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PANDEMIA DO covid-19

Bolsonaro diz que “teremos
dias difíceis pela frente”

O presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e outros integrantes do primeiro escalão do
governo usaram máscaras de proteção durante coletiva à imprensa. Ele pediu à população cuidados de higiene para reduzir
a disseminação do novo coronavírus. “O problema está aí, está batendo à nossa porta. Teremos dias difíceis, dias duros pela
frente. Agora, serão menos difíceis se cada um de vocês se preocupar consigo, com seus parentes e amigos”, afirmou.
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Com medo do
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Sérgio Cabral
pede prisão
alternativa
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ÁGUA NO CHURRASCO

calote

Militar da Marinha e bando são presos em flagrante com
meia tonelada de carne desviada da Escola Naval no Rio

Município
‘empurra com a barriga’ mais de R$ 3
bilhões em dívidas
com previdência
dos servidores.
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Bem feito!
Corrupto e
incompetente
ganha par de chifres
no final do mandato
2

no azul
Contas de prefeito
de município da
Baixada são aprovadas pela Câmara de Vereadores.
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Rapper vascaíno BK conheceu São Januário
e participou de tour no estádio carioca
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Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!
Mesmo depois, a Resenha Cultural
parabeniza Emily Rosa, aniversariante
de ontem (18/03). Moradora de Nova
Iguaçu e amante da Cultura, a menina é levantadora de peso e contabiliza
‘um caminhão de medalhas’ em competições estaduais, nacionais e internacionais. Uma atleta que dignifica
as cores da bandeira nacional. Aquele
Abraço campeã Emily Rosa!!!

divulgação

Bienal Mineira
do Livro

Lierj para e orienta escolas da Série A que façam o mesmo
A direção da Lierj, que
administra a Série A, informou ontem quarta-feira
(18/03/2020) que suspendeu suas atividades administrativas durante os próximos 30 dias. O presidente
da entidade, Wallace Palhares, explicou também que

orientou as agremiações filiadas que suspendam seus
calendários festivos durante
o mesmo período. Confira o
comunicado da Lierj.
“Em decorrência das medidas protetivas que vem
sendo tomadas por conta
do Covid-19, a diretoria da

Lierj suspendeu todas as
suas atividades administrativas durante os próximos
30 dias.
Além da preocupação
com a manutenção da saúde
de seus colaboradores e corpo diretivo, a Lierj orienta
também as agremiações fi-

liadas que suspendam seus
calendários festivos durante
o mesmo período.
A responsabilidade social e coletiva é uma das
prioridades da Lierj neste
momento delicado em que
o planeta se encontra por
conta da pandemia do Novo

Coronavírus”, disse Wallace
Palhares no documento divulgado à imprensa na tarde
de ontem.
Dentre as agremiações
que integram o Grupo de
Acesso A da Marquês de
Sapucaí, está a Inocentes de
Belford Roxo.

O Grupo Asas e a Câmara Mineira do Livro, realizadores da Bienal Mineira
do Livro 2020, juntamente com o BH Shopping,
patrocinador cultural da
Bienal, comunicam a alteração da data no sentido de
contribuir para os importantes esforços de enfrentamento e contenção do
COVID-19. Por tudo isso,
a Bienal será realizada de
18 a 27 de SETEMBRO de
2020, na próxima estação
da Primavera. Acreditamos que o simbolismo desta estação, que representa
o período da renovação,
nos estimulará a deixar
florescer a afirmação da
vida, com a contribuição
especial dos livros. O local continuará sendo o BH
Shopping, Estacionamento
Piso Ouro Preto - BR 356,
nº 3.049 - Bairro Belvedere - Belo Horizonte. contato@bienalmineiradolivro.
com.br . (público em geral)

EFEITO CORONAVÍRUS

Teatro Rival Refit dá férias aos funcionários
divulgação

horahmunicipios@
gmail.com

Corrupto e incompetente
O ex-prefeito corrupto, que afundou a cidade
que governou por um mandato, não anda de bem
com o SOMBRA. Nosso agente farejador, Cão
Misterioso, ouviu de um de seus ex-aspones que
ele anda doido para descobrir quem escreveu sobre
seu maucaratismo e desamor aos eleitores e moradores do município.
****************************************

Sumiu depois das m... que fez

O concurso de drags, “The Queen Brasil”, marcado para quarta (25/03) foi um dos espetáculos cancelados
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Teatro
Rival
Refit está conforme decreto
do Governo do Estado do Rio de Janeiro e
aguarda as orientações
do governo para poder
voltar à atividade com
segurança para todos.
Preocupada também

com a saúde de seus colaboradores, a casa deu
férias coletivas a seus
funcionários para evitar
os deslocamentos deles
no transporte público.
Em respeito ao público,
o Teatro Rival Refit mantém aberto o canal com
seus frequentadores pelas
redes sociais – Facebook
e Internet – para divulgar

avisos e tirar dúvidas de
quem comprou ingressos
para os shows adiados.
Os ingressos já comprados valerão para os
mesmos shows a serem
realizados em novas datas. Quem comprou o ingresso no próprio teatro e
preferir o ressarcimento
do valor pago pelos ingressos poderá procurar a

bilheteria da casa tão logo
o governo libere a abertura das casas de espetáculos. Quem comprou pela
tiqueteria Sympla pode
obter o estorno no próprio
site.
É preciso cuidarmos de
nós e dos outros. Assim,
o Teatro Rival Refit agradece a compreensão e a
solidariedade do público.

Se o pilantra soubesse que nossa equipe sabe
muito mais coisas dele, pediria ao ‘Pedrão’ para
abrir logo a porta do céu (risos). Sumido do mapa,
dizem que o ‘gato’ está curtindo bastante em lugares bonitos, às vezes, acompanhado da mulher
e dos filhos. “Não custa nada gastar o que levou
por fora do salário do cargo, né mesmo?”, pergunta
Cão Raivoso.
****************************************

Ganhou um par de chifres no final
“Sobre esse cara, diz agora Nandinho Boquinha
de Veludo, o gay presidente da Boca Maldita da
cidade, o que mais repercutiu a boca miúda, foi a
descoberta de que era chifrudo. A dona que ele vivia chamando de ‘mozinho’, pra todo mundo ouvir,
mas não fazia direito no berço do casal, teve de
arranjar um ‘Ricardo’ endinheirado e fora de qualquer suspeita.
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enfrentamento ao covid-19

Jair Bolsonaro e ministros usam
máscara em coletiva à imprensa

Presidente reuniu equipe no Palácio do Planalto para um pronunciamento conjunto sobre medidas
adotadas pelo governo contra a expansão do coronavírus. O governo “está ganhando de goleada”, disse
Antonio Carlos
horahmunicipios@hotmail.com

O

presidente Jair
Bolsonaro reuniu ministros no
Palácio do Planalto para
um
pronunciamento
conjunto sobre medidas
adotadas pelo governo
contra a expansão do
coronavírus, no início
da tarde de ontem. Ele
afirmou que o governo “está ganhando de
goleada” e pediu que o
trabalho do governo e
ele próprio sejam exaltados. Durante a fala de
Bolsonaro, transmitida
por emissoras de TV,
houve “panelaços” contra o presidente, pelo
menos no Rio.
“Nosso time está ganhado de goleada. Duvido que quem vier me
suceder um dia – acho
muito difícil – consiga
montar um equipe como
eu montei. E tive a coragem de não aceitar pressões de quem quer que
seja. Então, se o time
está ganhando, vamos
fazer justiça, vamos elogiar seu técnico, e o seu
técnico chama-se Jair
Bolsonaro”, declarou.
Ministro
infectado
Durante o o pronunciamento,
Bolsonaro
informou que o ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, que

o acompanhou na comitiva da viagem à Flórida
(EUA), na semana passada, contraiu o coronavírus. Com isso, são 17
as pessoas que estiveram com Bolsonaro na
viagem aos Estados Unidos e contraíram coronavírus. Os dois exames
feitos pelo presidente
deram negativo, segundo ele mesmo anunciou.
Durante a coletiva, o
presidente, oito ministros e o presidente da
Agência Nacional de
Vigiância Sanitária (Anvisa) usavam máscaras.
Bolsonaro disse que o
motivo do uso das máscaras foram os testes
positivos dos ministros
Bento Albuquerque e
Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).
“Além do general Heleno, que teve contato
com alguns aqui, também tivemos positivo
agora o teste do ministro
das Minas e Energia, o
almirante Bento. Obviamente, o cuidado nosso
tem que ser redobrado”,
disse o presidente.

para identificar se contraiu coronavírus. Mandetta complementou que
as autoridades terão o
“máximo de rigor” e farão testes caso surjam
sintomas.
“Vamos todos trabalhar com máximo de
rigor. Casa, trabalho,
máximo de proteção.
Iremos nos testar caso
tenhamos qualquer sinal
ou sintomas, pela característica do trabalho ser
similar, por exemplo, de
médico ou enfermeiro
por atender muitas pessoas que são positivas”,
explicou Mandetta.
Em sua fala, Bolsonaro admitiu preocupação
com a pandemia e disse
ter o apoio do Congresso
Nacional. Ele encerrou
a entrevista pedindo
à população cuidados
de higiene para reduzir a disseminação do
novo coronavírus. “O
problema está aí, está
batendo à nossa porta. Teremos dias difíceis,
dias duros pela frente.
Agora, serão menos difíceis se cada um de vocês se preocupar consigo,
com seus parentes e amigos. Somente dessa for‘Teremos dias
difíceis e duros ma, seguindo os preceitos
ditados pelo Ministério da
pela frente’,
Saúde, como em primeiro
disse
lugar, medidas básicas de
Bolsonaro
Em razão do teste po- higiene, podemos alongar
sitivo de Heleno, Bolso- a curva da infecção”, afirnaro afirmou que poderá mou
fazer um novo exame

Rafael Barreto/PMBR

Bolsonaro colocou e tirou a máscara diversas vezes durante a entrevista
Médicos
criticam “tira
e põe” de
máscaras de
Bolsonaro
O ‘tira e põe’ de máscaras por parte do presidente Jair Bolsonaro e
de alguns ministros, durante a coletiva não está de
acordo com as orientações
médicas. É o que afirma infectologistas. Em conversa
com jornalistas, parte dos
integrantes do governo ti-

ravam a máscara quando
iam falar ao microfone.
“O objetivo da máscara é evitar a dispersão
de qualquer partícula.
Não faz sentido tirar a
máscara para falar ao
microfone. Quando você
faz isso, permite, mesmo não tossindo ou espirrando, que as secreções eliminadas na fala
se dispersem”, afirma
o médico infectologista
André Giglio Bueno.

Em alguns momentos,
o presidente também colocou a mão na superfície da máscara, atitude
não recomendada pelos
médicos. “É justamente onde ficam barradas
partículas infectantes.
Essa parte da máscara fica contaminada. Se
você coloca a mão, teoricamente tem o risco
de contaminar a mão
com vírus e bactérias”, diz Bueno.

Presidente do Senado testa positivo para coronavírus
O exame feito pelo
presidente do Senado, Davi Alcolumbre
(foto), deu positivo
para o Covid-19. A
amostra foi colhida na
última terça-feira e o
resultado saiu hoje. A
assessoria de imprensa da Presidência do
Senado informou que
esse é o segundo exame a que o presidente
do Congresso se submeteu. O primeiro, realizado semana passado,

havia dado negativo.
Ainda de acordo com
a assessoria, Alcolumbre não apresenta sintomas severos. “Davi
Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo
alguma indisposição,
e segue em isolamento
domiciliar, conforme
determina o protocolo
de conduta do Ministério da Saúde e a OMS”,
disse a assessoria, em
nota.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Saiba a diferença entre quarentena e isolamento
Em meio à pandemia do covid-19, uma das dúvidas está na
diferença entre quarentena e isolamento. De acordo com a Portaria nº 356/3020 do Ministério da
Saúde, a quarentena tem como
objetivo garantir a manutenção
dos serviços de saúde em local
certo ou determinado.
A medida é um ato administrativo, estabelecido pelas secretarias de Saúde dos estados
e municípios ou do ministro da
Saúde e quem determina o tem-

po são essas autoridades. “A
medida é adotada pelo prazo de
até 40 dias, podendo se estender
pelo tempo necessário”, diz o documento.
Isolamento
Já o isolamento serve para
separar pessoas sintomáticas ou
assintomáticas, em investigação
clínica e laboratorial, de maneira
a evitar a propagação da infecção
e transmissão. Neste caso, é utilizado o isolamento em ambiente

domiciliar, podendo ser feito em
hospitais públicos ou privados.
Ainda segundo a norma do
Ministério da Saúde, o isolamento é feito por um prazo de 14 dias
– tempo em que o vírus leva para
se manifestar no corpo – podendo ser estendido, dependendo do
resultado dos exames laboratoriais.
Casos suspeitos que estão
sendo investigados também devem ficar em isolamento. Se o
exame der negativo, a pessoa é

liberada da precaução.
Já a quarentena, segundo o
Ministério da Saúde, é uma medida obrigatória, restritiva para o
trânsito de pessoas, que busca diminuir a velocidade de transmissão do novo coronavírus. Ambas
são medidas de saúde pública
consideradas fundamentais para
o enfrentamento da pandemia e
Covid-19.

tério da Saúde incluiu todos os
viajantes internacionais na lista
de pessoas que devem ficar isoladas. Ao retornarem, eles precisam permanecer em casa por
sete dias. Se febre com tosse e
falta de ar surgirem, a recomendação é procurar uma unidade
de saúde. Se a pessoa manifestar apenas tosse, ou coriza, ou
mal-estar, ou febre, uma opção
é ligar para o 136 para que uma
Viagem
equipe de saúde passe as deviDesde 13 de março, o Minis- das orientações.

Higiene
Para evitar a disseminação do vírus, o Ministério da
Saúde recomenda medidas
básicas de higiene, como
evitar tocar olhos, nariz e
boca sem que as mãos estejam limpas. Lavar as mãos
com água e sabão, utilizar
lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e
a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir
e jogá-lo no lixo.

4 GERAL

QUINTA-feira, 19 DE MARÇO DE 2020

Com o aumento dos casos de contaminação pelo coronavírus no RJ, o Crematório e Cemitério da Penitência, no
Caju, na Zona Portuária, disponibiliza desde ontem, um sistema de velório online. O serviço vai ser oferecido gratuitamente pelos próximos 30 dias. E segue uma das recomendações do Ministério da Saúde, para evitar aglomerações.
Meriti no azul I

O estado de São Paulo registrou mais duas mortes
pelo novo coronavírus, de acordo com informação do
coordenador do centro de contingência contra a doença
no estado, o médico David Uip. A informação foi confirmada na tarde de ontem pela Secretaria Estadual de
Saúde de São Paulo.
Thiago Lontra/Alerj

A Câmara de Vereadores de
São João de Meriti aprovou na última terça-feira as contas de gestão o prefeito João Ferreira Neto,
o Dr. João, referentes aos exercícios de 2017 e 2018. A prestação
de contas de 2017 – primeiro ano
de Dr. João como prefeito – foi
destacada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de janeiro.

Investimentos II
A Corte destacou o fato de os
investimentos nos setores de Saúde e Educação terem superado
os limites mínimos estabelecidos
pela legislação, de 25% para a
Educação e 15% na Saúde. Naquele ano o município gastou
26,06% da receita proveniente de
impostos próprios e decorrente de
transferências na rede de ensino.

Símbolo do autismo será obrigatório
em estacionamentos
Os estabelecimentos públicos e privados com estacionamento deverão incluir, nas placas de sinalização de vagas reservadas, o símbolo do Transtorno de Espectro Autista (TEA). É o que determina
a Lei 8756/2020, de autoria do deputado Rodrigo
Amorim (PSL), que foi sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial do
Executivo ontem.

Na saúde III
A gestão do Dr. João também
investiu 24.77% no sistema de
atendimento médico, apesar de
a atual administração ter herdado
uma dívida estimada em mais de
R$ 500 milhões, a previdência
dos servidores quebradas e várias
folhas salariais em atraso, tanto
do pessoal em atividade quanto
dos aposentados e pensionistas.

Efeito Covid-19
Marcadas inicialmente para
o próximo domingo, as provas
do concurso publico aberto pela
Prefeitura de Nova Iguaçu para
seleção de agentes para a Guarda Municipal serão remarcadas.
A decisão foi tomada pelo prefeito Rogério Lisboa dentro das
medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

DIRETO AO PONTO

Coronavírus: prejuízo em escala planetária
A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) emitiu um alerta
ontem, segundo o qual
a pandemia de coronavírus pode desencadear
uma crise econômica
global, destruindo até

25 milhes de empregos
em todo o mundo, se os
governos não agirem
rapidamente para proteger os trabalhadores
do impacto. No entanto, ainda de acordo com
entidade, se houver

uma resposta coordenada internacionalmente, como aconteceu na
crise financeira global
de 2008/9, o impacto
no desemprego global
poderá ser significativamente menor. A or-

ganização pediu medidas urgentes, em larga
escala e coordenadas
para proteger os trabalhadores em seu local
de trabalho, estimular a
economia e apoiar empregos e renda.

Previdência de Campos tem
déficit de R$ 3,6 bilhões
Não é só salários que
o prefeito de Campos
dos Goytacazes, município do Norte Fluminense, vem atrasando. Ele
também vem deixando
de pagar prestações dos
acordos de parcelamento de dívidas contraídas
com o instituto de previdência dos servidores,
o Previ Campos pela
retenção das contribuiçõesdos
funcionários
e da alíquota patronal

ao longo dos anos. Ao
todo, Rafael Diniz assinou oito acordos que
somam mais de R$ 2143
milhões, mas os parcelamentos, aponta o Sistema de Informações dos
Regimes Públicos de
Previdência Social (CADPREV) estão com quatro prestações atrasadas
cada um, uma soma de
R$ 6.122.913,07, em
números apurados até a
última segunda-feira.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

ENSINO SUPERIOR

Ceder: inscrições para
pedido de isenção e cotas

Instituição informa que candidatos têm prazo até o dia 27 de março para fazer pedido. Os interessados
em obter a gratuidade precisam preencher o requerimento de Pré-inscrição no site do Instituto Selecon
Thiago Lontra/Alerj

para o Vestibular Cederj
do segundo semestre de
2020 (2020.2) têm o prazo até o dia 27 de março
s
candidatos
para fazer a sua soliciao benefício de
tação. Não serão aceitos
isenção e copedidos após essa data.
tas (Lei Estadual nº
5.346/2008) e Ação
Pré-inscrição
Afirmativa (Lei Fedeno site
ral nº 12.711/2012 e Lei
Os interessados em
Federal nº 13.409/2016)
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

obter a gratuidade precisam preencher o requerimento de Pré-inscrição no site
do Instituto Selecon, organizador do
vestibular, e enviar
a
documentação
exigida digitalizada
em *PDF, seguindo
as orientações que

constam no edital. A
lista dos documentos está disponível
site do Instituto Selecon. A isenção da
taxa será concedida
mediante avaliação
socioeconômica
do candidato, que
comprovar
renda
per capita mensal

de até R$ 1.567,50.
O período de pré-inscrição para os
interessados
em
participar do sistema de cotas, cotas
de Ação Afirmativa
e reserva de vagas
para
professores
da rede pública é o
mesmo, de 16 a 27

de março, no mesmo endereço eletrônico. Não serão
aceitas
inscrições
após essa data. O
resultado da análise das solicitações
será publicado no
site do Instituto Selecon no dia 29 de
abril.
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Parceria

Prefeitura Belford Roxo e Sebrae
inauguram a 1ª Sala do Empreendedor

Espaço oferecerá uma série de serviços aos interessados
Rafael Barreto/PMBR

O coordenador do Sebrae, William Baptista, e o secretário municipal de Trabalho, Adriano Nascimento, destacaram a importância da Sala do Empreendedor
Secretaria de Comunicação
Social de Belford Roxo

A

Secretaria
do Trabalho de Belford Roxo inaugurou a sala do
empreendedor no
município. A sala
é uma parceria da
Prefeitura com o
Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro
e Pequenas Em-

presas
(Sebrae).
Uma equipe foi
qualificada
para
oferecer
orientação, formalização
e capacitação para
os cerca de 25 mil
microempreendedores da cidade.
Esta é a sexta
sala
inaugurada
na Baixada Fluminense. O lugar
oferece
oficinas
de gestão, planejamento e vendas,

além de orientação e legalização
do microempreendedor
individual
(MEI). “Essa parceria era um desejo do nosso prefeito Waguinho para
fomentar a circulação de renda na
nossa cidade. E
quem ganha com
isso é a população”, comemorou
Adriano
Nascimento, secretário

de trabalho de Belford Roxo.
O
coordenador
regional da Baixada Fluminense,
Willians Baptista
Dias, conta que a
sala já beneficia
milhares de pessoas em outras cidades e que em Belford Roxo não será
diferente.
“Esse
lugar traz para as
pessoas dignidade.
Muitas deixam de

pedir ajuda e assistência social e
passam a oferecer
serviços e gerar
renda e emprego
no
município.”,
disse.
A Sala do Empreendedor realiza
abertura,
funcionamento,
baixa,
formalização e alvarás de empresas
e
microempresas
de forma simples
e facilitada. Para

ter acesso à esses
serviços, basta ir
até a Secretaria de
Trabalho e Desenvolvimento
Econômico de Belford
Roxo, na Avenida Benjamim Pinto Dias, 1305, no
Centro da cidade.
O cidadão deve levar, além da identidade, todos os
documentos
pessoais para solicitar
o atendimento.

divulgação

Defesa Civil de Nova Iguaçu emite
mensagens de conscientização
Para ajudar no combate à propagação do novo
coronavírus (Covid-19)
na Cidade, a Secretaria
de Defesa Civil de Nova
Iguaçu iniciou, na noite de
terça-feira (17), o envio de
mensagens de conscientização sobre os cuidados
aos telespectadores de
serviços de TV por assinatura. Serão veiculados pequenos textos, com cerca
de dez inserções por dia,
com orientações para que
a população fique em casa
e leve corretamente as
mãos com água e sabão,
por exemplo.

As mensagens serão
exibidas, através de pop-ups (janelas temporárias)
para assinantes da Claro NET, Vivo, Oi, Sky e
Nossa TV. Elas aparecem
na tela da TV por dez segundos. Esse serviço de
utilidade pública é gratuito, sem ônus para a Prefeitura.
“Serão mensagens para
evitar aglomerações, cuidar da saúde lavando bem
as mãos, ficar em casa,
entre outros temas, mas
sempre voltado para o coronavírus”, afirma o secretário de Defesa Civil de

Nova Iguaçu, coronel Jorge Ribeiro Lopes. “É uma
maneira de incentivar as
pessoas a se protegerem, a
ficarem em casa, ou seja, é
um trabalho de conscientização”,
Além do serviço de
envio de alertas pela TV,
a Defesa Civil de Nova
Iguaçu também emite gratuitamente mensagens por
celular. Para cadastrar o
número, o usuário deve
enviar SMS para 40199
informando o CEP. Mais
de 50 mil aparelhos já estão cadastrados em toda a
cidade de Nova Iguaçu.

Nova unidade de saúde caxiense poderá
receber pacientes com Coronavírus
Dentro de poucos dias a
antiga Casa de Saúde São
José, comprada esta semana
pela Prefeitura de Duque de
Caxias, poderá disponibilizar 100 novos leitos exclusivamente para o tratamento
de pacientes com o novo
Coronavírus, o COVID-19.
O prédio, localizado na Rua

Nobre de Lacerda, nº 126,
na Vila Flávia, foi adquirido
pela PMDC com recursos
estaduais e está passando
por reforma geral.
Dezenas de trabalhadores
e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras estão atuando no local.
As obras de reforma da

nova unidade de saúde do
município deverão estar
concluídas nos próximos
dias. Em seguida, o hospital
será equipado para receber
os pacientes diagnosticados
com o novo Coronavírus.
“Além de pintura geral, reparos nas redes hidráulica e
elétrica, estamos trabalhan-

Em vídeo, prefeito Rogério Lisboa diz que não há motivos para pânico, mas
deve-se prevenir
do na revisão de toda rede / Leonardo Pereira/SMO
sanitária do prédio que estava fechado há muito tempo”, disse o secretário de
Obras João Carlos Grilo.
A rede municipal de saúde vai aumentar a quantidade de leitos com a abertura
de vagas na Maternidade de
Santa Cruz da Serra, na Policlínica Duque de Caxias,
no Hospital Municipal dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e nas UniO prédio da antiga Casa de Saúde São José está
dades Pré-Hospitalares do
sendo reformado em Caxias
município.
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Câmara de Nova Iguaçu aprova
contas do prefeito Rogério Lisboa

Vereador Carlão Chambarelli não compareceu à sessão
divulgação

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m tempos de
máxima prevenção ao contágio
pelo novo coronavírus,
os vereadores de Nova
Iguaçu realizaram sessão ordinária na noite
de terça (17), votaram
e aprovaram as contas
da administração financeira da cidade, referentes ao ano de 2018,
sob a responsabilidade do prefeito Rogério
Lisboa. A Comissão de
Orçamento, Finanças,
Fiscalização Financeira e Tomada de Contas
da Câmara analisou e
deu parecer favorável
à aprovação das contas.
O parecer da Comissão
foi discutido em plenário e aprovado, em
votação secreta, por
14 votos favoráveis e 2
contra. O vereador Carlão Chambarelli não
compareceu à sessão.
O vereador Mauricio
Morais, presidente da
Comissão de Orçamento, foi o relator do parecer. Carlinhos BNH

A partir da esquerda, presidente Felipinho e os vereadores Carlinhos BNH e Fabinho Maringá
é vice-presidente. São
membros os vereadores Fabinho Maringá,
Renato do Mercado,
Fernandinho Moquetá,
Alcemir Gomes e Felipinho Ravis.
Por medida de segurança e de acordo com

Ato da presidência,
participaram da sessão
apenas os vereadores e
servidores da Casa. O
presidente Felipe Rangel Garcia, Felipinho
Ravis, anunciou que as
sessões dos dias 18 e
25 de março, ambas às

quartas, estão suspensas. “Estamos fazendo
a nossa parte, evitando
aglomerações na Casa.
Continuamos nosso trabalho na esperança de
que rapidamente possamos controlar esta
pandemia e voltemos

aos tempos de plenário
lotado, com ampla participação da população,
como é o costume na
CMNI”, disse Felipinho.
Até o dia 27 de março, o horário de funcionamento da Câmara

é de 10h às 17h, sendo permitida a entrada
apenas dos parlamentares e funcionários.
As sessões solenes e
audiências públicas estão canceladas. (Fonte:
Ascom da Câmara de
Nova Iguaçu)

STF derruba liminar que sugeriu Câmara dos Deputados aprova decreto
soltar presos por conta do Covid-19 de calamidade pública pelo coronavírus
Agência Brasil

ABR

Vara deve analisar caso de cada preso antes de liberdade provisória
O Supremo Tribunal doenças respiratórias, (18) à noite e a liminar
Federal (STF) derrubou cardíacas, gestantes e foi levada hoje para reontem (18) a liminar lactantes. Além disso, ferendo do plenário. A
proferida pelo minis- os juízes deveriam con- liminar foi proferida
tro Marco Aurélio que ceder medidas alterna- em um processo que
“conclamou” juízes de tivas para quem come- foi julgado em 2015,
todo o país a soltar pre- teu crime sem violência quando o STF proibiu
o Poder Executivo de
sos que estão no grupo ou grave ameaça.
verbas
risco do novo coronavíPor 7 votos 2, o STF contingenciar
entendeu que as medi- do Fundo Penitenciário
rus (Covid-19).
Pela liminar, os ma- das para evitar o con- Nacional (Funpen) para
gistrados das Varas de taminação de presos melhorar as condições
Execução Penal (VEP) foram tomadas pelo de presídios. Nesta sede todo o país deveriam Ministério da Saúde e mana, o Instituto de
analisar a situação de pelo Ministério da Jus- Defesa do Direito de
cada preso e avaliar a tiça e Segurança Públi- Defesa (IDDD) pediu
eventual concessão de ca, além do Conselho que a situação precáliberdade condicional Nacional de Justiça ria dos presídios fosse
para maiores de 60 anos (CNJ), que editou uma novamente levada em
e dar regime domiciliar recomendação sobre o conta diante da pandea portadores do vírus mesmo assunto.
mia do novo coronaA decisão do minis- vírus. (Fonte: Agência
HIV, diabéticos, pessoas com tuberculose, tro foi tomada ontem Brasil)

Proposta permite que o governo federal gaste mais dinheiro no combate
à pandemia e não cumpra meta do orçamento
Ontem (18), a Câmara dos Deputados
aprovou o pedido de
reconhecimento de
calamidade pública
enviado pelo governo federal diante da
crise do novo coronavírus. A proposta,
que ainda precisa
passar por votação
no Senado para entrar em vigor, permite que o Executivo gaste mais do que
o previsto e desobedeça às metas fiscais
para custear ações
de combate à pande-

mia.
O texto aprovado cria uma comissão mista composta
por seis deputados e
seis senadores, com
igual número de suplentes, para acompanhar os gastos e
as medidas tomadas
pelo governo federal
no enfrentamento do
problema.
A comissão poderá
trabalhar por meio
virtual, mas há garantia de reuniões
mensais com técnicos do Ministério

da Economia e uma
audiência bimestral
com o ministro da
pasta, Paulo Guedes,
para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária
e financeira das medidas emergenciais
relacionadas à Covid-19.
(Fonte:
https://
ultimosegundo.
ig.com.br/politica/2020-03-18/
camara-aprova-decreto-de-calamidade-publica-pelo-novo-coronavirus.html
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Militar da Marinha desviava
alimentos da Escola Naval

A Polícia Civil informou que ele era o líder da quadrilha e facilitava a entrada
dos comparsas para efetuar os furtos. O bando já vinha atuando há meses
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

S

uspeitos de integrar uma quadrilha
que desviava alimentos da Escola Naval,
três homens foram presos na madrugada de ontem, no Centro do Rio.
A Polícia Civil informou
que o cabo Alexsandro
Diniz Gonçalves Júnior,
que serve àquela unidade, é o líder do esquema.
Jonathan Messias Araújo
dos Santos e Vagner Moreno Vasconcellos também foram presos por
peculato.
As investigações da
56ª DP (Comendador Soares) apontam que Alexsandro era responsável
por facilitar a entrada de
seus comparsas para efetuar os furtos. O militar
já vinha atuando há meses com essa função no
esquema criminoso.
Os agentes interceptaram os criminosos em
um caminhão frigorífico

Ricardo Cassiano/Agência O Dia

em frente ao terminal de
embarque do Aeroporto
Santos Dumont, no Centro do Rio. Dentro do veículo, os policiais encontraram aproximadamente
uma tonelada de carne
de diversas espécies adquiridas pela Marinha
do Brasil, desviadas do
frigorífico da Escola Naval. O grupo, segundo a
polícia, já vinha atuando
há meses, causando um
prejuízo milionário.
Trabalho de
inteligência
A polícia infrmou ainda que após intenso trabalho de inteligência e
monitoramento, os agentes detectaram a movimentação da quadrilha e
interceptaram os criminosos.
Em nota, a Marinha
afirmou que conseguiu
recuperar o material roubado. Foi instaurado,
segundo a Marinha, um
procedimento administrativo para apurar os
roubos.

Os suspeitos foram surpreendidos por agentes da Polícia Civil no Aeroporto Santos Dumont

Seap impõe uso de luvas e
máscara para advogados
A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio
de Janeiro determinou regras para
a visita de advogados aos presos
nas unidades penitenciárias do
estado. A medida, que começou a
valer ontem, limita os horários e
cada preso só poderá receber a visita de um advogado, que tem de
usar luvas e máscara.O objeitvo é
evitar a disseminação do corona-

vírus no ambiente carcerário.
A regulamentação da entrada
dos advogados nas unidades prisionais está publicada no Diário
Oficial do Estado de ontem. Desde a última sexta-feira, as visitas
de parentes a abrigos e unidades prisionais, inclusive as de
natureza íntima, já tinham sido
suspensas pelo governo do RJ.
Os presos só poderão receber

a visita de um advogado, que
deve ter menos de 60 anos e
não ser gestante. O contato vai
ser feito na sala reservada para
esse atendimento. A visitação
está restrita a dois horários: das
9h às 11h e das 14h às 16h. Essas medidas valem para por 15
dias, podendo sofrer novas alterações, dependendo da situação da
epidemia no estado.

Vendedor de álcool em gel é detido no Rio
Um vendedor ambulante
de álcool em gel, que não
comprovou a procedência
do produto, foi detido por
policiais militares no Centro
do Rio na última terça-feira.
A PM informou que ele confessou que havia misturado
álcool com gel de cabelo.
Ainda de acordo com a
PM, o ambulante vendia o
produto por R$ 40 na Rua
Buenos Aires. Ele tinha
sete frascos de um litro. Os
agentes do 5º BPM (Harmonia) perceberam que o

produto era proveniente de
alguma mistura depois de
despejaram o líquido nas
mãos. A polícia apreendeu
o material e levou o ambulante para a 4ª Delegacia de
Polícia (Centro).
E entre segunda-feira e
terça-feira, a Guarda Municipal já havia apreendido
169 frascos de álcool sem
procedência na Tijuca, na
Zona Norte do Rio, e em
Bangu, na Zona Oeste. Os
produtos estavam em frascos sem identificação e cus-

Divulgação/Polícia Militar

Vendedor cobrava R$ 40
por álcool em gel sem procedência no Centro do Rio
tavam entre R$ 5 e R$ 10.
Os ambulantes foram encaminhados para a 19ª DP
(Tijuca).

PM agarra trio em morro de Belford Roxo
Policiais militares do 39º
BPM prenderam três suspeitos na manhã de ontem
durante incursão no Morro
do Avião, em Nova Aurora,
Belford Roxo. A região tem

sido protagonista nos últimos meses de uma guerra
entre traficantes e milicianos que disputam o controle do território.
Na ação os militare apre-

enderam com os criminosos uma pistola e uma mochila com drogas e rádios
transmissores. A ocorrência foi encaminhada à 54ª
DP, Belford Roxo.

Coronavírus: pedido de prisão domiciliar
para Sergio Cabral é negado pela Justiça
A Justiça Federal negou o pedido da defesa
do ex-governador ddo
Rio, Sérgio Cabral, de
substituição da prisão por
medida alternativa sob
a alegação da pandemia
de coronavírus. A decisão foi assinada pelo juiz
substituto Fabio Souza,
nesta terça-feira, no plantão judiciário do Tribunal
Regional Federal da 2ª
Região (TRF-2).
No documento, a defesa de Cabral alegou “a
existência de crise sanitária e colapso no sistema carcerário do Rio de
Janeiro” provocados pela
pandemia do novo coronavírus. No entanto, o
magistrado entendeu que
ainda não há dados concretos sobre a disseminação do vírus nas unidades
prisionais do estado, em
especial naquela em que
ele está custodiado, no
Complexo de Gericinó,
em Bangu, Zona Oeste da
cidade.
Fábio Souza também
concluiu, em sua decisão,
que “ainda continuam
presentes os pressupostos
em que baseado o decreto
de prisão preventiva”.
Quase 300 anos
de prisão
O ex-governador foi

divulgação

Defesa de Caral alegou ‘a existência de crise
sanitária
condenado pelo tribunal
na Operação Calicute,
desdobramento da Lava
Jato no Rio, à pena de 45
anos e nove meses de reclusão. Ele segue cumprido prisão preventiva, também por determinação
do TRF-2. Além dessa
condenação, Cabral foi
condenado outras doze
vezes e somadas, as penas somam 282 anos de
prisão.
Em razão da pandemia, o TRF-2 e as Seções Judiciárias Rio de
Janeiro e Espírito Santo
estão funcionando em
regime de plantão o dia
29 de março. Até lá, os
prazos processuais e o
atendimento presencial
ficarão suspensos na

primeira e na segunda
instâncias da 2ª Região.
Magistrados e servidores permanecem exercendo trabalho remoto.
O Tribunal Regional Federal – 2ª Região (TRF2) negou na
quarta-feira, 17/3, pedido da defesa Sergio
Cabral, que pretendia a
prevista no Código de
Processo Penal. A norma prevê, dentre outras
medidas, a obrigação
de comparecer periodicamente em juízo, a
proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento domiciliar
no período noturno e
nos dias de folga, quando o réu tenha residência e trabalho fixos
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Áries
Trabalho:
segredos
profissionais
são
trazidos à tona. Você
pode descobrir como
competir melhor com
seus concorrentes. Alguém pode
lhe prestar boas informações sobre
negócios. Finanças: prosperidade
à vista! Amor: procure curtir os
momentos felizes na vida a dois.

Touro
Trabalho: você adora
o lar, mas nessa fase,
vai ter que dispensar
mais tempo as suas
atividades que estão
precisando de maiores cuidados, pois
afinal, elas que sustentam a família.
Finanças: situação razoável. Amor:
procure incentivar harmonia no meio
familiar.

Gêmeos
Trabalho:
procure
refinar
os
seus
contatos profissionais,
optando por qualidade
e não por quantidade.
Finanças: dê prioridade aos negócios
mais lucrativos, já que o seu caixa está
precisando muito de capital. Amor:
tente redescobrir o sentido da palavra
generosidade.

Câncer

Trabalho: as mudanças
nas suas atividades
serão
facilmente
enfrentadas, pois você
gosta de evolução.
Essa é uma fase de aprendizado e de
valorização profissional. Finanças:
prometem prosperidade. Amor: você
tende a refletir sobre a vida a dois ou
a vida familiar.

Leão
Trabalho: você tende
a descobrir meios de
tornar sua atividade mais
produtiva e rendosa. Você
não se contenta com
pouco e deseja crescer mesmo que
tenha que trabalhar muito. Finanças:
possíveis negócios mais lucrativos.
Amor: estimule a harmonia em seu
lar.

Virgem
Trabalho: a sua maior
consciência
acerca
do futuro da sua
atividade pode o levar
a investir pesado no
que acredita que dará
certo. Finanças: você visa crescer
financeiramente, mas saiba que vai
demorar mais do que imagina. Amor:
afetividade é sinônimo de felicidade.

Libra
Trabalho: sua visão
de negócio ser renova
e você percebe que
precisa ser mais flexível
nas negociações para
vender o que produz. Finanças:
chances de aumentar seus recursos
materiais e patrimoniais. Amor: o
romance ficará cada vez mais firme e
duradouro.

Escorpião
Trabalho: nessa fase
você tende a atuar de
maneira individualista.
Cuidado! Você poderá
não dar contas das suas
obrigações e atrasar o seu serviço.
Finanças: essa fase promete que será
melhor que a anterior. Amor: evite
falar da sua vida íntima e evitará
fofocas.

Sagitário
Trabalho: sua atividade
tende
se
expandir.
Articule-se com pessoas
de seu interesse, pois
assim, terá mais chances
de atingir seus objetivos.
Elite social lhe reserva muitas alegrias.
Finanças: muito faro para realizar
bons negócios. Amor: vida familiar
exige maior atenção.

Capricórnio
Trabalho: não é hora de
sair da zona de conforto
para correr atrás de
negócios
arriscados.
Não se deixe levar por
propostas fantásticas, pois elas são boas
só na imaginação. Lazer: é hora de se
divertir e relaxar. Finanças: situação
estável. Amor: romance em alta.

Aquário
Trabalho: mantenha
a determinação na
sua atividade e irá
colher os frutos da
persistência no seu
negócio ou serviço.
Finanças: promete prosperidade.
Lazer: opte por diversão na hora de
folga. Amor: se você não conquistou a
pessoa amada, saiba que vai conseguir!

Peixes
Trabalho: não consigo
é uma frase que não
existe no dicionário das
pessoas
vencedoras!
Não desista de seus
objetivos e irá longe! Finanças: pense
positivo e atrairá negócios mais
lucrativos, mas não esqueça de agir,
viu? Amor: românticas conquistas
estão no ar!

quintA-FEIRA, 19 de MARÇO de 2020

Evite sair de casa.

É tempo de
conscientização!
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 002/2020
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às
10 horas, do dia 31 de março de 2020 através do Portal eletrónico
de licitação do Banco do Brasil (www.licitações.com.br ), licitação
nº 002/2020 na modalidade Pregão Eletrónico, tipo menor preço,
objetivando AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
AO AR LIVRE PARA CONTEMPLAR OS BAIRROS DE FÁTIMA,
PARQUE MARIANA, JARDIM DAS ACÁCIAS E SANTO ANTÔNIO,
para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
conforme especificações contidas no edital e seus anexos que é
parte integrante do Processo Administrativo nº 507/2020. O Edital
poderá ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. através do portal eletrônico do
Banco do Brasil acima citado., Para retirada do edital na Secretaria
de Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer:
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$
72.200,00 (setenta e dois mil e duzentos reais)
Porto Real, 18 de março de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS

seis centavos)
Solicito emissão de empenho.
Porto Real, 18 de março de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4264/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art.
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 019/2020 que objetiva
a AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO
E BOM FUNCIONAMENTO DOS TRATORES DA SMDRAPA,
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO no processo administrativo 4264/2019, à
empresa:
Empresa: LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.035.519/0001-85
Valor de R$ 5.240,40 (cinco mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos)
Solicito emissão de empenho.
Porto Real, 18 de março de 2020
AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO
Rodolpho Guimarães Salles
Pregão Eletrônico 003/2020
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural,Agricultura, PecuáO Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal de
ria e Abastecimento
Licitações Compras e Contratos torna público que realizará às 14
horas, do dia 31 de março de 2020 através do Portal eletrónico de
AVISO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO
licitação do Banco do Brasil (www.licitações.com.br ), licitação nº Nos jornais Diário do Vale e Hora H do dia 13 de março de 2020
003/2020 na modalidade Pregão Eletrónico, tipo menor preço, ob- Onde se lê:
jetivando AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR PROCESSO 1499/2019
LIVRE PARA IMPLANTAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, para aten- Leia-se:
der a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER conforme PROCESSO 1499/2020
especificações contidas no edital e seus anexos que é parte intePorto Real, 18 de março de 2020
grante do Processo Administrativo nº 2220/2019. O Edital poderá
Luiz Fernando Curty Jardim
ser retirado no portal oficial do município no endereço eletrônico
Secretário Municipal de Saúde
https://www.portoreal.rj.gov.br. através do portal eletrônico do Banco do Brasil acima citado., Para retirada do edital na Secretaria de EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2020
Licitações Compras e Contratos os interessados deverão trazer: 01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e 02 - CONTRATADO: L.A. Marassi Mercearia Ltda EPP
documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 03 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93
Porto Real, 18 de março de 2020.
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03-15.01.00-08-244-0021CARLOS JOSÉ DA SILVA
2.062-3.3.90.30.00-1.311.0000-032/2020 Ficha 006
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E CON- 06 - NOTA DE EMPENHO: 032/2020
TRATOS
07 - VALOR GLOBAL: R$ 115.210,89 (cento e quinze mil, duzentos
e dez reais e oitenta e nove centavos)
HOMOLOGAÇÃO
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8517/2019
PROCESSO 6162/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 10 - DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2020
43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93, ADJUDICO E
CREUSA PEREIRA MARTINS MOTHÉ
HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade TO- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS
MADA DE PREÇOS n° 004/2020 que objetiva a CONTRATAÇÃO
HUMANOS E HABITAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
UNIDADE DE COLETA DE SANGUE PARA ATENDIMENTOS AS EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2020
NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, À 01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
RUA PROJETADA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, atendendo a 02 - CONTRATADO: Vinaque Comércio de Alimentos Ltda
solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) 03 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
no processo administrativo 6162/2019, à empresa:
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93
Empresa: D R A NETWORK DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO 05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03-15.01.00-08-244-0021LTDA ME
2.062-3.3.90.30.00-1.311.0000-033/2020 Ficha 006
CNPJ: 08.693.964/0001-74
06 - NOTA DE EMPENHO: 033/2020
Valor de R$ 302.027,06 (trezentos e dois mil, vinte e sete reais e 07 - VALOR GLOBAL: R$ 19.661,37 (dezenove mil, seiscentos e

sessenta e um reais e trinta e sete centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8517/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2020
CREUSA PEREIRA MARTINS MOTHÉ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS
HUMANOS E HABITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Distribuidora de Cestas Vassouras Ltda
03 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03-15.01.00-08-244-00212.062-3.3.90.30.00-1.311.0000-034/2020 Ficha 006
06 - NOTA DE EMPENHO: 034/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 6.023,46 (seis mil, vinte e três reais e
quarenta e seis centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8517/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses
10 - DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2020
CREUSA PEREIRA MARTINS MOTHÉ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS
HUMANOS E HABITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Comal Construtora Ltda
03 - OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação e sinalização da Avenida André Luiz, Centro - Porto Real
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-451-00101.058-4.4.90.51.00-1.530.4000-358/2020 Ficha 098
06 - NOTA DE EMPENHO: 358/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 417.800,81 (quatrocentos e dezessete
mil, oitocentos reais e oitenta e um centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7851/2019
09 - PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias a partir da ordem de execução
10 - DATA DA ASSINATURA: 26 de março de 2020
Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real.
02 - CONTRATADO: Comal Construtora Ltda
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de drenagem, pavimentação em blocos intertravados, sinalização viária, colocação de meio fio, execução de calçada
e praça em concreto com jardineiras elevadas, piso de alerta para
pessoas portadoras de necessidades especiais, postes de iluminação e bancos na servidão situada entre as Ruas 13 e 14, no Loteamento Jardim das Acácias
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-451-00101.058-4.4.90.51.00-1.530.4000-359/2020 Ficha 098
06 - NOTA DE EMPENHO: 359/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 99.913,75 (noventa e nove mil, novecentos e treze reais e setenta e cinco centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8346/2019
09 - PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias a partir da ordem de execução
10 - DATA DA ASSINATURA: 26 de março de 2020
Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA Conceder a servidora, LIVIA DIAS DE LANA, Chefe do processo nº. 278/2020, a contar de 01.04.2020.
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO Departamento de Processo Legislativo, 30 (trinta) dias de
CONFERIDAS POR LEI,

férias correspondente ao período de 2018/2019, conforme PORTARIA N.° 068, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
processo nº. 355/2020, a contar de 01.04.2020.

Conceder ao servidor, MATHEUS DE SÁ ALVES MACHADO,
Assessor Administrativo Parlamentar, 30 (trinta) dias de férias

RESOLVE:

PORTARIA N.° 067, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

correspondente ao período de 2018/2019, conforme processo

Conceder ao servidor, MANOEL PEREIRA DA SILVA nº. 326/2020, a contar de 01.04.2020.
SOBRINHO FILHO, Assessor Parlamentar, 30 (trinta) dias
PORTARIA N.° 066, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

de férias correspondente ao período de 2018/2019, conforme PORTARIA N.° 069, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Conceder a servidora, ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA,

ATOS OFICIAIS

quintA-FEIRA, 19 de MARÇO de 2020

9

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente PORTARIA N.° 076, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data

ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 263/2020, a Conceder a servidora, DAIANE DE SOUZA MOREIRA DOS de sua publicação.
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ANJOS, Assessor do Serviço de Patrimônio, 30 (trinta) dias

contar de 01.04.2020.

de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme
PORTARIA N.° 070, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu, 18 de março de 2020

processo nº. 359/2020, a contar de 16.04.2020.

Conceder ao servidor, JOSÉ ROCHA JORDÃO, Diretor da
Contabilidade, 30 (trinta) dias de férias correspondente ao PORTARIA N.° 077, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
período de 2019/2020, conforme processo nº. 273/2020, a Conceder ao servidor, PETER RODRIGUES TEIXEIRA

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

LEITE, Assessor de Comunicação Social, 30 (trinta) dias de

contar de 01.04.2020.

férias correspondente ao período de 2018/2019, conforme
PORTARIA N.° 071, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

LEI Nº 4.890 DE 17 DE MARÇO DE 2020.

processo nº. 262/2020, a contar de 16.04.2020.

Conceder a servidora, FABIANA SANTOS CONSTANTINO

ORIUNDA DO PROJETO DE LEI Nº

MARTINS, Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias

Nova Iguaçu, 18 de março de 2020.

correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo

FELIPE RANGEL GARCIA

139/2019
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Presidente

nº. 333/2020, a contar de 01.04.2020.
PORTARIA N.° 072, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Muda a denominação da Alameda São Bernardo, situada no

Conceder ao servidor, EDUARDO SIMOES LOURENÇO,

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.705/2020. bairro Km 32, para Alameda Vereadora Vilma Aguazul.

Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente

ORIUNDO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 332/2020, a

22/2020.
Autor: Vereador Eliege Alves Borges – LI SÓ ALEGRIA

contar de 01.04.2020.
Aprova as contas da Administração Financeira do Poder ExePORTARIA N.° 073, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

cutivo do Município de Nova Iguaçu, referentes ao Exercício de FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUA-

Conceder ao servidor, RAFAEL DE MESQUITA DOMINGOS, 2018, de responsabilidade do Senhor Rogério Martins Lisboa. ÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU E
EU NOS TERMOS DO § 7º, DO ARTIGO 71, DA LEI ORGÂNI-

Assessor Legislativo, 30 (trinta) dias de férias correspondente

ao período de 2019/2020, conforme processo nº. 331/2020, a Autoria: Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Fi- CA MUNICIPAL, PROMULGO A SEGUINTE LEI:
contar de 01.04.2020.

nanceira e Tomada de Contas.

PORTARIA N.° 074, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUA- Aguazul, a Alameda São Bernardo, situada no bairro Km 32,

Art. 1º Passa a ser denominada Alameda Vereadora Vilma
Conceder a servidora, LENI CORSINO DOS SANTOS ÇU/RJ, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU CEP: 26298-608, Nova Iguaçu/ RJ.
CORREA, Assessor de Controle Legislativo, 30 (trinta) dias E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 2º A Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu deverá providen-

de férias correspondente ao período de 2019/2020, conforme

ciar placa de identificação com a nova denominação da rua.
Art. 1º Considerando as informações contidas no Parecer Art. 3º A Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu deverá comu-

processo nº. 351/2020, a contar de 16.04.2020.

aprovado pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscaliza- nicar os termos da presente Lei ao Cartório de Registro de
PORTARIA N.° 075, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

ção Financeira e Tomada de Contas e o exame do processo Imóveis competente, bem como à Light, à CEDAE, Correios e

Conceder ao servidor, RAFAEL DOS SANTOS LIMA, Assessor TCE nº 207.884-0/2019 pelos vereadores, ficam aprovadas as demais concessionárias de serviços públicos.
Especial do Gabinete da Presidência, 30 (trinta) dias de férias contas da administração financeira do município de Nova Igua- Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
correspondente ao período de 2019/2020, conforme processo çu referentes ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do
FELIPE RANGEL GARCIA

senhor Rogério Martins Lisboa.

nº. 352/2020, a contar de 16.04.2020.

Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso de
suas atribuições conferidas pela Legislação em vigor

PORTARIA Nº 019 DE 18 DE MARÇO DE 2020
leia-se: CAMILLA COELHO SANTOS.
NOMEAR, a contar de 12/03/2020, CAROLINA TAVARES •
BARBOSA, no Cargo em Comissão de Sub-Procurador Geral,
RESOLVE Símbolo D1, da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Na PORTARIA Nº 013 de 17 de março de 2020, publicada em
18/03/2020,
Belford Roxo, conforme processo n°00387/2020.
•
onde se lê: LEONIDIA DA SILVA LUIS VIANA,
PORTARIA Nº 017 DE 18 DE MARÇO DE 2020
NOMEAR, a contar de 01/03/2020, no Cargo em Comissão de ERRATAS:
•
leia-se: LEONIDIA DA SILVA LUIZ VIANA.
Assessor de Comissão Legislativa, Símbolo ACL, da Estrutura Na PORTARIA Nº 010 de 17 de março de 2020, publicada em
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, os nomes listados 18/03/2020,
Na PORTARIA Nº 014 de 17 de março de 2020, publicada em
•
onde se lê: LETICIA ANDRADE MACHADO,
abaixo, conforme processo n°00381/2020.
18/03/2020,
•
onde se lê: WILTON NUNES MARTINS,
•
leia-se: LETICIA MACHADO ANDRADE.
ANDREA DA ROCHA MARTINS
ALEXANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA
•
leia-se: WELTON NUNES MARTINS.
Na PORTARIA Nº 012 de 17 de março de 2020, publicada em
MARIA ERISLANE ALVES DE SOUSA
18/03/2020,
Publique-se e Cumpra-se
•
onde se lê: ACACIO ISIDORO DE LIMA,
PORTARIA Nº 018 DE 18 DE MARÇO DE 2020
Belford Roxo, 18 de Março de 2020.
NOMEAR, a contar de 01/03/2020, JOSE IZAQUIEL PEREIRA,
leia-se: ACÁCIA ISIDRO DE LIMA.
no Cargo em Comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo AG, •
NELCI PRAÇA
da Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, os
Presidente
nomes listados abaixo, conforme processo n°00386/2020.
•
onde se lê: CAMILA COELHO DOS SANTOS,

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 R O X O
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
18 DE MARÇO DE 2020. PUBLICADO EM 19/03/2020 – CÓD-PMBR 053.

SEMFA

SEMFA

05.01.28.846.102.0.002

3.3.90.92.00

00

3.062.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.367.025.2.042

3.3.90.39.00

05

2.300.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.367.025.2.042

3.3.90.39.00

15

9.000.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.048.2.007

3.3.90.30.00

16

120.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.048.2.007

3.3.90.39.00

16

1.300.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.048.2.007

4.4.90.52.00

16

1.000.000,00

DECRETO N° 4.859, DE 18 DE MARÇO DE 2020

SEMUS

FMS
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16

90.000,00

Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 19.553.000,00 (De-

SEMUS

FMS

08.01.10.302.028.2.010

4.4.90.52.00

16

800.000,00

zenove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais), para reforço das dotações

SEMUS

FMS

08.01.10.305.050.2.014

3.3.90.30.00

16

160.000,00

consignadas no orçamento vigente.

SEMUS

FMS

08.01.10.305.050.2.014

3.3.90.92.00

16

120.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.306.047.2.015

3.3.90.30.00

16

20.000,00

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições,

SECOM

SECOM

45.01.04.131.081.2.083

3.3.90.39.00

00

300.000,00

com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março

CASA CIVIL

CASA
CIVIL

47.01.04.122.001.2.107

4.4.90.52.00

00

11.000,00

de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal

SEMDEC

SEMDEC

54.01.06.182.074.2.049

3.3.90.36.00

00

10.000,00

1.606 de 03 de janeiro de 2020;

SMOCAP

SMOCAP

73.01.15.451.086.1.035

4.4.90.51.00

00

1.260.000,00

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 19.553.000,00 (Dezenove

Anexo II

milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais), para atender à programação cons-

Em R$

tante do Anexo I deste Decreto;

ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-

SEMFA

SEMFA

05.01.28.846.102.0.002

3.3.90.91.00

00

rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto,

SEMFA

SEMFA

05.01.28.846.102.0.002

4.6.90.71.00

00

783.000,00

conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.1.90.11.00

15

9.000.000,00

17 de março de 1964;

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.3.90.30.00

05

2.300.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as

SEMUS

FMS

08.01.10.301.030.1.001

4.4.90.51.00

12

1.000.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.302.027.2.009

3.3.90.39.00

16

1.920.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.302.028.2.010

3.3.90.39.00

16

1.690.000,00

SMCT

SMCT

24.01.04.126.006.2.027

4.4.90.52.00

00

100.000,00

SEMOSP

SEMOSP

38.01.06.181.032.2.047

3.3.90.93.00

00

160.000,00

disposições em contrário.
Anexo I
Em R$
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ANULAÇÃO
2.600.000,00
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais
de de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou “shopping center”, centro comercial e estabelecimentos

PEIXE COM AÇAÍ
Arroz doce
Ingredientes

Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
500
g de arroz/
3 li-/
/ pimenta
a gosto
tros
de
leite/
250
g
1 xícara de farinha
de
açúcar/
6
gede trigo / 1 xícara
mas
de ovo/
Cane-/
de ovos
batidos
la/
Erva
doce
1 xícara de farinha
de rosca / óleo
quente
fritar /
Modo para
de preparo
500 g de polpa de
açaí
Lave o arroz e ponha para cozinhar
Modo
de preparo
com
2 litros
de leite.
Em separado, bata
as gemas
com de
o
Corte
os filés
açúcar
e gurjões
1 litro de
peixe
em
e
leite, pondo-os
a
tempere-os
com sal
ferver
durante
5
mie pimenta a gosto
nutos.
Disponha
a farinha
Junte
então
o arroz
de
trigo,
os ovos
e
e
a
erva-doce,
fera farinha de rosca
vendo
ainda até seter
em
recipientes
o ponto de papa.
parados
Sirvaseguida,
em tigelas,
Em
passe
polvilhando
cada
pedaçocom
de
canela
moída.
peixe
na
farinha de
trigo, nos ovos e na
farinha de rosca,
nesta ordem
Aqueça bem uma
frigideira ou panela
com
óleo refogado
e frite os
Camarão
pedaços até que
estejam dourados
À parte,
bata a polIngredientes
pa de açaí no liquidificador até que
forme
um creme
1/2 xícara
(chá) de
Transfira
a polpa3
coentro picado/
batida
para
o recicolheres
(sopa)
de
piente
em
que será
suco de
limão/
3 toservida
ou despeje
mates médios
sem
sobre
o
peixe
frito
sementes, cortados
em quartos/ 1 pimentão vermelho
médio sem sementes, cortado em
pedaços
grandes/
FILÉ DE MERLUZA
COM
1 colher (sopa) de
BATATAde
AO FORNO
extrato
tomate/
1/2 xícara (chá) de
azeite
de oliva/ Sal
Ingredientes
a gosto/ 2 kg de
camarões médios
e lim8sem
filés casca
de merluza
pos/
1
xícara
4 batatas cruas(chá)
(em
de creme
decasca)
leite
rodelas,
sem
1 pimentão (cortado em rodelas)
Modo de preparo
2 tomates (cortados em rodelas - as
sementes
ficam
à
No copo do
liquidipreferência)
ficador coloque co1
cebola
entro,
suco (cortada
de limão,
em
rodelas)
tomates, cebola, piMolho
tomate
mentão, de
extrato
de
de
boa
qualidade
tomate, azeite, sal,
Orégano
bata até obter uma
Azeite
untar
mistura para
homogênea.
Coloque em uma
panela,
ao fogo
Modo leve
de preparo
brando e cozinhe por
cerca de 10 minutos
ou até obter
Tempere
os um
filéscreà
me
espesso.
seu gosto e reserve
Enquanto
isto, colopor
10 minutos
que
água
em uma
Unta um refratário
panela,
com azeite tempere
e faça
com suco
de limãode
a
uma
camada
gosto.
batata, em seguida
Deixe ferver
emsobre
fogo
arrume
os filés
alto,
junte os camaa
batata
rões,
aferventea por
Acrescente
ce-1
minuto,
tire
do
fogo
e
bola, o tomate, o
escorra.
pimentão, orégano
Acrescente
ao molho
a
gosto, regue
com
e
cozinhe
por
5 minuo molho de tomate
tos ou
até ficarem ro(1/2
lata)
sados. com o resCubra
Junte das
o creme
tante
batatasde
leite,
misture
deixe
Cubra com epapel
aquecer bem.
alumínio
e leve ao
Tire
do
fogo,
forno alto até passe
que
parabatatas
um pratofiquem
de seras
vir e leve à mesa.
macias

DECRETO N° 4.860, DE 18 DE MARÇO DE 2020

sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis congêneres, com redução em 30% (trinta) do horário do

Decreta a situação de emergência no Município de

de responsabilização contratual em caso de omissão funcionamento.

Belford e adota medidas visando o enfrentamento da

que resulte em prejuízo à Administração Pública.

propagação decorrente do coronavírus (COVID-19) e

§ 7º - O descumprimento dos preceitos deste artigo V - frequentar piscinas em ambientes abertos ao pú-

dá outras providências.

classifica-se como falta gravíssima para fins discipli- blico;
nares.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, com base

Parágrafo único - A presente recomendação não se apli-

nos poderes emanados da Constituição da Repúbli- Art. 3º - O servidor público deverá exercer suas funções ca aos supermercados, farmácias e serviços de saúde,
ca Federativa do Brasil, da Constituição do Estado laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas como: hospital, clínica, laboratório e estabelecimentos
do Rio de Janeiro e da Lei Orgânica do Município de do órgão de lotação, em trabalho remoto - regime de congêneres, em funcionamento no interior dos estabeBelford Roxo ,

trabalho remoto, desde que observada a natureza da lecimentos descritos no presente inciso.
atividade, mediante a utilização de tecnologia de infor-

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e de- mação e de comunicação disponíveis.

Art. 6º - Determino a redução em 50% (cinquenta por

ver do Município de Belford Roxo, garantido mediante

cento) da capacidade de lotação e, quando possível

políticas sociais e econômicas que visem à redução do § 1º - ficam dispensados de comparecimento ao local com janelas destravadas e abertas de modo que haja
risco de doença e de outros agravos e ao acesso uni- de trabalho os servidores com 60 (sessenta) anos ou plena circulação de ar, de ônibus e vans.
versal e igualitário às ações e serviços para sua promo- mais de idade;
ção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196
e 197 da Constituição da República.

§ 1º - O Secretário Segurança Pública e Mobilidade
§2º - ficam dispensados de comparecimentos ao local Urbana deverá expedir ato próprio com a regulamen-

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento inte- de trabalho as servidoras gestantes;

tação da restrição de que trata o presente Decreto,

gral, universal e igualitário no Sistema Único de Saú-

em conformidade com as diretrizes da Secretaria de Es-

de (SUS), que compreendem as ações de proteção e §3º - o funcionamento dos órgãos da Administração tado de Segurança.
recuperação de saúde individual e coletiva, conforme será de 10(dez) horas até 16(dezesseis) horas para
preceitos normativos;

minimizer os riscos decorrentes do deslocamento em § 2º - Os táxis deverão trafegar com janelas destravadas

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta- horário de pico;

e abertas de modo que haja plena circulação de ar.

ção, no Município de Belford Roxo, da Lei Federal nº
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfren- §4º - Ficam excluídas do §3º as seguintes secretarias:

Art. 7º - Fica proibido o uso do passe livre de estudan-

tamento da emergência de saúde pública decorrente I - Secretaria Municipal de Saúde;

tes, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

do “coronavírus” responsável pelo surto de 2019;

II- Secretaria Municipal de Obras e Captação de Re-

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de novem- cursos;

Art. 8º - As Secretarias Municipais e os demais ór-

bro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de Emer- III – Secretaria Municipal de Conservação;

gãos integrantes da Administração Pública poderão

gência em Saúde Pública de Importância Nacional - ES- IV – Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Ur- expedir atos infralegais para regulamentar o presente
PIN e a Declaração de Emergência em Saúde Pública bana; e

Decreto, nos limites de suas atribuições, principalmen-

de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de V - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobi- te, no que tange ao funcionamento dos órgãos e entida2020;

lidade Urbana.

des públicos e o regime de trabalho de seus agentes.

CONSIDERANDO as medidas de emergência em saú- §4º - A autoridade superior em cada caso deverá expedir
de pública de importância nacional e internacional, ou ato de regulamentação do trabalho remoto em atenção Art. 9º - Determino a avaliação da suspensão total ou
seja, as situações dispostas no Regulamento Sanitá- à manutenção da continuidade e essencialidade das parcial do gozo
rio Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº atividades da Administração Pública.

de férias dos servidores públicos da

Secretaria Municipal de Saúde.

10.212, de 30 de janeiro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro §5º - Poderá, ainda, a autoridade superior conceder Art. 10 - As pessoas jurídicas de direito privado, incluinde 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a antecipação de férias ou flexibilização da jornada com do microempreendedores individuais, que prestam serDeclaração de Emergência em Saúde pública de Im- efetiva compensação.

viços à população em geral deverão observar as boas

portância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção

práticas recomendadas pela Organização Mundial da

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), especial- §6º - As reuniões administrativas serão preferencialmente Saúde e, ainda, realizar rotina de assepsia para desinmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS; não presenciais utilizando-se dos meios tecnológicos fecção de torneiras, maçanetas, banheiros e de suas
e

de informação e de comunicação disponíveis.

CONSIDERANDO o estado de exceção em decorrência

dependências,
mento

além

de

disponibilizar

equipa-

de proteção individual e antissépticos à base

da emergência de saúde pública decorrente do “corona- Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de álcool para uso do público em geral.
vírus” (COVID-19);

de resguardar o interesse da coletividade na prevenDECRETA: ção do contágio e no combate da propagação do Art. 11 – Em caso de descumprimento das medi-

Art. 1º - Este Decreto estabelece medidas temporárias coronavírus, (COVID-19), determino a suspensão, pelo das

previstas neste Decreto, as autoridades compe-

de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emer- prazo de 15 (quinze) dias, das seguintes atividades:

tentes devem apurar as eventuais práticas de infrações

gência em saúde pública de importância internacional,

administrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal

decorrente do novo coronavírus, vetor da COVID-19,

I

- realização de eventos e atividades com a presen- nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime

bem como reconhece a situação de emergência no âm- ça de público, ainda que previamente autorizadas, que previsto no artigo 268 do Código Penal.
bito do Município de Belford Roxo.

envolvem aglomeração de pessoas, tais como: evento
desportivo, show, salão de festa, casa de festa, feira, Art. 12 – Para o atendimento da situação prevista neste

Art. 2º - Qualquer agente público, não importando evento científico, comício, passeata e afins;

decreto, ficam autorizadas as seguintes medidas:

a qualidade da natureza jurídica do vínculo com o

I-

Município

de

Belford

Roxo que apresentar febre

II

- atividades coletivas de cinema, teatro e afins;

ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta,
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar

requisição de bens imóveis, móveis e semo-

ventes de propriedade particular, inclusive, de pessoas
jurídicas, assegurada ao proprietário indenização ulte-

III

- visita a pacientes diagnosticados com o CO- rior, se houver dano, nos moldes do artigo 5º, XXV da

e batimento das asas nasais) passa a ser considerado VID-19, internados na rede pública ou privada de saú- Constituição Federal;
um caso suspeito e deverá adotar o protocolo de aten- de;

II-

dimento específico a ser informado por ato infralegal a
ser expedido pelo Secretário Municipal de Saúde de-

requisição de serviços particulares, principal-

mente, os relacionados à saúde, assegurada ao proIV

- aulas, sem prejuízo da manutenção do prietário indenização ulterior, se houver dano, nos mol-

Belford Roxo em 24 (vinte e quatro horas), após a expe- calendário recomendado pelo Ministério da Educação, des do artigo 5º, XXV da Constituição Federal;
dição do presente Decreto.

nas unidades da rede pública e privada de ensino, in- III-

ocupação temporária de bens particulares

clusive nas unidades de ensino superior, sendo certo, para fins de realização de obras públicas necessárias
§ 1º - Considera-se agente público, para os efeitos do que o Secretário de Educação do Município de Belford ao atendimento do presente decreto;
presente decreto, quem, embora transitoriamente ou Roxo em 15 (quinze) dias , ato infralegal para regula- IV-

dispensa de licitação, nos termos do art. 24,

sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função mentar as medidas de que tratam o presente Decreto;

IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e do art. 4º

pública.

da Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020.
V

- curso do prazo processual nos processos admi-

§ 2º - Equipara-se a agente público, para os efeitos nistrativos, incluindo, os fiscais, perante a Adminis- Art. 13 - Este Decreto entra em vigor a contar da sua
do presente decreto, quem exerce cargo e quem tração Pública do Município de Belford Roxo, bem publicação e tem seu prazo de vigência limitado ao disexerce função, não importando o vínculo, em empresa como, o acesso aos autos dos processos físicos;

posto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º, bem como do artigo

prestadora de serviço contratada ou conveniada para a

8º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

execução de atividade da Administração Pública.

VI

- circulação de linha intermunicipal de ônibus com

origem em Município com circulação do vírus confirma§ 3º - Os agentes das concessionárias, permissionárias da ou situação de emergência decretada.
ou autorizadas de serviço público municipal submetemse ao presente decreto.

Belford Roxo, 18 de março de 2020
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 5º - De forma excepcional, com o único objetivo
de resguardar o interesse da coletividade na preven- DECRETO N° 4.861, DE 18 DE MARÇO DE 2020

§ 4º - Todos os agentes políticos do Poder Executivo do ção do contágio e no combate da propagação do Dispõe sobre a intervenção, na modalidade de requisiMunicípio de Belford Roxo submetem-se ao presente coronavírus, (COVID-19), recomendo, pelo prazo de ção, na Casa de Saúde e Maternidade Quinze de Agosdecreto.

15 (quinze) dias, as seguintes restrições:

§ 5º - Nas hipóteses do caput deste artigo, qualquer

I

to Ltda (Casa de Saúde Nossa Senhora da Gloria de
Belford Roxo), VISANDO À MANUTENÇÃO DA ASSIS-

- funcionamento de bares, restaurantes, lancho- TÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE

agente público, incluindo os políticos, mencionado netes e estabelecimentos congêneres com capacidade Belford Roxo diante do enfrentamento da propagação
neste decreto, deverá entrar em contato com a de lotação restringida a 30% (trinta por cento) da sua decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19)
Administração Pública para informar a existência de lotação, com normalidade de entrega e retirada de alisintomas.

mentos no próprio estabelecimento;
II

- fechamento de academia, centro de ginásti- poderes emanados da Constituição da República Fede-

§ 6º - Os gestores dos contratos de prestação de ca e estabelecimentos similares;
serviços deverão notificar as empresas contratadas

III

O Prefeito do Município de Belford Roxo, com base nos
rativa do Brasil, da Constituição do Estado do Rio de Ja-

- fechamento de “shopping center”, centro co- neiro e da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro,

quanto à responsabilidade destas em adotar todos mercial e estabelecimentos congêneres.
os meios necessários para conscientizar seus agentes

IV

- funcionamento de bares, restaurantes, lan- CONSIDERANDO que Casa de Saúde e Maternidade

quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessida- chonetes e estabelecimentos congêneres no interior de Quinze de Agosto Ltda (Casa de Saúde Nossa Senho

ATOS OFICIAIS

quintA-FEIRA, 19 de MARÇO de 2020
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Lombo de vitela
assado
Ingredientes
800g de lombo de
vitela/ 1 cenoura/
1 cebola/ 1/2 alho
poró/ 1 talo de salsão/ 1 colher (sopa)
de farinha de trigo/
1/2 litro de caldo
de carne/ 1/2 taça
de vinho branco/
1/2 copo de creme
de leite azedo (creme de leite com limão)/ Noz moscada/ Folha de sálvia/
1 ramo de alecrim/
Páprica picante/ 4
colheres (sopa) de
azeite/ Sal

Modo de preparo
Aqueça
o
azeite numa panela e
doure o lombo inteiro.
Lave e raspe a cenoura, limpe o salsão e o alho poró,
descasque a cebola e corte-os em rodelas finas.
Quando a carne
estiver bem dourada,
acrescente
os legumes (exceto algumas rodelas
de salsão e cenoura), as especiarias,
o vinho, o caldo
e, para terminar, 1
colher (sopa) de
farinha de trigo dissolvido no caldo do
cozimento.
Tempere com sal e
as ervas aromáticas, lavadas e escorridas.
Continue o cozimento por 1 hora.
Retire o lombo e
mantenha-o em local aquecido.
Abaixe o fogo e
deixe reduzir o molho.
Bata-o no liquidificador, adicione o
creme de leite e
misture.
Fatie o assado e sirva-o regado com o
molho e decorado
com as rodelas de
cenoura e salsão.

ra da Gloria de Belford Roxo) é o principal hospital do CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
município.

devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em

redução do risco de doença e de outros agravos e ao disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muacesso universal e igualitário às ações e serviços para nicipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em

tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo

sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11,
artigos 196 e 197 da Constituição da República.
da Secretaria Municipal de Educação.

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, SITUA-

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento inte- RAFAEL GONÇALVES DRUMONT
gral, universal e igualitário no Sistema Único de Saú- ANDRESSA SANTOS NASCIMENTO

1013 - BELFORD ROXO - RJ. Podem participar do Pro-

conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteCONSIDERANDO que a saúde é direito de todos PORTARIA Nº1193/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO riores alterações, realizará licitação em atendimento as
e dever do Município de Belford Roxo, garantido DE 2020.
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Promediante políticas sociais e econômicas que visem à Exonerar, a contar de desta data, com fundamento do jetos e Captação de Recursos e Convênios da PrefeiOBRA DE REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO
DA NA AV RETIRO DA IMPRENSA - VILA MEDEIROS
cesso licitatório todas as empresas do ramo pertinen-

de (SUS), que compreendem as ações de proteção e

te ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTUrecuperação de saúde individual e coletiva, conforme PORTARIA Nº1194/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO RA: 06 de Abril de 2020 às 10:00 horas. PROCESSO:
preceitos normativos;
DE 2020.
52/000070/2020.
CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta- Nomear, a contar de desta data, com fundamento do Maiores informações e retirada do Edital na Sala de
ção, no Município de Belford Roxo, da Lei Federal disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni- reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,
nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o 4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21)
enfrentamento da emergência de saúde pública cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sádecorrente do “coronavírus” responsável pelo surto;

CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
bados, domingos e feriados, mediante entrega de 02
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de AGATHA CHRISTIAN DE SOUZA DA SILVA
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e
novembro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de LUCIANNA DA SILVA DE SANTANA DO NASCIMEN- o carimbo com CNPJ da empresa interessada.
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional TO.
JERONIMO CORREIA RAMOS
- ESPIN e a Declaração de Emergência em Saúde

Presidente da CPLMS

Pública de Importância Internacional OMS em 30 de PORTARIA Nº1195/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO
janeiro de 2020;
DE 2020.
CONSIDERANDO as medidas de emergência em saú- Exonerar, a contar de desta data, com fundamento do
de pública de importância nacional e internacional, ou disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muniseja, as situações dispostas no Regulamento Sanitário cipal, CAROLINA TAVARES BARBOSA, do cargo em

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE
BELFORD ROXO – FUNBEL
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01 DE 18 DE MARÇO DE

Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº comissão de Assessor Estratégico de Gestão Educa10.212, de 30 de janeiro de 2020;
cional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal de EduCONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de feverei- cação.
ro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre

2020
A Presidente da Fundação de Desenvolvimento Social

de Belford Roxo, no uso das atribuições que lhe são
a Declaração de Emergência em Saúde pública de PORTARIA Nº1196/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO conferidas e regimentais;
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da DE 2020.
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), Nomear, a contar de desta data, com fundamento do Considerando a Declaração de Emergência em Saúde
especialmente a obrigação de articulação dos gestores disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu- Pública de Importância Internacional pela Organização
do SUS como competência do Centro de Operações de nicipal, VITOR HUGO SOARES AUNI, para exercer o Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a recente
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);
cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de
o artigo 5º, XXV , da Constituição da República;

Educacional, símbolo AEG, na Secretaria Municipal de Saúde / OMS no que tange ao coronavírus - Covid-19;

CONSIDERANDO o artigo 3º, VII da lei 13.979, de 6 de Educação.
fevereiro de 2020;

Considerando o Decreto Estadual no 46.970 de 13 de
março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias

o requerimento do Secretário de Saúde do Município de PORTARIA Nº1197/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO de prevenção ao contágio e de enfrentamento da proBelford Roxo;
DE 2020.
pagação decorrente do novo coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO o estado de exceção e calamida- Nomear, a contar desta data, com fundamento do disde em decorrência da emergência de saúde pública posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, Considerando o Decreto Municipal no 4.856, de 13 de
decorrente do “coronavírus” (2019-nCoV);
BRUNA REGINA DUARTE DA COSTA, do cargo em março de 2020, que dispõe sobre a criação do Comitê
DECRETA comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da de Prevenção e Enfrentamento ao coronavírus (COArt. 1º - Fica decretada a intervenção na modalidade de Secretaria Municipal de Educação.
requisição, na Casa de Saúde e Maternidade Quinze de

VID-19) e as medidas para enfrentamento da emergên-

cia de saúde pública de importância internacional deAgosto Ltda (Casa de Saúde Nossa Senhora da Gloria PORTARIA Nº1198/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO corrente do coronavírus; Considerando a lei no 13.979,
de Belford Roxo), VISANDO À MANUTENÇÃO DA AS- DE 2020.
de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas
SISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO MUNICÍPIO Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- para enfrentamento da emergência de saúde pública
DE Belford Roxo diante do enfrentamento da propaga- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, de importância internacional decorrente do coronavírus
ção decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19)
CHARLES PINHEIRO RAMOS, para exercer o cargo responsável pelo surto de 2019;
Art. 2º - Conforme definido pelo Secretário de Saúde em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10,
RESOLVE:
do Município de Belford Roxo, na presente data, a na Secretaria Municipal de Educação.
I – Deverão exercer suas funções laborais, preferencialrequisição alcança 50 (cinquenta) leitos.

mente, fora das instalações físicas do órgão de lotação,
Parágrafo único – Havendo necessidade pública, o nú- PORTARIA Nº1199/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO em trabalho remoto regime home office - desde que obmero de leitos poderá ser estendido alcançado todos os DE 2020.
servada a natureza da atividade, mediante a utilização
leitos e unidades do Hospital.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- de tecnologia de informação e de comunicação disponíArt. 3º - Conforme previsão no artigo 5º, XXV , da posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, veis: Trabalhadores com idade superior a 60 anos; TraConstituição da República e do artigo 3º, VII da lei MARCOS VINICIUS GALINDO DE PAULA, do cargo balhadores gestantes; Trabalhadores com as seguintes
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, obriga-se o Município em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, doenças: diabéticos, problemas no coração, asmáticos
ao pagamento de indenização ulterior, se houver dano da Secretaria Municipal de Conservação.
devidamente comprovado.

e doentes renais.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a contar da sua PORTARIA Nº1200/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO §1 - A liberação será mediante comprovação a ser
publicação e tem seu prazo de vigência.
DE 2020.
encaminhada para o setor de Recursos Humanos da
Belford Roxo, 18 de março de 2020 Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- FUNBEL, através do seguinte e-mail: “funbelbel@
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, gmail.com”.
LUIS CARLOS GOMES SIMOES, para exercer o cargo §2 - Os demais trabalhadores que não se enquadram
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, nas características acima irão desempenhar suas fun-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –

na Secretaria Municipal de Conservação.

ções, por escala, administrada por esta Presidência.

SEMAD
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

Batata doce frita
Ingredientes
Batata doce
Sal a gosto
Óleo

PORTARIA Nº1181/SEMAD/2020 DE 16 DE MARÇO
DE 2020.

Secretária Municipal de Administração

Descasque as batatas, e corte em
rodelas finas ou em
palitos, como se
tratasse das outras
batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas polvilhe com sal fino.
Sirva como acompanhamento
de
carne de porco.

conveniado do DETRAN/FUNBEL.

Matrícula nº 60/60.430

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

§1 - Aqueles que compareceram no posto e fizeram seu

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

RG até dia 10 de março de 2020 e os documentos já se

LUCIMAR MARTINS DA SILVA, para exercer o cargo ERRATAS:
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, NA PORTARIA Nº0997/SEMAD/2020 DE 06/03/2020,

encontram disponíveis no Posto para entrega, poderá

na Secretaria Municipal de Saúde.

cionamento.

publicado em 07/03/2020.

comparecer para retirar, observando o horário de fun-

ONDE SE LÊ: RODAIQUE COTA;
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

LEIA SE: RODAQUE COTA.

Secretária Municipal de Administração

Modo de preparo

II – Estão suspensos os serviços da Unidade do Posto

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

III - Estão suspensas as Atividades de atendimento
particularizado em salas fechadas, como ASSEJUR e

NA PORTARIA Nº1139/SEMAD/2020 DE 13/03/2020,

Atendimento Psicológico; Atendimento ao idoso; Aten-

publicado em 14/03/2020.

dimento no Setor de Vale Social.

ONDE SE LÊ: CASSIA MARINHO FONTES;
PORTARIA Nº1191/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO LEIA-SE:. CASSIA CATARINA MARINHO FONTES.
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

Secretária Municipal de Administração

SERGIO PEREIRA DE ARAUJO, do cargo em comis-

Matrícula nº 60/60.430

§1 - O Vale Social funcionará somente para entrega dos
passes.
IV - O expediente da Funbel será das 10h às 16h, de
segunda-feira a sexta-feira.

são de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG

Estas orientações são válidas até o dia 31 de março de
2020 e outros Atos poderão ser emitidos considerando

PORTARIA Nº1192/SEMAD/2020 DE 18 DE MARÇO

AVISO DE LICITAÇÃO

DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-

os desdobramentos e as informações oficiais da saúde
do Município de Belford Roxo.

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público
DANIELLI CARDOZO VIANA SANTOS, para exercer o que através da Comissão Permanente de Licitação,
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo

Clarice da Silva Santos
Diretor Presidente - FUNBEL

12

esporte

quinta-feira, 19 DE março de 2020

clube de coração

BK visita Colina Histórica e tem
aula sobre a história do Vasco

Rapper vascaíno conheceu o estádio e participou do tour interno
Divulgação

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Complexo Esportivo de São Januário
recebeu uma visita
ilustre há poucos meses. O
rapper BK, vascaíno, conheceu o estádio e participou do
Tour Pela Colina Histórica,
passando por locais como a
Sala de Troféus, o vestiário
da equipe profissional, Sala
de Imprensa e o gramado.
BK falou sobre a energia do
local e como aproveitou o
rolé. Ele é mais um torcedor
ilustre a participar do papo
com a Vasco TV. As gêmeas
do nado sincronizado, Bia
e Branca Feres já haviam
participado, além de outros
famosos que as gravações
ainda não foram ao ar.
- Eu tiro uma foto ou outra.
Quero mais sentir o momento. A parada é sentir mesmo.
A energia. Conhecer a história. Eu gosto muito de estu-

“Cara, nós temos que voltar a dar uma força pro time”, disse o cantor à TV do clube
dar. O importante é guardar na
cabeça, conhecer. Depois vou
meter a mão no celular pra tirar foto e guardar tudo - disse
o cantor, antes de completar: Eu já estava conversando com
um amigo e falei “cara, nós
temos que voltar a dar uma
força pro time”. Futebol é
uma roda gigante, assim como

muitas coisas na vida. Um dia
você bem, no outro dia você
está mal. Estamos dando esse
rolé aqui e você sente o Vasco.
Parece que está tendo jogo, eu
consigo visualizar o Caldeirão
lotado. É organizar a vida e
poder chegar junto. Mais importante do que estar na internet falando as coisas, pedindo

apoio aos torcedores, é você
estar presente mesmo. É isso
que eu quero. Outros amigos
da música também estão comparecendo e ajudando.
Ao ler a Resposta Histórica, um dos documentos mais
importantes da história do
esporte mundial, onde o Vasco, campeão carioca de 1923,

dizia que preferia não fazer
parte da nova entidade a ter
que se submeter à exigência
de eliminar de seus quadros
12 atletas, a maioria deles
negros, mulatos, nordestinos
ou pobres, considerados pela
AMEA jogadores “de profissão duvidosa”.
- A nossa briga do rap, da

cultura hip-hop é isso. É pela
liberdade, pela igualdade,
contra essa violência que a
gente tem no mundo contra a
nossa raça, contra a nossa cor,
contra o nosso povo. O Vasco
entendeu isso há muito anos.
Teve essa atitude, esse posicionamento. O Vasco é hip-hop.

