBOMBA, SITUADO A RUA MARGEM DIREITA, S/N°,
desportivo, show, salão de festa, casa de festa, feira, evento BAIRRO: PIAM, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
científico, comício, passeata e afins
VALOR: R$ 296.725,91 (duzentos e noventa e seis mil, seteArt. 9 º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publica- centos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos).
ção, revogadas as disposições em contrário, e terá validade PRAZO: 90 (noventa) dias, e começará a fluir a partir da
até a renovação do Decreto Municipal 4860 de 18 de março emissão da OS, (Ordem de Início). Sendo previstas 03 (três)
de 2020.
etapas de 30 dias corridos para execução dos mesmos.
João Sant´Anna Júnior
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002.
Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
Urbana
NOTA DE EMPENHO: 553/2020.
Mat.:60/073.576
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
Despacho do Secretário (Processo nº 08/0900/2019). HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL SRP nº 005/2020, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO/
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAR
AS AÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, ESPECIFICAMENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), POLICLÍNICAS E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) NO MUNICÍPIO DE
BELFORD ROXO – RJ. Adjudicando seu objeto a empresa:
SUPPLEX COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI – ME, no valor
de R$ 19.682.744,00 (Dezenove milhões, seiscentos e oitenta
e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais), conforme Ata
de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de

DATA DE ASSINATURA: 16 de março de 2020.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.000240/2019.
CONTRATO N°: 013/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO EM
VÁRIOS LOGRADOUROS TOTALIZANDO 20 KM NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 7.249.188,12 (sete milhões, duzentos e quarenta
e nove mil, cento e oitenta e oito reais e doze centavos).
PRAZO: 06 (seis) meses, e começará a fluir a partir da emissão da OS, (Ordem de Início). Sendo previstas 06 (seis) etapas de 30 dias corridos para execução dos mesmos.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.2069.

ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENHO: 550/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 12 de março de 2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/00005/2018.
TERMO: 003.
CONTRATO: 52/000025/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ENGERIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA-ME.
OBJETO: prorrogação do prazo e readequação da planilha orçamentária de execução do CONTRATO nº 52/000025/2018,
relativo à execução de obras de construção da nova Praça
Érica Reis, situada Avenida Ministro Fernando Costa, Parque
Afonso, BELFORD ROXO/RJ.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR ACRÉSCIDO: R$ 238.488,19 (duzentos e trinta e oito
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos).
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 14 de março de 2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 50.00008/2018.
TERMO: 001
CONTRATO: 002/SEMCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ENGERIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA-ME.
OBJETO: prorrogação do prazo e readequação da planilha orçamentária de execução do CONTRATO nº 002/SEMCAP/2019, relativo à execução de obras REFORMA DA PRAÇA DO PARQUE FLORESTA, BELFORD ROXO/RJ.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR ACRÉSCIDO: R$ 359.873,29 (trezentos e cinquenta
e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e nove
centavos).
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 13 de fevereiro de 2020.
TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.000123/2019.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: BR CARIOCA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
OBJETO: a correção da CLAÚSULA QUINTA DO CONTRATO
Nº 015/SEMOCAP/2019.
DA CORREÇÃO Onde se lê na CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 015/SEMOCAP/2019:
“O prazo de execução dos serviços será de 240 (duzentos e
quarenta) dias”.
LEIA-SE:
“O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias”.
DATA DA ASSINATURA: 06 de março de 2020.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 25/000028/2019.
CONTRATO N°: 001/SEMSEP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES, RESÍDUOS PÚBLICOS, RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, RESÍDUOS VERDES E RESÍDUOS
VOLUMOSOS, BEM COMO, A COLETA E TRATAMENTO
DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
VALOR: R$ 16.573.252,86 (dezesseis milhões, quinhentos e
setenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta
e seis centavos).
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.
PROGRAMAS TRABALHO: 01.15.452.015.2054 E
01.10.302.028.2010.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENHO: 150, 151 e 83/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.
CHRISTIANO MIRANDA PONTES
Secretário Municipal de Serviços Públicos
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE BELFORD ROXO – CONAD
ATO N° 01/CONAD/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020.
O Presidente do Conselho de Administração do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford
Roxo – CONAD, no uso das suas atribuições previstas no
§7°do art. 52 da Lei Complementar n° 83/2006 e considerando
a edição do Decreto n° 4.860, de 18 de março de 2020
RESOLVE:
Suspender até ulterior decisão a realização das reuniões do
Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE.
Ficam revogadas as disposições em contrário.
Christian Vieira da Silva
Presidente do CONAD
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – PREVIDE
ATO N° 01/CONFIS/20 DE 20 DE MARÇO SE 2020.
A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE, no uso das suas atribuições previstas no Parágrafo
Único do art. 55 da Lei Complementar n° 83/2006 e considerando a edição do Decreto n° 4.860, de 18 de março de 2020.
RESOLVE:
Suspender até ulterior decisão a realização das reuniões do
Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE.
Ficam revogadas as disposições em contrário.
LARA BASTOS CORRÊA
Presidente C0NFIS
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Muito bem das pernas! CBF registrou
receitas recordes no ano passado

Investimentos no futebol superaram os R$ 535 milhões

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

Assembleia Geral
da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) aprovou, por
unanimidade, na terça-feira, 17, as demonstrações
financeiras da entidade
para o ano de 2019.
A receita total foi de
R$ 957 milhões, o que representou um aumento de
43,3% em relação a 2018.
Este número foi alcançado, especialmente, pela
elevação de três fontes
de receitas da entidade:
patrocínios, direitos de
transmissão e comerciais
e Fundo de Legado da
Copa do Mundo de 2014.
Mais da metade desse montante foi aplicada
direta e indiretamente no
futebol. Dos R$ 535 milhões investidos pela CBF
em 2019, destacam-se os

R$ 215 milhões aplicados
no custeio das Seleções
Principal, Feminina e de
Base e os R$ 320 milhões
investidos na realização de
competições e no fomento
do futebol em todos os Estados brasileiros.
- A CBF é hoje uma
grande empresa brasileira,
com gestão e resultados
na proporção do seu porte.
Chegamos a mais de meio
bilhão de reais investido no
futebol nacional apenas em
2019. Se considerarmos os
últimos três anos, os valores aportados superam R$
1,37 bilhão - avalia o presidente Rogério Caboclo, ressaltando que o investimento
se refletiu diretamente nos
resultados em campo.
- Em 2019 tivemos sucesso onde mais importa,
que é dentro de campo. As
Seleções Brasileiras foram
protagonistas no ano que
passou. Vencemos a Copa

América, a Copa do Mundo
Sub-17, o Torneio de Toulon, o Sul Americano Sub15, além de outros torneios
de base no exterior e no
Brasil. Os times masculino
e feminino garantiram suas
presenças nos Jogos Olímpicos. Nossas competições
foram todas concluídas
com êxito. O Campeonato
Brasileiro teve recorde de
público nos estádios e tivemos um ano de grandes
investimentos na Seleção e
no futebol feminino - conclui.
O superávit do exercício
foi de R$ 190 milhões, o
que reflete um aumento de
265% em relação ao ano
anterior.
Somando-se todos os
encargos sociais e tributos
federais, estaduais e municipais, a CBF recolheu aos
cofres públicos o montante de R$ 189,6 milhões ao
longo do exercício de 2019.

cbf

Dinheiro? A Casa do Futebol Brasileiro vai muito bem obrigado, dizem balanços

