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Quando o Corona for embora, 
mulher do corno promete 

arder tudo no forró
2

esportes
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Justiça solta covardão que confessou ter matado, 
esquartejado e queimado corpo de companheira

Civil fecha cerco  
e apreende álcool 
em gel adulterado 
em S. J. de Meriti
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COMO ASSiM?

Ex-jogador Ramon 
é o novo técnico 

do Vasco no lugar 
de Abel Braga
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Assassinato brutal
Juiz que decidiu pela liberdade do criminoso disse que não houve flagrante no caso.

Executado 
com 9 tiros 

ubirajara Moraes perei-
ra, de 42 anos foi atingido 
na cabeça. Ele foi acusado 
há sete anos de ter ame-
açado uma fiel que o de-
nunciou por estupro de um 
pastor de igreja evangélica 
na Baixada Fluminense.
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Senado aprova ‘coronavoucher’ de R$ 600
Aprovação unânime do auxílio-emergencial agora vai para sanção do presidente Jair Bolsonaro

6

A receita do sucesso é 
superação e otimismo

Empresário Rodrigo Caldas vence obstá-
culos ao administrar a perda do pai seguindo 
em frente como empreendedor de sucesso em 
Nova Iguaçu.
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Reajuste aprovado
por vereadores 
vira alvo do MP

4

Estado do RJ
imuniza quase 1 

milhão contra gripe
4

Bandidagem é 
presa por ameaçar

comerciante 
7

SOB SuSPEitA SAúdE COROnAVíRuS

divulgação

divulgação/polícia civil
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coronavírus e sua 
doença, a covid-19, 
que amedronta deus e 
o mundo no Brasil e 
no planeta, colocam 
muita gente em ‘pri-
são domiciliar’ força-
da e provocam narra-
tivas e lembranças de 
obras literárias e cul-
turais no geral. Não 
foi diferente com Seu 
Mathias, cantor, mú-
sico e escritor de Bel-
ford Roxo, autor de “A 
Carta”, pela Editora 
Cia do eBook. “Esta 
é uma trama que en-
volve paixão, crime, 
suspense e vingança. 
Tudo por causa de um 
amor não correspon-
dido. No entanto, bas-
ta uma simples carta 
para que a sensibilida-
de toque o coração de 
alguém”, conta ele. 

“A Carta” 
de Seu 

Mathias

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
uma mulher que crê em deus, 

valoriza seus amigos e não se deixa 
paralisar pelas adversidades. Assim 
se define a ex-árbitra de futebol da Ferj, ativista social 
e amante da arte e cultura, Elizete Barroso, de Mes-
quita. Aniversariante desta terça, 31, Lizete é uma das 
mulheres guerreiras da Baixada Fluminense. Parabéns, 
Elizete! Aquele Abraço, Liz!!! 

Resenha Cultural
Hora

Botafogo SamBa CluBe

•jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

divulgação 

A quarentena está pi-
rando muita gente por 
esse Brasilzão afora. 
lá no pombal chifre 
de Ouro não é diferen-
te. Depois de sete dias 
de ‘prisão’ a mulher fala 
pro corno João: “Amor, 
arranja um forró pé de 
serra pra eu dançar. Não 

aguento mais ficar sem 
conhecer outros rapa-
zes e trazer para você 
conhecer também. Você 
promete que vai arran-
jar? Vou esperar”. Cor-
no João, o que nunca 
diz não, desta vez ficou 
sem saber o que dizer à 
amada. 

Mulher do corno quer dançar forró

“Amor, diz corno João, 
o que posso fazer agora, 
nesta madrugada de sá-
bado, é colocar um CD 
de forró e a gente dançar 
aqui mesmo. Tá tudo pa-
rado. A autoridade man-

dou suspender festas, 
bailes e os forrós estão 
fechados. O Nando do 
Forró está maluco. Sem 
poder faturar já mandou 
dois empregados embo-
ra. Tá feia a coisa amor”. 

João cornão propõe 
dançar ao som de Cd

“Agora vê Dona Cân-
dida! O João querer 
dançar comigo dentro 
do apartamento, ouvin-
do CD. Tô acostumada 
com bate-coxa gostoso, 
ao vivo, carne na car-
ne, boca na boca. Cla-
ro que não aceitei! Fui 
tentar dormir e deixei 
ele falando sozinho na 

sala. Nem parece que 
me ama. Assim que essa 
coisa ruim passar, vou à 
forra. Não perderei bai-
les daquela banda famo-
sa da Baixada. Vou arder 
tudo que tenho direito”, 
prometeu a mulher, em 
conversa com nossa 
agente sênior, Vó Can-
dinha.

Ela promete arder tudo que tem direito

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
Jeferson Carlos e Luis Claudio, 
os novos diretores de carnaval

divulgação

para buscar o acesso 
à Série A, a Bota-
fogo Samba Clube 

vem renovando os seus 
segmentos. Em 2021, a es-
cola do torcedor alvinegro 
terá uma dupla na direção 
de carnaval. Com traba-
lhos em grandes agremia-
ções do Rio de Janeiro, os 
irmãos Jeferson carlos e 
Luis Claudio chegam para 
o desenvolvimento do pro-
jeto do próximo ano, traba-
lhando diretamente com os 
carnavalescos Marcelo ad-
net e Ricardo Hessez.

Diretor de barracão da 
Unidos de Padre Miguel, 
por onde foi vice-campeão 
da Série A neste ano, Je-
ferson Carlos é um dos 
mais experientes no ramo. 
Ex-diretor de carnaval da 
Estação Primeira de Man-
gueira, União do Parque 
curicica, caprichosos de 
Pilares e Unidos de Bangu, 
ele chega à BSC motivado 
e ressalta os bons desfiles 
apresentados pela esco-
la nos seus dois primeiros 

anos. “Fico feliz com con-
vite do presidente Sandro 
lima porque a escola vem 
crescendo a cada ano, es-
truturando-se e realizando 
bons carnavais, superando 
todas as dificuldades. Para 
2021, não será diferente. 
Estamos chegando para dar 
sequência ao trabalho com 
muita tranquilidade, pro-
fissionalismo e dedicação”, 
afirma.

Já Luis Claudio é o atual 
diretor de carnaval da Uni-
dos de Bangu e dividirá o 
seu trabalho com a Botafo-
go Samba Clube. O profis-

sional já prestou serviços 
aos departamentos de car-
naval de escolas como sal-
gueiro, Grande Rio, Capri-
chosos de pilares, unidos 
de Padre Miguel, dentre 
outras. Confiante, ele des-
taca a organização da BSC 
para topar a “dupla jorna-
da”, almejando um desfile 
que conquiste o acesso à 
Marquês de Sapucaí. “Pude 
desfilar na Botafogo em 
2020 e vi como a escola é 
unida e organizada. O pre-
sidente Sandro e o Alexan-
dre apresentaram um gran-
de projeto e estou, junto do 

Jeferson, chegando para 
somar. Tenho certeza que 
será um grande carnaval. A 
escola vem fazendo contra-
tações pontuais e formando 
uma forte equipe para bus-
car essa vaga tão sonhada 
na Série A”, diz Luis, mos-
trando confiança.

Em 2021, a escola des-
filará pelo Grupo Especial 
da Intendente Magalhães. 
Neste ano, a BSC termi-
nou na 10ª colocação, com 
o enredo “Injusto seria não 
falar de você, Beth Carva-
lho. Esse é o Botafogo que 
eu gosto”. 

Em tempos de pandemia 
do novo coronavírus, uma 
boa notícia. Parceria entre 
a Trupe Investigativa Ar-
roto Cênico e o Grupo Ve-
lhos Amigos rendeu frutos. 
O texto da Baixada Flumi-
nense competiu entre 49 
projetos com o espetáculo 
infantil ‘O Mistério da Rua 
de cima’ e foi um dos es-
colhidos no Edital de Mon-
tagem de Espetáculos Iné-
ditos da Funarj. Eles terão 
uma verba de R$ 60 mil 
para investir na produção e 
realização da peça.

“Foi um grande en-
contro. A partir daí con-
vidamos outros artistas, 
também da Baixada Flu-
minense, para fazer parte 
do projeto. O ator Cesário 
candhí, responsável pelo 
roteiro dramatúrgico e 
pela criação de três perso-
nagens da montagem, e o 
músico Beto Gaspari que 
compôs a trilha sonora do 
espetáculo, por exemplo, 
integram a Cia de Arte Po-

pular do município de du-
que de Caxias, grupo que 
possuí 22 anos de trajetória 
artística”, contou o diretor 
da Trupe, Marcos Covask.

a preparação corporal 
do elenco e a maquiagem 

serão feitos pelo ator Ma-
dson Vilela, do grupo Tea-
tro Baixo, de Nova Iguaçu. 
Os figurinos são criação 
de glace Machado e a ilu-
minação tem assinatura de 
Bruno Henrique Caverni-

nha. 
Participam do elenco, 

Beto Monteiro, Cesário 
candhí, erick galvão, luiz 
Felipe Machado, Patrícia 
Acosta e Thaíza Muniz. A 
peça será apresentada   em 

dois locais: Teatro Arman-
do Gonzaga, em Marechal 
Hermes, e no Teatro Glau-
cio gill, em copacabana, 
respectivamente nos meses 
de junho e julho.  E o in-
gresso terá preço popular.

Diretor de barracão da UPM e diretor de carnaval da Unidos de Bangu vão mirar vaga na Sapucaí
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“O Mistério da Rua de Cima” ganha edital da Funarj
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Mundo pode ter vacina para 
o coronavírus em meses

•jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Cruzada pela Saúde

Número de mortes pelo novo coronavírus 
no Brasil chega a 159, segundo o MS

divulgação

em outra medida para 
conter o avanço do 
novo coronavírus, a 

Prefeitura de São João de 
Meriti deu início à opera-
ção Assepsia, uma iniciati-
va para limpar e higienizar 
a cidade, reduzindo a pos-
sibilidade de propagação 
do vírus.

Lançado na última quin-
ta-feira (26/3), durante a 

apresentação do plano de 
atendimento aos pacientes 
suspeitos da covid-19 na 
upa de Jardim íris, pelo 
prefeito da cidade, Dr. 
João, a operação assepsia 
começou já na sexta (27/3). 
Agentes da Vigilância Sa-
nitária percorreram ruas do 
Centro pulverizando subs-
tâncias químicas nas prin-
cipais vias da área.

No sábado (28/3) foi a 
vez da equipe da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-

blicos entrar em ação. Os 
funcionários lavaram com 
água, sabão e hipoclorito 
(agente químico), a Rua da 
Matriz, uma das principais 
e mais conhecidas vias da 
cidade, onde fica a tradi-
cional Igreja da Matriz, 
local de grande circulação 
de pessoas. Além dela, 
os agentes lavaram a Rua 
Gessyr Gonçalves Fontes, 
conhecida como Rua dos 
Bancos.

Já no domingo (29/3) os 

funcionários novamente 
começaram cedo a fazer a 
higienização. Desta vez, 
a feirinha do Centro foi 
completamente limpa, in-
cluindo os acessos para a 
estação ferroviária Pavuna/
São João de Meriti, outro 
ponto de grande circulação 
da cidade.

Ao longo desta semana a 
operação assepsia vai per-
correr o município, sendo o 
bairro de vilar dos Teles a 
próxima parada dos agen-

tes. “É centro comercial 
importante, estamos fazen-
do essas áreas primeiro por 
serem de grande circulação, 
no decorrer dos dias vamos 
passando por outros locais  
da cidade, sempre em ho-
rários com menor impacto 
no trânsito, e com o apoio 
do secretário de Transpor-
te, Bebeto, que vem nos 
ajudando muito”, contou 
o secretário de obras do 
município, Joãozinho, que 
aproveitou para agradecer 

ao prefeito da cidade. “O 
Dr. João acreditou na ideia, 
incentivou e agora estamos 
colocando em prática”.

Graças ao trabalho que 
vem sendo executado pela 
prefeitura e o apoio da po-
pulação, Meriti não regis-
trou ainda nenhum caso 
confirmado da covid-19. 
com a operação assepsia 
e as medidas para conter 
aglomerações o vírus terá 
menos chances de se pro-
pagar na cidade.

divulgação/goveRno do esTado 

Operação Assepsia varre Meriti 
contra o coronavírus esta semana

Prefeito Dr. João determinou higienização sem trégua da cidade  

As ruas da Matriz e Feirinha foram duas das várias vias ‘desinfetadas’ no final de semana pela prefeitura da cidade

Ministro Mandetta afirmou que é correto seguir as decisões 
dos governos sobre isolamento social

Mortes cresceM 3,2%

Medidas de isolaMento

O número de mortes 
em razão do novo co-
ronavírus (covid-19) 
subiu de 136 para 159 
entre domingo e on-
tem. Um aumento de 
16% entre a última atu-
alização e a divulgada 
no início da noite de 
segunda-feira pelo Mi-
nistério da Saúde.

Já os casos confir-
mados saíram de 4.256 
para 4.579. O resulta-
do de novas 323 pes-
soas infectadas marcou 
um incremento de 7% 
em relação a ontem. 
O número foi o menor 
desempenho nos últi-

mos cinco dias, quan-
do o número de novas 
pessoas infectadas, por 
exemplo, passou dos 
500 na última sexta-
-feira (27).

Em entrevistas cole-
tivas durante a semana 
a equipe do Ministério 
da Saúde afirmou que 
era esperado um cres-
cimento diário de até 
33%.

Os estados com mais 
casos foram são paulo 
(1451), Rio de Janei-
ro (600), Ceará (372), 
Distrito Federal (312) e 
Minas Gerais (231). A 
menor incidência está 

em estados da Região 
Norte, como Rondônia 

(6), Amapá (8), Tocan-
tins (9) e Roraima (16).  

O índice de letalidade 
atingiu 3,5% com o ba-
lanço de ontem, acima 
do verificado no balanço 
de domingo (29), quan-
do ficou na casa dos 
3,2%.

São Paulo concentra 
113 do total de mortes, 
seguido por Rio de Ja-

neiro (18), Pernambuco 
(6), Ceará (5), Piauí (3), 
Paraná (3), Rio Grande 
do Sul (3), Santa Cata-
rina (1), Goiás (1), Dis-
trito Federal (1), Rio 
Grande do Norte (1), 
Bahia (1), Minas Ge-
rais (1) e Amazonas (1). 
Com 23 novas mortes, 

foi o maior resultado re-
gistrado desde o início 
juntamente com o de on-
tem, que teve o mesmo 
número.

em relação ao per-
fil das pessoas que fa-
leceram, 40,4% eram 
mulheres e 59,6% eram 
homens. Mantendo o 

padrão identificado ao 
longo da semana, 90% 
tinham mais de 60 anos 
e as doenças crônicas 
mais associadas foram 
cardiopatias (81), dia-
betes (58), pneumopatia 
(24) e condições neuro-
lógicas (14). As hospita-
lizações somaram 757.

Ontem, o estado regis-
trou, em 24 horas, mais 
57 casos de coronaví-
rus, totalizando 657. O 
número de mortes subiu 
um caso, chegando a 18. 
as informações foram 
divulgadas pela Secreta-
ria de Estado de Saúde 
(SES).

A vítima fatal é uma 
mulher de 32 anos do 
município de Rio Boni-
to. Não foi informado se 
ela apresentava algum 
tipo de comorbidade. 
Segundo a SES, mais 48 
mortes estão sendo in-
vestigadas no estado.

os casos da doença 
se concentram na capi-
tal, que tem 553 pessoas 
confirmadas, seguida por 
Niterói, 47 casos; Vol-
ta Redonda, 11; Nova 
Iguaçu, 7; São Gonçalo, 
7; Duque de Caxias, 5; 
Petrópolis, 4; Itaboraí, 
3; Belford Roxo, 2; Re-
sende, 2; Rio Bonito, 2, 
e Rio das Ostras, 2.

os municípios de an-
gra dos Reis, Barra Man-
sa, Campos dos Goyta-
cazes, guapimirim, 
Mangaratiba, Maricá, 
Miguel Pereira, Queima-
dos, São João de Meriti, 
Seropédica, Teresópolis 
e Valença têm um caso 
de coronavírus, cada.

657 casos 
no rio coM 
18 Mortes

Na entrevista coletiva 
de balanço das ações do 
governo federal, reali-
zada de forma conjunta 
no Palácio do Planalto, 
o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandet-
ta, afirmou que é correto 
seguir as decisões dos 

governos sobre decreta-
ção de medidas de isola-
mento social.

“Tenho dialogado 
com secretários muni-
cipais e estaduais den-
tro do que é técnico e 
científico. Por enquanto 
mantenham as recomen-

dações dos estados por-
que esta é no momento 
a medida mais recomen-
dável já que temos mui-
tas fragilidades do sis-
tema de saúde que são 
típicas”, afirmou.

sobre a discussão 
acerca do foco na pro-

teção das vidas ou da 
economia, assunto sobre 
o qual o presidente vem 
se manifestando nos úl-
timos dias, o ministro 
Mandetta afirmou que é 
inerente aos gestores da 
Saúde priorizar a prote-
ção à vida da população.

Wilson Witzel (PSC), 
governador do Rio de Ja-
neiro, alertou, ontem (30), 
que quem descumprir a de-
terminação de isolamento 
social será preso por po-
liciais e responsabilizado 
criminalmente. A medida 
é a principal estratégia do 
governo local para conter 
a pandemia de covid-19, 
doença causada pelo novo 
coronavírus. Em coletiva 
de imprensa, segundo o 
site UOL, Witzel declarou: 
“Estou pedindo, daqui a 
pouco vamos começar a 
levar para a delegacia. Vou 
pedir mais uma vez, não 
saia de casa. Até então foi 
um pedido, agora estou 
dando uma ordem. Porque 
aqueles que amanhã ou 
depois morrerem por fal-
ta de atendimento porque 
a curva aumentou, você 
será o responsável por essa 
morte.” “Do ponto de vis-
ta legal, vamos começar a 
fotografar e depois essas 
pessoas serão processadas. 
Se não quiser se identificar 
essas pessoas serão leva-
das para a delegacia. Não 
é hora de desafiar a maior 
crise da história recente do 
mundo.”

Witzel promete 
prender 

quem não 
se isolar

divulgação

“Até então foi um pedido, 
agora estou dando uma 

ordem”, alertou
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Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Medida valerá durante pandemia de coronavirus. 
A sessão de ontem já foi semipresencial.A Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio (Alerj) publicou na quinta-feira da semana pas-
sada a regulamentação das votações com partici-
pação remota de parlamentares. O Ato 653/2020, 
publicado no Diário Oficial do Legislativo, detalha 
como vão funcionar as votações eletrônicas de pro-
jetos de lei durante as sessões plenárias enquanto 
perdurar a pandemia do coronavirus.

Alerj regulamenta votação à 
distância

Está evidente que o 
posionamento desafia-
dor do presidente Jair 
Bolsonaro em bular a 
determinação de isola-
mento social feita pelo 
Minitério da Saúde, se-

guindo preconização da 
Organização Mundial 
de Saúde, tem o fim de 
tirar do eixo as medidas 
adotadas pela área téc-
nica do governo para 
frear o avanço do novo 

coronavírus. Bolsona-
ro age como um rebel-
de sem causa e acaba 
atraindo os holofotes do 
planeta. É inimaginável 
afirmar que sua falta de 
bom senso extrapole a 

sanidade que todos ten-
tam preservar em meio 
à crise mundial provo-
cada pela Covid-19. 

e o que Bolsonaro 
ganha com essas atitu-
des? 

A quem Bolsonaro quer atingir com sua ‘rebeldia’?

RepRodução/Tv aleRJ 

deputado de Silva 
Jardim é condenado

O deputado estadu-
al Wanderson gimenes 
Alexandre (foto), mais 
conhecido como ander-
son Alexandre, vai ter 
de devolver aos cofres 
da Prefeitura de Silva 
Jardim – cidade do inte-
rior do estado do Rio de 
Janeiro – os valores pa-
gos a servidores contra-
tados temporariamente 
ou nomeados em cargos 
comissionados para de-
senvolverem funções 

que só podem ser preen-
chidas através de con-
curso público. Decisão 
neste sentido foi tomada 
pela juíza daniella cor-
reia da silva, da vara 
Única de silva Jardim, 
no processo: 0001332-
92.2015.8.19.0059, re-
lativo a uma ação de 
improbidade adminis-
trativa movida contra o 
então prefeito da cida-
de pelo Ministério Pú-
blico.

 divulgação/goveRno do esTado 

geral

Gripe: 807,7 mil pessoas 
são imunizadas no Rio 

Campanha

Elizeu
Pires

WWW.ELiZEuPiRES.COM

Desse total, 683.740 (84,6%) doses foram aplicadas em idosos, que é o público-alvo 
nesta etapa da campanha, assim como os profissionais da saúde 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Empresas e centros de pesquisas 
anunciam que estão preparando tes-
tes experimentais de vacinas contra a 

covid-19, a doença provocada pelo novo corona-
vírus. O avanço das pesquisas é importante para 
imunizar a população mundial.

O Ministério da Saúde divulgou ontem 
o mais recente balanço nacional sobre os 
casos de covid-19, doença causada pelo 

coronavírus Sars-Cov-2. No levantamento ante-
rior, o Brasil tinha 136 mortes e 4.256 casos con-
firmados. 

A 3ª Promotoria de 
Justiça de Tutela Co-
letiva, Núcleo Nova 
Iguaçu, instaurou um 
inquérito civil público 
para apurar o aumento 
dos salários dos servi-
dores efetivos e comis-
sionados aprovado pela 
câmara de vereadores 
de Japeri. 

O aumento foi con-
cedido em plena crise 
sanitária provocada 
pela propagação do 
coronavírus. Confor-
me o elizeupires.com 
informou, a casa apro-
vou, por unanimidade, 
reajuste de 25% a ser 
pago no contracheque 
de abril.

ALVO dO MPi i

CRiSE ii 

A Promotoria de 
Justiça já expediu ofí-
cio ao presidente da 
Câmara, Marcio José 
Russo guedes, o Ma-
nequinha, e ao prefeito 
Cesar Melo. E estabe-
leceu prazo máximo de 
10 dias para ambos es-
clarecerem os aumen-
tos de subsídios.

o Mp requereu ainda 
a “comprovação docu-
mental de eventual lei 
aprovada e sanciona-
da e a apresentação de 
todo o processo legis-
lativo, desde a iniciati-
va para o projeto de lei 
até emendas, análises 
em comissões, e apro-
vação em plenário...”

EXPLiCAÇÕES iii

PROVAS iV 

diREtO AO POntO

a Secretaria de 
Estado de Saú-
de informa 

que, durante a primeira 
semana da campanha 
nacional de vacinação 
contra a gripe, imuni-
zou 807.701 pessoas 
em todo o território 
fluminense. Desse to-
tal, 683.740 (84,6%) 
doses foram aplicadas 
em idosos, que é o pú-
blico-alvo nesta etapa 
da campanha, assim 
como os profissionais 
da saúde. 

Até o momento, a 
secretaria já disponi-
bilizou 2,2 milhões de 
doses para os 92 mu-
nicípios do estado. E 
reforça que aguarda a 

chegada de novos lotes 
da vacina para fazer 
mais uma distribuição 
às cidades. A compe-
tência de entrega de 
imunizantes aos es-
tados é do Ministério 
da Saúde; aos estados, 
por sua vez, compete 
distribuí-las às prefei-
turas.

Na última terça-fei-
ra, a secretaria mudou 
a estratégia de vacina-
ção contra a gripe, para 
evitar aglomerações 
nos postos de saúde. 
o esquema, dividi-
do por faixas etárias, 
começou priorizando 
idosos com 80 anos ou 
mais. Desta segunda-
-feira até 3 de abril, 
será a vez de pessoas 
com idades entre 70 
e 79 anos; e, de 06 a 

14 de abril, indivíduos 
que tenham entre 60 e 
69 anos. A partir do dia 
15, a imunização pode-

rá ser feita em todos os 
cidadãos com 60 anos 
ou mais.

a vacina, compos-

ta por vírus inativado, 
é trivalente e protege 
contra os três vírus que 
mais circularam no he-

misfério sul em 2019: 
Influenza A (H1N1), 
Influenza B e Influenza 
A (H3N2).

 O esquema começou priorizando idosos com 80 anos ou mais

SuperVia implanta novas medidas para evitar aglomerações 
A partir de hoje, a Su-

perVia implantará novas 
medidas visando redu-
zir as aglomerações em 
estações e composições 
do sistema. O início do 
horário de pico da ma-
nhã, que ocorria às 6h, 

será antecipado para as 
5h nos ramais de Japeri, 
Santa Cruz e Saracuruna.

Além disso, serão dis-
ponibilizados trens ex-
tras: Japeri (entre 5h e 
6h), Santa Cruz (entre 5h 
e 6h) e Gramacho (entre 

5h e 7h). Com isso, o in-
tervalo entre as viagens, 
que hoje é de 15 minutos, 
será reduzido para 12 mi-
nutos.

Haverá, ainda, o refor-
ço na equipe das estações 
de duque de caxias e 

Nova Iguaçu para orien-
tar os passageiros sobre 
a necessidade de manter 
uma distância segura de 
1,5m durante a formação 
das filas, em função da 
triagem para acesso rea-
lizada pela polícia Mili-

tar.
informamos que as 

restrições nos sistemas 
de transportes estão sen-
do avaliadas diariamente 
pelos técnicos da Se-
trans, concessionárias e 
Agetransp. Além disso, 

os usuários estão sendo 
informados por meio dos 
canais de comunicação, 
como o sistema de áudio 
dos trens e estações, o 
site e os perfis da Setrans 
e das concessionárias nas 
redes sociais.
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priSão preventiva

Ex-jogador Ramon é o 
novo técnico do Vasco

O Club de Regatas 
vasco da gama comunica 
que Ramon Menezes será 
efetivado como treinador 
em substituição a Abel 
Braga. A escolha se deu 
na segunda-feira (30/03) 
após reunião entre o Pre-
sidente da Diretoria Ad-
ministrativa, Alexandre 
campello, o vice de Fu-
tebol, José Luis Moreira, 
e o Executivo de Futebol, 

André Mazzuco.
Multicampeão pelo 

Vasco como atleta no fim 
da década de 90, Ramon 
retornou a São Januário 
no início de 2019 para 
ser auxiliar-técnico per-
manente. Com a saída de 
abel, recebe sua primeira 
oportunidade como trei-
nador no clube onde vi-
veu os melhores momen-
tos de sua carreira.

alexandRe vidal / Fla

presos no Paraguai 
há mais de dez 
dias, Ronaldinho 

Gaúcho e seu irmão, Ro-
berto Assis, já tiveram 
três pedidos de apelação 
negados pela justiça. O 
jogador até passou o ani-
versário de 40 anos atrás 
das grades.

O promotor do caso 
alegou que os dois apre-
sentam risco de fuga e, 
em entrevista concedida 
ao Esporte Espetacular, 
ainda disse acreditar que 
outros crimes possam ter 
sido cometidos. “Ainda 
não podemos adiantar so-
bre os passos das inves-
tigações, mas há indícios 
que outros crimes foram 
cometidos”, afirmou para 
o programa da TV Globo.

Depois de prestarem 
depoimento, Ronaldinho 
e assis não foram indi-

ciados pelo Ministério 
Público do Paraguai. No 
entanto, o juiz Mirko Va-
linotti, do Juizado Penal 
de Garantias, não aceitou 
essa resolução e deu dez 
dias para que os promo-
tores investiguem o caso 
após audiência com os ir-
mãos na sexta. Foi então 
que o Ministério Público 
pediu a prisão preventi-
va de Ronaldinho e assis 
para evitar que eles saiam 
do Paraguai.

assim, os dois foram 
levados para a Agrupa-
ción especializada de 
assunção, sede da força 
policial. Vale destacar 
que a detenção é de cará-
ter preventivo, segundo o 
Ministério Público local.

A defesa tentou apre-
sentar um recurso para 
transferir os dois para 
prisão domiciliar por três 
vezes, mas sem sucesso. 
Os brasileiros estão deti-
dos no complexo de segu-

rança máxima desde o dia 
6 de março.

No momento, Ronal-
dinho está em meio a 25 
policiais condenados por 
crimes diversos, políti-
cos acusados de corrup-
ção e membros do crime 
organizado. A presença 
do ex-jogador também 
é celebrada pelos outros 
detentos, principalmente 
pelo campeonato interno 
de futebol que acontece 
no presídio. O brasileiro 
recebeu convite de di-
versas equipes para par-
ticipar da competição que 
tem como grande prêmio 
um leitão de 16kg, segun-
do a AFP.

Ele já foi flagrado jo-
gando uma partida amis-
tosa com os outros deten-
tos. Segundo o relato do 
jornalista Iván Leguiza-
món, da aBc Tv para-
guay, Ronaldinho marcou 
cinco gols na vitória do 
seu time por 11 a 2 e deu 

um drible humilhante em 
um deputado paraguaio 
condenado por corrup-
ção. R10 também foi vis-
to jogando uma partida de 
futevôlei em uma quadra 
de areia no presídio para 
se distrair.

de acordo com rela-
tos de pessoas que foram 
visitar o jogador, ele não 
aparenta estar deprimi-

do e que ele está sendo 
muito bem tratado, es-
pecialmente pelos outros 
detentos, que inclusive 
ofereceram comida típi-
ca brasileira. Além disso, 
segundo a ESPN, Ronal-
dinho está trabalhando na 
marcenaria, para ocupar a 
cabeça. 

em assunção, no para-
guai, onde participariam 

de compromissos comer-
ciais, Ronaldinho Gaú-
cho e seu irmão, Roberto 
de Assis Moreira, ficaram 
sob custódia policial por 
suspeita de estarem por-
tando documentos falsos, 
inclusive passaportes. Os 
dois alegam terem sido 
enganados, segundo a de-
fesa de Ronaldinho. 

(Fonte: Goal.com)

CARLOS GREGóRIO /VASCO.COM.BR

Ronaldinho Gaúcho, documentos
falsos e a prisão no Paraguai

Segundo fontes, o ex-jogador está trabalhando na marcenaria do presídio

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Acusação de usar documentação falsa é rebatida pela defesa de R10 e o irmão Assis

Junto com a efetiva-
ção de Ramon, o clu-
be anuncia ainda que 
Antônio Lopes está de 
volta ao Vasco. Técnico 
em algumas das prin-
cipais conquistas do 
Cruzmaltino, entre elas 
o Campeonato Brasilei-
ro de 1997, a Copa Li-

bertadores de 1998 e o 
Torneio Rio-são paulo 
de 1999, lopes será o 
novo coordenador-téc-
nico, função que ocu-
pou nos últimos clubes 
pelos quais passou. No 
Vasco, sua última pas-
sagem como técnico foi 
em 2008.

antônio lopes de volta

Rodolfo Landim reitera que meta do 
Flamengo é ser campeão do mundo
Rodolfo landim, o 

mandatário Rubro-Negro 
deixou o objetivo bem 
claro em sua entrevista ao 
Fox Sports na última sex-
ta-feira. Segundo ele, esse 
é um sonho antigo e que 
reuniu seu grupo político 
em torno dele.

Em tempos de pan-
demia do coronavírus, a 
mensagem de Landim é 
que o Flamengo não vai 
parar de sonhar grande. 
“Sonhar é a primeira etapa 
do processo de você atin-
gir aquilo que você pre-
tende. Se você não sonha 
grande, você acaba não 
conseguindo chegar lá”, 
afirmou Landim, antes de 
lembrar como tudo come-
çou.

“Quando a gente fez o 
nosso grupo, a gente falou 

que o que a gente quer é 
ser campeão do mundo. 
Pessoas riram e tal, brin-

caram que ‘o Flamengo é 
o clube do cheirinho’ não 
sei o que. Quando a gente 

falou “nós vamos preparar 
o Flamengo para ser cam-
peão do mundo”, lembrou.

Carioca, 63 anos, enge-
nheiro e empresário de su-
cesso, Rodolfo landim foi 
eleito presidente do Fla-
mengo em dezembro de 
2018. Na sua administra-
ção, em 15 meses, o clube 
foi campeão carioca, Bra-
sileiro, da Libertadores e 
vice-mundial em 2019. 
Este ano, já conquistou 
a supercopa do Brasil, a 
Recopa sul-americana e 
a Taça Guanabara. “E co-
meçamos. Tivemos suces-
so no primeiro ano, mas 
não abandonamos a nossa 
meta não. Se a gente vai 
conseguir, não sei, mas 
que a gente vai trabalhar 
muito pra chegar lá, vai”, 
finalizou. 

“Se a gente vai conseguir, não sei, mas que a gente vai 
trabalhar muito pra chegar lá, vai”, disse o cartola

Jogadores e torcida do Fluminense 
engajados contra o coronavírus

em período de recesso 
do futebol por conta da 
pandemia do coronavírus, 
algumas personalidades 
do futebol decidiram en-
trar na onda da solidarie-
dade. E os tricolores do 
Fluminense estão muito 
empenhados neste sentido. 
O goleiro Muriel, por 
exemplo, divulgou sua en-
trada no “Desafio Corona”, 
que vem sendo realizado 
por jogadores. Ele cederá 
uma camisa autografada 

para quem doar R$ 4 mil 
ao combate do novo vírus. 
O meia Nenê também usou 
as suas redes sociais para 
divulgar que doará dinhei-
ro da transmissão do even-
to do time “Furia GG” na 
Twitch.tv para ações de 
combate ao coronavírus. A 
ideia é chamar pessoas para 
a transmissão a fim de au-
mentar o valor das doações. 
A torcida do Fluminense 
vem dando show também. 
em uma ação liderada pela 

torcida organizada Sobra-
Nada, que teve o apoio da 
Young Flu, os torcedores 
estiveram nas ruas do Rio 
de Janeiro distribuindo 
alimentos e produtos de 
higiene para moradores 
de rua. Em suas redes so-
ciais a sobranada divul-
gou a ação: “Desde que 
foram impostas as medi-
das restritivas, vínhamos 
monitorando de perto a 
situação das pessoas em 
vulnerabilidade nas ruas 

de nossa cidade. Com a 
população confinada em 
suas casas, estabelecimen-
tos comercias fechados e 
as ruas vazias, as pessoas 
que moram nas ruas ficam 
mais desamparadas ain-
da sem conseguir nem o 
que comer. Para piorar a 
situação, muitas ONGs e 
igrejas que atuam junto a 
população de rua, suspen-
deram suas doações com 
medo de se expor a co-
vid-19.”.

CARLOS GREGóRIO /VASCO.COM.BR

Ex-craque assume o lugar de Abel Braga



Hora6 terçA-feIrA, 31 De MArço De 2020 terçA-feIrA, 31 De MArço De 2020geral

A receita do sucesso

Em meio à crise econô-
mica e social provocada 
pelo novo coronavírus 
(Covid-19), Rodrigo ob-
serva que a classe em-
presarial foi atacada pelo 

vírus do pessimismo ante 
o avanço do número de 
mortes e dos casos con-
firmados da doença, que 
provocaram o isolamen-
to social, com o conse-

quente fechamento do 
comércio, de fábricas, in-
dústrias e o colapso eco-
nômico visível. 

“Sabemos que as reco-
mendações técnicas dos 

órgãos de saúde são para 
proteger a população da 
pandemia. Mas isso cul-
minou em graves conse-
quências: muitos pais de 
família perderam o em-

prego e outros estão pres-
tes a perder. Nós, como 
empresários, estamos de 
mãos atadas, entre a cruz 
e a espada. Sinceramente 
não sei o que vai aconte-

cer se essa pandemia não 
recuar em breve. É uma 
guerra na qual estamos 
lutando com um inimigo 
invisível e destruidor”, 
enfatiza. 

A CRiSE PROVOCAdA PELO nOVO COROnAVíRuS

eSpeCial

Empresário bem sucedido vence obstáculos ao administrar a perda do pai sob um 
olhar otimista da vida para seguir em frente e fala do inimigo invisível que está 

provocando colapso social e econômico no mundo 

a vida ensina que 
os obstáculos 
servem como 

alicerces para o cresci-
mento do caráter de uma 
pessoa. Como tijolos 
que fortalecem a base 
da personalidade, é uma 
lição que se carrega pra 

sempre, como um selo. 
O empresário iguaçuano 
Rodrigo Caldas conhece 
bem o assunto. 

Aos 31 anos, o jovem 
empreendedor, nasci-
do e criado no bairro 
Rancho Novo, teve que 
aprender com a dor a 
trilhar novos caminhos 
sob um olhar otimista. 
Fácil não foi, mas a vida 

ensinou. Formado em 
Administração de Em-
presas e na última etapa 
da faculdade de Direito, 
ambas na universidade 
Iguaçu (Unig), ele fala 
com propriedade e or-
gulho que o sofrimento 
pela morte do pai o fez 
enxergar a vida com ou-
tros olhos. 

“Mesmo com o cora-

ção despedaçado pela 
partida inesperada do 
homem que considero 
meu herói, precisei bus-
car forças para seguir. 
Minha família foi fun-
damental nesse proces-
so. Eles me ensinaram 
a ser forte e suportar 
a perda, vencendo os 
obstáculos”, afirma Ro-
drigo, filho uma família 

tradicional iguaçuana. 

REcAntO
 dE lAzER 

Hoje, o empresário é 
proprietário do Espaço 
para Festas Recanto do 
Sabiá (97021-0301-re-
servas), localizado na 
Estrada Iguaçu. Segundo 
ele, na parte do tempo o 
local é alugado por ami-

gos e também por mora-
dores da região. A casa 
com ar bucólico lembra 
a paisagem de um sítio 
de atmosfera aconche-
gante. 

É um lugar onde todos 
sentem-se como se esti-
vessem em casa. Respi-
ra-se ar puro. Foi um dos 
melhores investimentos 
que fiz”, diz Rodrigo. 

Rodrigo caldas e o Espaço de Festas Recanto do Sabiá administrado por ele 

 arquivo pessoal

Senado aprova benefício de 
R$ 600 a autônomos e informais

o senado aprovou on-
tem o pagamento de um 
auxílio emergencial por 
três meses, no valor de R$ 
600, destinado aos traba-
lhadores autônomos, in-
formais e sem renda fixa. 
Chamada de “coronavou-
cher”, a ajuda vem para 
reparar as perdas de renda 
para algumas fatias da so-
ciedade durante o período 
de isolamento, quando as 
oportunidades de trabalho 
para essas categorias estão 
escassas.

a aprovação foi unâni-
me, com 79 votos favorá-
veis e apoio dos senadores 
da oposição e do governo. 
o líder do psl no senado, 
Major Olímpio (SP), foi 
um dos vários parlamen-
tares que se manifestaram. 
“Estamos precisando de 
tais iniciativas de injetar 
na veia o dinheiro para o 
cidadão comprar comida e 

sobreviver a essa calami-
dade. A primeira vez que 
o dinheiro vai chegar na 
mão do povo vai ser nes-
se projeto. É calamidade, 
as pessoas estão precisan-
do”.

o senador chico Rodri-
gues (DEM-RR) destacou 
que o projeto é um consen-
so entre Congresso Nacio-
nal e governo federal. Já o 
líder do governo na Casa, 
Fernando Bezerra (MDB-
-PE), afirmou que mais de 
30 milhões de brasileiros 
serão beneficiados com 
essa medida.

o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) dis-
se que, graças a um ajus-
te de redação, o benefício 
também contemplará ins-
critos no Cadastro Único 
após o dia 20 de março. 
Em seguida, o líder da 
oposição afirmou que esse 
não é o momento de prio-

rizar as finanças do Esta-
do. “Não cabe se pensar 
em gasto público. Esse é 
um momento emergencial, 
que temos que atender as 
necessidades das pessoas”.

Logo após a aprovação, 
o presidente do Senado, 
davi alcolumbre, usou o 
Twitter para pedir ao presi-
dente da República a san-
ção imediata do projeto. 
Alcolumbre está afastado 
de suas atividades após ter 
sido diagnosticado com o 
novo coronavírus.

IncluSãO dE
 OutRAS 

cAtEgORIAS
Outro projeto já ganha 

forma no senado, para 
incluir outras catego-
rias, como motoristas 
de táxi ou de aplicativo 
e pescadores sazonais, 
dentre outros a serem 
definidos. Weverton 
Rocha (PDT-MA) lem-
brou dos músicos, que 
perderam trabalhos 
durante o isolamen-
to. Essa pode ser ou-
tra categoria a entrar 
no novo projeto. Esse 
texto, previsto para ser 
votado amanhã (30), 
será de autoria do sena-
dor alessandro vieira 
(Cidadania-SE) e tem 
relatoria de Esperidião 
Amin (PP-SC).

A aprovação foi unânime e remota, com 79 votos favoráveis

Jane de aRaÚJo/agência senado

Governo vai cruzar 
dados para o 
pagamento do

 auxílio 
O ministro da Cidada-

nia, Onyx Lorenzoni, afir-
mou ontem que o governo 
federal pretende agilizar 
o pagamento do auxílio 
emergencial de R$ 600 
aos trabalhadores infor-
mais, autônomos e sem 
renda fixa durante a crise 
provocada pela pande-
mia do novo coronavírus. 
A medida teve a votação 
concluída no senado nes-
ta segunda-feira e agora 
seguirá para a sanção pre-
sidencial. O pagamento 
será efetuado ao longo de 
três meses.

de acordo com onyx 
, após a sanção presi-
dencial, o governo ainda 
precisa editar um decre-
to regulamentador e uma 
medida provisória (MP) 
abrindo um crédito extra-

ordinário no Orçamento. 
O pagamento será feito 
apenas pelas redes dos 
bancos públicos fede-
rais: Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil 
(BB), Banco da Amazô-
nia (Basa) e Banco do 
Nordeste (BNB), após o 
cruzamento de dados para 
definir quem tem direito 
ao benefício.

“Haverá o batimento, 
haverá a confrontação 
com todos os registros 
e todos os cadastros que 
o governo federal tem”, 
afirmou o ministro em 
coletiva de imprensa no 
Palácio do Planalto. Para 
aqueles que não são bene-
ficiários de nenhum pro-
grama do governo, será 
criado um cadastro pró-
prio’’, diz Onyx. 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com
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Crime hediondo

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Juiz manda soltar 
assassino de mulher
Ele confessou ter matado, esquartejado e queimado corpo de vítima. Decisão 

é do juiz Rodrigo Rocha de Jesus, que alegou não haver flagrante do crime 

um crime cho-
cante e uma 
injustiça. Ma-

theus Moreira Soares, 
que confessou ter as-
sassinado, esquartejado 
e queimado o corpo de 
Desirré Silva Campos, 
de 23 anos, em Itaperu-
na, no interior do estado, 
foi colocado em liberda-
de por decisão judicial 
durante audiência de 
custódia, realizada no 
último sábado. Segun-
do o juiz Rodrigo Ro-
cha de Jesus, não havia 
flagrante, pois a prisão 
teria ocorrido dois dias 
após o crime. O acusado 
deixou a cadeia na tarde 
de ontem, mesmo após 
ter a prisão temporária 

decretada.
em sua decisão, o 

magistrado afirmou: “O 
fato teria ocorrido apa-
rentemente da madruga-
da de quarta para quin-
ta-feira, do dia 25 para o 
dia 26 do corrente mês, 
tendo a prisão ocorrido 
praticamente dois dias 
depois, exclusivamen-
te porque o investigado 
teria, voluntariamente, 
ido de Natividade para a 
delegacia de Itaperuna, 
onde confessado tudo. 
E, ao que parece, ficou 
preso em situação fla-
grancial. Mas é evidente 
que não houve flagrante 
em qualquer das suas hi-
póteses legais, tratando-
-se de prisão irregular, 
que deve ser, desta for-
ma, imediatamente rela-
xada”, diz o magistrado.

SOltuRA 
IMEdIAtA 

A Secretaria de Ad-
ministração Penitenci-
ária (Seap) informou, 
através de nota, que o 
acusado deixou a cadeia 
somente na tarde de on-
tem, um dia antes da pri-
são temporária ter sido 
decretada. O assassino, 
que seria açougueiro, 
foi encontrado em casa 
na última sexta-feira. 
Na delegacia, durante 
depoimento confessou 
o crime brutal, dizendo 
que matou Desiree após 
uma discussão. 

o acusado descreveu 
ainda que esquartejou 
os membros da vítima 
para facilitar a retira-
da do corpo da casa e 
os jogou na localidade 

conhecida como Estra-
da do avaí, próximo ao 
bairro cehab, zona rural 
do município. Matheus 
disse também que quei-

mou partes do corpo da 
companheira para a po-
lícia não identificá-los.

na casa onde ocorreu 
o crime, os agentes en-

contraram materiais que 
ele teria usado para ma-
tar a vítima. O crimino-
so foi preso e levado a 
143ª DP (Itaperuna).

desirré foi morta após briga com companheiro em Itaperuna

RepRodução/Redes sociais

Homem executado na Baixada foi acusado de 
ameaçar fiel que denunciou pastor por estupro
Executado a tiros no 

último sábado em São 
João de Meriti, Ubi-
rajara Moraes pereira, 
de 42 anos, foi acusa-
do há sete anos de ter 
ameaçado uma fiel que 
denunciou por estupro 
o pastor Marcos Perei-
ra. A vítima, conhecida 
como Bira da Saúde , 
frequentava a igreja do 
religioso, a Assembleia 
de Deus dos Últimos 
Dias, onde também tra-
balhava.

Segundo reportagem 
do jornal ‘O Extra’, 
Bira foi denunciado 
pelo Ministério Público 
estadual junto com ou-
tros três homens por ter 
perseguido e intimidado 
a mulher em seu local 
de trabalho. O pastor 
Marcos foi condena-
do a 15 anos de prisão 
em 2013 por atentado 

violento ao pudor, crime 
atualmente revogado, por 
ter abusado de uma fiel 
de sua igreja. O religio-
so chegou a ficar preso. 
ubirajara concorreria a 
uma vaga de vereador 
por Meriti nas próximas 
eleições. 

O cRIME 
De acordo com teste-

munhas, homens arma-

dos chegaram em um 
carro branco, foram em 
direção à vítima e atira-
ram apenas nela. A vítima 
estava com seu filho, que 
correu com a chegada 
dos atiradores. A vítima 
foi atingida com pelos 
menos dez tiros na cabe-
ça. Os criminosos não le-
varam nada. A Delegacia 
de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) 

investiga o caso. 
Em 2010, Bira já ha-

via sido vítima de pelo 
menos uma tentativa 
de homicídio. Ele era 
o alvo de um ataque de 
criminosos que termi-
nou com cinco morto e 
12 feridos na localidade 
conhecida como Bacia 
do Éden, também em 
Meriti. Os criminosos 
chegaram a um chur-
rasco e fizeram dezenas 
de disparos de arma de 
fogo. Em 2015, Vinícius 
Anselmo Araújo da Luz, 
conhecido Jogador, foi 
condenado a a 85 anos 
de prisão por ter sido 
um dos responsáveis 
pela chacina. O crime 
foi motivado por uma 
desavença que o réu ti-
nha com ubirajara, que 
era o atual companhei-
ro de uma ex-namorada 
dele.

Bira foi atingido por vários tiros na cabeça 

 RepRodução

GM apreende 90 
máscaras cirúrgicas com 
ambulantes em Bangu
guardas municipais 

do Rio apreenderam 
(foto) 90 máscaras ci-
rúrgicas  que estavam 
sendo comercializadas 
por ambulantes sem au-
torização na manhã de 
ontem, no calçadão de 
Bangu, na Zona Oeste 
do Rio. A corporação in-
formou que equipes rea-
lizavam ação de ordena-
mento no local quando 
flagraram o camelô ven-
dendo os produtos em 
uma banca.

O homem fugiu após 
aproximação dos agen-
tes. A Guarda Munici-
pal informou que desde 

a última sexta-feira já 
foram apreendidas 129 
máscaras no calçadão de 
Bangu. Em outra ação, 
desta vez na quinta-fei-
ra, guardas municipais 
da unidade de ordem 
Pública (UOP) de Co-
pacabana apreenderam 
43 máscaras cirúrgicas e 
100 pares de luvas, que 
estavam sendo vendidas 
por ambulantes irregu-
lares na avenida nossa 
senhora de copacabana, 
esquina com a Rua si-
queira Campos, na Zona 
Sul. Os produtos foram 
levados para o depósito 
da Prefeitura do Rio.

Civil detém trio suspeito 
de ameaçar dono de bar 

a polícia civil prendeu 
três pessoas ontem suspei-
tas de ameaçarem um co-
merciante em Xerém, dis-
trito de Duque de Caxias. 
de acordo com informa-
ções, o dono de um bar 
foi abordado após fechar o 
estabelecimento seguindo 
as recomendações do de-
creto do governo estadual 
no enfrentamento do novo 
coronavírus. 

Os agentes da 61ª DP 
(Xerém) disseram que o 

trio, inconformado com o 
fechamento do estabeleci-
mento, resolveu ameaçar 
o dono para que ele rea-
brisse o comércio. Os cri-
minosos usaram capas de 
chuva, toucas ninjas e uma 
arma de pressão longa, pa-
recida com uma arma de 
fogo. Toda a ação foi mo-
nitorada pelas câmeras de 
vigilância do local.

Os marginais foram au-
tuados por crime de ame-
aça.

 RepRodução

Polícia apreende álcool em gel adulterados em Meriti
a polícia civil apre-

endeu ontem dezenas de 
frascos de álcool em gel 
no Centro de São João 
de Meriti. Segundo as  
investigações, o produto 
foi reembalado com in-
formações diferentes das 
originais. A embalagem 
mostrava a concentração 
de 70% de álcool, mas 
a porcentagem correta 
seria de 5%. O produto 
teve aumento de procura 
e salto no preço porque 
é um dos itens indicados 

na prevenção ao novo co-
ronavírus.

o dono da loja onde 
o material foi encontra-
do disse aos agentes que 
comprou o produto com 
nota fiscal. Policiais da 
64ª DP (São João de Me-
riti) encontraram o forne-
cedor dos produtos e ele 
foi conduzido à delega-
cia.

O homem, que já ti-
nha anotações por roubo, 
porte ilegal de arma e 
uso de documento falso, 

vai responder pelo crime 
de fraude. Para denún-
cias, a 64ª DP orienta que 
entre em contato com o 

Disque Denúncia (2655-
5213) ou pela página 
https://www.facebook.
com/64delegacia.

Polícia apreende álcool em gel em Meriti, 

 divulgação/polícia civil
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a Prefeitura de 
Queimados, por 
meio da secre-

taria Municipal de Saú-
de, confirmou o primei-
ro caso de covid-19 na 
cidade. Uma mulher, 
de 27 anos, testou po-
sitivo para a doença no 
último domingo após 
realizar o exame em 
uma clínica particular, 
localizada na Barra da 
Tijuca. O último bole-
tim epidemiológico re-
alizado nesta segunda-
-feira (30) mostra que 
o município da Baixada 
Fluminense agora conta 
20 casos suspeitos. As 
outras ocorrências fo-
ram descartadas.

A moradora de Quei-
mados está em iso-
lamento domiciliar e 
em situação estável. A 
moça é enfermeira e 
trabalha em dois hos-

pitais na cidade do Rio 
de Janeiro, onde pode 
ter sido contaminada. A 
jovem está sendo acom-
panhada pelas equipes 
de monitoramento da 
Secretaria de Saúde da 
cidade da Baixada Flu-
minense.

O caso ainda está 
sendo notificado à Se-
cretaria de Estado de 
Saúde, que em seu úl-
timo boletim divulgado 
no domingo (29), não 
contabilizou o muni-
cípio e mostrou que o 
Rio de Janeiro tem 600 
casos confirmados e 17 
óbitos.

de acordo com o pre-
feito Carlos Vilela, me-
didas têm sido tomadas 
na região para evitar 
o surto da doença na 
cidade. “Estamos tra-
balhando diariamente 
para evitar a prolifera-
ção do vírus. Tomamos 
uma série de medidas 
e, atualmente, estamos 
montando um hospital 

de campanha no espaço 
anexo ao CETHID para 
receber possíveis casos 
de Covid-19. A unidade 
terá 20 leitos com equi-
pes 24 horas e equipa-
mentos essenciais no 
combate à doença”, 
destacou o gestor.

 cOnhEçA 
A dOEnçA

o novo coronavírus 
(Covid-19) é uma do-
ença respiratória seme-
lhante à gripe e tem sin-
tomas como tosse seca, 
febre, fadiga persisten-
te e dificuldade de res-
pirar. A principal forma 
de contágio é o contato 
com uma pessoa infec-
tada, que transmite o 
vírus por meio de tosse, 
espirros, gotículas de 
saliva ou coriza.

para prevenir a do-
ença é importante que 
lave regularmente as 
mãos com água e sabão 
ou limpe com álcool 
em gel, evitar tocar no 

rosto, higienizar com 
frequência os objetos 
de uso pessoal e evitar 

abraços, beijos e aper-
tos de mão.

Caso apresente algum 

sintoma da doença, pro-
cure a unidade de saúde 
mais próxima de casa.

divulgação/goveRno do esTado 

Queimados confirma 1º
 caso do novo Coronavírus

pandemia 

•antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

geral

Ao todo, 20 pessoas, sendo 18 moradores e 2 não residentes, estão sendo monitorados 
e aguardam os resultados dos exames realizados do Laboratório Central

MundO

Bombeiros aplica EAd 
nos colégios militares

Os colégios militares 
do corpo de Bombeiros 
terão ensino a distância 
durante o período de en-
frentamento da pandemia 
do novo coronavírus. O 
objetivo é minimizar os 
danos pedagógicos no 
processo ensino-apren-
dizagem dos alunos das 
unidades, localizadas em 
Volta Redonda e Miguel 
Pereira.

A iniciativa também 
vai contribuir na prote-
ção da vida e da saúde de 
estudantes, professores, 
militares e funcionários 
dos colégios nesse perío-
do de isolamento social, 
em razão das medidas 
profiláticas contra a con-
taminação pelo vírus.

Segundo o comandan-
te do Centro de Educa-
ção a Distância (CEAD) 
da corporação, major 
sandro sampaio, foi de-
liberado que as aulas 

serão realizadas na mo-
dalidade de educação a 
Distância (EaD), confor-
me orientação do Gover-
no do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado 
de Educação.

“Os alunos e os pro-
fessores dos ccBMs 
irão utilizar a plataforma 
do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem do CB-
MERJ (AVA/CBMERJ), 
ferramentas do binômio 
ensino-aprendizado que 
já são aplicadas nos cur-
sos regulares e de espe-
cialização da corpora-

ção”, explicou o oficial.
Os oficiais dos CCB-

Ms foram orientados so-
bre o uso da plataforma 
Moodle e servirão 
como multiplicadores 
para os alunos, profes-
sores, demais militares e 
funcionários. Os profes-
sores poderão, inclusive, 
montar suas aulas em 
vídeos que ficarão hos-
pedados nas principais 
plataformas como, por 
exemplo, o YouTube, e 
seus endereços serão dis-
ponibilizados aos alunos 
pelo AVA/CBMERJ.

Objetivo é minimizar os danos pedagógicos por 
causa do vírus  no processo ensino-aprendizagem 

divulgação/goveRno do esTado 

Codin realiza atendimento virtual a empreendedores
Em tempos de quaren-

tena e isolamento social, 
empreendedores flumi-
nenses têm mantido o 
contato, de forma virtual, 
com a companhia de de-
senvolvimento Industrial 
do Estado do Rio de Ja-
neiro. Em dez dias, cerca 
de 20 investidores entra-
ram no chat que a insti-
tuição, ligada à Secreta-
ria de Desenvolvimento 

Econômico, Energia e 
Relações Internacionais, 
mantém para tirar dú-
vidas. Segundo o presi-
dente da Codin, Fábio 
Galvão, algumas dessas 
conversas foram realiza-
das em horários bem al-
ternativos.

“Tivemos acessos até 
de madrugada. Não é de 
praxe esse horário, mas 
conseguimos atender a 

todos. O importante é 
manter parceiros e a po-
pulação informada”, dis-
se o presidente da Codin.

Segundo Galvão, a 
maioria das questões é 
relacionada a prazos para 
entrega de documentação 
e relativas a incentivos 
fiscais. Até o momento, 
todas as conversas foram 
com moradores do Rio 
de Janeiro. 

Indústria terá direito à 
flexibilização de contratos de gás

Através da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e 
Relações Internacionais, 
o governo do estado inter-
mediou junto à Naturgy e 
Petrobras a flexibilização 
de contratos de forneci-
mento de gás natural para 
a indústria fluminense. 
Entre as medidas acorda-
das na última sexta-feira 
estão a flexibilização do 
consumo mínimo contra-
tado e a não cobrança de 
penalidades contratuais 
decorrentes da redução 
da demanda provocada 
pela pandemia do novo 
coronavírus. 

“Por determinação do 
governador Wilson Wit-
zel, a secretaria inter-
mediou um acordo que 
vai proporcionar tran-
quilidade principalmen-
te para a indústria, em 
razão do compromisso 

de pagamento mínimo 
da capacidade contrata-
da. Os contratos atuais 
impõem penalidades que 
seriam mais um fator 
prejudicial para as con-
cessionárias e os consu-
midores nesse momento 
de crise”, disse o secre-
tário de Desenvolvimen-
to Econômico, Energia e 
Relações Internacionais, 
Lucas Tristão. 

Segundo a Naturgy, 
a Petrobras reconhece e 
apoia o momento enfren-
tado pela distribuidora. A 
concessionária informou 
ainda que já notificou a 

Petrobras sobre os im-
pactos do Covid-19 na 
indústria fluminense des-
de o início da pandemia. 

A Naturgy fará as trata-
tivas com os consumido-
res industriais individu-
almente, de acordo com 
as suas necessidades.

na semana passada, o 
Governo do Rio também 
negociou com a Naturgy 
a suspensão, por 30 dias, 
de cortes e desligamen-
tos de gás em razão da 
inadimplência dos con-
sumidores dos segmentos 
residencial e comercial 
de pequeno porte.

 governo intermediou a flexibilização 
de fornecimento de gás natural

 RepRodução 

novos casos têm forte queda no país 
ItÁlIA - O número 

de mortes pela pandemia 
de coronavírus na Itália 
subiu em 812, para um 
total de 11.591. Segundo 
a Agência de Proteção 
Civil, um aumento no 
número diário de mortes 
reverte dois dias de que-
da na taxa diária.

No entanto, o número 
de novos casos aumentou 
em 4.050, o índice mais 

baixo desde 17 de mar-
ço, atingindo um total de 
101.739 em relação aos 
97.689 anteriores.

Foram registrados 
5.217 casos no último 
domingo e 5.974 no sá-
bado.Dos originalmen-
te infectados em todo o 
país, 14.620 haviam se 
recuperado totalmen-
te na segunda-feira, em 
comparação com 13.030 

no dia anterior. Havia 
3.981 pessoas em terapia 
intensiva, em compara-
ção com as anteriores - 
3.906.

A Itália registrou mais 
mortes em decorrência 
do novo coronavírus do 
que qualquer outro país 
do mundo e responde 
por mais de um terço de 
todas as mortes globais 
pelo vírus.
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É um dia para observar 

a sua volta antes de 

tomar qualquer decisão. 

A ponderação lhe dá 

maturidade na relação 

com uma pessoa significativa, 

que afeta os seus objetivos. Com 

entendimento, será possível inovar 

o rumo profissional da forma como 

deseja.

Você vai sentir a 

necessidade de mudar o 

foco para organizar as 

ideias em família. Esse 

movimento é vital para 

colocar os planos em movimento, 

com o objetivo de promover projetos 

em família. O céu também favorece 

investimentos.

Áries

O céu recomenda 

que você utilize 

a comunicação 

com objetividade 

e consciência das 

necessidades relacionadas a um 

grupo de pessoas na atuação 

profissional. É um dia ótimo para 

inovar as suas posturas.

Touro

É preciso mudar a 

sua postura na forma 

de encarar o setor 

material e possíveis 

investimentos. O céu 

exige de você um olhar diferente em 

relação a compromissos financeiros. 

É importante inovar e buscar novos 

rumos profissionais.

Gêmeos

Trabalho: não será fácil 

fazer grandes negócios, 

mas, pelo menos, será 

fácil tentar! A decisão 

é sua. Todo mundo que 

cresceu numa atividade em algum 

momento ousou. Finanças: situação 

precisando melhorar. Amor: não 

comece nova relação por impulso. 

Câncer

Leão

Você vai ser levado 

a amadurecer a sua 

postura com um grupo 

de pessoas ou com 

projetos nos quais 

esteja inserido. O céu 

exige amadurecimento e esforço para 

obter os resultados que almeja. É um 

dia ótimo para colocar novas ideias 

no grupo.

Virgem

É preciso ter 

maturidade para 

desenvolver os seus 

talentos e para focar 

em suas metas futuras. 

O céu fala sobre limites e esforço, 

mas lhe dá condições de inovar o seu 

campo de visão profissional. Busque 

ter consciência a respeito de aonde 

deseja chegar.

Libra

Uma nova visão sobre 

as necessidades em 

família lhe traz soluções 

maduras sobre como 

você deve atuar daqui 

para frente. É um bom dia para inovar 

a forma de se relacionar, se quiser 

obter progressos na família e no 

relacionamento.

Escorpião

É um dia importante para 

falar de investimentos 

com pessoas do seu atual 

convívio de uma forma 

madura e construtiva. 

O céu pede de você 

uma nova postura em sua rotina, 

principalmente na forma de produzir.

Sagitário

Você vai sentir a 

necessidade de se 

posicionar com uma 

pessoa em relação 

a administração 

financeiras ou compromissos 

profissionais. Tudo isso é positivo para 

o reconhecimento dos seus talentos e 

das suas competências.

Capricórnio

Você é levado a 

assumir compromissos 

no trabalho ou 

que ocupam ainda 

mais a sua rotina. 

É necessário prestar 

atenção em suas posturas e em seus 

hábitos, principalmente com foco em 

sua saúde. É um dia ótimo para inovar.

Aquário

O céu pede de você uma 

reavaliação emocional 

na atuação amorosa 

ou para experiências 

relacionada a filho(s). 

O céu aponta baixa autoestima ou 

desafios para lidar com sentimentos 

que não estão sob o seu controle. O 

céu lhe dá condições de mudar a sua 

percepção sobre o assunto.

Peixes

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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  R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

30 DE MARÇO DE 2020. PUBLICADO EM 31/03/2020 – CÓD-PMBR 062.

DECRETO Nº 4870, DE 30 DE MARÇO DE 2020
Abre o Orçamento Fiscal em favor da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), Crédi-
to Suplementar na importância de R$ 35.200.000,00 (Trinta e cinco milhões e duzen-
tos mil reais), com recursos do Superávit Financeiro do Exercício 2019.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 
1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 1.606 
de 03 de janeiro de 2020;

Considerando o Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 
2019 no valor R$ 35.201.684,52 (Trinta e cinco milhões, duzentos e um mil, seiscentos 
e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois reais);

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), Crédito Suplementar 
na importância de R$ 35.200.000,00 (Trinta e cinco milhões e duzentos mil reais), 
para ingresso de recursos nas dotações orçamentárias constantes do Anexo I deste 
decreto.
Art. 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior será compensado pelo Superávit 
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, conforme demons-
trativo do Anexo II deste Decreto e com base no inciso I do § 1º do artigo 43º da Lei 
Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 16 16.489.792,34

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.36.00 16 200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 8.000.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.39.00 16 8.510.207,66

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 4.4.90.52.00 16 500.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.303.046.2.011 3.3.90.30.00 16 500.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.30.00 16 1.000.000,00

Anexo II
Em R$

Ativo Financeiro 
Disponível 2019 (A)

Passivo Financeiro 
2019 (B)

Superávit Financeiro 
2019 (C) = (A-B)

Valor de 
Suplemen-

tações 
Anteriores 

(D)

Valor deste Decre-
to (E)

Saldo (F) = 
(C-D-E)

 
49.010.179,85 13.808.495,33 35.201.684,52 0,00 35.200.000,00 1.684,52

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4871, DE 30 DE MARÇO DE 2020.
Decreta a prorrogação da situação de emergência e calamidade pública no Município 
de Belford Roxo e adota medidas visando o enfretamento da propagação decorrente 
do CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, com base nos poderes emanados da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
e da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro,

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Município de Belford Roxo, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Cons-
tituição da República. 
as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no Sistema Único de Saú-
de (SUS), que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual 
e coletiva, conforme preceitos normativos; 
a necessidade de regulamentação, no Município de Belford Roxo, da Lei Federal nº 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do “coronavírus” responsável pelo surto de 2019; 
o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro 
de 2020; 

as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional, 
ou seja, as situações dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado 
pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 

a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe so-
bre a Declaração de Emergência em Saúde pública de Importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), especial-
mente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro 
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV); e 

que apesar de todos os esforços dos órgãos públicos municipais a situação continua 
grave, levando a necessidade de prorrogação do estado de exceção e calamidade 
em decorrência da emergência de saúde pública decorrente do “coronavírus” (2019-
nCoV); 

DECRETA
Art. 1º - Este Decreto prorroga as medidas temporárias previstas no Decreto n° 4.860, 
de 18 de Março de 2020, com objetivo de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do novo 
corona vírus, vetor da COVID-19, bem como reconhece a situação de emergência 
no âmbito do Município de Belford Roxo. 
Art. 2º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da 
coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do corona vírus, 
(COVID-19), determino a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, das seguintes 
atividades: 

I - realização de eventos e atividades com a presença de público, ainda que previa-
mente autorizadas, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: evento des-
portivo, show, salão de festa, casa de festa, feira, evento científico, comício, passeata 
e afins; 
II - atividades coletivas de cinema, teatro e afins; 
III - visita a pacientes diagnosticados com o COVID-19, internados na rede pública ou 
privada de saúde; 
IV - aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da 
Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive nas unidades 
de ensino superior, sendo certo, que o Secretário de Educação do Município de Bel-
ford Roxo em 24 (vinte e quatro horas), ato infralegal para regulamentar as medidas 
de que tratam o presente Decreto; 

V - curso do prazo processual nos processos administrativos, incluindo, os fiscais, 
perante a Administração Pública do Município de Belford Roxo, bem como, o acesso 
aos autos dos processos físicos; 
VI - circulação de linha intermunicipal de ônibus com origem em Município com circu-
lação do vírus confirmada ou situação de emergência decretada. 

Art. 3º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da 
coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, 
(COVID-19), recomendo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes restrições: 
I - funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres 
com capacidade de lotação restringida a 30% (trinta por cento) da sua lotação, com 
normalidade de entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento; 
II - funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêne-
res no interior de hotéis, motéis, pousadas e similares, apenas aos hospedes; 
III - fechamento de academia, centro de ginástica e estabelecimentos similares; 
IV - fechamento de “shopping center”, centro comercial e estabelecimentos congêne-
res. 
V - funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêne-
res no interior de “shopping center”, centro comercial e estabelecimentos congêneres, 
com redução em 30% (trinta) do horário do funcionamento. 
VI - frequentar rio e piscina pública; 
Parágrafo único - A presente recomendação não se aplica aos supermercados, far-
mácias e serviços de saúde, como: hospital, clínica, laboratório e estabelecimentos 
congêneres, em funcionamento no interior dos estabelecimentos descritos no presen-
te inciso. 

Art. 4º - Determino a redução em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de lotação 
e, quando possível com janelas destravadas e abertas de modo que haja plena circu-
lação de ar, de ônibus e vans. 
§ 1º - O Secretário de Transporte do Município de Belford Roxo deverá expedir ato 
próprio com a regulamentação da restrição de que trata o presente Decreto.
§ 2º - Os táxis deverão trafegar com janelas destravadas e abertas de modo que haja 
plena circulação de ar. 

Art. 5º - Fica proibido o uso do passe livre de estudantes, pelo prazo de 15 (quinze) 
dias. 
Art. 6º- Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autori-
dades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas 
previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do 
crime previsto no artigo 268 do Código Penal. 
Art. 7º - Este ratifica os dispositivos do DECRETO N° 4.860, DE 18 DE MARÇO DE 
2020, derrogando os artigos 4º, 5º e 7º com objetivo de prorrogar as medidas previstas 
nestes dispositivos por 15 (quinze) dias.
Art. 8º- Este Decreto entra em vigor a contar da sua publicação e tem seu prazo de 
vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º, bem como do artigo 8º da Lei 
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4872, DE 30 DE MARÇO DE 2020
 “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO Selo Social Empresa Amiga da Mulher – Selo 
Social Personalidade Amigo (a) da Mulher – Selo Social Digital Influencer Amigo(a) da 
Mulher – Selo Social Instituição Amiga da Mulher”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela legislação em vigor e,

Considerando a solicitação vigorante nos autos do Processo Administrativo nº 
64/2/2020;
Considerando a necessidade de ampliação de ações que visem a efetivação dos di-
reitos da Mulher;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Belford Roxo o “Selo Social Empresa 
Amiga da Mulher – Selo Social Personalidade Amiga (o) da Mulher – Selo Social Digi-
tal Influencer Amigo(a) da Mulher – Selo Social Instituição Amiga da Mulher”
Art. 2º Este Selo será concedido pelo poder executivo, por intermédio da Secretaria 
da Mulher, as empresas e instituições instaladas no Município de Belford Roxo que 
cumprirem ao menos um dos requisitos a seguir:
I – desenvolver e/ou apoiar projetos voltados para o atendimento dos “Princípios de 
empoderamento das Mulheres”;
II – capacitar e empregar mulheres enquadradas em situação de vulnerabilidade so-
cial, em especial as vítimas de violência.
Art. 3º Para efeito do inciso I do artigo 2º, consideram-se princípios de empoderamento 
feminino os itens abaixo elencados, reproduzidos com base nos sete Princípios de 
Empoderamento da Mulher subscritos pela ONU:
a)  estabelecer liderança corporativa que promova a igualdade de gênero;
b) igualdade de tratamento para ambos os gêneros, abolindo qualquer forma de dis-
criminação;
c) garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que traba-
lham na empresa, abolindo toda a forma de violência no trabalho, incluindo, a violência 
verbal, física e o assédio sexual e trabalho escravo contemporâneo;
d) promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional, que possibilite o 
acesso da mulher a todos os níveis hierárquicos na empresa;
e) apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento 
das mulheres através das cadeias de suprimentos, marketing e mídias sociais;
f) promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao 
ativismo social;
g) medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade 
de gênero.
h) utilizar as mídias sociais para promoção do empoderamento, proteção e qualifica-
ção da mulher;
I) promover em seus perfis apoio as ações governamentais que preconizem a defesa 
das mulheres vítimas de violência;
J) Apoiar a Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo fim da Violência contra mulheres 
e meninas, através de divulgação ou outros que julgar pertinente;
K) Apoiar a rede de serviço de atendimento à Mulher vítima de violência;

Art. 4º Somente serão contempladas por este decreto as empresas e instituições,  ca-
dastradas junto à Secretaria da Mulher e que promovam atendimentos encaminhados 
pelos órgãos competentes de combate à violência contra a mulher, tais como: Minis-
tério Público, Defensoria Pública, Delegacia de Defesa da Mulher, OAB, entre outros. 
Os Digitais Influencers e Personalidades só precisarão solicitar o cadastro junto à 
Secretaria da Mulher.
Art. 5º Será de responsabilidade da Secretaria da Mulher a análise destas ações para 
fins de emissão do Selo.
Art. 6º Os interessados na obtenção do Selo deverão solicitar junto à Secretaria da 
Mulher a adesão ao Programa “Selo Social Empresa Amiga da Mulher – Selo Social 
Personalidade Amiga (o) da Mulher – Selo Social Digital Influencer Amigo(a) da Mulher 
– Selo Social Instituição Amiga da Mulher”, apresentando para este fim os projetos, 
programas ou ações em prol da igualdade de gênero e combate à violência domés-
tica, a par do cumprimento regular das obrigações fiscais e trabalhistas no caso das 
empresas e instituições. 
Art.7º As Personalidades e Digital Infuencers deverão apresentar projetos ou ações 
em prol da igualdade de gênero e combate à violência doméstica, a par da idoneidade 
em relação ao não envolvimento com episódios de violência doméstica ou quaisquer 
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ingredientes

FRAnGO COM GEnGiBRE, 
SALSÃO E MAÇÃ

1 colher (sopa) de 
creme vegetal do-
riana light/1/2 cebo-
la picada/2 colheres 
(chá) de gengibre ra-
lado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em 
cubos médios/1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco seco/1/2 xíca-
ra (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de sal-
são picado/1 maçã 
verde grande, com 
casca picada/1 xíca-
ra (chá) de maionese 
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela mé-
dia, derreta o creme 
vegetal doriana light e 
refogue a cebola e o 
gengibre por 1 minuto.
Acrescente o frango e 
refogue até dourar.
Junte o vinho branco 
e a água.
Cozinhe em fogo mé-
dio por 10 minutos ou 
até ficar macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 
minutos, mexendo de 
vez em quando.
Adicione a maionese 
hellmann’s light e mis-
ture.
Sirva em seguida.

ingredientes

Modo de preparo

FRAnGO XAdREZ

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 ce-
bolas médias cortadas 
em cubos/2 dentes de 
alho esmagados/500 g 
de filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde corta-
do em cubos/1 pimen-
tão vermelho cortado 
em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado 
em cubos/1 xícara 
(chá) de cogumelos 
em conserva corta-
dos ao meio/1/4 xíca-
ra de molho shoyu/1 
colher (sopa) de mai-
sena/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amendoim 
torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, misture 
a metade do azeite de 
oliva, a cebola, o alho e 
deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, colo-
que o sal, o restante do 
azeite e frite os pimen-
tões e os cogumelos por 
5 minutos.
Retire e despeje em ou-
tro prato.
Ainda na mesma pane-
la, coloque o frango e 
frite até dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na 
frigideira, misture bem 
com uma colher de pau 
e refogue por mais 2 mi-
nutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena 
e a água.
Mexa bem e junte a mis-
tura de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar 
um molho espesso.
Coloque em uma traves-
sa, polvilhe com amen-
doim e sirva quente.

outros que afetem a mulher.
Art. 8º A comprovação da regularidade de que trata o ar-
tigo 6º e 7º deste decreto poderá ser demonstrada me-
diante a apresentação das respectivas certidões munici-
pais e federais (Cadastro de Empregadores “Lista Suja”) 
e ou antecedentes criminais para fins de comprovação 
de não condenação por Violência Doméstica.
Art. 9º A análise a ser feita pela Secretaria da Mulher 
será realizada de forma objetiva, confrontando as ações 
apresentadas em face dos critérios estabelecidos nes-
te decreto, devendo ser emitido parecer no prazo de 15 
(quinze) dias úteis a respeito do pedido.
Art. 10 O Selo Social Empresa Amiga da Mulher terá va-
lidade de um ano, podendo ser sucessivamente renova-
do por igual período a pedido do interessado, que para 
tanto deverá comprovar estar reiteradamente cumprindo 
os requisitos previstos nos artigos 2º e 6º deste decreto.
Art. 11 Fica instituída a identidade visual do “Selo Social 
Empresa Amiga da Mulher – Selo Social Personalida-
de Amiga (o) da Mulher – Selo Social Digital Influencer 
Amigo(a) da Mulher – Selo Social Instituição Amiga da 
Mulher” em conformidade com o anexo único deste de-
creto.
Art. 12 Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 017/GP/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020
Exonerar a pedido, contar desta data, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, TATIANA ERVITE MUSSER LIMA, do cargo em 
comissão de Secretário Especial de Gestão em Saúde, 
símbolo SM, da Secretaria Municipal de Saúde.
                                                 
PORTARIA Nº 018/GP/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020
Exonerar a pedido, contar desta data, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ANTONIO RUBEM MEDEIROS JUNIOR, do 
cargo em comissão de Secretário Especial de Assuntos 
Intergovernamentais, símbolo SM, da Secretária Munici-
pal de Governo.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SE-
MAD

PORTARIA Nº1239/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS
DIOGO FABRICIO LIMA

PORTARIA Nº1240/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CARLOS EDUARDO DA SILVA, do cargo em comissão 
de Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Mu-
nicipal de Conservação.

PORTARIA Nº1241/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SIDNEY CORREIA, do cargo em comissão de Secre-
tário Adjunto de Segurança Pública, símbolo CC-1, da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 
Urbana.

PORTARIA Nº1242/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALEXANDRA PINHEIRO DA SILVA RODRIGUES LAR-
CEDA, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº1243/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA, do cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Estudos Urbanísticos, 
símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo.

PORTARIA Nº1244/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
FERNANDO JOSE CHAVES, para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Estudos Urbanísticos, 
símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo.

PORTARIA Nº1245/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SOLANGE AMANCIO DE PRE, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº1246/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SINESIO SANTOS DA SILVA, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº1247/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, MARCOS VALERIUS BERNADINO PINTO, do 
cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão 
Educacional, símbolo AEG na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº1248/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARCELE DE SOUSA COELHO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Estratégico de Gestão Edu-
cacional, símbolo AEG na Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº1249/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Ga-
binete do Prefeito.

PORTARIA Nº1250/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RUTH MACHADO DOS SANTOS BARROS, para exer-
cer o cargo em comissão de Secretário Executivo, sím-
bolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1251/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
CLEIDE EUGENIA SOARES DA SILVA MENEZES, do 
cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo 
CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1252/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JULIANA SOARES ANDRADE, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, no Ga-
binete do Prefeito.

PORTARIA Nº1253/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA, do cargo em comis-
são de Secretário Executivo do Idoso, símbolo CC-2, da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº1254/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EDUARDO SOARES DE SOUZA, do cargo em comissão 
de Administrador de Unidade Básica, símbolo CC-7, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº1255/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, TELMO COSTA DA SILVA, do cargo em comissão 
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do 
Prefeito.

PORTARIA Nº1256/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, 
na Secretaria Municipal de Educação.
MARCIO SOUZA DA SILVA
ISSAN NUNES ALMADA
GABRIEL LIMA SOARES

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATA:
NA PORTARIA Nº1229/SEMAD/2020 DE 27/03/2020, 
publicado em 28/03/2020.
ONDE SE LÊ: DIRETOR EXECUTIVO DE PREGÃO 
PRESENCIAL;
LEIA SE: DIRETOR EXECUTIVO DE PREGÃO ELE-
TRÔNICO.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SE-
MAD

PORTARIA Nº044/SEMAD/2017 DE 13 DE MARÇO DE 
2017
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 
31.10.1997.
       
   RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora LUCINDA CAR-

DOSO DA SILVA, matrícula 10/05.655 ocupante do car-
go de Professor II, lotado na Secretária Municipal de 
Educação- SEMED. O tempo total de serviço de Sen-
do 470(quatrocentos e setenta) dias, correspondendo a 
01(um) ano, 03(três) meses e 15 (quinze) dias, conforme 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social - INSS integram o processo 
administrativo nº. 04/6403/2018. A publicação deste ato 
visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais. 

         RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção. 

PORTARIA N.º4713   DE 30  DE OUTUBRO   DE 2019
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 5º da 
Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova re-
dação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora RITA A SILVA BARRETO ocu-
pante do Cargo Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 
10/06.474 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo rela-
cionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/744/2019.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

31/03/2005 a 30/03/2010 01/11/2019 a 31/01/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de re-
gistro nos assentamentos funcionais.

         RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
      Secretária Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60.430
       Republicado ter saído com incorreção.  

PORTARIA Nº1257/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 
31.10.1997.
       
   RESOLVE:
Desaverbar, em ficha funcional da servidora  ERENITA 
LAURENTINA, matrícula 10/14.623 ocupante do cargo 
de Professor de Geografia, lotado na Secretária Munici-
pal de Educação- SEMED. O tempo total de serviço de 
Sendo 1.091(hum mil, e noventa e um) dias, correspon-
dendo a 02(dois) anos, e 361(trezentos e sessenta e um) 
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida 
pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo - PMBR inte-
gram o processo administrativo nº. 04/7742/2019. A pu-
blicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº1258/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da 
Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido de 
Mudança de Nome, formulado pela Servidora LIDIA VIEI-
RA RIBEIRO, matrícula nº 10/06.298 passando a assinar 
LIDIA BRAGA VIEIRA, conforme contido nos autos do 
processo nº. 04/1137/2020. A publicação deste ato visa 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA Nº1259/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 
atribuições legais e, e com base no parecer da Procura-
doria Geral do Município, INDEFIRO os pedidos contidos 
no auto do processo 04/7874/2019. A publicação deste 
ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamen-
tos funcionais.

PORTARIA Nº1260/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a VERA LUCIA COSTA, ocupante do Cargo 
de Supervisor Escolar, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, matrícula n.º 10/22.292, ABONO 
DE FALTAS, pelo período de 28/10/2019 a 20/12/2019, 
54(cinqüenta e quatro) dias, conforme o contido nos au-
tos do Processo n.º. 04/013/2020. A publicação deste ato 
visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamen-
tos funcionais.

PORTARIA Nº1261/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu 
nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 
014/97.

R E S O L V E:
Conceder a MARIA APARECIDA MELO COELHO, ocu-
pante do Cargo de Orientador Educacional, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícu-
la n.º 10/43.823, PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM 
VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PAR-
TICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  
07/11/2019, conforme o contido nos autos do Processo 
n.º. 04/7490/2019. A publicação deste ato visa a cumprir 
a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº1262/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 
2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
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ingredientes

Modo de preparo

COStELinHA 
ASSAdA COM
 MAndiOCA

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

EStROGOnOFE 
dE CARnE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
Acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complemen-
tar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 
014/97.

R E S O L V E:
Conceder a FERNANDA MONZATO DE JESUS, ocupante do Cargo de Supervisor Es-
colar, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/52.785,  
LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo 
período de 01(um) ano, a contar de  13/03/2019, conforme o contido nos autos do Pro-
cesso n.º. 04/2582/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº1263/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com o Artigo 7º da Lei Complementar nº 070/2005, que deu nova 
redação caput do artigo nº 91 da Lei Complementar 014/97.

R E S O L V E:
Conceder a FERNANDA MONZATO DE JESUS, ocupante do Cargo de Supervisor Es-
colar, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/52.785, 
PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATO DE INTERESSE 
PARTICULAR, pelo período de 01(um) ano, a contar de  14/03/2020, conforme o con-
tido nos autos do Processo n.º. 04/2582/2019. A publicação deste ato visa a cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº1264/SEMAD/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020. 
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais 
e, em conformidade com o Artigo 202 da Lei Complementar nº. 014 de 31/10/1997, e 
Artigo 64, da Lei Complementar n.º. 083 de 27/12/2006,    
  
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

AMANDA CARDOSO VEN-
TURIN DOS SANTOS 04/1163/2020 10/47.769 PROFESSOR 30 09/03/20 a 

07/04/20

DENISE DA COSTA SAN-
TOS 04/1143/2020 10/15.362 MERENDEIRA 03 11/03/20 a 

13/03/20

LILIA ROSA DE ALMEIDA 04/1159/2020 10/22.357 PROFESSOR 30 10/03/20 a 
08/04/20

SOLANGE CASSINI DE 
SOUZA 04/1157/2020 60/69.601 MERENDEIRA 15 03/03/20 a 

17/03/20

MARIA DO CARMO CAR-
NEVALE EBERHARDT 04/1117/2020 10/04.610 DENTISTA 30 02/03/20 a 

31/003/20

DÉSIRRÉ OLIVEIRA SOU-
ZA DE FIGUEIREDO 04/1086/2020 10/47.395 PROFESSOR 30 27/02/20 a 

27/03/20

ANGÉLICA MORAES 
GOMES 04/1093/2020 10/05.541 PROFESSOR 90 19/02/20 a 

19/05/20

BELIZÁRIO DE LIMA 
PEREIRA 04/1104/2020 10/25.302 MOTORISTA 12 01/03/20 a 

12/03/20

ANGELA DA SILVA ROCHA 04/1105/2020
10/14.963 

e 
10/44.686

PROFESSOR 60 08/03/20 a 
06/05/20

NEILTON MELLO DE 
SOUZA 04/1089/2020 10/20.921

AGENTE 
ADMINISTRA-

TIVO
30 05/03/20 a 

03/04/20

JOSÉ CARLOS SANTOS 
FERREIRA 04/1109/2020 10/18.461 AGENTE DE 

DEFESA CIVIL 60 26/02/20 a 
25/04/20

MARIA DE FÁTIMA SALO-
MÃO VERÍSSIMO 04/1107/2020 10/19.869

AUXILIAR DE 
ENFERMA-

GEM
60 24/02/20 a 

25/04/20

ÉRICA ANDRADE DE 
JESUS 04/1128/2020 60/69.404 ASSISTENTE 

DE GABINETE 15 18/02/20 a 
03/03/20

ALEXANDRE CORTÊS 04/1115/2020 10/18.357 RASTILHEIRO 30 01/03/20 a 
30/03/20

DENIZE FERREIRA DE 
CARVALHO 04/1113/2020 10/07.555 PROFESSOR 30 02/03/20 a 

31/03/20

HANNA CATARINA COUTI-
NHO COZENDEI 04/1106/2020

10/47.225 
e 

10/52.890

SUPERVISOR 
EDUCACIO-

NAL
30 05/03/20 a 

03/04/20

SIRLENE RODRIGUES 
PEREZ 04/1145/2020 10/28.365

AUXILIAR DE 
ENFERMA-

GEM
02 18/02/20 a 

19/02/20

VALÉRIA NOVAES NICO-
LETE 04/1166/2020 25/63.413 MERENDEIRA 15 14/01/20 a 

28/01/20

SIRLENE RODRIGUES 
PEREZ 04/1145/2020 10/28.365

AUXILIAR DE 
ENFERMA-

GEM
30 05/03/20 a 

03/04/20

ANIK FERREIRA SETÚBAL 
AMARAL 04/1161/2020 10/46.475 ASSISTENTE 

SOCIAL 90 09/03/20 a 
04/06/20

JOSÉ ANTONIO DE OLI-
VEIRA 04/1158/2020 10/14.594 PROFESSOR 30 04/03/20 a 

02/04/20

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cional.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

PORTARIA  Nº 03/CGM/2020, DE 30 DE MARÇO DE 2020.
A Controladoria Geral do Município, no uso das atribuições legais, conforme Lei Com-
plementar n° 248, de 17 de julho de 2019;

CONSIDERANDO o disposto pela Lei nº 13.979/20, que cuida das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus 
como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população 
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identifica-
dos como de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Ato Normativo 186, de 16 de março de 2020, que suspende 
os prazos processuais de todos os processos em tramite no Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro – TCE;RJ;
CONSIDERANDO o Ato Normativo 189, de 19 de março de 2020 – TCE RJ, que 
estabelece a suspensão temporária das atividades do Tribunal de Contas do estado 
do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO O Ato Normativo Conjunto 002 de 23 de março de 2020 – TCE/RJ,  
que altera o artigo 15 do Ato Normativo nº 186, de 16 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Art. 5 da resolução n 313 de 19 de março de 2020, aprovada pelo 
CNJ;
SUSPENDE o prazo de todas as Tomadas de Contas e Auditorias conduzidas pela 
Controladoria do Município de Belford Roxo, que se encontram em andamento, no 
período de 23 de março a 30 de abril de 2020.

Belford Roxo, 30 de março de 2020.
ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVEIRA

Controladora Geral do Município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E 
CONVÊNIOS - SEMOCAP

PORTARIA Nº 018/SEMOCAP/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para OBRAS DE APLICAÇÃO DE ASFALTO 
COM FORNECIMENTO EM VÁRIOS LOGRADOUROS TOTALIZANDO 20 KM-  BEL-
FORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Lucas Botelho da Sil-
va Chrysóstomo - matrícula 60/72.345 689 e Jonathan de Sá Vianna- matrícula 
60/076.689 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem as obras de aplicação 
de asfalto com fornecimento em vários logradouros totalizando 20 km- neste muni-
cípio de Belford Roxo, bem como o contido nos autos do processo administrativo n.º 
52/240/2019 Contrato nº 013/SEMOCAP/2020, produzindo seus efeitos a contar de 
16 de março de 2020.
 
PORTARIA Nº 019/SEMOCAP/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE 
CONTENÇÃO TIPO GABIÃO NO RIO MAXAMBOMBA-  BAIRRO PIAM-BELFORD 
ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Wilson Moraes da Silva – 
matrícula 11/56376 e Sergio Xavier Vasques da Rocha- matrícula 11/52987 sob a pre-
sidência do primeiro, para fiscalizarem as obras de Construção de Muro de Contenção 
Tipo Gabião no Rio Maxambomba- no Piam- neste município de Belford Roxo, bem 
como o contido nos autos do processo administrativo n.º 52/83/2019 Contrato nº 014/
SEMOCAP/2020, produzindo seus efeitos a contar de 16 de março de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB

PORTARIA N.º 001/SEHURB/2020, DE 30 DE MARÇO DE 2020.
DESIGNAR, a contar de 01 de abril de 2017, os servidores TIAGO CALHEIRO GO-
MES, matrícula n.º 80/043.054, JOSIMAR MACHADO DIAS, matrícula n.º 10/53.195 
e FÁBIO RECHUEM LOPES, matrícula 10/20.096, sob a Presidência do primeiro para 
compor a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis do Município de Bel-
ford Roxo em conformidade com o Decreto n.º 2.196/2006, sem prejuízo de sias atri-
buições.

REGINALDO FERREIRA GOMES
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

PORTARIA Nº 30/GDP/PREVIDE/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:
CONCEDER,  o benefício de Pensão Por Morte a TANIA CRISTINA DA SILVA MOURA 
e  KHALID ZACCA DIEB PAULO, absolutamente incapaz representado por sua mãe, 
vêm na condição de Companheira e filho do servidor  ANTONIO FRANCISCO  DIEB  
PAULO,  matrícula 10/17.601, Servidor falecido em 25/07/2018,  com fundamento no 
art. 40,   § 7º, II, da Constituição Federal/88, com redação dada pela EC nº 41/2003 
c/c artigos 73, I ,II, 74, I, 75, §3º,II, IV, “b”, 6 da Lei Complementar nº 083/2006, com 
proventos mensais e integrais no valor de R$ 6.032,01 (Seis mil, trinta e dois reais e 
um centavo), com divisão de 50% da importância do total, para cada um dos benefi-
ciários, de forma vitalícia, conforme contido no Processo PREVIDE N° 03/2018. Esta 
portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir  
de 25 Julho de 2018.

PORTARIA Nº 31/GDP/PREVIDE/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:
CONCEDER,  o benefício de Pensão Por Morte a VAGNER JOSÉ DE SOUZA SANTA-
NA, na qualidade de viúvo da servidora falecida, o qual receberá 33,33% do benefício 
até o dia 16/10/2034, a HANNAH XAVIER BENELIS SANTANA menor relativamente 
incapaz representado por seu genitor, na condição de filha da servidora falecida, a 
qual receberá 33,33% do benefício até o dia 23/05/2024, quando completará 21 anos 
e LUCAS EMANUEL XAVIER BENELIS, menor absolutamente incapaz representado 
por seu genitor, na condição de filho da servidora falecida, o qual receberá 33,33% do 
benefício até o dia 28/11/2028, quando completará 21 anos,  com fundamento no art. 
40,   § 7º, I, da Constituição da República c/c artigos 73, I ,II, 74, I, 75, §3º,II, IV, “b”, 
4 da Lei Complementar nº 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor de 
R$ 2.021,33 (dois mil, vinte e um reais e trinta e três centavos), divididos para cada 
um dos beneficiários, na proporção acima e no prazo determinado para cada um, sem 
reversão, após o atingimento do prazo estabelecido, conforme contido no Processo 
PREVIDE N° 795/2019.

PORTARIA Nº  32/GDP/PREVIDE/2020, DE 26 DE MARÇO DE 2020:
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:
CONCEDER o benefício de Pensão Por Morte a ARIDELSON DE MORAES ROCHA, 
na condição de viúvo da aposentada LIDIA DE MATOS ROCHA, matrícula 10/014681, 
falecida em 17/12/2019, aposentado em 10 de novembro de 2010, com fundamento 
no art. 40, § 7º, I, da Constituição da República e art. 73,I; 74,I; 75, §3º, IV, “b”, 6 da 
Lei Complementar nº 83/06, de forma vitalícia e com proventos mensais e integrais no 
valor de R$  998,00 (novecentos e noventa e oito reais), conforme contido no Proces-
so PREVIDE  n° 902/2019. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 17 de dezembro de 2019. Esta portaria entrará 
em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir  de 16 novembro 
de 2019.

PORTARIA Nº 033/GDP/ PREVIDE/2020, DE 30 DE MARÇO DE 2020.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte a PEDRO HENRIQUE ROCHA DA 
SILVA, menor incapaz representado por seu genitor - CARLOS HENRIQUE MAR-
QUES DA SILVA, na condição de filho da ex-servidora MARIA FERNANDA CARDOSO 
ROCHA, matrícula n° 10/007.529, admitida em 25/07/1995, na função de Professora de 1ª 
a 4ª Série A”,  falecida em  22/07/19, com fundamento no art. 40, § 7º, II, da CF/88, com 
redação dada pela EC nº 41/03 c/c art. 73, II, 74, I, 75, §3º, II, da Lei Complementar nº 
083/06, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 2.356,01 (dois mil, trezen-
tos e cinquenta e seis reais e um centavo), à razão de 100% do valor dos proventos, 
até que o filho alcance a maioridade, conforme contido no Processo PREVIDE n° 
00585/2019. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 22 de julho de 2019.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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É o que deseja do fundo do coração, 
sua comadre Maria Lúcia Ornelas. 

Amizade é pra ser 
celebrada sempre, Beto!

Bom é Deus 
que, em sua 
infinita mise-

ricórdia, permite que 
celebremos e agrade-
cemos pela vida em 
todos os momentos, 
mesmo os mais difí-
ceis. Ontem, nosso 
querido Beto reuniu a 

nata dos amigos para 
celebrar mais uma 
primavera. A confra-
ternização aconteceu 
na casa de ika, loca-
lizada na cidade de 
Desterro, no sertão da 
Paraíba. 

Regada a comes e 
bebes, a celebração 

foi mais uma certeza 
de que a vida é pra 
ser saboreada ao lado 
daqueles de quem se 
quer bem. O cantor 
mineiro Milton Nasci-
mento, em sua música 
‘Canção da América’, 
traduz com profundi-
dade esse sentimento 

que poucos valorizam: 
“Amigo é coisa pra se 
guardar, do lado es-
querdo do peito, mes-
mo que o tempo e a 
distância digam ‘não’ 
(...). O que importa é 
ouvir a voz que vem 
do coração”. Saúde e 
prosperidade, Beto. 
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