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Resenha Cultural
Atriz Cida Franco
lamenta suspensão
da ‘Paixão de
Cristo’ em B. Roxo
2
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PANDEMIA
Mais de 300 casos confirmados

Idosos como alvos principais

O bairro com o maior número de casos confirmados é o da Barra da Tijuca, com (42 notificações).

Presidente defende em pronunciamento o fim do
confinamento e é criticado por governadores.

Covid-19 já Bolsonaro
matou oito defende
isolamento
no Rio
3
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Deu ruim para
assaltante
de ônibus
Ladrão é massageado por
passageiros enfurecidos
após anúncio de assalto
dentro de ônibus na Baixada
7
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Covardão
vai passar
quarentena
no xadrez
7

‘QG da
propina’
derruba
‘chefão’ da
Riotur
Marcelo Alves e o irmão Rafael foram alvo de mandado de busca e apreensão durante operação na
sede do órgão, na Zona Oeste do Rio, como parte das investigações do Ministério Público sobre pagamento de propinas na prefeitura.
7

Nome trocado
foi a gota d’água
para descoberta
de chifre
2

esportes

Coronavírus: Fla e Flu liberam
Maracanã para ações
do Governo do Estado
12
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Aquele Abraço!!!
O abraço especial da Resenha
Cultural desta quinta (26) vai para
Mário Barra, de Miguel Couto,
Nova Iguaçu. Ativista social e esportivo, Mário não esconde seu gosto pela boa música e teatro. “Arte e Cultura são ferramentas importantes na formação do cidadão”, costuma dizer.
Aquele Abraço, Mário Barra!!! Sucesso, irmão!

Wallace Oliveira reforça direção do
Carnaval da Unidos da Ponte

Sem Paixão
em Cristo

Novo diretor (E) se junta a Burunga e Mauro Tito na Azul e Branco de Meriti
A Unidos da Ponte contratou Wallace Oliveira
para reforçar sua direção de
Carnaval. O profissional se
junta a Burunga e Mauro
Tito, para somarem forças
aos trabalhos da agremia-

ção.
Experiente no mundo do
carnaval, Wallace tem passagens pelas escolas Em
Cima da Hora, Unidos de
Bangu e Sossego. O novo
diretor chega com expecta-

tiva de levar a agremiação
ao Grupo Especial.
“Minha expectativa é a
melhor possível. A Unidos
da Ponte é uma escola tradicional e ter a oportunidade de contribuir com a his-

tória da agremiação é algo
que me motiva e provocaa
vontade única de dedicação
extrema ao pavilhão”, revelou Wallace.
Para 2021, a Ponte já
anunciou a renovação do

Mestre Vitinho, além da
contratação dos carnavalescos Guilherme Diniz e
Rodrigo Marques, além do
casal, Cátia Cristina e Júlio
César Caju, na Direção de
Harmonia.

O SOMBRA

colírio de nova iguaçu

Musa Mariana Soares
está de volta ao front

divulgação

Em abril de 2019, a
prefeitura de Belford
Roxo promoveu na
Praça de Heliópolis,
o sacro “A Paixão de
Cristo”, visto e aplaudido por mais de 7 mil
pessoas. Produzido pela
Cia Teatral Adorart e
dirigido por Jefferson
Alencar, o espetáculo
trouxe de volta à Baixada Fluminense a saga de
Jesus de Nazareth em
alto estilo. Neste 2020,
os ensaios começaram,
mas não prosseguiram
e a Paixão teve de ser
suspensa por conta do
vírus chinês. “A peça ia
acontecer no dia 10 de
abril, sexta-feira da Paixão, mas não será possível devido à pandemia
do coronavírus. Fiquei
triste, assim como meus
colegas de elenco e produção”, disse a atriz
Cida Franco.

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

A carapuça coube na figurona social
Vó Candinha, nossa
agente sênior em quarentena por conta do
vírus chinês, manda
dizer que a figurona
da sociedade de uma
das cidades da Baixada Fluminense, citadas
aqui nas entrelinhas,

vestiu a carapuça e ficou p...da vida. Ela
mandou nas redes sociais que suas amigas
precisavam conhecer
melhor o indivíduo que
vive a seu lado. “Vocês
nem imaginam quem é
a figura!”, escreveu.

Nome trocado na HORA H
foi a gota d’água

Mariana voltou da Europa encantada com o que viu por lá
•jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

N

ossa
musa
está
retornando às atividades no Brasil.
Mariana Soares, de
37 anos, aquele furacão de Nova Iguaçu,
fez mais um ensaio

fotográfico de arrepiar. E para manter
aquele corpão em
forma, já que as academias estão fechadas como forma de
prevenção ao novo
coronavírus, Mariana dá aquela corridinha, longe da galera,
é claro. Recentemen-

te, nossa gata viveu
uma experiência diferente. Ela fez uma
viagem inesquecível.
“Essa viagem foi
experiência única de
autoconhecimento e
desintoxicação virtual. Aprendi com os
europeus a filosofia
de vida do minima-

lismo. Me desconectei do mundo virtual”, conta Mariana.
Ela visitou diversas ilhas gregas,
como Santorini, Mikonos, Creta e Atenas. Para seguir a
musa, basta ir ao
Instagram dela: marymsoaress

“Ela fez por vingança, pois
descobriu que era cornuda. Ficou irada e ameaçou o cara: “seu
safado! Não quer mais viver
comigo, vaza, mas deixa a casa
para eu morar”, relembra Vó
Candinha, explicando o estopim

da crise. “Na hora do rala e rola
o maridão pagou mico: trocou
o nome da mulher”. Ouvindo
frequentemente relatos de infelicidade conjugal por parte da
senhora, Vó Candinha se tornou
confidente da ‘infeliz’.

Trocou o branco pelo amante preto
Ainda recordando o caso,
Vó Candinha continua: o melhor da trama veio depois da
briga na cama. Minha vizinha
quis fazer jogo de cena e usar o
ataque como melhor defesa. Ela
acabou me confessando que
não era fiel ao maridão branco.
‘Amiga, você precisa saber de

uma coisa: arrumei um negão
para variar, sair da rotina. Nem
preciso dizer que o que gasto
com ele vale muito a pena, né?
Ele me faz feliz, me chama de
querida, é um doce!’”. “De
traidores escondendo o rabo o
mundo está cheio”, finalizou
Vó Candinha.
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Pandemia do coronavírus

Covid-19: mortes sobem para 57
Ministério da Saúde registra pela primeira vez mortes fora dos epicentros do surto no Brasil

•antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

O número de mortes
decorrentes do novo coronavírus (covid-19) chegou a 58, conforme atualização do Ministério da
Saúde publicada ontem.
Pela primeira vez desde o início da pandemia,
foram registradas mortes
fora dos epicentros do
surto no país, São Paulo
e Rio de Janeiro. Falecimentos em razão da Covid-19 ocorreram em Pernambuco, no Rio Grande
do Sul e no Amazonas.
O total de mortes marca um aumento de 11 em
relação a ontem, quando
a contabilização marcava
46 vítimas que vieram a
óbito por conta da infecção. Na segunda-feira,

eram 25 falecimentos. Do
total, 48 foram em São
Paulo, oito no Rio de Janeiro, uma no Amazonas,
uma no Rio Grande do
Sul e uma em Pernambuco.
O total de casos confirmados saiu de 2.201
ontem para 2.452 casos.
O resultado marcou um
aumento de 28% nos casos em relação ao início
da semana, quando foram contabilizadas 1.891
pessoas infectadas. Como
local de maior circulação
do novo coronavírus no
país, São Paulo também
lidera o número de pessoas infectadas, com 862
casos confirmados. Em
seguida, o Rio de Janeiro
(370), Ceará (200), Distrito Federal (160), Minas
Gerais (133) e Rio Gran-

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

do Sul (24), Acre (23),
Sergipe (16), Rio Grande
do Norte (14), Alagoas
(11), Mato Grosso (oito),
Maranhão (oito), Piauí
(oito), Roraima (oito),
Tocantins (sete), Pará
(sete), Rondônia (cinco),

de do Sul (123).
Também
registram
casos confirmados Santa Catarina (109), Bahia
(84), Paraná (81), Amazonas (54), Pernambuco
(46), Espírito Santo (39),
Goiás (29), Mato Grosso

Paraíba (três), e Amapá
(um).
O Ministério da Saúde
recomenda o isolamento a
quem apresenta sintomas
da covid-19 e a moradores da mesma residência
do paciente sintomático,

Rio oito mortos e aumento de mais de 60 casos em um dia
O número de mortes decorrentes do novo
coronavírus (covid-19)
chegou a 58, conforme
atualização do Ministério da Saúde publicada
ontem. Pela primeira
vez desde o início da
pandemia, foram registradas mortes fora dos
epicentros do surto no
país, São Paulo e Rio de
Janeiro. Falecimentos
em razão da Covid-19
ocorreram em Pernambuco, no Rio Grande do
Sul e no Amazonas.
O total de mortes
marca um aumento de

11 em relação a ontem,
quando a contabilização marcava 46 vítimas
que vieram a óbito por
conta da infecção. Na
segunda-feira, eram 25
falecimentos. Do total,
48 foram em São Paulo,
oito no Rio de Janeiro,
uma no Amazonas, uma
no Rio Grande do Sul e
uma em Pernambuco.
O total de casos confirmados saiu de 2.201
ontem para 2.452 casos. O resultado marcou
um aumento de 28%
nos casos em relação
ao início da semana,

quando foram contabilizadas 1.891 pessoas
infectadas. Como local
de maior circulação do
novo coronavírus no
país, São Paulo também
lidera o número de pessoas infectadas, com
862 casos confirmados.
Em seguida, o Rio de
Janeiro (370), Ceará
(200), Distrito Federal (160), Minas Gerais
(133) e Rio Grande do
Sul (123).
Também
registram
casos confirmados Santa Catarina (109), Bahia
(84), Paraná (81), Ama-

zonas (54), Pernambuco (46), Espírito Santo
(39), Goiás (29), Mato
Grosso do Sul (24),
Acre (23), Sergipe (16),
Rio Grande do Norte (14), Alagoas (11),
Mato Grosso (oito),
Maranhão (oito), Piauí
(oito), Roraima (oito),
Tocantins (sete), Pará
(sete), Rondônia (cinco), Paraíba (três), e
Amapá (um).
O Ministério da Saúde recomenda o isolamento a quem apresenta
sintomas da covid-19 e
a moradores da mesma

Mundo pode ter vacina para
o coronavírus em meses
Diretor de empresa líder em pesquisas
para
desenvolvimento
de
imunização à Covid-19, o bioquímico Friedrich von
Bohlen disse que
a substância pode
estar pronta no segundo semestre de
2020. “Brevemente
vamos iniciar os testes clínicos”, afirma
ele que é membro do
conselho de supervisão da empresa de
biotecnologia CureVac, que está na vanguarda das pesquisas para desenvolver
uma vacina contra o
novo coronavírus na
Alemanha e que o
presidente dos EUA,
Donald Trump, teria
tentado levar para
seu país, segundo
um relato não confirmado na imprensa
alemã e que irritou o
governo em Berlim.

DW / Deutsche Welle

Primeiros testes podem começar dentro de alguns meses
Em entrevista à
DW, Von Bohlen
afirma que um produto para imunização contra a Covid-19 pode estar
pronto já no segundo
semestre de 2020.
“Brevemente vamos
iniciar os testes clínicos”, destacou. O
processo total, incluindo a aprovação,
pode durar cerca de
um ano.
Ao falar do projeto,

Friedrich von Bohlen
afirmou que talvez
seja necessário primeiro entender o que
está
acontecendo.
“Vacinas são a única
maneira de proteger
as pessoas contra infecções. Além disso,
é possível também
desenvolver medicamentos para pacientes que já foram afetados. Atualmente,
há também muita atividade nesse sentido.

E também já foi possível observar que
uma forma agressiva
desta covid-19 pode
levar a uma infecção pulmonar muito
grave. Com o desenvolvimento de outras
drogas estão sendo feitas tentativas
para controlar essas
infecções mais graves e, assim, ajudar
os pacientes que são
mais
severamente
afetados”, concluiu.

residência do paciente
sintomático, bem como
a idosos acima de 60
anos, pelo prazo de 14
dias. Uma vez termina-

bem como a idosos acima
de 60 anos, pelo prazo de
14 dias. Uma vez terminado esse período, não
haveria mais necessidade
da medida, a não ser em
casos de uma condição
médica específica.

Fernando Frazão/Agência Brasil

do esse período, não haveria mais necessidade
da medida, a não ser em
casos de uma condição
médica específica.

Remédio de malária
para casos graves de
Covid-19 é liberado
Uma medicação usada
no combate à malária, a
chamada cloroquina, vai
ser produzida em larga escala e distribuída
em hospitais de todo o
País para ser testada em
pacientes que estão em
situação grave, contaminados pelo novo coronavírus.
De acordo com o Ministério da Saúde, que serão liberadas 3,4 milhões
de unidades do remédio
até a próxima sexta-feira, 27, para envio a hospitais. O próprio governo
reconhece que ainda não
há comprovação sobre
o resultado efetivo da
cloroquina a Covid-19,

mas os primeiros testes
já mostraram, segundo
o governo, que o saldo
é “mais positivo que negativo” em pacientes em
situação de risco.
Segundo o ministro
da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, o remédio não
será vendido em farmácias para a população em
geral, porque não há nenhum benefício comprovado em sua utilização
entre aqueles que não
estão em estado grave
pelo coronavírus. Já se
sabe, por exemplo, que
a cloroquina pode causar
arritmia cardíaca, dores
agudas nos rins, entre
outros efeitos colaterais.
Reprodução/Terra
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O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de
Oliveira, disse na última terça-feira que o Brasil precisa
aumentar a capacidade de testagem diária dos atuais 6,7
mil testes para até 50 mil para “enfrentar o pico da epidemia”. Para alcançar os números, a capacidade precisa
ser ampliada em pouco mais de 7 vezes.
SOS divino I
Evitar aglomeração de pessoas, principalmente em ambientes
fechados, é uma das principais
recomendações das autoridades
em saúde contra o coronavírus.
Mas em Duque de Caxias, que
tem templos religiosos com capacidade para até cinco mil pessoas,
nenhuma igreja, seja de que denominação for, será fechada.

Cura da Covid-19

Pelo menos na teoria
criada pelo prefeito Washington Reis, que se diz
membro das Assembleias de
Deus, e afirmou que as igrejas ficarão abertas porque a
cura da Covid-19 “virá de
lá”. A promessa de não fechar os templos foi feita aos
pastores através de mensagem gravada em vídeo.

quinta-FEIRA, 26 DE março de 2020

O presidente Jair Bolsonaro repetiu ontem o posicionamento do discurso em rede nacional que fez na
terça, em que criticou medidas de isolamento e quarentena tomadas por governos estaduais no combate
à Covid-19. As ações de isolamento são recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Rafael Wallace/Alerj

Profissionais da educação
terão direito à meia-entrada
Professores e outros profissionais das redes pública e privada de ensino do Estado do Rio de Janeiro terão direito ao
pagamento de meia-entrada nos ingressos de atividades de
lazer e cultura. A determinação é da Lei 8.775/20 sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário
Oficial do Executivo, ontem quarta-feira. Segundo a medida, de autoria do ex-deputado Pedro Fernandes, o benefício
só será válido para 10% do total de ingressos disponíveis
para cada evento.

Ignorância III

Posicionamento IV
Em nota oficial a Prefeitura
disse que “com relação aos templos religiosos, o prefeito Washington Reis tem a posição clara
de que não irá interferir no funcionamento dos mesmos. Independentemente de religião, o prefeito
ressalta que caberá aos líderes religiosos decidirem sobre o melhor a
se fazer neste momento”, diz.

DIRETO AO PONTO

sem precedentes neste século, o
presidente Jair Bolsonaro rouba a cena e estabelece o caos
no alinhamento das medidas
adotadas pelos governantes dos
estados. Em pronunciamento
feito ao País criticou duramente
as ações dos estados para sufocar as aglomerações e, assim,

conter a disseminação da Covid-19, doença provocada pelo
coronavírus.
Falou o que não devia e ouviu dos governadores, acentuadamente da região Sudeste, o
que não queria. A menos que o
sr. presidente fosse uma autoridade de alta patente da Saúde

WWW.ELIZEUPIRES.COM

No vídeo em que o prefeito
orienta a manter os templos
abertos, aparecem ainda a vereadora Maria Landerleide de
Assis Duarte, a Leide – ligada
à Igreja Universal do Reino de
Deus –, o deputado estadual
Rosenverg Reis e o secretário
municipal de Saúde José Carlos de Oliveira, que não emitiu nenhuma opinião.

A ‘loucura’ política de Bolsonaro em meio à pandemia

Definitivamente, a Nação
corre sério risco de um colapso
social e político enquanto estiver sendo conduzida por um
presidente que sofre da falta de
bom senso, principalmente. Em
meio à crise da pandemia provocada pelo novo coronavírus,
que vem matando numa escala

Elizeu
Pires

no planeta, como é a Organização Mundial de Saúde (OMS),
contrariar as recomendações
feitas pelo órgão para evitar
o aumento dos casos e, consequentemente, o número de
mortos, em nome da economia
e da política, é sinal de pura insanidade.

Esquema de prevenção
em Nova Iguaçu
Como medida para combater a propagação do coronavírus
Covid19, a Secretaria de Assistência Social (SEMAS) da
Prefeitura de Nova Iguaçu vai
transferir, extraordinariamente,
a partir de ontem (24), o atendimento à população em situação
de rua do Centro de Referência
Especial para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop),
na Rua República Árabe da

Síria, para a Vila Olímpica da
cidade. Diariamente, cerca de
200 pessoas são atendidas pelo
serviço. “Todas essas medidas
e esforços estão sendo realizados numa tentativa de retardar
a propagação do vírus, sem
deixar de atender a população
em situação de rua”, afirmou
a superintendente da Proteção
Social Especial, Samantha Nazareth.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

pandemia

Coronavírus muda rotina dos
CTs da Baixada Fluminense
Os Centros de Transfusão de Sangue de Duque de Caxias e Nova Iguaçu/Nilópolis
implementam ações de prevenção para estimular a manutenção das doações
que continue ingerindo
Antonio carlos
líquido. Alguma dúvida,
horahmunicipios@gmail.com
entrar em contato com o
lém da pande- Centro de Transfusão de
mia do novo co- Sangue.
ronavírus,
um
outro motivo de preocuEstoque de sangue
pação para as autoridaA diretora médica da
des é a possível queda instituição, Dra. Catano estoque dos bancos rina Finkel, fala sobre a
de sangue. Devido às importância de se manter
normativas de seguran- os estoques de sangue
ça implementadas pelo para toda a população:
governo do estado do “A consciência de todos
Rio de Janeiro para que é fundamental, princia população se mantenha palmente em momentos
em isolamento social, os como estes que vivemos.
Centros de Transfusão Os enfermos, por exemde Sangue de Duque de plo, continuam precisanCaxias e de Nova Igua- do de doações e estamos
çu/Nilópolis vem ope- preparados para receber
racionalizando de forma os doadores da melhor e
a manter os doadores mais adequada maneira
voluntários
confiantes possível.”, afirma a prode que todas as medidas fissional.
preventivas estão sendo
De acordo com o métomadas e os protocolos dico David Uip, coorde higiene e de seguran- denador de Centro de
ça sendo seguidos.
Contingenciamento para
Ao chegar ao Centro de o Coronavírus em São
Transfusão de Sangue, o Paulo, “a grande quesdoador recebe uma más- tão de sangue é o problecara e, após a realização ma que o indivíduo não
do cadastro e de uma está doando sangue com
triagem clínica, ocorrerá medo do pegar coronavía doação. Antes de ser li- rus. E não é isso, se exisberado, ele receberá um te um lugar protegido é o
lanche e hidratação, além banco de sangue”. *
de algumas orientações
importantes. O recomenMedidas de
dado é que não pratique
segurança
exercício físico no dia e
A clínica de Hemotera-

divulgação

A

CTS tranquiliza os doadores voluntários quanto aos protocolos de higiene e segurança
pia já adotou medidas de
segurança a fim de precaver os doadores, como:
orientação dos doadores para a lavagem das
mãos com água e sabão
e higienização com álcool em gel; distribuição de máscara para os
doadores e orientação
quanto à sua utilização; restrição de aglo-

meração de pessoas na
recepção, tendo as cadeiras bloqueadas com
distanciamento
adequado de uma para outra; higienização constante e a todo momento,
dos assentos, corrimão,
maçanetas e outros elementos físicos do local.
Para doar sangue,
basta estar em boas

condições de saúde e
alimentado, ter entre 16
e 69 anos, pesar mais
de 50 kg e levar documento de identidade
original com foto recente.
Importante evitar alimentos gordurosos nas
4 horas que antecedem
à doação e 12 horas
para o caso de bebidas

alcoólicas. Se estiver
com sintomas de gripe
ou resfriado, ou tiver
tomado vacina recentemente, não deve doar
temporariamente. Para
maiores informações
dos postos de coleta,
a população deve consultar o @doacaodesangue, nas mídias sociais.
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Jogadores rejeitam corte de
salários e pedem garantias à CBF
redução salarial de 25%

Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf)
rejeitou a proposta da Comissão Nacional dos Clubes (CNC)

jota carvalho

I

jota.carvalho@yahoo.com

mpasse formado entre os boleiros brasileiros e cartolas.
Os jogadores de futebol
do Brasil, representados
em parte pelo Sindicato
dos Atletas do Rio de
Janeiro, não aceitarão a
proposta dos clubes de
férias coletivas já e redução salarial de 25%
se a crise não acabar até
maio. Mas apontaram
uma contrapartida: eles
aceitam reiniciar conversas se a CBF participar como avalista das
dívidas dos clubes.
O impasse está posto,
porque a CBF não deve
aceitar a participação
como avalista. Assim, a
partir desta quinta-feira,
serão buscadas soluções
individuais, clube a clube.
Mas as diretorias procuram unidade. Durante
toda a terça-feira (24),
dirigentes da Comissão Nacional de Clubes

dialogaram por teleconferência.
Presidentes
como Sergio Sette Camara, do Atlético Mineiro, e Maurício Galiotte,
do Palmeiras, trataram
do assunto.
Busca-se uma união.
Se um clube der férias
a partir de sexta-feira,
todos da mesma divisão
devem fazer o mesmo.
Se um definir unilateralmente descontar 25% do
salário, como permite a
legislação, todos terão
de tomar a mesma decisão. Desde a Copa União
de 1987, não há unidade
entre os clubes para decisões coletivas.
O caso brasileiro difere do que começa a
acontecer na Europa. Na
Alemanha, os jogadores
do Borussia Monchengladbach
propuseram
redução salarial de 20%
e houve rápido acordo
com os dirigentes do
quarto colocado do Campeonato Alemão. Essa
tendência espalhou-se
para clubes como Borus-

cbf

A sede da CBF na Barra da Tijuca, poderá ganhar movimentação extra de dirigentes durante a crise
sia Dortmund e Bayern
de Munique. Está quase
fechado também acordo
no Bayer Leverkusen.
A situação na Alemanha é mais tranquila,
porque entre os grandes países da Europa é
o menos afetado pelo
coronavírus. Há projeção de reinício do campeonato em 30 de abril.

Na Itália, hoje discute-se mais abertamente a
possibilidade de anular a
temporada 2019/20. Não
ter campeão. Esta não
é uma decisão tomada,
mas uma tendência cada
vez mais forte.
Isso pode ocorrer na
Inglaterra também, embora o confinamento
no Reino Unido vá, em

princípio, até a Páscoa.
Na Espanha, o Barcelona propôs inicialmente redução de 70% dos
salários de seu time de
basquete. Não houve
acerto. Desde terça-feira, há conversas com os
quatro líderes do time
de futebol, Messi, Busquets, Piqué e Sergi Roberto, sobre a chance de

reduzir em mais de 30%
os salários de todas as
modalidades do Barcelona.
O presidente da Liga,
Javier Tebas, acredita na
possibilidade de retomar
o campeonato no fim de
abril, como se imagina
na Alemanha. O planeta inteiro sabe que isto
pode ser impossível.

Confira na íntegra a nota da Fenapaf
“A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol vem
a público e a comunidade esportiva brasileira, em geral, dizer que
segue acompanhando
o desenrolar das tratativas a fim minorar os
efeitos da paralisação
das competições de futebol no país em decorrência da grave crise de

saúde pela qual passa a
humanidade.
Vimos aqui reiterar
absoluta e irrestrita solidariedade às famílias
das vítimas já acometidas pela enfermidade,
sem não antes de ressaltar que estamos absolutamente vigilantes
e dispostos à colaborar
no sentido de incrementar de informações nos

meios de comunicação
as orientações emitidas
pelos órgãos de saúde
governamentais.
Para isto, os atletas
de futebol profissional
do Brasil não se furtarão de colocar as suas
imagens e mensagens
de cuidados redobrados
e atenção aos comandos das organizações de
saúde, prioritariamen-

Fla se une a Bota, Flu e Vasco
por redução de salário e férias
Divulgação

Presidente do Fla, Rodolfo Landim apoia o movimento dos coirmãos
A crise do coronavírus, que paralisou o futebol no mundo inteiro,
atingiu também a parte
financeira dos clubes.
No Rio de Janeiro, os
quatro grandes estão
juntos na missão de reduzir salários e antecipar férias neste período.
Segundo o site Uol,
Botafogo, Fluminense e

Vasco iniciaram as negociações, mas sentiam
o temor do Flamengo
não participar. O Rubro-Negro vem de uma
solidez financeira, o que
era apontado como um
possível sinal negativo
para a união. Mas não
foi isso que aconteceu.
De acordo com a publicação, o Flamengo

também entrou na jogada. A intenção é reduzir os salários em 25%
e um período de férias
entre os dias 1º e 20 de
abril.
Outros clubes também devem seguir essa
medida. O Internacional pretende enviar uma
proposta parecida aos
jogadores nesta semana.

te o isolamento social,
não aglomerar e fazer
constante higienização.
Igual modo, saibam
que todos estamos dispostos a dividir soluções conjuntas para que
os custos da reconstrução sejam compartilhados, afinal de contas,
somos um só povo, na
alegria e na tristeza.
Sobre a proposta

apresentada pela Comissão Nacional de
Clubes sobre a sequência do cumprimento das
obrigações contratuais
durante o período da paralisação, informamos
que a posição colhida
dos sindicatos de classe e da grande maioria
dos atletas, e remetidas à esta Federação,
foi enviada oficialmen-

te ao representante da
Comissão, Dr. Mário
Bittencourt, expediente
deste 25/03/20, às 17h.
Reiteramos que o
momento é de união
de todos pois juntos
iremos ganhar este
campeonato da saúde
e da vida, nosso bem
maior.” (Fontes: Blog
do PVC/GE e Esporte
Interativo)

Vasco: Presidente diz que clubes
estarão mais pobres após pandemia
O presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello, afirmou
que tem usado o período de quarentena, decorrente da pandemia
do novo coronavírus,
para dialogar com vários setores do clube.
“Esse período de quarentena tem sido de
muito trabalho, temos
feito várias reuniões
por vídeos, quer seja
com o grupo de gestão,
o grupo da operação, ou
com o grupo de executivos de diversas áreas do clube”, disse ele.
O presidente do cruzmaltino revelou que as
obras do colégio Vasco
da Gama e do centro
de treinamento continuam, apesar dos prejuízos causados pela
pandemia.
Segundo

Campello, os trabalhos estão sendo realizados com um número
reduzido de funcionários, ou seja, em ritmo
mais lento, principalmente o CT do clube.
Para Alexandre Campello, a sociedade precisa se conscientizar que
a economia vai sofrer
muito no período pós
pandemia. Além disso,
ele acredita que os jogadores precisam entender que até os clubes
de futebol terão muitas
dificuldades financeiras depois de sair dessa
crise na saúde mundial.
“A sociedade como um
todo deve se conscientizar que após a pandemia nós vamos viver um
período semelhante ao
pós guerras. Eu acredito
que muitos vão quebrar,

porque a economia vai
passar por uma retração. Os jogadores de
futebol, membros de
comissão técnica também precisam entender
que os clubes vão estar
mais pobres pós pandemia. Vários setores vão
passar por um reajuste, possivelmente com
algum
desemprego,
com redução de salários, mas que todos vão
perder alguma coisa”,
afirmou o presidente.
Campello ainda ressaltou que jogadores
de grandes clubes da
Europa, treinadores e
comissão técnica estão
abdicando de parte dos
salários para contribuir
no pagamento de alguns
funcionários de forma
a amenizar o impacto
financeiro nos clubes.
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população aprova

Nova Iguaçu
adota novas e
Supremo
libera governadores
prefeitos
restringirda
locomoção
medidaspara
no trânsito
cidade

Bloquear o avanço do coronavírus é a meta da prefeitura iguaçuana
fotos: divulgação

“Quanto menos contato melhor. É hora de pensar primeiro nas pessoas”
(Fátima Maria de Sá, 61 anos, autônoma do Jardim da Viga)

jota carvalho

E

jota.carvalho@yahoo.com

m portaria publicada ontem
(quarta-feira,
25) no Diário Oficial
do município, a Prefeitura de Nova Iguaçu decidiu que ônibus,
vans e similares que
transportam passageiros na modalidade regular, turismo e complementar, assim como
táxis e veículos a serviços de aplicativos não
poderão circular com
as janelas fechadas e

aparelhos de ar condicionado ligados. Os
veículos com as janelas que tenham o vidro
selado estão fora desta
exigência. Essa é mais
uma medida da Prefeitura na prevenção e enfrentamento para evitar
a propagação do coronavírus Covid-19.
Outra decisão da
prefeitura para evitar
o contato entre as pessoas é a suspensão do
transporte de passageiros em motocicletas. Já
ônibus, vans e similares do sistema intermu-

nicipal de passageiros
oriundos do município
do Rio, assim como táxis e veículos de transporte alternativo, ficam
proibidos de entrarem
em Nova Iguaçu.
Também foi determinado que os ônibus dos
sistemas municipal e
intermunicipal só vão
poder circular com passageiros sentados. Ainda será exigido que as
empresas de ônibus que
operam as linhas municipais realizem a higienização e desinfecção
dos veículos antes do

“Veículo fechado acaba aumentando a possibilidade de transmissão dessa doença.
Não podemos brincar com a saúde” (Vilmar Barreto Gouveia, 63 anos, motorista)

início da operação da
frota. Veículos que forem flagrados não cumprindo as exigências,
serão parados e impedidos de prosseguir a
viagem.
“Só estarão liberados
desta proibição os veículos que não estejam
transportando
passageiros. Em relação ao
transporte com motos,
o uso do capacete e o
contato físico contribui
para a propagação de
contágio pelo coronavírus. Também estamos
limitando o número de

dois passageiros por
vez transportados nos
táxis e transporte de
aplicativos”, comentou
o secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Leonardo Callijão.
Motorista de ônibus
há 22 anos, Vilmar Barreto Gouveia, de 63, já
trabalha com as janelas
abertas e com uma garrafa de álcool em gel ao
lado do volante. Para
ele, a medida vai evitar
a propagação do vírus.
“Veículo
fechado
acaba aumentando a

possibilidade de transmissão dessa doença.
Não podemos brincar
com a saúde. Esse vírus
mata e agora teremos
um veículo mais arejado”, comentou ele.
A decisão de limitar
o número de pessoas
dentro de um veículo
agradou a autônoma
Fátima Maria de Sá, de
61 anos. “Quanto menos contato melhor. É
hora de pensar primeiro
nas pessoas e não passar adiante esse vírus”,
disse a moradora de
Jardim da Viga.

Outras medidas tomadas contra o coronavírus
Situação de emergência decretada até 30 de
março; Escolas e creches
fechadas neste período;
Hospital Geral de Nova
Iguaçu e Maternidade

Municipal Mariana Bulhões: visita ao paciente
restrita a uma pessoa por
dia; Suspensão de cirurgias eletivas; Redução
de 50% da capacidade

Mourão diz que posição do
governo é de isolamento social
O vice-presidente,
Hamilton
Mourão,
disse na tarde do dia
25 que a posição do
governo federal, ‘por
enquanto’, é de isolamento social completo. A afirmação
contrasta com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que
defendeu a “quarentena vertical”. Isto é, o
isolamento de pessoas
idosas e/ou com comorbidades.
“A posição do nosso
governo, por enquanto,
é uma só: o isolamento e o distanciamento
social”, afirmou Mourão durante coletiva do
Conselho Nacional da

Amazônia Legal.
Mourão falou que
Bolsonaro pode ter se
expressado “de forma
que não foi a melhor”
para tratar sobre o fim
do confinamento. De
acordo com ele, o presidente buscou colocar
sua preocupação com
os efeitos da “onda do
coronavírus” na Economia. (Fonte: Site
Poder 360)
O
vice-presidente
acrescentou que o posicionamento do governo em relação à
quarentena ainda está
sendo discutido. Por
ora, segue as orientações do Ministério da
Saúde.

de lotação dos ônibus;
Proibição da circulação
de ônibus de turismo no
município; Prova de vida
dos servidores inativos
da Prefeitura de Nova

Iguaçu suspensa por 15
dias, assim como todo
atendimento do Instituto
de Previdência de Nova
Iguaçu (Previni); Concursos da Guarda Muni-

cipal e seleção de estagiários Procuradoria Geral
do Município adiados;
Programas, projetos, atividades e capacitações
oferecidas Prefeitura de

Nova Iguaçu suspensas;
Equipamentos públicos
como a Casa de Cultura,
Vila Olímpica e o Centro
Olímpico fechados. (Fonte: Ascom/PMNI)

SEST SENAT realiza mobilização
nacional de combate ao coronavírus
O SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte), ciente da sua responsabilidade social, tem
trabalhado para dar suporte
aos profissionais do transporte que estão garantindo
o abastecimento das cidades e a oferta de serviços
essenciais neste momento
de crise que vive o país.
Por isso, a partir de sexta-feira, dia 27 de março, o
SEST SENAT promoverá
uma mobilização nacional
de atenção aos trabalhadores do setor. Equipes devidamente orientadas quanto
ao cumprimento dos protocolos definidos por au-

toridades de saúde estarão
em mais de 130 pontos de
rodovias distribuindo produtos de higiene e de alimentação aos motoristas,
principalmente aos caminhoneiros, que têm enfrentado dificuldades em razão
das restrições impostas ao
funcionamento de estabelecimentos comerciais em
todo o Brasil.
Além disso, o SEST
SENAT, por intermédio
da CNT (Confederação
Nacional do Transporte),
solicitou ao governo federal a inclusão dos motoristas no grupo prioritário
da campanha de vacinação
contra a gripe, que iniciou
nesta semana. Também co-

locou à disposição as suas
155 unidades operacionais
bem como as 55 vans do
Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes para auxiliar nessa
ação. A instituição aguarda
agora a disponibilização
das doses para que os trabalhadores comecem a ser
imunizados. Essa medida
é considerada fundamental
para reforçar a proteção da
saúde desses profissionais,
que circulam por todo o
país e estão garantindo o
abastecimento das cidades,
e minimizar o risco de sobrecarga ao sistema público de saúde.
Ao mesmo tempo, o
SEST SENAT está atento

e comprometido em buscar
soluções para as necessidades mais urgentes dos trabalhadores do transporte.
Essas demandas têm sido
monitoradas de perto pela
instituição, com o apoio da
CNT.
Vale salientar ainda, que
o SEST SENAT buscou
orientações com profissionais da área de saúde para
que todo o trabalho de atenção seja desenvolvido com
elevado grau de segurança.
Estão sendo adotadas todas
as medidas recomendadas
pela Organização Mundial
da Saúde para a abordagem que será realizada pelas equipes do SEST SENAT nas rodovias.
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Ladrões em ação

Bando rouba caminhão
abarrotado de álcool gel
Criminosos obrigaram o motorista a seguir até favela em São João de Meriti,
descarregaram os produtos e liberaram a vítima. Polícia Civil investiga ação
Antonio carlos

C

horahmunicipios@gmail.com

riminosos roubaram um caminhão
que transportava
carga de álcool em gel.
O crime foi no início da
tarde do último dia 18 em
São João de Meriti, quando bandidos armados, que
estavam em uma moto,
abordaram o motorista
na Avenida do Comércio.
Policiais da 64ª DP (São
São de Meriti) apuraram
que os marginais obrigaram a vítima a seguir até
a favela do Dick, que fica
no município. Lá, descarregaram o caminhão e o
liberaram.
A Polícia Civil investiga o caso e busca informações e imagens de câmeras de vigilância para
identificar e prender os
ladrões.
O produto indicado
para higienizar as mãos

Divulgação

e objetos no combate ao
novo coronavírus, sumiu
das prateleiras dos mercados e farmácias desde que
começaram a surgir os
primeiros casos no Rio.
A Polícia Civil tem feito
ações para coibir a venda do produto a preços
exorbitantes. A Delegacia
do Consumidor (Decon)
abriu um inquérito para
apurar delitos previstos
na Lei de Crimes contra a
economia popular. Outras
delegacias também estão
realizando operações.

Apreensão de
produto
adulterado
Na última semana,
guardas municipais fizeram uma apreensão de 42
frascos de álcool em gel
adulterado em Bangu, na
Álcool em gel adulterado apreendido pela Guarda Municipal em Bangu
Zona Oeste do Rio. O produto era vendido a R$ 10 tinha rótulo ou qualquer dência. De acordo com os cheiro de álcool e impure- foi encaminhado para o
por um ambulante e não identificação de proce- guardas, o frasco “tinha zas visíveis”. O material descarte na Comlurb.

Suspeito apanha após
tentar assaltar ônibus
Um homem que
não teve a identidade divulgada pela
polícia foi agredido
por passageiros de
um ônibus da Viação
Vera Cruz, na manhã
de ontem, em Belford
Roxo.
De acordo com as
primeiras
informações de testemunhas,
o suspeito teria embarcado no coletivo
e, em seguida, anunciado o assalto. Um
passageiro reagiu, seguido de outros que
passaram a espancar
o marginal. Policiais
militares do 39º BPM
(Belford Roxo) foram acionados.
Ao chegar ao local,
a equipe de militares
encontraram o homem seminu, usando
apenas uma camisa e
com hematomas por
todo o corpo, inclusive no rosto. Ele foi
levado para o Hospi-

Divulgação

Agentes do 39º BPM
prenderam na noite da
última terça-feira quatro suspeitos de uma
facção criminosa na
Comunidade da Palmeira, no Centro de
Belford Roxo.
Segundo os PMs,
a guarnição realizou
uma ação na região
após receber informações da central da
rádio da corporação
para verificar o local.
O comunicado era de
que estaria acontecendo um confronto entre
facções no interior do
morro.
Ainda de acordo
com os militares, após
vasculharem o local,
acabaram prendendo

tal Municipal onde
foi medicado e depois conduzido à 54ª
DP (Belford Roxo)

para ser autuado. Os
passageiros
prestaram depoimento e foram liberados.

Agressor de mulher no xadrez
Policiais militares
da 2ª Cia do 38ºBPM
(Três Rios) prenderam na última segunda-feira Jackson de
Barros Ornelas, de
26 anos. Os agentes
que faziam patrulhamento na Estrada da

Quarteto do tráfico é
preso em Belford Roxo

Barrinha notaram a
tremedeira de Jackson
quando avistou a viatura.
Os sargentos Honorato e Brum e cabo
Fernandes revistaram
Jackson que estava
com um mandado de

prisão em aberto por
violência contra a
mulher. Ele foi levado
para a 107ª DP (Paraiba do Sul), onde ficou
preso e será transferido para uma unidade
prisional do Estado
do Rio de Janeiro.

Divulgação

Entre o material apreendido havia armas e drogas

os marginais integrantes de uma facção. Os
agentes
informaram
que três dos presos são
moradores de Belford
Roxo e quarto é de Duque de Caxias. Com
eles foram apreendidos

um fuzil, uma granada
artesanal, dois radiotransmissores,
duas
pistolas e certa quantidade de material entorpecente. A ocorrência
foi registrada na 54ª
DP (Belford Roxo).

Presidente da Riotur deixa cargo após
operação contra ‘QG da propina’a carro
O presidente da Riotur deixou o cargo. 16
dias após uma operação
na sede do órgão, na Cidade das Artes, na Barra
da Tijuca, como parte
das investigações do
Ministério Público de
pagamento de propinas
na prefeitura.
A exoneração de Marcelo Alves “a pedido”
foi publicada no Diário
Oficial de ontem.

Rafael e o irmão Marcelo Alves também foram alvo de mandado de
busca e apreensão.
Rafael, um dos responsáveis por arrecadar
recursos na campanha
do prefeito Marcelo Crivella para governador
em 2014, foi acusado
por um doleiro de comandar um suposto esquema de cobrança de
propinas na prefeitura

para pagar faturas de
contratos em atraso.
A assessoria da Riotur
informou que a intenção
de Alves era de um afastamento temporário e
que a assessoria do prefeito destacou não ser
permitida a saída através de pedido de exoneração segundo o estatuto
da empresa. Ainda não
há prazo para Alves reassumir o cargo.
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Ação contra à Covid-19 no Galeão
Técnicos da Vigilância Sanitária estão no Terminal 2 do aeroporto abordando os passageiros e
tripulações que desembarcam de voos internacionais para dar orientações sobre o novo vírus
•antonio carlos

A
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Secretaria
de Estado de
Saúde iniciou, na última segunda-feira, ação
contra o coronavírus
no Aeroporto Galeão.
Técnicos da Vigilância Sanitária do Estado
estão no Terminal 2 do
aeroporto abordando os
passageiros e tripulações que desembarcam
de voos internacionais
para dar orientações
sobre o novo vírus,
além de medir a temperatura corporal, para
identificar pessoas que
estejam com febre, um
dos sintomas da Covid-19, e informar sobre quando os pacientes devem procurar o

serviço de saúde. Somente no primeiro dia,
228 viajantes, vindos
de quatro voos, foram
abordados. A iniciativa
da secretaria é complementar às ações que a
Agência Nacional de
Vigilância
Sanitária
(Anvisa) tem realizado
em portos e aeroportos,
de jurisdição federal.
Para o secretário de
Estado de Saúde, Edmar Santos, a ação é
importante para reduzir a propagação do
coronavírus no Rio de
Janeiro. “O Galeão é
porta de entrada para
o estado. Com a triagem ainda no terminal
de desembarque internacional, fazemos
dois bloqueios: contra
a pandemia do vírus
e contra a infodemia,

Festivais online levam
diversão à população
Divulgação/Governo do estado

Sandy e Lucas Lima estão entre as atrações dos shows virtuais

As redes sociais estão
sendo ferramentas de
divulgação e entretenimento durante o período de quarentena contra o novo coronavírus.
Com eventos e shows
suspensos no Brasil e
no mundo, músicos estão criando festivais online para levar diversão
a população e também
para manter ativo os
seus contatos. Através
das suas redes sociais,
a Secretaria de Estado
de Cultura e Economia
Criativa está apoiando a
divulgação das iniciativas espontâneas desses
artistas.
Até domingo, o #Euficoemcasa festival promete reunir 78 artistas,
com mais de 40 horas
de música. Na mesma
pegada, o Festival Música em Casa vai apresentar lives de artistas
consagrados – como
Sandy, Michel Teló e
outros – até o próximo
dia 29.
Até a próxima sexta-feira, inspirado numa

ação coletiva de Portugal, o Festival Fico
em Casa vai apresentar atrações nacionais
como Daniela Mercury,
Adriana Calcanhoto e
Dudu Nobre.
Festivais online no
interior do estado
Com o período de
quarentena, músicos do
interior do Rio – das cidade de Campos, São
Fidélis, Cambuci, Santo Antônio de Pádua e
Itaocara – também decidiram movimentar as
redes sociais. Com seus
perfis, eles vão fazer
shows para o Festival
Eu fico em casa iniciado na última sexta-feira
(20) e segue até o dia
29. “Em sua maioria são
músicos profissionais,
que vivem desse ramo.
Por isso não dá pra ficar
parado. Com os vídeos, temos o objetivo de
levar entretenimento e
também mostrar o nosso serviço”, disse o jornalista e músico Mauro
Teixeira.

Ação é importante para reduzir a propagação do coronavírus no Rio

as informações falsas
que são compartilhadas. Estamos identificando turistas que
apresentem sinais da
Covid-19 assim que
chegam no Rio e, com
os assintomáticos, esclarecemos
dúvidas

ria estadual do Rio de
Janeiro permanece no
Terminal 2 do Aeroporto Galeão todos os
dias até o fim de março, de 5h da manhã até
o último desembarque
Monitoramento
internacional do dia.
A Vigilância Sanitá- Os profissionais con-

sobre a doença e orientamos as precauções
de higiene. O público
tem nos respondido
com boa receptividade”, disse.

sideram febre temperaturas acima de 37,8
°C. Passageiros apresentando o sintoma são
recomendados a, caso
o quadro clínico piore,
procurarem uma unidade de saúde de emergência.

Saúde muda estratégia de vacinação contra a gripe
A Secretaria de Estado de Saúde (SES)
mudou, ontem, a estratégia de vacinação
(foto) contra a gripe.
O público-alvo nesta
atual fase da campanha
nacional são os idosos
e profissionais da saúde. O esquema, dividido por faixas etárias,
começa a valer hoje e
deve ser seguido por
todos os 92 municípios
fluminenses. A SES
esclarece que a competência de entrega de
vacinas aos estados é
do Ministério da Saúde; aos estados, por sua
vez, compete distribuir
aos municípios.
Entre 25 e 28 de
março, devem buscar
a imunização contra o
Influenza pessoas com
80 anos ou mais; en-

tre 30/03 e 03 de abril,
idosos com idades entre 70 e 79 anos; e, do
06 a 14 de abril, indivíduos que tenham entre
60 e 69 anos. A partir
do dia 15, a imunização voltará a ser feita
em todos os cidadãos
com 60 anos ou mais.
“Por causa do coronavírus, houve uma
corrida
desenfreada
aos postos de saúde.
Essa adaptação foi motivada para preservar
a população, que não
deve se aglomerar enquanto espera para ser
vacinada”, explicou o
secretário de Estado de
Saúde, Edmar Santos.
Por sua vez, Alexandre Chieppe, médico
sanitarista da SES, afirmou que devem ser estabelecidos, nos locais

influenza/SRAG (Síndrome
Respiratória
Aguda Grave) e 3 casos
de H1N1, sem registro
de óbito. Já no ano passado, foram 2.432 casos de influenza/SRAG
e 168 casos de H1N1,
com 62 óbitos.
A gripe é uma infecção aguda do sistema
respiratório, provocada
pelo vírus da influenza,
com grande potencial
de transmissão. Provoca febre, tosse, coriza,
dores de cabeça e garganta e pode matar.
Inicia-se com febre,
dor no corpo, e tosse
seca.
Normalmente,
tem evolução por tempo limitado, durando
Casos no estado
de um a quatro dias,
Em 2020, o estado mas pode se apresentar
do Rio de Janeiro re- forma grave, podendo
gistrou 121 casos de levar a óbito.
de vacinação, espaços
por grupos específicos, de forma a evitar o
contato das pessoas:
“Deve-se
sempre
priorizar locais abertos
e arejados. E, se ocorrer formação de filas,
o profissional de saúde
deve orientar as pessoas que seja respeitada
uma distância mínima
de 1,5m entre elas”,
disse Chieppe. A vacina, composta por vírus
inativado, é trivalente
e protege contra os três
vírus que mais circularam no hemisfério sul
em 2019: Influenza A
(H1N1), Influenza B e
Influenza A (H3N2).

Secretário recebe representantes de comunidades
O secretário de Estado
de Saúde, Edmar Santos,
recebeu, na manhã de ontem, lideranças de mais
de 40 comunidades fluminenses para falar das
ações voltadas à população mais pobre. Uma das
propostas levantadas pelo
secretário é usar navios
da Marinha para abrigar
a população de grupos de
riscos que moram nesses
locais.
“Precisamos discutir
diversas medidas. Os navios é uma delas. É preciso que o movimento seja
organizado e compartilhado com as diferenças esferas, envolvendo
também as prefeituras de
cada município e, principalmente, o governo federal”, explicou Edmar,
que esteve acompanhado
do assessor especial da

Divulgação/Governo do estado

Mais de 40 lideranças no encontro para falar das
ações voltadas à população mais pobre

Secretaria de estado de
Turismo, Sandro Capadócia. Segundo o secretário,
é importante que as três
esferas de poder, municipal, estadual e federalencontrem soluções para os
problemas.
Na última segunda-feira, o governador Wilson
Witzel sancionou nove
projetos aprovados na se-

mana passada pela Alerj
(Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro) que
visam minimizar os impactos sociais e econômicos da pandemia do novo
coronavírus no Estado do
Rio de Janeiro. Entre os
projetos está a proibição
da interrupção de serviços essenciais (água, gás
e energia elétrica) por

falta de pagamento neste
período de combate ao
coronavírus.
Entre os projetos sancionados está a concessão de bolsas de auxílio
para as famílias de alunos
na rede pública que estão com as aulas suspensas, além da distribuição
de cestas básicas. Outro
projeto de assistência
social à população mais
vulnerável é a concessão
de uma renda – no valor
de meio salário mínimo
- aos empreendedores da
economia popular solidária e da cultura cujos
projetos estejam registrados, respectivamente,
no Cadastro Nacional de
Empreendimentos Econômicos Solidários e Comércio Justo (CADSOL)
e na Secretaria de Estado
de Cultura.
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combate à co-

Concurso público de Itatiaia
tem prazo prorrogado para

Taxa de pagamento das inscrições foi alterada para maio. Medida adotada visa tranquilizar a todos
sobre os procedimentos administrativos que estão sendo adotados para este período de atenção
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

prazo para pagamento
da
taxa de inscrição no concurso público de número 01/2020
que encerraria na última
segunda-feira, foi estendido, e passará para
a data de vencimento
do dia 04 de maio. Os
interessados terão mais
dois meses para regularizar a candidatura.
A medida adotada
visa tranquilizar a todos
sobre os procedimentos administrativos que
estão sendo adotados
para este período de
atenção ao combate da
covid-19, em relação ao
concurso público para a
Prefeitura Municipal de
Itatiaia e ao Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia (IPREVI).
A informação foi
confirmada nesta segunda-feira pelos orga-

nizadores do concurso,
por meio da Secretaria
de Administração da
Prefeitura de Itatiaia.
As data das provas também serão alteradas
sem prejuízo dos inscritos de acordo com as
necessidades momentâneas.
É importante que os
inscritos aguardem as
atualizações quanto ao
novo boleto de pagamento e quem ainda
não se inscreveu deverá preencher o cadastro
seguindo corretamente
as informações contidas em: http://www.
ibam-concursos.org.br/
A equipe da Assessoria Especial de Comunicação também está fornecendo informações
atualizadas em: www.
facebook.com/Prefeitura.Itatiaia. É importante
que neste momento os
cidadãos permaneçam
em suas residências e
acompanhem as atualizações.

Os interessados terão mais dois meses para regularizar a candidatura

Os avanços pós-reinauguração
do Centro Odontológico de Barra
O Centro de Especialidade
Odontológica (CEO), da Nova
Saúde da Prefeitura de Barra do
Piraí,após sua reinauguração, há
um ano, conta com nova estrutura,
novos serviços e uma equipe com
maior número de profissionais.
Quando localizado na antiga secretaria de Saúde, o CEO possuía infraestrutura inferior e menor quantidade de serviços disponíveis.
Atualmente, os serviços acessíveis para a população são: endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamentos de gengivas),
pediatria odontológica, Portadores
de Necessidades Especiais (PNE),
bucomaxilo (extração de dentes),
clínica geral e destística. Além da
nova localidade, a estrutura do foi
ampliada, aumentando assim, o
número de profissionais e consultórios, e consequentemente, o de
pacientes também foi acrescido.
De acordo com o a diretora de
Saúde Bucal, Verônica Tancredo
Massa, são, em média, 25 pacientes

Divulgação/PMBP

CEO conta com nova estrutura, novos serviços e uma
equipe com maior número de profissionais

por dentista ao dia. O espaço conta
também com sala de esterilização,
banheiros acessíveis e lavabos para
a escovação.
“Uma das principais mudanças foi a inclusão de próteses aos
serviços. Oaumento do espaço, do
número de consultórios e salas e
da quantidade de profissionais trouxe vários benefícios, uma vez que
possui maior comodidade para os
pacientes, e também, para os profissionais”, disse a dentista.
Segundo Verônica, o acesso ao

Centro Odontológico acontece através dos postos de saúde dos bairros,
uma vez que o paciente deve procurar um clínico geral do posto mais
próximo, apresentar sua pendência,
e, se houver necessidade, o mesmo
encaminha direto ao CEO.
O Centro de Especialidades
Odontológicas funciona de 8 às 17
horas, possuindo também, serviços
de emergência. O CEO funciona
anexo à Nova Saúde, à rua Moraes
Barbosa, nº768, no Centro (sentido
Química).

Covid-19: Resense atua para garantir mais

A Prefeitura de Resende
tem mantido esforços diários
para implantar ações de prevenção e combate ao coronavírus, seguindo protocolos
e determinações nacionais e
internacionais. Por outro lado,
o governo municipal também
busca preparar a rede de saúde para promover tratamento
e triagem de eventuais pessoas infectadas ou com suspeita
de ter a doença. O objetivo é
tentar fazer com que os atendimentos cotidianos sejam

impactados da menor maneira possível, e para isso novos
espaços estão sendo abertos e
outros são adaptados.
Na quarta-feira da semana
pssada, uma equipe de técnicos da saúde acompanhou o
prefeito Diogo Balieiro Diniz
em algumas visitas a locais
que poderão ser usados com
um possível agravamento do
quadro atual. Um novo espaço dentro do Hospital de
Emergência está sendo preparado para possíveis novos

leitos de CTI. Na mesma unidade, que é considerada de referência na região, o governo
municipal conseguiu acelerar
as obras e entregar o pronto-socorro, que passava por
uma ampla reforma. Também
no Hospital de Emergência, a
Prefeitura prepara uma estrutura, que ficará na parte externa da unidade, para servir
como espaço de triagem. A
ideia é evitar que muitos pacientes fiquem aglomerados
no interior do HME.

Quatis comunica primeiro
caso do novo Coronavírus
A Secretaria Municipal de Saúde informou
(foto) na tarde da última
sexta-feira, que foi registrado o primeiro caso
suspeito da Covid-19 de
um morador de Quatis.
O paciente foi atendido
pelo Hospital São Lucas
que, seguindo o protocolo, notificou o caso. A
equipe da Secretaria monitora o paciente que se
encontra sob quarentena
em domicílio enquanto
aguarda o resultado do
exame realizado, conforme recomenda o protocolo do Ministério da
Saúde.
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A Prefeitura ressalta
que não há caso confirmado do novo coronavírus
no Município de Quatis
até o momento. Mas reforça a recomendação das

autoridades para que as
pessoas permaneçam na
segurança de suas casas,
mantenham os cuidados
com a higiene pessoal e
evitem o contato social.

Santa Casa em Angra será a referência
no tratamento do novo coronavírus
Na manhã do último sábado, o secretário municipal
de Saúde e o secretário executivo de Saúde do município, além de outros membros
da pasta, estiveram na Santa
Casa de Angra dos Reis, no
Centro, vistoriando as mudanças estruturais que estão
sendo feitas no local, para
que ele seja a referência no
atendimento a possíveis casos de coronavírus.
A equipe da Saúde está
trabalhando com as modificações dentro dos hospitais do
município, para que o hospi-

tal central voltado à questão
do coronavírus seja organizado da melhor maneira possível. A Santa Casa terá, inicialmente, 100 leitos. Desses, 40
serão de tratamento intensivo
e 60 voltados ao semi-intensivo.
“Neste momento, a Atenção
Primária do município, os serviços de Pronto-Atendimento
e os hospitais da cidade já
estão preparados para saber
receber um paciente com coronavírus, fazendo o acolhimento e fornecendo a indicação quanto à necessidade de

o paciente ser acolhido num
ambiente hospitalar ou se ele
pode voltar para sua casa, para
poder fazer a quarentena”, explica o secretário executivo de
Saúde.
Os pacientes atuais da Santa Casa, cujo público-alvo é
a maternidade, estão seguindo para o Hospital Municipal
da Japuíba (HMJ) ou para o
Hospital de Praia Brava – as
crianças que estavam no HMJ
foram encaminhadas à UPA. A
ideia é que até a próxima sexta-feira, já existam 100 leitos
disponíveis na Santa Casa.

Hora

10
10

RECEITAS
Biscoitinhos
de nata
Ingredientes
• 3 colheres (sopa)
de açúcar• 1 colher
(sopa) de manteiga•
2 gemas• 1 copo
americano de nata•
1 colher (café) de
sal• 2 1/2 xícaras de
amido de milho• Raspas de limão (ou de
laranja ou canela em
pó)
Modo de preparo
Em uma tigela, bata
o açúcar e a manteiga até obter um
creme.
Junte as gemas batendo.
Acrescente a nata e
o sal e mexa até obter uma mistura homogênea.
Adicione o amido
aos poucos, amassando bem, até que
a massa desgrude
das mãos.
Junte raspas de limão (ou o sabor de
sua preferência) e
misture.
Abra a massa e enrole formando anéis
ou use cortadores
de formatos diversos
e pressione de leve
com um garfo.
Em uma assadeira,
leve ao forno preaquecido a 180°C por
15 minutos ou até
que os biscoitos comecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e
armazene em recipientes bem fechados para manter a
textura.
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Com coronavírus, Fernanda Paes Leme
relata piora: ‘Dores na barriga e vômito’

F

ernanda
Paes
Leme chegou
ao 14º dia de
quarentena e relatou
piora nos sintomas do
coronavírus. A atriz
afirmou ter dificuldade para dormir à noite e reforçou pedido
para seguidores redobrarem os cuidados
com a higiene. ‘Muitas dores na barriga e
vômito e eu achando
que estava acabando, mas está’, contou
a atriz. Pandemia do
covid-19 já matou 48
no Brasil e infectou
mais de 2.200.
Diagnosticada
com o coronavírus,
Fernanda Paes Leme
relatou piora através
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de sua conta de
Instagram, ontem. A
pandemia já atingiu
mais de 2.200 casos
no Brasil com 48
mortes.
A
atriz
revelou ter contraído
o covid-19 no último
dia 16, mesma data
em que destacou
a importância do
isolamento
social.
Na conversa com os
fãs, Fernanda Paes
contou ter acordado
por volta do meio-dia
após passar a noite
em claro. “Estou
acordando
agora
porque eu não dormi a
noite inteira. Fui pega
de surpresa por uma
piora e passei muito
mal a noite”, afirmou.

‘BBB20’: Marcela e Gizelly se escondem
no edredom e internautas apontam beijo
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Tá rolando Marcela
e Gizelly? Internautas
especulam beijo entre
as duas embaixo do
edredom logo após
saída de Daniel no
‘Big Brother Brasil
20’, na madrugada de
ontem. Em conversa
com amigas, a médica
revelou não ter feito
sexo com o gaúcho,
enquanto ele garantia
que não ficou com
ela por interesse no
‘Bate-papo BBB’.
Marcela e Gizelly
se
beijaram?
No
“BBB20”
desta
madrugada
,
internautas
apontaram beijo entre

Abacaxi em calda
Ingredientes
• 1 abacaxi cortado em rodelas (ou
picado)• 1 pau de
canela• 5 cravos-da-índia• 3 xícaras de
açúcar

as amigas embaixo
do edredom logo
após a eliminação
movimentada
de
Daniel. Em vídeo
compartilhado
no
Twitter,
as
duas
aparecem
nas
cobertas
enquanto
Gabi
Martins
e
Thelma
cantam
sertanejo “Neném”,
música da loira, ao
fundo. “Escutem o
vídeo com fone de
ouvido”, pediu uma
pessoa. Ainda nas
imagens, a advogada
tira o pano de cima,
fica abraçada e troca
olhares com a sister
segundos depois.

Modo de preparo
Retire o miolo do
abacaxi.
Se for servir em rodelas, utilize um cortador de massa para
dar melhor acabamento (use as aparas
no preparo de suco
ou geleia).
Em
uma
panela,
aqueça 1 litro de
água com a canela,
os cravos e o açúcar
por cerca de cinco
minutos,
mexendo
sempre.
Junte o abacaxi e
cozinhe até a calda
ferver.
Deixe amornar e
transfira para potes
de vidro esterilizados
(com cuidado, ferva-os por dez minutos,
retire com uma pinça e coloque sobre
papel absorvente ou
pano de prato).
Espere esfriar completamente,
feche
bem e conserve na
geladeira.

Paulo Gustavo sofre acidente em casa
e ganha apoio de famosos na internet
Paulo Gustavo deu
um susto nos fãs
ao postar foto com
bota ortopédica e
revelar que sofreu um
acidente doméstico.
Segundo o humorista,
ele caiu da escada
dentro da própria
mansão, mas ao que
tudo indica está bem.
Em post na web, ele
aproveitou para apoiar
a quarentena para
evitar proliferação do
coronavírus: ‘Fiquem
em casa’.
Paulo
Gustavo
sofreu um acidente
doméstico
nesta

semana. Em seu
perfil do Instagram, o
protagonista do filme
“Minha Mãe é Uma
Peça” compartilhou
uma foto usando tala,
duas muletas e deixou
seus fãs preocupados.
“Look do dia de
quem
rolou
da
escada”, contou em
tom bem-humorado.
Assim como outros
famosos, o humorista
aproveitou
a
visibilidade para dar
apoio a quarentena
no
combate
do
coronavírus. “Fique
em casa”, disse.
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Áries
Trabalho:
coragem
para enfrentar qualquer
situação
você
tem,
mas
no
momento,
você precisa mais de
astúcia do que de coragem, pois
situações complexas exigirão muita
diplomacia para colocar tudo nos
eixos. Finanças: situação estável.
Amor: clima de alegria.

Touro
Trabalho:

evite

acumular

ideias,

procure aplicá-las na
prática. Assim, você
saberá as que darão
resultados

positivos.

Finanças:

negócios planejados podem render
muito dinheiro. Vida social: estará
muito

divertida.

Amor:

grandes

perspectivas de um futuro feliz a dois.

Gêmeos
Trabalho: você tende a
se destacar pelo maior
envolvimento
nas
ações coletivas e união
profissional. Finanças:
trabalho conjunto promete grandes
resultados. Vida social: poderá lhe
trazer momentos alegres. Amor:
familiares poderão lhe pedir algum
tipo de ajuda.

Câncer

Trabalho: o momento
não favorece mudanças
ou
importantes
decisões, pois existe
muita incerteza no ar.
Aguarde um melhor momento astral.
Finanças: segure seu dinheiro. Não
invista em negócio arriscado, pois
a maré não está para peixe! Amor:
alegrias no lar.

Leão
Trabalho: você tende
a
seguir
caminhos
promissores, que poderão
lhe ajudar a alcançar seus
objetivos. Finanças, uma
fase de prosperidade se aproxima.
Parece que sua vida vai mudar para
melhor. Amor: muita compreensão em
suas relações, principalmente no lar.

Virgem
Trabalho:
o
que
você não conseguiu
executar com sucesso
o que pretendia, agora,
com novos estudos e
estratégias têm chances
de êxito. Finanças: é hora de pensar
no futuro e correr atrás de seus
interesses. Amor: indiferença pode
afetar relacionamento amoroso.

Libra
Trabalho:
uma
nova
possibilidade
de negócio começa
a surgir hoje, pois
os
astros
estão
conspirando a seu favor. Não está
descartada uma chance para mostrar
por inteiro os seus talentos e ganhar
muito dinheiro. Amor: você esbanja
carisma. Seu destino é conquistar!

Escorpião
Trabalho: se depender
dos astros, você terá
uma fase de imensa
produtividade na sua
atividade.
Aproveite
que está bem protegido pelos astros
para dinamizar o seu serviço.
Finanças: dinheiro está visando seu
bolso! Mexa-se! Amor: procure ser a
voz da harmonia.

Sagitário
Trabalho:
Júpiter,
regente deste signo, lhe
convida dinamizar sua
atividade, pois uma fase
de grandes negócios se
aproxima e você precisa
ficar preparado para dar conta das
demandas. Finanças: muita grana
virá. Amor: assuntos familiares vão
lhe preocupar.

Capricórnio
Trabalho:
Saturno
regente
deste
signo
estimula seu progresso
profissional. Portanto,
é oportuno você correr
atrás de seus interesses. Finanças:
jogo de cintura fará você, vencer
concorrências e faturar muito dinheiro.
Amor: afetividade vai jorrar na vida a
dois.

Aquário
Trabalho:
confie
em seu poder de
realização e dê espaço
para o seu talento se
expandir e conquistar
novos
horizontes
profissionais, pois o sucesso lhe
aguarda. Finanças: êxito em suas
iniciativas pode atrair muito dinheiro.
Amor: o convívio familiar estará
muito alegre.

Peixes
Trabalho: Netuno lhe
dará inspiração para
você criar o que até hoje
não havia conseguido. É
hora de você mostrar o
seu grande talento e se notabilizar na
sua atividade profissional. Finanças:
criatividade excessiva pode render
muito dinheiro. Amor: clima de
romance.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
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
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11,
na Secretaria Municipal de Educação.
ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA
ALAN DE SOUZA CARDOSO
25 DE MARÇO DE 2020. PUBLICADO EM 26/03/2020 RODRIGO LIMA DOS SANTOS MARQUES
– CÓD-PMBR 059.

NA PORTARIA Nº1203/SEMAD/2020 DE 23/03/2020,
publicado em 24/03/2020.
ONDE SE LÊ: LEKALMA FÉLIX DE MELO PIRES;
LEIA SE: LAKELMA FÉLIX DE MELO PIRES.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

PORTARIA Nº1216/SEMAD/2020 DE 25 DE MARÇO
DE 2020.
CASA CIVIL - CC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inSEMAD
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GERLAINE DA SILVA PORTARIA N° 10/ CC/2020 DE 24 DE MARÇO DE
CABRAL, do cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão 2020.
PORTARIA Nº1214/SEMAD/2020 DE 25 DE MARÇO Educacional, símbolo AEG da Secretaria Municipal de Educação. Designar a contar de 23 de Março de 2020 a comissão de Fiscalização composta pelos servidores, EngeDE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº1217/SEMAD/2020 DE 25 DE MARÇO nheiro Hálida Ferreira Pajeú de Andrade , matrícula
n° 60/72.733e Júlio Cesar Malta de Melo Meirelles ,
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DE 2020.
os nomes abaixo relacionados, do cargo em comissão Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso matrícula n° 60/61.804 a presidência do primeiro para
de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JESSICA DA SILVA CA- fiscalizarem o contrato de “Obra de Construção de uma
Municipal de Educação.
BRAL, para exercer o cargo em comissão de Assessor Estratégico Creche, situada na Rua Dr. Buriche, S/N° - Bairro JarREGINALDO ARAÚJO SILVA
de Gestão Educacional, símbolo AEG na Secretaria Municipal de dim Glaucia - Belford Roxo/RJ”, conforme Legislação
em vigor e contido nos autos do processo administrativo
MARCO AURELIO RIBEIRO
Educação.
n° 02/00100/2017.
ROBERTO MARQUES
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
PORTARIA Nº1215/SEMAD/2020 DE 25 DE MARÇO
Secretária Municipal de Administração
DE 2020.
Matrícula nº 60/60.430
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ERRATAS:

MERHI DAYCHOUM
Secretário Especial de Projetos Especiais
Mat. 60/67.193
Republicado por ter saído com incorreção.

Hora

esporte

12
12

quinta-FEIRA, 26 DE março de 2020
quinta-feira,

combate à covid-19

Dupla Fla-Flu dá ‘ok’ para governo
utilizar instalações do Maracanã
Flamengo liberou estádio para ação do Governo, com sugestões
Alexandre Vidal / Fla

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

pós o pedido
do Governo
do Estado do
Rio de Janeiro para
utilizar as instalações do Maracanã e
alocar hospital provisório por conta do
surto do novo coronavírus, o Fluminense reagiu de forma
positiva à solicitação. De acordo com
informações do blog
do Ancelmo Gois, o
clube tricolor se pronunciou afirmando
que está de acordo
com o requerimento
feito pelo governo,
apesar de ainda não
ter sido notificado.
Parceiro na adminis-

tração do estádio, o
Flamengo
também
não se opôs à solicitação. “O Fluminense Football Club
ainda não recebeu
nenhuma
notificação do Governo do
Estado quanto à utilização do Maracanã como hospital de
campanha, mas está
de acordo para utilização do estádio para
esse fim”. É o que diz
o comunicado emitido pela comunicação
do clube tricolor.
Até o meio da tarde de ontem, o Flamengo não havia se
manifestado oficialmente sobre o pedido do Governo, no
entanto, segundo o
blog, o clube Rubro-

-Negro se mostrou
favorável à solicitação. “Vamos propor
que não usem o gramado e sim dependências em volta”,
deixou escapar um
cartola rubro-negro,
que pediu anonimato.
Os clubes não foram notificados pelo
Estado até a tarde de
ontem, quarta (25).
Fluminense e Flamengo compartilham
a gestão do Estádio
Jornalista Mário Filho desde abril de
2019, e renovaram a
concessão em outubro do ano passado.
Sendo assim, as instituições são responsáveis pelo Maracanã até abril de 2020.

Tricolor e Rubro-Negro são responsáveis pela administração do Maraca até abril deste ano

