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‘Narizalda e Narizelda’,
o sucesso literário da
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Lêda Maya
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PANDEMIA DO covid-19

Brasil registra 1ª morte
por novo coronavírus
Paciente de 62 anos contraiu doença sem sair do país. Outros dois óbitos são investigados por suspeitas da doença. Casos passam de 300.
3

5
ricardo cassiano/agência o dia

Veste camisa de
santo, mas
gosta mesmo é
de ‘to fuck’
com novinhas
2
divulgação/polícia civil

Traficante
‘Peixe’ vai
ficar preso
em aquário
caseiro

Executado com quatro tiros
Gerente de loja foi surpreendido por dupla numa moto quando saía do estabelecimento. Disparos provocaram pânico.
7
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Os ‘reis do forró’ agitam
a Baixada Fluminense Belford Roxo homenageia
6

ESPORTE HORA

Coronavírus: Fifa adia novo
Mundial de Clubes 2021
5

amigos do Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente realizou um megaevento no auditório da
Uniabeu na abertura da edição 2020 do Programa de Educação Ambiental
(PEA) de Belford Roxo. No evento, o órgão entregou troféus AMA (Amigos
do Meio Ambiente) para pessoas, autoridades e empresários que colaboraram com o meio ambiente em 2019. A deputada federal Daniela do Waguinho foi uma das autoridades a receber o prêmio AMA (foto).
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Aquele Abraço!!
Foi bom reencontrar Dida Nascimento no Sarau da Baiana, que estreou dia 7
deste março, na Rua Inês, sem número,
Prata, Nova Iguaçu. No papo ele informou
que o Centro Cultural Donana está com as
obras de recuperação bastante adiantadas.
“Nosso espaço está ficando bonito”, disse
o músico, cantor, compositor e um dos
fundadores do Donana. Sucesso, Dida!
Aquele Abraço, Fera!

divulgação

Quarentena
também é cultura
Em tempos de tudo parado por causa do ‘Mister
Corona’, que a tudo e a
todos afetou, esta Resenha reproduz texto de Cora
Rónai (foto), bem da hora,
publicado em ‘O GLOBO’
de segunda-feira (16).
Graças à internet, a
quarentena a que todos
estaremos mais cedo ou
mais tarde sujeitos pode
se transformar numa temporada cultural de grande
qualidade.
Museus estão oferecendo tours virtuais, a Filarmônica de Berlim liberou
o acesso à sua página, geralmente fechada para assinantes e a Metropolitan
Opera de Nova York fará
streaming das suas fabulosas produções.
Tem mais: cerca de
450 cursos online grátis
estão sendo oferecidos

pelas principais universidades norte-americanas,
entre elas Harvard, Cornell, Princeton e Yale. Os
cursos cobrem praticamente todos os campos do
conhecimento humano, de
Ciência da Computação a
Arte e Design, passando
por Matemática, Engenharia e Ciências Sociais.
A lista desses cursos
pode ser encontrada na
página
FreeCodeCamp.
org, que é um tesouro em
si mesma, com um acervo
de mais de 5 mil tutoriais.
A página da Filarmônica de Berlim fica em digitalconcerthall.com -- lá,
basta se registrar usando
o código BERLINPHIL
(promoção aberta até o dia
31 de março). São centenas de concertos, entrevistas, documentários. Para ir
à página da Metropolitan

AALIB
informa

Opera: metopera.org. O
programa de hoje é “Carmen”, de Bizet, com El?na
Garan?a e Roberto Alagna, e direção de Yannick
Nézet-Séguin. Amanhã,
“La Bohème”, de Puccini.
Aliás, uma boa forma de
acompanhar a programação de música clássica em
tempos de quarentena é fi-

car de olho na página que
a rádio digital Classic FM
preparou para os nossos
tempos de calamidade, em
classicfm.com. E sempre
é bom lembrar do Google
Arts & Culture, em artsandculture.google.com,
onde há infinitas possibilidades de aprendizagem e
diversão.

Cora Rónai é pioneira
do jornalismo de tecnologia, lançou, em 1987, no
“Jornal do Brasil”, a primeira coluna sobre computação da grande imprensa.
Foi a primeira jornalista
no país a criar um blog e
a dedicar-se à fotografia
digital como ferramenta de
comunicação.

AAcademia de Artes e Letras Internacional da Baixada
Fluminense e Brasil (AALIBB) vem a público informar
que a diretoria decidiu adiar o
evento de Posse dos Membros
prevista para o dia 28 deste
março, no Hotel Mercure, em
Nova Iguaçu. Esta medida foi
tomada logo após o Governo
Estadual anunciar que locais
ou eventos com aglomerações
de pessoas podem provocar a
contaminação ou provocação
do Coronavírus.
Tal decisão foi tomada
às pressas pela gestão desta instituição atendendo aos
pedidos do governador, Wilson Witzel. Nosso objetivo
é resguardar os membros da
academia, bem como seus
amigos e familiares, que estariam no evento de posse.
Aproveitamos para informar
que ninguém será prejudicado
com esta decisão. Em breve
divulgaremos um novo planejamento com data e horário.

LITERATURA INFANTIL

E quando o circo pega fogo... quem ganha é a literatura!
divulgação

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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arizalda e Narizelda não se
conhecem. Moram em cidades diferentes, têm personalidades
distintas e não sabem da
existência uma da outra. O que as aproxima
é uma característica em
comum: a ponta do nariz vermelhinha, motivo
pelo qual receberam esses nomes. Elas são as
personagens principais
da obra “Narizalda e
Narizelda”, escrita pela
orientadora educacional
carioca Lêda Maya.
Voltado ao público
infanto-juvenil, o livro
é narrado pelo alegre e
divertido Pipoca. Com
o mantra “Eu posso esperar. Eu posso esperar.
Tenho todo o tempo
do mundo”, ele aguarda o melhor momento
para revelar a ligação
especial entre as personagens. A partir da
deliciosa descoberta, a
professora Narizalda e a
doutora Narizelda partem pelo mundo para
levar alegria, conhe-

Finge ser crente para ganhar votos
Não são todos, mas o que tem de religioso fingido, que entra pra igreja para arrumar mulher direita
ou votos, caso seja pré-candidato político, não está
no gibi. Nossa agente sênior, Vó Candinha, conta
que esse tipo de mandrake vai aos cultos e missas
visando impressionar e adora selfies para espalhar
nas redes sociais e mostrar falsa popularidade.
****************************************

Padre garanhão gosta de uma novinha

Descubra porque as protagonistas do livro da carioca Lêda Maya nasceram com a ponta do nariz vermelha
cimento e saúde para as
crianças necessitadas.
“Narizalda e Narizelda. Hmmm... Você deve
estar estranhando os nomes – com certeza está!
Garanto que não conhece
ninguém que tenha um
deles. Não estou certo?
Sei que deve estar soando
estranho para você: Na-ri-zal-da e Na-ri-zel-da.

Pode torcer o nariz para
eles, não fico zangado.
Até rio! Hahaha! Não dos
nomes, não, isso nunca,
mas da carinha que você
fez, ou pensou fazer,
quando ouviu: Na-ri-zal-da, Na-ri-zel-da.” (Narizalda e Narizelda, pág.
9). Repleta de ditados
populares citados pelo
narrador, a leitura retrata

o processo de descoberta
e autoconhecimento das
protagonistas e ensina sobre empatia e amor a partir da relação com o ambiente profissional. Uma
história divertida, alegre
e emocionante para ser
lida independentemente da idade. Link para
compra:
https://amzn.
to/2VFFWaC

Sem saber que conversava com o SOMBRA,
a novinha confessou: “adoro transar com padres,
chega a ser uma tara. Homem comum não me
atrai”, disse a gata moradora de Mesquita, mostrando seu amor no celular. “Pergunta a ele um coroa bem apanhado se quer veinha. O negócio dele é
novinha. Tive a sorte de ser sua eleita e estou feliz.
Não quero outra vida”, completou.
****************************************

Vestiu batina, é com ela mesma
“Existem mulheres gamadas por homens que
vestem preto, não é? Pois a ‘mamãe’ aqui é taradinha por homens que vestem batinas, morou na
jogada? Cada mulher tem sua tara, essa é a minha e
ninguém tem nada com isso”, finalizou a interlocutora e conhecida do SOMBRA há um bom tempo!
*Não se faz mais devotos (as) como antigamente
(Risos).
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transporte intermunicipal

Portaria isola Região Metropolitana
para conter avanço do coronavírus

Por 15 dias, está proibida a circulação de quaisquer ônibus entre a Região Metropolitana
e o interior. Decisão afeta linhas regulares, coletivos fretados e veículos de turismo
Antonio Carlos
horahmunicipios@hotmail.com

O

Departamento
de Transportes
Rodoviários
do Estado do Rio de
Janeiro (Detro) publicou uma portaria ontem que restringe as
linhas intermunicipais
de ônibus no RJ. Segundo a medida, que
afeta linhas regulares,
coletivos fretados e veículos de turismo, por
15 dias, está proibida
a circulação de quaisquer ônibus entre a Região Metropolitana e o
interior.
O transporte intermunicipal
realizado
dentro da Região Metropolitana continuará
sendo operado com os
passageiros
podendo ser transportados
somente sentados. Já
o transporte entre os
municípios do interior
continuará ocorrendo
normalmente.
A medida foi tomada considerando que a
maior parte dos casos
da Covid-19 no estado está concentrada na
Região Metropolitana
formada pelos seguintes municípios: Belford Roxo, Cachoeiras

de Macacu, Duque de
Caxias, Guapimirim,
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá,
Mesquita, Nilópolis,
Niterói, Nova Iguaçu,
Paracambi, Petrópolis,
Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São
Gonçalo, São João de
Meriti, Seropédica e
Tanguá.
Os passageiros com
bilhetes emitidos para
os municípios com restrição, com validade
posterior à data da portaria, serão ressarcidos
pelas respectivas empresas.
Decreto do
governador
restringe
lotação
O decreto do governador Wilson Witzel
com medidas de enfrentamento ao coronavírus foi publicado em
paralelo a portaria do
Detro. Segundo o documento do governo, a
capacidade de lotação
dos ônibus intermunicipais, barcas, trens e
metrô deve ser reduzida em 50%. O Passe Livre dos estudantes foi
suspenso -- o de idosos
e deficientes está mantido. O prefeito do Rio,

Rafael Barreto/PMBR

Marcelo Crivella, também confirmou na manhã de ontem que os
ônibus municipais só
circularão com passageiros sentados.
Outras
medidas que
incluem
suspensão
por 15 dias
Aulas nas unidades
da rede pública e privada de ensino, inclusive
nas unidades de ensino
superior; comícios e
passeatas;
jogos de futebol e
demais eventos desportivos; sessões de cinema e de teatro; shows; eventos em salão
ou casa de festas, como
aniversários;
feiras;
eventos científicos; visitação a unidades prisionais; visitação a pacientes diagnosticados
com o Covid-19.
Além disso, fica
restringido a 30% a
lotação em bares, restaurantes e lanchonetes, com normalidade
de entrega e retirada
de alimentos no próprio
estabelecimento. A medida também
testringe a hóspedes o
funcionamento de bares, restaurantes e lan-

Medida determina corte de 50% da lotação dos coletivos
chonetes no interior
de hotéis e pousadas;
e a academias de ginásticas ficarão fechar,
além shopping centers
e centros comerciais,
exceto supermercados,
farmácias e serviços
de saúde. Bares, restaurantes e lanchonetes

devem observar a restrição da lotação e reduzir em 30% o horário de funcionamento.
Não frequentar praia,
lagoa, rio e piscina
pública;
Suspender
voos com origem em
estados e países com
circulação confirmada

do coronavírus ou situação de emergência
decretada; Suspender
a atracação de navio de
cruzeiro com origem
em estados e países
com circulação confirmada do coronavírus
ou situação de emergência decretada.

último balanço
As secretarias estaduais de saúde divulgaram,
até as 14h25 de ontem,
314 casos confirmados de
novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 17
estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi
registrada a 1ª morte pelo
coronavírus no Brasil,
confirmada pelo governo estadual. A vítima é
um homem de 62 anos
que estava internado em
um hospital particular da
capital paulista. Ele tinha
diabetes e hipertensão. O
último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de terça-feira

Situação no
(17), contabiliza 290 inmundo
fectados.
Os
números
de casos e
O estado de São Paulo
atualizou sua contagem de mortes por Covid-19
de 152 para 162 infecta- fora do território chinês
dos, enquanto o ministério
registrou 164 casos confirmados. Os casos na Bahia
subiram de sete para nove,
mas o balanço do governo
é de três casos.
Além dos casos confirmados, o Ministério da
Saúde contabilizava ontem 8.819 casos suspeitos; 1.890 casos descartados; e 18 pessoas estão
hospitalizadas (7% do
total).

já ultrapassaram os registrados na própria China,
afirmou o diretor-geral
da Organização Mundial
de Saúde (OMS), Tedros

Adhanom Ghebreyesus,
na segunda-feira (16).
Segundo monitoramento da Universidade Johns
Hopkins, nos Estados

Unidos, foram registradas,
em todo o mundo, 7.074
mortes pela doença. Dessas, 3.217 ocorreram na
China.

Secretaria homenageia Amigos do Meio Ambiente
A edição 2020 do Programa
de Educação Ambiental (PEA)
de Belford Roxo já começou.
E para a abertura, a Secretaria
de Meio Ambiente realizou
um megaevento no auditório
da Uniabeu. Foi apresentada a peça teatral, totalmente sustentável, “A Cidade da
Imaginação”, que faz parte da
nova versão do projeto Contos da Natureza. Figurinos e
acessórios foram feitos com
materiais recicláveis. Ainda
no evento, a Secretaria entre-

gou troféus AMA (Amigos do
Meio Ambiente) para pessoas, autoridades e empresários
que tenham colaborado com o
meio ambiente em 2019.
Inspirada no Mágico de Oz,
“A Cidade da Transformação”
trabalha em sua história a reciclagem e coleta seletiva. O
projeto é uma parceria com a
Secretaria de Educação. De
acordo com o secretário de
Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, a linguagem teatral
chega com mais facilidade

para a criança. “A apresentação foi de uma maneira lúdica
de levar a temática do meio
ambiente, principalmente para
o público infantil. E ainda tivemos a premiação, que foi a
maneira que a secretaria encontrou de prestigiar as pessoas que colaboraram com o
meio ambiente”, explicou o
secretário.
Implantação
do PEA
O Contos da Natureza sur-

giu a partir da solicitação de
diretores das unidades que
trabalham com a educação
infantil para implantação
do PEA também para este
segmento. De acordo com
a coordenadora do projeto,
Aliene Dian, ano passado
o PEA atingiu 70% das
unidades escolares, cerca
de 20 mil alunos. “A direção das escolas e creches
podem solicitar a peça em
suas unidades”, informou
Aliene.

Deputada
homenageada
A deputada federal Daniela do Waguinho foi uma
das autoridades a receber o
prêmio AMA. Para ela, essa
integração com as escolas é
muito importante para que a
conscientização comece desde cedo. “O secretário me
apresentou o projeto do Centro Municipal de Educação
Ambiental, que será um laboratório para as aulas práticas.
Já estamos trabalhando para

tirá-lo do papel”, destacou a
deputada.
O objetivo da parceria das
Secretarias de Meio Ambiente e de Educação é que o PEA
atinja a 100% de alunos da
rede. “Essas crianças que serão beneficiadas com o projeto serão agentes multiplicadores, podendo repassar as
informações para a família,
seus vizinhos e amigos”, afirmou o secretário de Educação, Denis Macedo, que também recebeu o prêmio AMA.
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O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que
o governo pretende injetar até R$ 147,3 bilhões na economia nos próximos três meses para amenizar o impacto do
coronavírus sobre os setores da economia e saúde. Segundo
o ministro, a maior parte dos recursos vem de antecipações
de gastos e de linhas de crédito.
Bolsonarista I
Que os eleitores da deputada federal Rosangela
Gomes (Republicanos) não
estranhem se ela aparecer fazendo arminha com as mãos
e de cara amarrada, marca registrada da ‘tropa de aliados’
do presidente Jair Bolsonaro
– nas imagens da campanha
eleitoral deste ano.

Abrir as portas II
Num esforço para tentar salvar o prefeito Marcelo Crivella
que disputará a reeleição, o partido resolveu abrir as portas para
os bolsonaristas sem casa política própria, em troca de apoio a
nomes da legenda, que é o braço
político da Igreja Universal do
Reino de Deus, do bispo Edir
Macedo.

Em apenas 20 dias, o Procon do RJ registrou mais
de 500 reclamações de consumidores que compraram
passagem aérea e estão com problema para cancelar a
viagem por causa do coronavírus. Segundo o órgão,
as reclamações envolvem passagens aéreas, hospedagem e pacotes turísticos em geral.
Thiago Lontra/Alerj

Conta de luz atrasada não poderá
ser cobrada de novos inquilinos
As empresas concessionárias de serviços públicos (como luz, água e telefone não poderão cobrar
de terceiros o pagamento de contas em atraso para
que haja o religamento dos serviços no imóvel. É
o que determina a Lei 8.853/2020, de autoria do
deputado André Ceciliano (PT), que foi sancionada
pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial do Executivo, ontem.

Ninguem sabe III
Pré-candidata a prefeita
de Nova Iguaçu, Rosangela
teria recebido declaração de
apoio do próprio Bolsonaro,
mas ninguém sabe se isso é
bom um ruim. Isto acontece
em momento em que o PSL
anuncia a pré-candidatura
de Raquel Niedermeyer, a
Raquel Stasiaki.

Exoneração IV
Os aliados de Stasiaki juram
de pés juntos ser ela a candidata bolsonarista na cidade, por
onde tem circulado ainda um
pastor dizendo ser o escolhido
do mesmo “deus”. Os bolsonaristas interessados em disputar as
eleições municipais estão com
dificuldades para encontrar uma
legenda que os abriguem.

DIRETO AO PONTO

O bom senso de Bolsonaro como agulha no palheiro
Está difícil entender as declarações retrógradas feitas pelo
presidente da República Jair Bolsonaro em meio à crise da pandemia provocada pelo coronavírus. Qualificar como ‘histeria’
medidas dos governos, como do
RJ e SP, para conter o avança da

doença é surreal. Percebe-se que
há uma atmosfera de caos e preocupação no mundo por conta do
covid-19.
A situação é séria, mas ainda
assim o chefe da Nação parece
ignorar os protolocos recomendados pela Organização Mundial

de Saúde sobre a população se
proteger e evitar locais de grandes
aglomerações ao tempo em que
critica os governantes. Estranha-se o fato de um presidente da República adotar uma conduta que
pode incitar uma carga de subestimação do vírus que tem tudo para

diziimar a população do planeta.
Ontem, o Brasil passou dos
300 casos de pessoas com Covid-19 (a doença causada pelo
coronavírus) e registrou a primeira morte de pessoa infectada,
segundo confirmou o governo de
São Paulo.

Prefeitura de Valença “repudia” a decisão
judicial que derrubou emergência da água
Em nota oficial assinada pelo vice-prefeito Helio Lima Suzano Junior,
presidente da comissão
de transição dos serviços
de água da cidade – formada para acompanhar
a substituição da Cedae
por uma empresa contratada sem licitação -,
a Prefeitura de Valença
anunciou que “repudia”

a decisão do juízo da
16ª Vara de Fazenda Pública, que suspendeu os
efeitos dos decretos que
declararam situação de
emergência relativa ao
abastecimento de água
no município e anularam um contrato com a
Companhia Estadual de
Águas e Esgotos com
validade até 2039.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

ENFRETAMENTO

Governo do RJ cria hotsite
sobre o novo coronavírus

População ganha mais um canal de comunicação oficial sobre
o novo coronavírus para ajudar no combate às fake news
Thiago Lontra/Alerj

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

população fluminense ganhou, na
última segunda-feira, mais um canal de
comunicação oficial sobre o novo coronavírus
(Covid-19) para ajudar
no combate às fake news.
Criado pelo Governo do
Estado, o hotsite, que pode
ser acessado pelo endereço
rj.gov.br/coronavirus vai
oferecer aos leitores informações sobre o enfrentamento à doença em todo
o Rio de Janeiro, além de
serviços e orientações sobre prevenção e sintomas.
“O nosso compromisso
é trabalhar para defender a
população dessa doença. Através desse canal a população
poderá se informar de todas as
medidas que estamos tomando para conter ao máximo a
proliferação do vírus. As informações serão atualizadas
diariamente. O momento é de
conscientização e de união”,
afirmou o governador Wilson
Witzel.
“Considero uma importante ferramenta para combater a
propagação das fake news, que
tantos danos podem causar à sociedade. Chamo a atenção para
a seção Mitos e Verdades e para
todas as ações que o Governo
do Estado vem desenvolvendo

desde janeiro”, disse o secretário de Saúde, Edmar Santos.
O internauta também poderá
tirar dúvidas sobre a Covid-19
e encontrará boletins diários
com números da doença, além
de materiais informativos para
profissionais de saúde e de
campanhas de conscientização,
que pode ser baixada e compar-

tilhada nas redes sociais. O hotsite foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde com o apoio
técnico do Proderj
.
Defesa Civil e
Bombeiros do Rio
emitem alertas nas
ruas e praias
A Defesa Civil do Estado e o

Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio (CBMERJ),
realizaram, na manhã desta segunda-feira (16/3),
uma ação de alerta à população fluminense contra a
disseminação do novo coronavírus. Viaturas da corporação estão rondando
a orla das praias e as ruas

orientando as pessoas que
evitem aglomerações.
- As pessoas precisam
se conscientizar. É questão de segurança de todos.
Dos vizinhos, da família,
dos amigos. Vamos fazer
nossa parte e ajudar a prevenir e controlar o coronavírus - disse o secretário de

Estado de Defesa Civil e
comandante-geral do CBMERJ, coronel Roberto
Robadey.
Cerca de 15 viaturas estão mobilizadas na ação.
O planejamento prevê extensão dessa cobertura de
alerta por outros municípios fluminenses.
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efeito coronavírus

Fifa adia novo Mundial de Clubes
que começaria em junho de 2021

Decisão acomodou novas datas da Copa América e da Eurocopa
Agência Reuters

Decisão ocorre após alteração das datas da Eurocopa e da Copa América e pode sofrer novas mudanças no calendário
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
Fifa, entidade máxima do futebol
mundial, anunciou
na tarde de ontem (17) o
adiamento do novo Mundial de Clubes, que seria
realizado entre junho e
julho de 2021, na China.
A decisão foi tomada para
acomodar as novas datas
da Copa América e da Eurocopa, previstas para o
meio deste ano, mas que

A

foram adiadas pela entidade, na manhã de ontem devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). “O mundo enfrenta um desafio sem precedentes na saúde e claramente é necessária uma
resposta global e coletiva. Cooperação, respeito mútuo e compreensão
devem ser os princípios a
guiar aqueles que tomam
decisões nesse momento
crucial.
Particularmente, no futebol, encontrar

soluções justas em nível
global é imperativo. Isso
requer unidade, solidariedade e senso de responsabilidade. Temos de pensar
em todos no mundo que
são impactados por essas
decisões”, declarou Gianni Infantino, presidente
da Fifa, em comunicado
oficial publicado o site da
entidade.
Segundo Infantino, a
possível nova data para
realização do Mundial
será discutida por meio de

Brasil tem a segunda morte
confirmada pelo coronavírus
Mais uma vítima fatal do coronavírus foi
registrada no Brasil.
Trata-se de uma mulher de 63 anos que
morava em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.
A paciente, que trabalhava na capital do
Rio, esteve em contato
direto com sua empregadora, que chegou da
Itália e testou positivo
ao Covid-19. A mesma
deu entrada no Hospital Municipal Luiz
Gonzaga já em quadro
grave, vindo direta-

mente de seu ambiente
de trabalho para a unidade de saúde.
O laudo das autoridades sobre o caso sairá em 24 horas, onde
constará maiores informações sobre a causa da morte.
Em nota, a Prefeitura de Miguel Pereira afirma que lamenta
e se solidariza com a
família, além de informar que a Prefeitura
Municipal e o Hospital
Municipal Luiz Gonzaga estão tomando
todas as medidas para

o enfrentamento do
novo coronavírus.
Pela manhã, o Brasil registrou a primeira
morte por coronavírus.
De acordo com informações preliminares, o
paciente também é do
Estado de São Paulo.
O secretário estadual
de Saúde, José Henrique Germann, e o Coordenador do Centro de
Contingência do Coronavírus de São Paulo,
David Uip, deverão
divulgar nas próximas
horas mais detalhes sobre o óbito.

Coronavírus: Seletiva de natação para
Tóquio 2020 é adiada pela CBDA
Ontem
(17),
a
Confederação
Brasileira de Desportos
Aquáticos anunciou,
por meio de nota, o
adiamento da seletiva olímpica brasileira de natação para
os Jogos de Tóquio
2020 por conta do

avanço do coronavírus.
Com isso, a seletiva, que estava marcada para o período
de 20 a 25 de abril,
será realizada entre
22 e 27 de junho.
Segundo a entidade, a medida foi to-

mada após o Comitê
Olímpico Internacional decidir manter as
datas previstas para a
realização dos Jogos
Olímpicos de Tóquio.
Na nota, a CBDA
afirmou que “está
inteiramente
comprometida em zelar

videoconferência do Conselho da FIFA, marcada
esta quarta (18). A competição pode ser transferida
para o fim de 2021, ou até
meados de 2022 (ano da
Copa do Mundo, programada para novembro e dezembro), ou mesmo 2023.
O dirigente também pretende ponderar o impacto
do adiamento dos torneios
no calendário. Ainda de
acordo com a nota, a Fifa
fará uma contribuição de
US$ 10 milhões (o equi-

valente a cerca de R$ 50
milhões) ao Fundo de Solidariedade e Combate ao
Covid-19, da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
O novo formato do
Mundial de Clubes terá
24 times das seis confederações continentais. Seis
clubes serão da América
do Sul - um deles, o Flamengo (RJ). A Confederação Sul-Americana de
Futebol (Conmebol) ainda
não definiu os critérios de
classificação, mas nas duas

propostas discutidas pela
entidade, uma das vagas
será do vencedor da Libertadores do ano passado,
justamente o clube rubro-negro. O torneio, atualmente disputado com sete
equipes (uma do país-sede
e seis campeões continentais), deixará de ser anual
e passará a ser disputado
de quatro em quatro anos,
ocupando a data da agora
extinta Copa das Confederações (de seleções). (Fonte: Agência Brasil)

Agência Brasil

Mulher de 63 anos que morava em Miguel Pereira é a primeira vítima fatal no Rio

pela saúde de atletas,
treinadores e toda comunidade aquática,
não os colocando em
risco de exposição ao
novo coronavírus”.
Além disso, a entidade afirma que “a
CBDA se solidariza a
todos os afetados por
esta crise sem precedentes e está atenta a
todas as orientações
dos órgãos reguladores sobre os avanços
da Covid-19”. (Fonte: Agência Brasil)

/ Carlos Garcia / Agência Reuters

Evento passa para o período de 22 a 27 de junho
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levanta a poeira

Piratas nos passos do forró
na Baixada Fluminense

Banda iguaçuana completa 15 anos de carreira esquentando os finais de
semana de bares e casas de shows com o melhor do repertório do gênero
divulgação

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

om 15 anos de
estrada, a banda
Piratas do Forró já pode respirar aliviada. Depois dos perrengues que marcam
todo início de carreira,
seus integrantes já tem
consciência do público
que conquistaram nos
shows de arrasta pé
que levantam platéia e
esquentam os amantes
do melhor do gênero.
“Começamos tocando no Grupo Jovem
da Igreja Católica do
nosso bairro. À época,
a vocalista era Jéssica.
Depois de alguns anos
surgiu a oportunidade de tocar na rua. Foi
uma experiência única
e todo mundo adorou a
experiência”, diz Nildo
‘Pirata’, lembrando o
início da carreira.
De acordo com ele,
foi a partir daí que veio
a idéia de montar o grupo. Na ocasião, havia
muita polêmica sobre

pirataria. Então, surgiu
nome ‘Piratas do Forró’. “O grupo passou
por algumas mudanças na sua formação,
Jéssica casou e quem
assumiu os vocais foi

Repertório
sua irmã, Mônica Sourecheado de
za e Kauan Souza ‘Pisucessos
ratinha’ (foto), que já a
O ‘Piratas do Forró’ é
acompanhava desde 1
ano de idade. Comple- hoje um dos grupos de
tam a formação Nildo referência do gênero na
Baixada Fluminense. A
‘Pirata’ e Gaguinho.

banda mescla sucessos
de grandes nomes do
forró com grupos que
consquistaram um lugar no complexo mercado da música. E seus
integrantes têm fôlego

para fazer muita platéia
levantar a poeira nos
locais em que se apresentam noite adentro.
Unindo carisma e talento, a banda vai alçar
vôos ainda mais alto.

Secretários de Trabalho da Baixada
debatem qualificação e mobilidade
Rafael Barreto/PMBR

O filtro solar é um item
indispensável na rotina de
cuidados com a pele de
todas as pessoas e deve
ser usado não apenas durante o verão, mas o ano
inteiro até mesmo nos dias
nublados. De acordo com
cirurgião plástico Renato
Palhares, a pele funciona
como uma barreira para o
nosso corpo e para mantê-la bem protegida contra
os danos da radiação, é necessário aplicar diariamente o filtro solar.

Representantes de nove dos 13 municípios que compõem o fórum estiveram no encontro
A Secretaria de
Trabalho de Belford Roxo sediou o
9° Encontro do Fórum dos Secretários
de Trabalho Renda
e Desenvolvimento
Econômico da Baixada. Na reunião
estiveram presentes
representantes
de
nove dos 13 municípios que compõem
o fórum, tais como
Nilópolis, Mesquita,
São João de Meriti,
Nova Iguaçu, Belford Roxo e Seropédica.

“As demandas e
desafios dos municípios da Baixada Fluminense são muito
parecidas em relação
ao trabalhador. Por
isso, unimos forças
para nos ajudarmos
e levarmos nossas
demandas ao governo do Estado”, conta
Adriano Nascimento,
secretário de trabalho de Belford Roxo.
Durante a reunião,
os secretários debateram sobre a necessidade de fomentar a
qualificação profis-

sional nos municípios como forma de
aumentar as chances
de
empregabilidade. Além disso, eles
pretendem levar a
demanda sobre mobilidade urbana para
o governo do Estado.
“É necessário que
tenhamos transporte
público de qualidade
integrando os municípios da nossa região para que o trabalhador tenha mais
oportunidades”,
completou o secretário.

Mitos e
verdades
O protetor solar é aquele
item que não pode faltar na
sua rotina de cuidados com
a pele. Além de proteger o
corpo contra a radiação solar, esse dermocosmético
indispensável evita uma
série de problemas que podem acontecer na região,
tanto nos dias mais quentes, como queimaduras,
manchas, quanto a longo
prazo, como câncer da pele
e envelhecimento.precoce.
Por mais que o produto
seja uma recomendação

antiga dos dermatologistas,
muita gente ainda tem dúvidas com relação ao seu uso.
Confira a seguir:

te da radiação ultravioleta,
mas devem ser sempre associados a um filtro solar adequado para o tipo de pele de
cada pessoa”, afirmou. Já a
1 - Ficar debaixo do sombra, do mesmo jeito que
guarda-sol, da sombra nos dias sem sol, pode ter
e usar barreiras físicas um alto índice de radiação
como boné e óculos são ultravioleta, podendo causuficientes para proteger sar fotodanos e queimaduo corpo da radiação solar. ras, principalmente porque
Mito ou verdade?
“enganam” na sensação de
Mito. Barreiras físicas, pele queimada durante a excomo guarda sol, bonés, posição.
chapéus auxiliam bastante
na fotoproteção, porém, não
Confira outras dicas no htsão suficientes sozinhos. tps://www.instagram.com/
“Eles refletem grande par- drrenatopalhares

Acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais:
www.instagram.com/drrenatopalhares/
www.facebook.com/DrRenatoPPalhares/
Dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela Universidade
Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em Cirurgia com título de
especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4) e pós-graduação em
Cirurgia Plástica.
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Assassinato à luz do dia
em porta de loja no Rio

Gerente de loja levou quatro tiros na porta do estabelecimento. Os criminosos, que estavam
em uma mota, atiraram e fugiram. Delegacia de Homicídios vai investigar motivação
der os autores do assassinato. Ainda não
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com há informações sobre o
local e enterro de João
gerente de uma Alexandre.
loja de perfumes e bijuIrmão de
terias foi morto com
policial
pelo menos quatro timilitar
ros na tarde de ontem
A vítima baleada sena Rua Riachuelo, na ria irmão de um poliLapa, região central do cial militar lotado na
Rio. Segundo informa- 7ª UPP do 16º BPM
ções, dois criminosos (Olaria). Ao chegar no
em uma moto atiraram local, o agente entrou
contra João Alexandre em desespero. Uma tesKalut Marabuto no mo- temunha contou que “o
mento em que ela esta- gerente estava na porva na porta de uma loja, ta e parou uma moto
onde trabalhava como com dois homens. Um
gerente. A motivação desceu da moto, aprodo crime ainda será in- ximou-se do gerente e
vestigada pela Delega- deu três tiros, subiu na
cia de Homicídios da moto e foi embora”,
Capital (DH/Capital).
disse .
Após efetuarem os
Os
investigadores
disparos que provoca- vão apurar se os crimiram pânico em quem nosos estavam esperanestava na região, os do João Alexandrer sair
criminosos fugiram. A da loja para ser assassiespecializada informou nado. Outra testemunha
que os agentes buscam rrelatpu que assim que
por câmeras da região a vítima saiu da loja foi
para identificar e pren- executada.

Ricardo Cassiano/Agência O Dia

O

O corpo de João Alexandre foi atingido quando saia do estabelecimento que comercializava bijuterias

Subtenente da PM é baleado Traficante ‘Peixe’ é liberado
durante ataque na Zona Oeste para prisão domiciliar no Rio
Um subtenente da Polícia Militar foi baleado durante um ataque
na manhã de ontem em Sulacap,
na Zona Oeste do Rio. Glauber
Barroso Silva, de 40 anos, foi alvo
dos tiros quando estava de carro
pela Avenida Alberico Diniz, a
menos de 100 metros do Centro
de Formação e Aperfeiçoamento
de Praças (CFAP).
A corporação informou que o
oficial, lotado no 9º BPM (Rocha
Miranda), foi socorrido em estado
grave por colegas do 14º BPM
(Bangu) e do CFAP no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos

divulgação

Carro do PM ficou com várias marcas de tiro
(HAAF), ionde até por volta das
12h, recebia atendimento médico.
Testemunhas contaram que o
PM foi alvo de criminosos que
estavam em umFiat Siena preto.
O militar estava desarmado e foi

atingido por pelo menos três tiros,
de fuzil calibre 556 e pistola .40. A
lataria do carro em que ele estava
ficou com várias marca de tiros na
altura do motorista. O caso é investigado pela 33ª DP (Sulacap).

Mulher é esfaqueada em São Gonçalo

Uma mulher foi esfaqueada na
manhã de ontem no bairro Vila
Lage em São Gonçalo, na Região
Metropolitana. A Polícia Civil apura informações para saber quem é o
autor do crime.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel da

região foi acionado às 10h11, socorrendo e encaminhando Ingrid
Pinto, de 33 anos, para o Hospital
Estadual Alberto Torres (Heat).
Em nota, a Secretaria Estadual
de Saúde informou que o estado da paciente é considerado
estável.

A Polícia Militar informou
apenas que equipes do 7º BPM
(São Gonçalo) foram até a unidade de saúde e constataram
o fato. A Polícia Civil procura
por câmeras da região que possam levar à identificação e prisão do suspeito do crime.

GM do Rio apreende mais de 165 frascos de álcool
Agentes da Guarda Municipal
do Rio de Janeiro apreendeu mais
de 165 frascos de álcool sem procedência na última segunda-feira e ontem na Tijuca, Zona Niorte do Rio,
e em Bangu, na Zona Oeste.
Os produtos estavam em frascos
sem identificação e custavam entre
R$ 5 e R$ 10. Os ambulantes foram
encaminhados para a 19ª DP (Ti-

juca). A Delegacia do Consumidor
(DECON) abriu um inquérito para
apurar a prática de preços abusivos
de produtos fundamentais para o
combate ao coronavírus.
O material era vendido ilegalmente por ambulantes. Guardas
municipais recolheram 89 frascos
de álcool em gel na Rua General
Roca, esquina com a Rua Conde de

Bonfim, na Tijuca.
Já no calçadão de Bangu, 80
recipientes de álcool foram apreendidos e descartados nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17). Vendedores cobravam R$ 10 por item.
Guardas disseram que os frascos
tinham cheiro de álcool e sujeira.
Os ambulantes fugiram durante a
abordagem.

O traficante Rafael Alves, o Peixe,
de 37 anos, apontado como chefe
do tráfico na Vila
Aliança, na Zona
Oeste, recebeu autorização da Justiça do Rio para
permanecer
em
prisão domiciliar.
O bandido possui
anemia falciforme
e já havia solicitado o benefício mais
de uma vez ao longo do ano passado,
mas os pedidos haviam sido negados.
A defesa conseguiu decisão favorável na última
segunda-feira
na
Vara de Execuções
Penais (VEP). Em
janeiro, a 28ª Vara
Criminal, onde ele
respondia
a
um
processo, também
já tinha permitido
que ele ficasse preso em casa. Rafael
deixou o Complexo
de Gericinó na tarde de ontem.
Não foi feita, na
decisão da VEP,
qualquer
menção
ao risco de contaminação pelo coronavírus. Peixe será
monitorado
por

divulgação

Rafael possui anemia falciforme e já havia solicitado o benefício ao longo do ano passado
tornozeleira eletrônica. A Justiça estipulou um prazo
de cinco dias para
que Rafael instale o equipamento
em uma central da
Secretaria de Administração
Penitenciária do Rio
(Seap).
De acordo com
rreportagem do jornal ‘ Extra’, o criminoso
cumpria
pena em regime semiaberto na Penitenciária industrial
Esmeraldino Bandeira, no Complexo de Gericinó, na
Zona Oeste do Rio.
No entanto, ele não
possuía autorização

para deixar o presídio para visitar a
família,
trabalhar
ou estudar.
Rafael está preso
desde setembro de
2015. Ele chegou
a ser enviado para
o presídio federal
do Mato Grosso do
Sul, mas a Justiça
Federal determinou
seu retorno ao Rio,
uma vez que na penitenciária de segurança máxima não
havia estrutura adequada para o tratamento necessário.
Peixe foi diagnosticado, na época,
com complicações
decorrentes da anemia falciforme.

16 de julho de 2016
8 sábado,
GERAL
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pandemia do coronavírus

Detro proíbe circulação de
veículos entre municípios

Portaria publicada no Diário Oficial tem validade de 15 dias consecutivos ou até a revogação do Decreto
Estadual n° 46.970. Restrição entre Região Metropolitana e demais cidades é para conter avanço do vírus
Divulgação/Governo do estado

- O transporte intermunicipal na Região Metropolitana continuará sendo operado normalmente
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

F

oi
publicada, no Diário
Oficial de ontem, a Portaria Detro/PRES. n° 1518,
que dispõe sobre a
proibição da circulação de veículos
das modalidades regular, fretamento, e
complementar entre

a Região Metropolitana (RMRJ) e os
demais municípios
do Estado do Rio de
Janeiro. A portaria
tem validade de 15
dias consecutivos ou
até a revogação do
Decreto Estadual n°
46.970.
O transporte intermunicipal
realizado dentro da Região
Metropolitana conti-

nuará sendo operado
com os passageiros
podendo ser transportados
somente
sentados. Já o transporte entre os municípios do interior
continuará ocorrendo normalmente.
A medida foi tomada considerando que
a maior parte dos
casos da covid-19
no estado está con-

centrada na Região
Metropolitana.
Os
passageiros com bilhetes emitidos para
os municípios com
restrição, com validade posterior à
data da portaria, serão ressarcidos pelas respectivas empresas.
São considerados
municípios da Região Metropolitana:

Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo,
Itaboraí,
Maricá,
Magé, Tanguá, Rio
Bonito,
Guapimirim, Cachoeira de
Macacu,
Paracambi, Japeri, Duque de
Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo,
São João de Meriti,
Mesquita, Nilópolis,
Queimados, Seropédica, Itaguaí e Pe-

trópolis.
Funcionamento
da
Autarquia
Durante o período
do Decreto Estadual
n° 46.970, não haverá
atendimento
presencial no Detro. Somente
pelos canais de comunicação divulgados no
site www.detro.rj.gov.
br.

Cancelamento unificado de compras feitas pela internet
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio
(Alerj) aprovou ontem,
em primeira discussão,
o projeto de lei 96/19,
do deputado Renato Cozzolino (PRP), para fa-

cilitar o cancelamento
de produtos e serviços
comprados por meio da
internet (foto). A proposta determina que
toda aquisição feita pela
rede deverá oferecer

mecanismo para cancelamento pela mesma
forma como realizada a
contratação.
Ainda de acordo com
o projeto de lei, caso um
produto ou serviço co-

mercializado não permita seu cancelamento diretamente pela internet,
a empresa poderá ser
multada de acordo com
o Código de Defesa do
Consumidor.

Segundo o deputado,
o objetivo é facilitar a
vida do consumidor e
combater fraudes. “Há
um índice muito alto de
compras fraudulentas
que acontecem princi-

palmente na Internet,
isso porque o fraudador
só precisa do número do
cartão, data da validade,
código de segurança”,
afirma o deputado Renato Cozzolino.

MUNDO

País anuncia que vai expulsar jornalistas americanos
CHINA - Em resposta à novas restrições,
por parte dos EUA, em
relação à mídia chinesa,
a China declarou que
vai revogar as credenciais de americanos de
três grandes jornais dos
Estados Unidos. Em um
comunicado
publicado online, o Ministério
de Relações Exteriores
disse ontem que o país
exige que os jornalistas que trabaham para
o ‘Wall Street Journa’,
‘Washington Post’ e

‘New York Times’ devolvam, dentro de 10
dias, as credenciais. O
governo chinês diz que
eles não podem trabalhar como jornalistas
na China Continental,
Hong Kong e Macao.
A medida acontece
em um momento em
que a gestão de Trump
designou cinco veículos
de mídia chinesa como
missões estrangeiras, e
restringiu o número de
chineses que poderiam
trabalhar nelas.

Os meios chineses
empregam cerca de 160
pessoas nos EUA. Eles
são de cinco organizações de mídia, todas elas
controladas pelo governo do país. Os EUA restringiram o número de
vistos a cem. Os que excederem serão expulsos.
A China disse que esses
são passos necessários e
recíprocos. São contramedidas em resposta ao
que chamaram de uma
opressão aos meios chineses nos EUA.

- Aly Song/Reuters

Ciclistas passam em frente a retratos de Xi Jinping e Mao Zedung em Xangai
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Evite sair de casa! É tempo de conscientização!
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Trabalho:
por
influência da Lua
sua
criatividade
se
expande.
Bom
momento
para
criar tudo que está na sua cabeça.
Excelente momento para você buscar
melhorias profissionais. Finanças: sua
situação econômica deve melhorar.
Amor: aproxime-se da pessoa amada.
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Solução
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Trabalho: divulgue os
seus serviços e novos
horizontes se abrirão
para você. Júpiter: acena
realização profissional e
muitas alegrias. Finanças: você vai ter
que dar duro para dar conta das suas
tarefas, mas faturará mais. Amor: a
relação ganha encantamento.

V

Peixes

C

Trabalho: aposte na
produtividade da sua
atividade, pois você
está muito dinâmico e
não poupará esforços
para alcançar suas
metas profissionais. Finanças: nessa
fase você tende faturar mais. Amor: a
vida a dois lhe reserva muitas alegrias.
O amor está no ar!

E

Aquário

U

Trabalho:
período
próspero.
Alto
desempenho na sua
atividade pode gerar
muita
grana.
Você
terá oportunidade de mostrar o seu
talento e ganhar reconhecimento
de todos. Finanças: sua poupança
tende engordar! Amor: muita leveza e
sintonia na vida a dois.

P
O
S
T
U
R
A

Capricórnio

I

Trabalho:
sorte
em
negócios.
Júpiter,
regente deste signo,
conspira a seu favor e
lucros virão depois de
muito empenho da sua
parte para conseguir tal. Finanças: sua
situação econômica tende melhorar.
No amor, afeto e felicidade vão jorrar
no relacionamento.

D

Sagitário

Ã

Trabalho:
fase
de
progresso vai estimular
você produzir mais; o
que não será difícil, pois
você está muito ágil.
Bola pra frente! Finanças: dinheiro
deixará de ser problema para você
nos vindouros dias; pois você saberá
ganhar dinheiro. Amor: muitas
alegrias no lar.

O

Escorpião

S

Trabalho: controle sua
ansiedade, pois a fase
é ruim para investir
pesado em negócio.
Deixe a poeira abaixar.
Melhores
oportunidades
virão!
Finanças: segure sua grana e não irá
se arrepender. Amor: indiferença com
a pessoa amada não resolverá nada.

R

Libra

T

Trabalho: horizontes
profissionais tendem
se abrirem para você,
pois os astros estão
em boa disposição
astral favorecendo o
setor de serviços. Finanças: pode
pintar um negócio inesperado e lhe
proporcionar
alta
lucratividade.
Amor: Vênus protege vida amorosa.

S

Virgem

A

Trabalho: alguém com
interesses
semelhantes
aos seus pode cruzar o
seu caminho e daí facilitar
uma
boa
parceria.
Finanças: estão previstas melhorias
financeiras. Amor: você busca uma
melhor qualidade de vida para seus
familiares e isso, agora é bem possível.

B

I

C O

O

Leão

P

Trabalho:
seu
magnetismo
atrai
pessoas
que
se
interessam pelas suas
atividades. E daí, pode
pintar bons negócios. Finanças, este
período é próspero, mesmo assim,
terá que correr atrás de seus interesses.
Amor: poderá viver uma inesquecível
história de amor.
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Gêmeos

E

N

N

pode não sair como o desejado.

M

D

I

muito lucrativo. Amor: plano a dois

G
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F

ter condições de investir em algo

L

T

L

economize dinheiro para futuramente

H
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M

Finanças:

M
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queridas.
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U

pessoas

visita
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R

E

de

receber

D

C

C

pode pintar negócios

O

E

N

Pois

N

C

melhorar

pode

De caráter PROVOCATIVO e misterioso, o BUTÔ é uma espécie de
dança que incorpora elementos
do TEATRO tradicional japonês e
da MÍMICA e quebra as regras da
DANÇA convencional, ao dar amplo espaço à improvisação. Surgiu
no JAPÃO em meados da década de
1950, em um período marcado pelas
consequências do pós-guerra e pela
abertura do país às INFLUÊNCIAS
estrangeiras. O nome “butô” vem das
palavras japonesas “bu”, que significa “dança”, e “tô”, que quer dizer
“PASSO”, mas essa forma de expressão artística tão peculiar também
passou a ser conhecida como Dança
da ESCURIDÃO ou das TREVAS. No
butô, os CORPOS são pintados de
BRANCO, os movimentos são vagarosos, a POSTURA é contorcida, e os
dançarinos quase não usam vestimentas. A ideia é CONECTAR consciência e inconsciência, exterior e
interior, e transmitir IMAGENS que
vão desde a decadência e o medo até
o EROTISMO e o êxtase, aliando beleza e DECREPITUDE, simplicidade
e complexidade, CÔMICO e trágico.

E
D

I

dia

gradativamente.

seu

Já ouviu falar
em butô?

U

o

© Revistas COQUETEL

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

T

Trabalho:

CAÇA-PALAVRA

S A

Touro

www.coquetel.com.br

O

Áries
Trabalho:
agilidade
na
sua
atividade
deverá
aumentar
a
produtividade. Finanças:
o seu dia promete ser
muito agitado, mas em compensação
ser também, muito lucrativo. Amor:
cumplicidade e afetividade marcarão
o seu dia amoroso. Poderá viver um
belo romance.

ou
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

LEI Nº 4.889 DE 17 DE MARÇO DE 2020. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAORIUNDA DO PROJETO DE LEI Nº ÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU E
139/2019 EU NOS TERMOS DO § 7º, DO ARTIGO 71, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Muda a denominação da Alameda São Bernardo, situada no
bairro Km 32, para Alameda Vereadora Vilma Aguazul. Art. 1º Passa a ser denominada Alameda Vereadora Vilma
Aguazul, a Alameda São Bernardo, situada no bairro Km 32,
CEP: 26298-608, Nova Iguaçu/ RJ.
Autor: Vereador Eliege Alves Borges – LI SÓ ALEGRIA
Art. 2º A Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu deverá providen-

ciar placa de identificação com a nova denominação da rua.
Art. 3º A Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu deverá comunicar os termos da presente Lei ao Cartório de Registro de
Imóveis competente, bem como à Light, à CEDAE, Correios e
demais concessionárias de serviços públicos.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 07 DE 17 DE MARÇO DE
2020
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas e
regimentais;

caso seja necessário.
– Débora Fernandes Cordeiro Pinto, Matricula n.º 104542000
Cientifique-se e cumpra-se.
Belford Roxo, 17 de março de 2020.
NELCI PRAÇA
NELCI CESARIO PRAÇA
Presidente

CONSIDERANDO que a classificação como pandemia
da crise do Novo Coronavírus indica o risco de atingir
HOMOLOGAÇÃO
a população de forma simultânea, não se limitando
a locais que já tenham sido identificados como de O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribuições, face ao contido nos autos, sobretudo a matransmissão interna;
nifestação da Diretoria de Controle Interno acerca do
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a Pregão Presencial n° 004/2020, HOMOLOGA a preprestação dos serviços públicos;
sente licitação, adjudicando seu objeto referente ao
registro de preços para contratação futura e eventual
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir de empresa especializada para a prestação de servias possibilidades de contágio do Coronavírus (sars- ços de confecção e fornecimento de materiais gráficos,
COV-2), causador da doença COVID-19;
de acordo com as necessidades deste Legislativo, em
favor das empresas: HUNETEC COMÉRCIO E SERVICONSIDERANDO a convivência de que seja evitado o ÇOS EIRELI – EPP, nos itens: 01, 03, 10, 12 a 15, 23,
horário de rush do transporte público
26, 31, 33 a 37, 43 e 44, perfazendo o valor global de
R E S O L V E,
R$ 53.479,00 (Setenta e oito mil e quinhentos e trinta e
sete reais) e CRIATIVA PR COMÉRCIO E SERVIÇOS
I – Este Ato sobre medidas temporárias de prevenção EIRELI, nos itens: 02, 04 a 09, 11, 16 a 22, 24, 25, 27
ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID 19) na a 30, 32 e 38 a 42, perfazendo o valor global de R$
Câmara Municipal de Belford Roxo.
86.338,12 (Oitenta e seis mil, trezentos e trinta e oito
II – O acesso às dependências da Câmara ficará restrito reais e doze centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses.
aos parlamentares e servidores da Casa.
III – Ficam consideradas como justificadas as ausências
Belford Roxo, 13 de março de 2020.
aos trabalhos de parlamentares e servidores maiores
NELCI CESÁRIO PRAÇA
de sessenta.
Vereador Presidente da Câmara
IV – O expediente da Câmara será das 13h às 17h, de
Municipal de Belford Roxo
segunda-feira a sexta-feira.
V – Ficam canceladas todas as audiências públicas e
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº008 DE 17 DE MARÇO DE 2020
sessões solenes.
VI – As sessões ordinárias e extraordinárias estão
suspensas por 15 (quinze) dias, retornando no dia 07 O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso de
suas atribuições conferidas pela Legislação em vigor
de abril, às 11h.
VII – O atendimento de protocolo será das 13h às 15h,
RESOLVE
limitando-se ao recebimento de requerimentos por
I- TORNAR sem efeito o Ato da Presidência Nº 014 DE 08 DE Julho
escrito.
VIII – Nos setores indispensáveis às atividades de 2019, publicado em 08/07/19 no BOE.
legislativas, os servidores cumprirão expediente interno.
IX – O presente Ato da Presidência vigorará de 18 de II- VOLTA-SE a disponibilidade dos servidores abaixo:
março até 06 de abril de 2020, quando será realizada
avaliação da conjuntura à época e publicado novo Ato, - Everson José Ramos de Faro, Matricula n.º 102621999

– Heloisa do Nascimento, Matricula n.º 104522000
Nos termos da Portaria nº 023 de 21 de Novembro de 2017, processo
Administrativo nº02773/2017, a contar da data desta publicação.
Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 17 de Março de 2020.
NELCI PRAÇA
Presidente
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, no uso de
suas atribuições conferidas pela Legislação em vigor
RESOLVE
PORTARIA Nº 010 DE 17 DE MARÇO DE 2020
NOMEAR, a contar de 01/03/2020, no Cargo em Comissão de
Assessor de Gabinete, Símbolo AG, da Estrutura Legislativa da
Câmara Municipal de Belford Roxo, os nomes listados abaixo,
conforme processo n°00374/2020.
MARILZA BORGES DOS SANTOS
MARCELO DE JESUS DA SILVA
MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA
CINDY PEREIRA DE ALMEIDA
EDGARD PEREIRA DOS SANTOS
FLAVIO MACEDO DE FREITAS
LUCAS MEIRELES DA SILVA
CARLOS EDUARDO PEREIRA CORREA
LEONARDO LISBOA CARVALHO
ROBERTA RODRIGUES NIGRE
EMANUELLE GONZAGA FERREIRA DA SILVA
VINICIUS DA SILVA LUIZ
TARCISIO LUIS BRANDÃO AYRES
LUIZ ALEXANDRE TORRES SOARES
JULIANA DOS SANTOS ALVES
MIRIÃ PEREIRA RIBEIRO
ANDRESSA LOURENCIO DA SILVA
JAIR PEREIRA DOS SANTOS
ELIANE NEVES COSTA DE LIMA
PAULO MACHADO DA CUNHA
CARMINO REMO RIBEIRO DE LIMA
JONAS MARCILIO DA SILVA
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ATOS OFICIAIS

quartA-FEIRA, 18 de MARÇO de 2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PEIXE COM AÇAÍ
Sopa de lentilha
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada
sal lentilha/
a gosto
1/2 kg/ de
/1/4
pimenta
a
xícara gosto
(chá)/
1de
xícara
depicado/
farinha
bacon
de
/ 1 xícara
3/4 trigo
xícara
(chá)
de
batidos
de ovos
cebola
pica-/
1da/
xícara
de
farinha
1/2 dente de
de
/ fino/
óleo
alho rosca
picado
quente
para
fritar
3/4 xícara
(chá)
de/
500
g
de
polpa
de
cenoura picada/
açaí
3/4 xícara (chá)
de salsão picado/
3/4 xícara (chá)
de preparo
de Modo
batata
picada/
1 folha de louro/
2 cravos
índia/
Corte
os da
filés
de
Sal e em
pimenta
peixe
gurjõesdo
e
reino
a
gosto/
/2
tempere-os com sal
de salsicha
ekgpimenta
a gosto
Disponha a farinha
preparo
de Modo
trigo,deos
ovos e
a farinha de rosca
em
recipientes
seDe véspera,
escolha
parados
a lentilha, lave bem
Em
seguida,
passe
e ponha
de molho
cada
de
em 2 pedaço
1/2 litros de
peixe
água. na farinha de
trigo,
nos
ovos efrite
na
No dia
seguinte,
farinha
o bacon de
por 5rosca,
minunesta
ordem
tos, até
que se desAqueça
bema uma
prenda toda
gorfrigideira
ou panela
dura.
com
e frite os
Junteóleo
a cebola,
o
pedaços
até
que
alho e os legumes e
estejam
refogue dourados
durante 10
À
parte, bata
a polminutos,
mexendo
pa
de açaí no liquifreqüentemente.
dificador
que
Acrescenteaté
à paneforme
umecreme
la o louro
os cravos
Transfira
da índia. a polpa
batida
o reciDespejepara
a lentilha
e
piente
que ficou
será
a águaem
em que
servida
ounadespeje
de molho
panela
sobre
o
peixe
e tempere comfrito
sal e
pimenta do reino.
Abaixe o fogo e espere levantar fervura.
Depois,
tampe aCOM
paFILÉ DE MERLUZA
nela e cozinhe, semFORNO
preBATATA
em AO
fogo
brando, por 50 minutos,
quando a lentilha
Ingredientes
deverá estar macia.
Corte as salsichas
rodelas
de 1,5cm
8em
filés
de merluza
de
espessura.
4 batatas cruas (em
Elimine o
louro,
os
rodelas,
sem
casca)
cravos
da
índia.
1 pimentão (cortaAcrescente
a salsido
em rodelas)
à panela.(corta2chatomates
Misture
e cozidos em bem
rodelas
- as
nhe
por
mais
15 misementes ficam
à
nutos.
preferência)
com
salsa e
1Polvilhe
cebola
(cortada
sirva
em
seguida.
em rodelas)
Molho de tomate
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Bufete

Modo de preparo
Ingredientes
1 kg de chicharros
Tempere
os filés à
frescos
(atum)
seu gosto e reserve
Molho
por
10 minutos
4 colheres
(sopa) e
Unta
um refratário
vinagre/
2
com azeite gindune faça
gos/ Sal
uma
camada de
batata, em seguida
Modo de
arrume
ospreparo
filés sobre
a batata
Lave, escameae cetire
Acrescente
as tripas
atum. o
bola,
o do
tomate,
Leve
a
assar
nas
pimentão, orégano
brasas
sem
sal.
a gosto, regue com
Depois
o
molhode
de assados
tomate
sirva
com
molho
pi(1/2 lata)
cante.
Cubra com o resMolhodas batatas
tante
Pique a com
cebolapapel
muiCubra
to
miudinha.
alumínio e leve ao
Misturealto
o salaté
e o que
ginforno
dungo
pisados
e o
as
batatas
fiquem
vinagre.
macias
Misture bem e sirva.

MARCIO VINICIUS MONTEIRO DE LIMA
ED CARLOS DOS SANTOS
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
FERNANDO COUTO GOMES
ALESSANDRA RODRIGUES DE SOUZA FREITAS
FLAVIO LEONARDO DA SILVA
VINICIUS DOS SANTOS
MARCIO ANTONIO CHAVIER DE ALMEIDA
MOACIR PRADO MELLO
VICTOR HUGO GUIMARÃES FAUSTINO
PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA
LUIZ MARCELO DE VASCONCELOS
EVANDRO PEREIRA CRUZ
VIVIANE DA SILVA JORGE
PATRICIA DA MOTA RODRIGUES BARRETO
DOALCEY BEZERRA DA SILVA
ALEXANDRE MACIEL GRIMALDI
LEONARDO DE OLIVEIRA MEIRELLES
LETICIA ANDRADE MACHADO
RENATO RODRIGUES DE ALMEIDA AMADO
FERNANDA EDUARDA SILVA DE SOUZA GUIMARÃES
ARMANDO GOMES FERREIRA
EDVANDRO DIAS CAMURÇA
CAMILA CARDOSO VIEIRA
ROGERIO DA CRUZ CARDOSO LISBOA
FERNANDO RODRIGUES CARDOSO
PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA
MARGARETE FERREIRA GOMES
JOÃO VITOR FAGUNDES DUARTE
JAQUELINE FERREIRA DA SILVEIRA
MAYRA MEDEIROS DA SILVA
MARCIA BARBOSA MEIRA
ALAN DE SOUZA CARDOSO
HERLON DOS SANTOS OLIVEIRA
ANGELO BRUNO RIBEIRO DE MATOS
PORTARIA Nº 011 DE 17 DE MARÇO DE 2020
NOMEAR, VIVIAN LAGE AMORIM a contar de 01/03/2020, no
Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete de Vereador, Símbolo
CGV, da Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de Belford
Roxo, conforme processo n°00375/2020.

PORTARIA Nº 012 DE 17 DE MARÇO DE 2020
NOMEAR, a contar de 01/03/2020, no Cargo em Comissão de
Assessor Legislativo, Símbolo AL, da Estrutura Legislativa da
Câmara Municipal de Belford Roxo, os nomes listados abaixo,
conforme processo n°00376/2020.
FLAVIA DE MORAIS SILVA
SEBASTIÃO WALLACE DA SILVA LOURENÇO
ANGELA COSTA DIAS
BRUNA DA COSTA DIAS
ACACIO ISIDORO DE LIMA
ANA JULIA VITORIA SALVIANO DE CARVALHO
JOAQIM FERRAZ DA ROCHA
APARECIDO ALEXANDRE MOURA DO NASCIMENTO
CAMILA COELHO DOS SANTOS
ALEXSANDRO DA SILVA
PORTARIA Nº 013 DE 17 DE MARÇO DE 2020
NOMEAR, a contar de 01/03/2020, no Cargo em Comissão de
Assessor Parlamentar, Símbolo AP, da Estrutura Legislativa da
Câmara Municipal de Belford Roxo, os nomes listados abaixo,
conforme processo n°00377/2020.
LEONIDIA DA SILVA LUIS VIANA
CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS
JORGE LUIZ DE SOUZA FILHO
DAIANA DE CASTILHO BESSA
DOUGLAS NADAES CHAGAS DA SILVA
CRISTIAN BARBOSA FREITAS
JOSÉ VICENTE SOBRINHO
RAFAELA MORENO PEREIRA
FRANCISCA CELIA DA COSTA MACEDO
PEDRO SIMÃO DA COSTA MACEDO
PORTARIA Nº 014 DE 17 DE MARÇO DE 2020
NOMEAR, a contar de 01/03/2020, no Cargo em Comissão de
Auxiliar Legislativo, Símbolo AUL, da Estrutura Legislativa da
Câmara Municipal de Belford Roxo, os nomes listados abaixo,
conforme processo n°00378/2020.

HELOISE LUCAS SILVA DA ROCHA
WILTON NUNES MARTINS
THAMYRES MARTINS GONÇALVES
BRUNO GONÇALVES DE OLIVEIRA
ARLIDO MARTINS DE FRANÇA
LENI MARTINS GONÇALVES
ANA MARIA DA ROCHA GONÇALVES
MARCELO FIRMINO FERREIRA
GECI NUNES DE MATOS
DILCEA DE AGUIAR
PORTARIA Nº 015 DE 17 DE MARÇO DE 2020
NOMEAR, a contar de 01/03/2020, no Cargo em Comissão de
Assessor de Comissão Legislativa, Símbolo ACL, da Estrutura
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, os nomes listados
abaixo, conforme processo n°00379/2020.
CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
CARLOS JUCA CORDEIRO
MARIA SALETE VIEIRA MENDONÇA
ARIANE FERREIRA CAVALCANTE
TULIO MOREIRA TAYANO DIAS
JACILENE SANTOS MOREIRA NUNES
DOUGLAS VENÂNCIO RANGEL
PORTARIA Nº 016 DE 17 DE MARÇO DE 2020
NOMEAR, a contar de 01/03/2020, no Cargo em Comissão de
Secretario de Gabinete, Símbolo SG, da Estrutura Legislativa da
Câmara Municipal de Belford Roxo, os nomes listados abaixo,
conforme processo n°00380/2020.
NAYARA VERISSIMO LINS
JORGE DE SOUZA FARIAS
Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 17 de Março de 2020.
NELCI PRAÇA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

17 DE MARÇO DE 2020. PUBLICADO EM 18/03/2020
– CÓD-PMBR 052.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD

os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC11, na Secretaria Municipal de Conservação.
RUYCLECIO MACIEL BARBOSA
SIMONE DA CONCEIÇÃO MORAES

PORTARIA Nº1188/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria
Municipal da Casa Civil.
HELAINE DOS SANTOS MACHADO
PORTARIA Nº1183/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO CARLOS ALBERTO DECEMBRINO
GUTEMBERG HENRIQUE PESSOA
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- ANDRÉA HENRIQUE ALMEIDA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE BARRETO
THIAGO BARROS DE OLIVEIRA ZANETE, para exercer o cargo em comissão de Assessor Estratégico de PORTARIA Nº1189/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO
Gestão Educacional, símbolo AEG na Secretaria Muni- DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do discipal de Educação.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº1184/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão
de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- Municipal da Casa Civil.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- ARMANDO AUGUSTO PEREIRA LOPES
pal, os nomes relacionados, do cargo em comissão de YASMIM PENHA DE ANDRADE
Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria JACIARA RODRIGUES GOMES
GLAÚCIA DA GLORIA SOUZA
Municipal de Educação.
PAULO CESAR ANDRADE EVANGELISTA
PORTARIA Nº1190/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO
VALVER PINTO DA SILVA JUNIOR
DE 2020.
PORTARIA Nº1185/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- ROSANA INGRID MORAES DO NASCIMENTO, do
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CCos nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 6, da Secretaria Municipal da Casa Civil.
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11,
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
na Secretaria Municipal de Educação.
Secretária Municipal de Administração
INGRID DA SILVA ANDRADE
Matrícula nº 60/60.430
MÁRIO SERRANI
ERRATA:
PORTARIA Nº1186/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO NA PORTARIA Nº 1163/SEMAD/2020 DE 13/03/2020,
publicada em 14/03/2020.
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- ONDE SE LÊ: JAQUELINE DAIANA AMARAL;
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEIA-SE: JAQUELINE DAIANA AMARAL ALEXANDRE
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão MARTINS DA SILVA.
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da SecretaRAQUEL DE CARVALHO BASTOS
ria Municipal de Conservação.
Secretária Municipal de Administração
JACKSON DE OLIVEIRA DA SILVA
Matrícula nº 60/60.430
JONATAS DOS SANTOS MACEDO
PORTARIA Nº1182/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
JACKSON MARTINS DE PAULA, do cargo em comissão de Assessor Estratégico de Gestão Educacional,
símbolo AEG da Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso das suas atribuições,
considerando o parecer da Comissão do Processo Seletivo Simplificado e,
Considerando que a Organização Mundial de Saúde
classificou o Coronavírus como pandemia;
Considerando a Lei Federal n.º 13.979 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente
do Coronavírus responsável pelo surto;
Considerando o Decreto Estadual n.º 46.970 que dispõe
sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e
de enfrentamento da propagação decorrente do novo
Coronavírus, visando o não agrupamento de pessoas;
Considerando o Decreto Municipal n.º 4.856 que dispõe
sobre a criação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus;
Considerando que a inscrição no Processo Seletivo
Simplificado estava agrupando os munícipes sem que
pudesse ser mantida a distância mínima de 1 metro uns
dos outros, conforme recomendado;
Considerando que a disseminação do Coronavírus de
pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada;
Considerando que a transmissão do Coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoa com secreções contaminadas, tais como: espirro, tosse, aperto de
mão ou através de contato com objetos ou superfícies
contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz
ou olhos;
Art. 1º - Fica antecipado para às 13 horas do dia 16 de
março de 2020 o período de inscrições para o Processo
Seletivo Simplificado n.º 01/SEMUS/2020.
Art. - 2 - Fica suspenso o prazo para divulgação do resultado.
Art. 3º - Esta Portaria passa a produzir seus efeitos na
forma do Artigo 1º, revogando disposições em contrário.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Mat. n.º 82/43327
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E CIDADANIA – SEMASC
NOTA 001/2020 SEMASC
MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO
CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19)

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a recente
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
PORTARIA Nº1187/SEMAD/2020 DE 17 DE MARÇO
Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA N.º 06/SEMUS/2020 DE 17 DE MARÇO DE Saúde / OMS no que tange ao coronavírus - Covid-19;
Considerando o Decreto Estadual nº 46.970 de 13 de
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 2020.
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/ pimenta a gosto /
cortada
em
fa1 xícara de farinha
tias finas/ 1 batata
de trigo / 1 xícara
média cortada em
de ovos batidos /
fatias finas/ 10 va1 xícara de farinha
gens cortadas em
de rosca / óleo
fatias finas/ 1 ceboquente para fritar /
la pequena corta500 g de polpa de
da em fatias finas/
açaí
2 colheres de sopa
de alho poró cortado Modo
em fatias
finas/
de preparo
1 colher de sopa
rasa de manteiga
Corte
os 1filés
de
com sal/
colher
peixe
emde
gurjões
e
de sopa
azeite/
tempere-os
com
sal
2 colheres de sopa
e
a limão
gosto
depimenta
sumo de
Disponha
farinha
1/3 xícaraade
acede
os ovosde
e
to trigo,
balsâmico
a
farinha
de
rosca
framboesa/ 1/2 xíem
cararecipientes
de água/ seSal
parados
e páprica picante
Em
seguida, passe
a gosto
cada pedaço de
peixe
nadefarinha
Modo
preparo de
trigo, nos ovos e na
Em uma panela
cofarinha
de rosca,
loque ordem
a manteiga
nesta
e o azeite,
leve
ao
Aqueça
bem
uma
fogo alto ou panela
frigideira
Coloque
e
com
óleoaecarne
frite os
deixe-a dourar,
depedaços
até que
pois coloque
o alho
estejam
dourados
poró
e abata
cebola,
friÀ
parte,
a polte um
pa
de pouco
açaí no liquiDespeje osaté
legumes
dificador
que
fatiados
e mexa
forme
um creme
para doura-los
um
Transfira
a polpa
pouco para o recibatida
Coloque
água,
piente
em a
que
será
aceto ou
balsâmico,
servida
despeje
páprica,
limãofrito
e o
sobre
o peixe
sal
Cozinhe em fogo
baixo
até
secar
toda a água
Sirva bem quente

FILÉ DE MERLUZA COM
BATATA AO FORNO
Ingredientes
JACARÉ
À MODA RIO
NEGRO

8 filés de merluza
4 batatas
cruas (em
Ingredientes
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta2
derodelas)
rabo de jadokgem
caré/
2
copos
de
2 tomates
(cortavinagre/
4
limões
dos em rodelas - as
do
tipo rosa/
2 cesementes
ficam
à
bolas/
2
dente
de
preferência)
alho/
4 xícaras
de
1 cebola
(cortada
farinha
de
trigo/
Sal
em rodelas)
a
gosto/de
1/2 tomate
litro de
Molho
óleo
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Modo de preparo

Corte
a de
carne
Modo
preparofresca do jacaré em
tiras
Coloque
emfilés
uma
Tempere os
à
vasilha
refratária
seu gosto e reserve
com
por 10vinagre
minutose 2 limões
Unta um refratário
Reserve
pore aprocom azeite
faça
ximadamente
12
uma camada de
horas
para
aliviar
o
batata, em seguida
cheiro
carne
arrumeda
os filés
sobre
Tempere
com
sal,
a batata
cebola
e
alho
baAcrescente a cetidos
liquidifibola, onotomate,
o
cador,
misture
os
pimentão,
orégano
ingredientes,
a gosto, regue colocom
que-os
em
saco
o molho
deum
tomate
plástico
(1/2 lata)higienizado
junto
a farinha
Cubracom
com
o resde
trigo
para
“emtante das batatas
pamona-los”
Cubra com papel
Leve
aoe fogo
o
alumínio
leve ao
óleo
friteaté
as que
tiras
forno ealto
empamonadas
de
as batatas fiquem
jacaré
macias
Por fim acrescente
1 limão e sirva

março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias
de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (covid-19);
Considerando o Decreto Municipal nº 4.856, de 13 de
março de 2020, que dispõe sobre a criação do Comitê
de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19) e as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavirus;
Considerando a lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019;
Considerando que esta secretaria atua com atendimento direto à população, acatando as orientações das autoridades de diminuição de circulação como forma de
contenção do contágio, fica decidido que:
I – DISPENSA E REGIME HOME OFFICE
Serão dispensados(as) das unidades e sede da SEMASC:
1Trabalhadores do SUAS com idade superior a
60 anos;
2Trabalhadoras gestantes;
3Trabalhadores com as seguintes doenças: diabéticos, problemas no coração, asmáticos, doentes renais, fumantes, que tem o pulmão mais prejudicado por
causa do cigarro.
A liberação será mediante comprovação a ser encaminhada para o setor de Recursos Humanos da SEMASC,
através do seguinte e-mail: “semascbelfordroxo@gmail.
com”
Esses trabalhadores da SEMASC deverão exercer suas
funções laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto
- regime home office - desde que observada a natureza
da atividade, mediante a utilização de tecnologia de informação e de comunicação disponíveis;
Os demais trabalhadores que não se enquadram nas
características acima irão desempenhar suas funções
por escala administrada pelos seus coordenadores imediatos.

para interligação da sede da PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELFORD ROXO a todas as Secretarias Municipais
e todos os demais órgãos conforme Legislação em vigor e o contido nos autos do processo administrativo n.º
24/014/2019 e Pregão Presencial nº 001/2020.
RALFE ASSAD RODRIGUES, MATRÍCULA Nº
60/71.925;
JEFERSON GOMES DUTRA, MATRÍCULA Nº
60/70.718;
JOSÉ VALTINEI GOMESDE MORAIS, MATRÍCULA Nº
60/72.152;
LINEQUER CHAGAS FERREIRA, MATRÍCULA Nº
60/69.134;
GUILHERME DE OLIVEIRA KREMER, MATRÍCULA Nº
60/72.919;
ALEXANDRE VENÂNCIO CARNEIRO, MATRÍCULA Nº
60/60.320.

do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Corona
vírus (COVID 19) do Conselho Municipal de Saúde de
Belford Roxo.
Art. 2º - A Comissão, com a presidência do primeiro
membro, fica assim composta:

Márcio de Almeida Arteiro
Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia
Republicado por ter saído com incorreção.

CELIO DAVI DE SOUZA CALADO
PRESIDENTE CMS/B.ROXO

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO:. 50/000026/2019.
TERMO: 001.
CONTRATO: 014/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI.
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução DE
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VÁRIOS LOGRADOUROS NO BAIRRO: JARDIM ALMO: RUA MOACIR PEREIRA M. FILHO, RUA ANA MARIA, RUA ALCEU, RUA
JOÃO PEDRO, TR SOLIDÃO, RUA VERA LUCIA, RUA
ICARAI - BELFORD ROXO/RJ
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2020.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
II – FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOAS- SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS
SISTENCIAIS
Serão suspensos os funcionamentos das seguintes uniCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS
dades e atividades:
1.
UNIDADE SUSPENSA: Sede dos Conselhos
RESOLUÇÃO Nº003/CMS/2020 DE 17 DE MARÇO
Vinculados.
DE 2020
2.
ATIVIDADES SUSPENSAS:
Dispõe sobre a Criação da Comissão de Acompanhaa) Acolhida em grupos;
mento do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao
b) Atendimento particularizado em salas fechadas;
c) Visita domiciliar (CRAS, CREAS e CRIANÇA FELIZ); Corona vírus (COVID 19) do Conselho Municipal de
d) Encaminhamentos para usuários de Unidade de Aco- Saúde de Belford Roxo, e da outras providencias.
lhimento;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dee) Grupos de famílias;
ver do Estado, garantido mediante políticas sociais e
f) Atividades comunitárias;
econômicas que visem à redução do risco de doença e
g) Ações Sociais e demais ações no território;
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
h) Cadastramento socioeconômico;
i) Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do que dispõe o art. 196 da Consde Vínculos (SCFV);
tituição Federal e art. 4o da Lei Orgânica do Município;
j) Prestação de Serviço à Comunidade (PSC);
CONSIDERANDO a Portaria no 188/GM/MS, de 4 de
k) Atendimentos Liberdade Assistida (L.A.)
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde
l) Todas as comissões e reuniões ordinárias.
m) Serviços de acolhimento familiar (Família Acolhedo- Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019ra)
III – FUNCIONAMENTO PARCIAL DAS UNIDADES nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria no 356/GM/MS, de 11 de
SOCIOASSISTENCIAIS
As unidades mantidas PARCIALMENTE em funciona- março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e
mento, com triagem e agendamento nos horários diá- operacionalização do disposto na Lei no 13.979, de 6
de Fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
rios de 10h às 15h, são:
a) Centros de Referência da Assistência Social (CRAS); enfrentamento da emergência de saúde pública de imb) Centros de Referência Especializado da Assistência portância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
Social (CREAS);
c) Centro de Referência Especializado para População CONSIDERANDO o ATO NORMATIVO CONJUNTO no
04/ 2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
em Situação de Rua;
As unidades de acolhimento institucional (Casa de Re- Janeiro que estabeleceu medidas temporárias de prepouso Nosso Lar, Associação Vida no Crescimento e venção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19),
na Solidariedade-AVICRES e Casa Lar Viva Rio), como que considerou a classificação de pandemia pela Orgatambém a Associação de Pais e Amigos dos Excepcio- nização Mundial de Saúde (OMS);
nais de Belford Roxo-APAE Belford Roxo, funcionarão CONSIDERANDO o Decreto Estadual 46.966 de 11 de
sem interrupção e terão suas atividades reorganizadas março de 2020, que estabeleceu medidas para enfrende acordo com as orientações/protocolos das autorida- tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus;
des de saúde.
Os coordenadores de unidades devem manter o conta- CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 46.970 e o
to com as equipes para convocação a qualquer momen- Decreto Estadual Nº 46.971
to, independentemente da escala de trabalho adotada. CONSIDERANDO Decreto Municipal N° 4.856 de 13
Estas orientações são válidas até o dia 31 de março de Março de 2020, na qual cria Acompanhamento do Co2020 e outras notas poderão ser emitidas considerando mitê de Prevenção e Enfrentamento ao Corona vírus
os desdobramentos e as informações oficiais da saúde (COVID 19).
CONSIDERANDO a Resolução Nº 453, de 10 de Maio
do município de Belford Roxo.
As demais dúvidas deverão ser dirigidas por e-mail a de 2012, do Conselho Nacional de Saúde
CONSIDERANDO a Lei Federal N° 8.080, de 19 de Se“semascbelfordroxo@gmail.com”.
tembro de 1990.
CONSIDERANDO a Lei Municipal N°1522, de 17 de
VANDER LOUZADA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Novembro de 2014.
E CIDADANIA – PMBR
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Belford
Matrícula nº 82/41842
Roxo, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLO- ações de saúde, instituído pela Lei nº 1522/2014 de 17
de Novembro de 2014, no uso de suas competências
GIA
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080
PORTARIA Nº001/SMCT/2020 DE 16 DE MARÇO DE de 19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990, em Reunião Ordinária do dia 17 de
2020.
Designar, a contar desata data os servidores, relacio- Março de 2020;
RESOLVE:
nados abaixo para atestarem e fiscalizarem a execução
dos serviços, para solução de comunicação de dados ART.1º – Fica criada a Comissão de Acompanhamento

I – CELIO DAVI DE SOUZA CALADO - GESTOR.
II – RENATO PEREIRA BRUM – GESTOR.
III - REINALDO GONÇALO MENDES – PROFISSIONAL DE SAÚDE
IV – ELCA ALCANTARA MACHADO – PROFISSIONAL
DE SAÚDE.
V – JOSE GERMANO DA SILVA – USUARIO.
VI – ENOCK ALVES DE OLIVEIRA – USUARIO.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando disposições em contrário.

RESOLUÇÃO Nº004/CMS/2020 DE 17 DE MARÇO
DE 2020
“Dispõe sobre as Deliberações e Ações Emergencial
da Mesa Diretora do CMS-BR”
A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Belford
Roxo, órgão paritário, deliberativo e fiscalizador das
ações de saúde, instituído pela Lei nº 1522/2014 de 17
de Novembro de 2014, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080
de 19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990, em Reunião Ordinária do dia 17 de
Março de 2020;
RESOLVE:
Art.1º -O pleno deliberou por unanimidade que as aprovações e as ações do Conselho Municipal de Saúde,
nesse período emergencial será deliberado pela sua
mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde enquanto durar os decretos Federais, Estadual e Municipal do Corona Vírus (COVID19).
Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data se sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CELIO DAVI DE SOUZA CALADO
Presidente do CMS-BR
Homologado a Resolução CMS/BR nº 004/2020, nos
termos do Parágrafo 2º, artigo 1º da Lei Federal nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal de Belford Roxo.
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – FMS
PORTARIA FMSBR N°001 DE 17 DE MARÇO DE
2020
Designar os servidores abaixo para atuarem na Análise Documental, Abertura de Processo de Pagamento,
Atestes (Nota Fiscal e Síntese de Produção) da prestação dos serviços de saúde complementar referente às
empresas credenciadas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 17 de março de 2020.
ARLI MARISA DE OLIVEIRA VITAL-Matrícula nº
11/20219;
DAVID DE ARAÚJO LIZARDO-Matrícula nº 11/17829;
LUZIA DE FÁTIMA SANT’ANNA OLIVEIRA –Matrícula
nº. 60/069549;
DANIELLE DE CAMPOS SILVA DE ASSIS-Matrícula nº
60/066365.
CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PORTARIA Nº 024/GDP/PREVIDE/2020, DE 17 DE
MARÇO DE 2020.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais,
							
				
RESOLVE:
Cancelar a Pensão por Morte concedida a Lenilda Gabriel Soares da Silva Filipack, através do processo administrativo PMBR nº 05/3076/96, com fundamento no
art. 37, §10, da CF/88, conforme contido nos autos do
processo administrativo PREVIDE nº 00426/2019. Esta
portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30/07/2019.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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Sacode no marrentão

Nova Iguaçu goleia Macaé Esporte
na abertura da Taça GB Sub-20
Time da Baixada estreou com o pé direito e fez 4 a 0
Divulgação

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Nova
Iguaçu estreou na
Taça Guanabara Sub-20 com goleada de 4 a 0 sobre
o Macaé, na tarde
do sábado (14), no
Marrentão, em Xerém. Os gols da partida foram marcados
por Kayke David,
Mezenga, Thaylan e
Henry. Com este resultado, o clube laranja assumiu a liderança do Grupo B,
com três pontos.
No retorno da competição, o time do
técnico Sérgio Anglada vai encarar o
Flamengo, no CT Laranjão.
O Nova Iguaçu precisou de apenas 30
segundos para abrir

Mesmo jogando fora, a garotada laranja não tomou conhecimento dos macaenses
o placar. Kayke David apareceu na área
como elemento surpresa, recebeu o bom
passe de LC e colocou
para o fundo do gol.
Logo depois, aos sete
minutos, Mezenga subiu alto e, com a cabeça, ampliou para o

time visitante: 2 a 0.
Depois de abrir a
boa vantagem logo no
início de partida, os
laranjas sofreram com
o forte calor e baixaram a marcação. Este
fato possibilitou a melhora da equipe alvianil, que equilibrou o

duelo de ações ofensivas. Porém, focado defensivamente, o
time do técnico Sérgio
Anglada não teve trabalho para neutralizar
o ímpeto adversário.
Na volta do intervalo, as equipes tornaram a evidenciar um

jogo equilibrado, que
valorizava a posse de
bola. Até que aos 25
minutos, o zagueiro Dubilde recebeu
o segundo amarelo e
foi expulso. Os mandantes foram para o
ataque em busca do
gol de empate, mas

sofreram com a velocidade laranja no contra-ataque. Primeiro,
Thaylan fez o terceiro
e depois Henry tratou
de colocar números
finais: 4 a 0 e fim de
papo.
(Fonte:
Ascom/
Nova Iguaçu FC)

