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Resenha Cultural
Klem Machado em
seu livro: “Pecado é
apenas uma palavra
sinônimo de desejo”
2

Quem matou?
PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS
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Polícia Civil busca
informações para identificar
e prender envolvidos na
morte do 2º sargento da PM
Luiz Felipe Pinto Rodrigues

R$ 1

reprodução/redes sociais

Militar prestava serviço para a Secretaria de Estado do Governo e Relações Institucionais que fazia a segurança do secretário Cleiton Rodrigues.
7

PANDEMIA DO covid-19

Brasil já tem 34 mortes e quase 2
mil casos confirmados, diz governo
Fotos: divulgação /pmbr

Belford Roxo manda fechar comércio
Agentes das Secretarias de Segurança Pública e Mobilidade Pública e de Ordem Urbana e Defesa Civil percorreram diversos bairros orientando comerciantes a fecharem seus estabelecimentos. O trabalho é de conscientização visando o enfrentamento do coronavírus.
divulgação/polícia civil

esportes

Vasco usa
jogadores da
base como
solução
contra crise
financeira
O SOMBRA

12

Alerta ligado no Pombal
Chifre de Ouro deixa
cornos preocupados
2

3

Filha de Beira-Mar
poderá ‘dedurar’
irmão sequestrador

reprodução/redes sociais

PM marrentão
Cidade da Baixada vai em cana por
fecha fronteiras por matar homem
causa da Covid-19 em casa noturna
7

Pregão do Detran
está sob suspeita
de maracutaia
4
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Aquele Abraço!!
Pelo momento pelo qual passamos,
pelas incertezas que tomam conta de
todos, o abraço de gratidão especial
desta terça, 24/03/2020, vai para os
que nos prestam serviços, enquanto
estamos temporariamente sem poder
sair de casa. Aplausos aos que estão
trabalhando para não faltar o alimento em nossa mesa. Obrigado a todos!
O Show não pode parar!!!

divulgação

Eventos
cancelados
no TopShopping

“Pecado é apenas uma palavra sinônimo de desejo”
Lançado em julho de 2019, o
livro “Pecado é apenas uma palavra sinônimo de desejo”, do
belforroxense, Klem Machado,
deu o que falar a partir da sua
chegada ao mercado editorial
e também na 19ª Bienal do
Livro 2019 do mesmo ano, no

Riocentro. Este Velho Escriba,
perguntou ao escritor e contista,
o que ele, em linhas gerais, fala
no livro. “Falo das mulheres de
fibra e coragem, que vencem
preconceitos”, respondeu Klein
Machado.
No decorrer da leitura,

percebe-se um toque forte do
cotidiano e até conversas do
autor com personagens de sua
obra-conto gigante retalhada
em partes bem reais. ‘Pretinha’
e ‘Manú Goullart’ (identidades
fictícias), duas destas inspirações. “As ocasiões acontece-

ram até de forma inesperada,
entre um copo de cerveja e
outro foram surgindo fontes vivas, como “Suzana”, “Gina” e
“Lui”, exemplos de superação
pós-sofrimento”, relata.
No livro, o autor se utiliza da
história de sete mulheres para

refletir sobre respeito às escolhas femininas seja sobre o tipo
de trabalho, condução do seu
estilo de vida ou forma de amar.
Sabendo que muitas das vezes
estas escolhas podem levá-las a
sofrer algum tipo de violência
ou feminicídio. Vale ler.

No início do mês,
enviei nossa programação com diversos
eventos que seriam
realizado este mês.
Porém gostaria de
enfatizar que, devido aos desdobramentos do caso do
Covid-19 no Brasil,
e pensando na saúde
e bem-estar de nossos clientes e funcionários, todos os
eventos que seriam
realizado no mês de
março estão cancelados, como determina
o decreto do govenador Wilson Witzel
para o combate ao
novo
Coronavirus
no Rio de Janeiro.
Favor não divulgar o
material enviado anteriormente. *Aloma
Maria – Assessora
de Imprensa.

MUSA FAZ ASSIM!

Denise Dias “improvisa” para
manter o bronze e a marquinha

horahmunicipios@
gmail.com

divulgação

Alerta ligado no
Pombal Chifre de Ouro

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

M

usa da marquinha, Denise Dias
não abriu mão de
seu bronze nem mesmo no
isolamento social que enfrentamos.
“Não posso perder meu
posto de musa da marquinha perfeita né? Peguei uma
cadeira, um bronzeador,
caixinha de música e estou mantendo a marquinha
pegando sol na varanda, o
que também é bom para os
níveis elevados de vitamina D. Criamos um biquíni
da Coleção Denise Dias,
que imita a marquinha de
esparadrapo e caiu perfeitamente nesse momento que
precisamos adaptar nossa
rotina com essa quarentena. Vamos dando um jeito
em tudo, né! O importante
é pensarmos na coletividade
e no bem comum, ficando
dentro de casa. Com cada
um de nós cumprindo nosso papel para interromper
essa cadeia de transmissão
vamos vencer, já estamos A atriz usou o sol da sua varanda para garantir a manutenção de sua marvencendo!”, disse a atriz.
quinha perfeita

Como todos os locais de aglomeração de pessoas, o
Pombal Chifre de Ouro, não escapou das recomendações de
especialistas para redobrar cuidados em relação ao CoronaVírus. Lá, segundo informa o presidente da Boca Maldita,
Nandinho Boquinha de Veludo, quase ninguém sai e só entra quem for morador. “Alerta máximo por aqui”, reforça
Nandinho pelo celular.
****************************************

Cornices suspensas por conta do vírus

Por esses dias, os cornos esqueceram um pouco suas
aventuras em família para se antenarem no perigo. “Não há
visitas dos ‘mixês’, os garotos de programa, e nem de lésbicas, que satisfazem chifrudos de maneira diferente. “O prazer está perdendo para o bichinho chinês”, diz ainda Boquinha de Veludo. Os funcionários da portaria estão orientados
para não permitir acessos de estranhos. “O síndico ameaçou
de demissão quem não cumprir as ordens”, acrescenta.
****************************************

Veinho de 80 tenta furar vigilância

Para toda regra, existem exceções. Nandinho relata que
um dos moradores mais idosos, Seu Apolônio, de 80 anos,
resolveu voltar à rua para andar um pouco e foi barrado
na portaria. “O velhinho gente boa reclamou, esperneou,
disse que não aguentava mais olhar pra cara da véia dele
os dias e noites inteiras, que precisava caminhar na estrada
para espairecer, mas não adiantou. Teve de dar meia volta
e retornar ao apartamento, onde reside com dona Florinda,
de 74 anos”.
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Prefeitura de Belford Roxo elabora
projeto para manter alunos em ação
Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas até 31 de março. Porém, para não
deixar os cerca de 50 mil alunos sem atividades, criou o ‘Educação em tempo de Coronavírus’
Rafael Barreto/PMBR

em sua peculiaridade
e qualidade”, avaliou
o secretário municipal
pandemia da de Educação, Denis
c o r o n a v í r u s Macedo.
mudou o háOrientações
bito das pessoas e de
para
evitar o
diversos
segmentos
contágio
da sociedade. Em BelA secretária-adjunta
ford Roxo, a Secretade
Educação, Eneila
ria Municipal de Educação suspendeu as Feitosa Lucas, destaaulas até 31 de março. cou que entre o matePorém, para não dei- rial que será enviado
xar os cerca de 50 mil por grupos de transalunos sem atividades, missões está o livro
a Secretaria criou o infantil ‘Xô Coronaprojeto ‘Educação em vírus’, que contém
orientações
tempo de Coronaví- diversas
rus’, cujo objetivo é para evitar o contágio
manter os estudantes da doença. São 14 folhas que as crianças
em atividade.
Através da #baue- poderão pintar. “É uma
ducativobel, os alunos forma de ocuparmos
terão uma série de ati- o tempo fazendo com
vidades enviadas por que as informações sogrupos de transmis- bre o coronavírus chesões. Os estudantes te- gue de forma lúdica”,
rão acesso online a his- concluiu Eneila.
Além das atividades
tórias, vídeos, links,
enviadas,
os alunos
reportagens, desafios,
orientações, estudos terão à disposição em
dirigidos, jogos e brin- PDF (formato de arcadeiras. “Cada unida- quivo) para que pais
de irá encher seu baú e alunos possam baicom diversas ativida- xar e ler no próprio
des online ou impres- computador, tablet ou
sas para encaminhar smartphone. Entre as
às crianças e jovens. obras oferecidas esO que vale é o foco, tão: ‘Olhos D’Água’
bom senso e sabedoria (Conceição Evaristo),
na criação dos módu- ‘Ensaios Sobre a Celos com ferramentas gueira’ (José Saramaelaboradas por profis- go) e ‘Eu sou Malala’ O secretário de Educação, Denis Macedo, destacou a importância das atividades do baú educativo para
sionais de cada escola (Christina Lamb).
as crianças que poderão compartilhar com os pais

Secretaria de Comunicação
Social de B. Roxo

A

Agentes da Prefeitura percorrem ruas e pedem
que comerciantes fechem estabelecimentos
Agentes das Secretarias de Segurança Pública e Mobilidade Pública e de Ordem Urbana e Defesa
Civil de Belford Roxo estiveram
durante o dia de ontem orientando
os comerciantes a fecharem seus estabelecimentos nos diversos bairros
da cidade. Mais de 20 agentes estão
nas ruas fazendo esse trabalho de
conscientização visando o enfrentamento da propagação do coronavírus.
Essa medida é para fiscalizar o
descumprimento do novo decreto
(nº 4.863) onde a Prefeitura informa
sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais diante do estado de calamidade pública no município. O prefeito Wagner dos Santos
Carneiro, o Waguinho, decidiu que,
pelo prazo de 15 dias, a contar do
dia 23 de março até o dia 6 de abril,

os seguintes estabelecimentos devem paralisar suas atividades: comércio em geral; escolas; cursos e
outras instituições de ensino; casas
de festas; casas noturnas; academias e estúdios em geral; salões de
beleza, barbeiro, salões de manicure e estabelecimentos congêneres;
imobiliárias; agências de turismo e
praças públicas.
“Se os agentes encontram estabelecimentos abertos, identificam
o proprietário para explicar sobre
o decreto municipal com a necessidade do fechamento de alguns
tipos de comércios. Caso resistam,
contamos com o apoio da Polícia
Militar”, explicou o secretário de
Segurança Pública e Mobilidade
Urbana, João Sant’Anna. O prefeito Waguinho ainda reforçou as recomendações para o atual cenário.

Divulgação

Agentes percorreram diversos bairros orientando os comerciantes sobre a importância de fechar o estabelecimento
“Evitem aglomerações e redobrem
o cuidado com a higiene. Não saiam
de casa sem real necessidade. Precisamos ser conscientes, responsáveis
e solidários”, resumiu o prefeito.

neres, podendo funcionar apenas
na modalidade delivery. Estabelecimentos como mercados, supermercados e mercearias; farmácias; estabelecimentos de saúde, médicos e
hospitalares; laboratórios; postos de
Modalidade
combustíveis; hortifrútis; açougues;
peixarias; padarias; distribuidoras
delivery.
O decreto estabelece a parali- de gás; bancos; correios; clínicas
sação de restaurantes, lanchonetes, veterinárias; funerárias; pet shop,
boates, bares, trailers, barracas de são os únicos com autorização para
lanches e estabelecimentos congê- funcionar.

Brasil tem 34 mortes e 1.891 casos confirmados, diz Saúde
O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde até o fechamento
desta reportagem apontava que o
total de casos confirmados de novo
coronavírus (Sars-Cov-2) subiu
para 1.891 ontem.
O novo número de casos representa um aumento de 22% em relação aos 1.546 casos anunciados até
domingo (22). No caso das mortes,

o crescimento foi de 36%. Entre os
pacientes que morreram em consequência da doença Covid-19, 30
estavam no estado de São Paulo e
quatro no Rio de Janeiro.

de (OMS) afirmou nesta segunda
que nos últimos 4 dias os novos casos de coronavírus
subiu em 100 mil, levando
o total de pessoas infectadas a mais de 300 mil em
quase todos os países do
Pandemia
mundo.
acelera no
Para comparar a velomundo
A Organização Mundial da Saú- cidade que a pandemia

ganhou nos últimos dias,
a OMS informou que o
número de casos de Covid-19 atingiu a marca de
100 mil em 67 dias – mas
levou apenas 11 dias para
dobrar e atingir 200 mil
casos e outros quatro dias
para chegar a 300 mil casos.

Governo anuncia pacote
de R$ 85,8 bilhões para
estados e municípios
O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que
o governo vai implementar
um plano de R$ 85,8 bilhões
para fortalecer os estados
e os municípios. A medida
visa o enfrentamento da crise gerada pela pandemia do
novo coronavírus.
O anúncio foi feito por
meio de uma rede social,
durante uma reunião com
governadores das regiões
Norte e Nordeste. De acordo com ele, para implementar as ações serão editadas
duas medidas provisórias
para transferir recursos para
fundos de saúde estaduais e
municipais.
As medidas anunciadas
pelo governo são: transferência de R$ 8 bilhões para gastos em saúde; recomposição
de fundos de participação de
estados e municípios, no valor de R$ 16 bilhões (seguro
para queda de arrecadação);
transferência de R$ 2 bilhões
para gastos em assistencial
social; suspensão das dívidas
dos estados com a União;
renegociação de dívidas de

estados e municípios com
bancos; operações com facilitação de créditos, no valor
de R$ 40 bilhões.
De acordo com o governo, as soluções são temporárias e terão validade
durante a situação de emergência. Apenas a suspensão
do vencimento da dívida
dos estados com a União, de
acordo com o presidente, vai
garantir aos estados R$ 12,6
bilhões a mais em caixa para
enfrentamento da crise. Bolsonaro anunciou a medida
um dia depois de o Supremo
Tribunal Federal (STF) atender a um pedido do governo
de São Paulo e autorizar o
estado a deixar de pagar parcelas da dívida que tem com
a União.
Já a renegociação de dívidas dos estados e municípios
com os bancos representaria
outros R$ 9,6 bilhões, enquanto uma “facilitação de
crédito” envolveria o valor
de R$ 40 bilhões. Não foi
informado em quanto tempo esses recursos seriam
liberados.
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A Campanha Nacional de Vacinação começou ontem
para idosos e trabalhadores da saúde. A ação foi antecipada para ajudar na identificação de pacientes com coronavírus - a imunização não tem eficácia contra o vírus,
mas como os sintomas da doença são parecidos com os
da gripe, a medida facilita os diagnósticos por exclusão.
Na Justiça I

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 12h
de ontem, 1.629 casos confirmados de novo coronavírus no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. São
25 mortes, 22 em São Paulo e três no Rio. O governo
declarou que todo o território nacional está sob o status
de transmissão comunitária do coronavírus Sars-Cov-2.
Rafael Wallace/Alerj

Realizado na quarta-feira
da semana passada, o pregão eletrônico 006/2020
lançado pelo Departamento
de Transito do RJ para contratar serviços de limpeza
e conservação pode não ter
chegado ao final, com uma
nova etapa devendo ser iniciada, só que na Justiça.

Irrealidade II

O resultado ainda não foi publicado no Diário Oficial, mas
o que se comenta entre alguns
participantes do certame é que a
proposta vencedora estaria abaixo da realidade do mercado, o
que tornaria o inexequível. O
valor global estimado para os
serviços está fixado no edital em
R$18.748.488,50 por um período
de um ano.

terça-feira, 24 DE MARÇO DE 2020

Magé se isola contra o coronavírus
Em Piabetá os pontos de bloqueio foram montado
logo de manha pelo administrador da região, Miguelangelo Pelegrini.
Desde o primeiro minuto do último domingo só
entra nos limites do município de Magé carros com
placas da cidade ou de moradores. O comércio está
fechado, com exceção para supermercados, padarias, farmácias e pet shops. Barreiras sanitárias foram
montadas nas entradas para controlar o acesso. As
medidas valem por 15 dias.

Proposta III

Segundo alguns operadores
da área, uma proposta muito
abaixo disto pode tornar o objeto contratado irrealizável. “Uma
empresa não tem apenas salários
para pagar. Tem impostos e uma
série de outras obrigações. Cobrar muito abaixo do que o que
está sendo praticado no mercado
pode gerar consequências”, diz
um operador.

Locanty IV
Nos bastidores do pregão uma
velha conhecida da Justiça e do
Ministério Público voltou a ser
lembrada: a Locanty. É que sociedades empresariais ligadas ao
empresário João Alberto Fellipo
Barreto, o Joãozinho da Locanty, como Pedro Ernesto Barreto,
deixaram dívidas trabalhistas em
vários municípios.

DIRETO AO PONTO

Datafolha mostra pesquisa sobre aprovaçao de Bolsonaro
Pesquisa Datafolha publicada ontem pelo jornal ‘Folha de
S.Paulo’ mostra a avaliação do
desempenho do presidente Jair
Bolsonaro, dos governadores
e do Ministério da Saúde na
condução da crise do coronavírus. O levantamento feito por

telefone ouviu 1.558 pessoas
em todas as regiões do país. A
margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou
para menos.
Segundo a avaliação do desempenho de Bolsonaro em relação ao surto de coronavírus,

35% considera a iniciativa
Ótimo/bom; Regular: 26%;
Ruim/péssimo: 33%; Não
sabe: 5%. Já avaliação do desempenho do Ministério da
Saúde considera os seguintes
números: Ótimo/bom: 55%;
Regular: 31%; Ruim/péssimo:

12%; Não sabe: 2%. O Datafolha apontou o percentual de
entrevistados que aprovam o
desempenho do governador do
seu estado: Média dos entrevistados: 54%; Nordeste: 51%;
Sudeste: 52%; Centro-Oeste/
Norte: 56%; e Sul: 61%.

Justiça manda prefeito de Paty do
Alferes liberar profissionais de ensino
A juíza Ana Carolina Gantois Cardoso, do
plantão judiciário do
Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, determinou que Secretaria
de Educação de Paty do
Alferes, cidade do interior fluminense, libere os
profissionais de ensino
da obrigação de comparecerem às escolas, apesar de as aulas terem sido
suspensas por 15 dias
em decreto do prefeito
Eurico Pinheiro Bernardes Neto (foto), que, no

entanto decidiu que os
profissionais continuassem indo às unidades
nas quais estão lotados.
A magistrada acatou pedido de liminar em ação
civil pública movida
pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de
Educação para que a Prefeitura deixasse de abrir
as escolas e convocasse
professores extra classe,
merendeiras, orientadores educacionais, auxiliares de serviços gerais,
motorista para trabalhar.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

MEDIDAS ADOTADAS

Sine suspende atendimento
presencial em seus postos

Decisão foi tomada por causa do novo coronavírus. Serviços serão feitos através da
internet de forma fácil e gratuita e visa combater a proliferação do vírus na cidade
Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s
atendimentos presenciais do
Sistema
Nacional
do Emprego (Sine),
em Queimados, na
Baixada Fluminense, serão feitos remotamente
desde
ontem. Seguro-desemprego,
emissão da carteira de
trabalho e registro
profissional
poderão
ser
feitos
através do portal
de serviços disponibilizados
pelo
Governo
Federal
–
www.gov.br/
trabalho – ou pelo
telefone 158 (Alô
Trabalho). A medida entrou em vigor
após a publicação
da portaria editada pelo Ministério
da Economia e tem
como objetivo contribuir para o combate à pandemia
de coronavírus no
país.
Confira abaixo
os serviços disponíveis para o trabalhador:
Carteira de Tra-

balho – não é mais
necessário se deslocar até uma unidade do Trabalho
para obter o documento, que pode ser
acessado pela plataforma de serviços
do governo federal
no site www.gov.
br/trabalho ou baixada pela loja de
aplicativos do telefone. O nome do
aplicativo é Carteira de Trabalho Digital e o ícone é o
brasão da república
branco em um fundo azul.
Seguro-desemprego – o benefício pode ser solicitado diretamente
no aplicativo da
Carteira de Trabalho Digital ou pelo
portal de serviços
do governo federal
www.gov.br. Após
triagem por atendentes do número
158, os serviços de
seguro-desemprego
que não estão contemplados nas plataformas
digitais
serão encaminhados
para a superintendência estadual.
Registro
Profissional – o cadastro

Os atendimentos presenciais do Sistema Nacional do Emprego (Sine) já são feitos remotamente
inicial deverá ser
feito neste link e a
documentação e encaminhada por aqui,
não sendo necessá-

rio nenhum tipo de
agendamento ou entrega de documento
presencial.
Plantão trabalhis-

ta – para dúvidas ou
denúncias em relação ao cumprimento
de legislação trabalhista, a referência

é o canal de serviços 158. A ligação
é gratuita de telefones fixos de todo
o país.

terça-feira, 24 DE março de 2020
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xô, vírus chinÊs!

Dr. João determina ações em Meriti
para combate ao novo coronavírus

Medidas de prevenção são fortalecidas em vários pontos
Divulgação / PMSJM

Prefeito destaca que até ontem (23/3), não houve nenhum caso confirmado do novo coronavírus na cidade que governa
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
Prefeitura de São
João de Meriti
está seguindo as
determinações do Governo do Estado, para
prevenção e combate a
covid-19, tendo inclusive decretado estado de
emergência dia 16 de
março de 2020, conforme Decreto Municipal nº
6333 (18/3). O Executivo vem adotando medidas para conter o avanço do novo coronavírus
(convid-19) na cidade.
Confira o que já foi feito
até agora.

A

Saúde
O hospital de referência de Meriti é Instituto
Nacional de Infectologia

Evandro Chagas - INI,
da Fiocruz (Manguinhos), entretanto a Secretaria de Saúde reservou leitos para o caso
de algum paciente dar
entrada com suspeita da
doença, são eles: UPA
Jardim Íris (três leitos
de isolamento), UPA de
Éden (três leitos de isolamento), Posto da Vila
São João (um de leito de
isolamento) e Posto do
Jardim Sumaré (12 leitos
de isolamento, em finalização).
“Ressaltamos que até
o presente momento,
23/3, não houve, nenhum
caso confirmado do novo
coronavírus em São João
de Meriti. A Secretaria
Municipal de Saúde já
enviou 48 exames para
o Laboratório Central de

Saúde Pública Noel Nu- álcool em gel.
tels (Lacen-RJ), porém
não houve resultados poCirculação
sitivos até o momento”,
Foram fechados os
informou o prefeito Dr. acessos a museus, biJoão.
bliotecas, teatros, centros culturais, praças púTransporte
blicas e todo programa
Neste setor ficou de- municipal que possa gecretado a: proibição de rar aglomeração.
passageiros em pé, obrigação dos coletivos cirEducação
cularem com as janelas
Todas as escolas muabertas (ar-condicionado nicipais (28 mil alunos)
desligado), higienização permanecem com as auconstante dos funcioná- las suspensas até o dia
rios e dos veículos (na 31 de março, podendo
entrada e saída das ga- ser prorrogado.
ragens, assim como nos
pontos
estratégicos),
Comércio
álcool em gel para os
Em
novo
decreto
passageiros e funcio- (6335/20), a prefeitura
nários, táxis só pode- determinou o fechamenrão transportar até dois to do comércio não espassageiros por viagem sencial da cidade, além
e deverão disponibilizar de um maior vigor na

Polo de atendimento exclusivo para
Covid-19 já funciona em Mesquita
Ontem (23) o município
de Mesquita abriu um polo de
atendimento exclusivo para
Covid-19. O espaço, localizado na Avenida União 525, no
bairro Santa Terezinha, está
pronto para receber pacientes
com sintomas do novo coronavírus, para diagnóstico e encaminhamento ao tratamento
adequado. O funcionamento é
diário, das 8h às 20h.
“Temos profissionais preparados para receber essas pessoas em toda a nossa rede municipal. Nesse polo, no entanto,
os esforços são unicamente
para auxiliar quem apresenta sintomas e precisa de um
diagnóstico clínico. Tudo aqui
foi planejado especificamente
para isso”, frisa o prefeito Jorge Miranda.
O polo de atendimento exclusivo para Covid-19 é fruto
de uma parceria que a Prefeitura de Mesquita mantém com
a Fiocruz. Entre outras atividades, ela já trouxe para Mesqui-

ta o Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde da
Família. Agora, com esse novo
polo, a intenção é combater o
avanço da Covid-19 em Mesquita e na Baixada Fluminense, de forma geral, já que se
trata de uma região com bastante deslocamento intermunicipal. Para isso, os profissionais atuam no espaço realizam
uma triagem para avaliar se é
necessária a internação do paciente ou se, em casos leves, a
pessoa pode ser liberada para
manter a quarentena de 14 dias
em casa.
“Essa é uma estratégia que
já foi realizada pelo Ministério
da Saúde na época da H1N1
e também para a dengue. Um
bom planejamento das prefeituras municipais e das secretarias estaduais pode ajudar bastante o SUS nesse momento”,
avalia Daniel Soranz, professor e pesquisador da Fundação
Oswaldo Cruz, que acompanhou no fim de semana o trei-

namento dos profissionais do
polo e, nesta manhã, o início
das atividades.
O atendimento é feito por
uma equipe com 10 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos
de enfermagem. Eles já foram
preparados para o diagnóstico
clínico dos pacientes. E, em
caso de necessidade, encaminhar os casos mais delicados
para a UPA de Edson Passos
ou um hospital estadual.
“Nós mesmos faremos esse
encaminhamento, levando os
pacientes às unidades para
testes ou até mesmo internação. Nos casos de sintomas
mais leves, colheremos os dados desses pacientes para que,
enquanto eles estiverem em
quarentena, se protegendo e
evitando o contágio de outras
pessoas, possamos monitorá-los via telefone e internet”,
explica Dr. Emerson Trindade,
secretário municipal de Saúde
de Mesquita.

retirada de comércio ambulante ilegal. Entre os
dias 23 de março e 7 de
abril (15 dias), fica proibido o funcionamento de:
Feiras livres, shoppings
centers, clubes, salões
de beleza, bares, casas
noturnas, restaurantes,
lanchonetes, academias,
cursos, bancos e casas
lotéricas, são alguns dos
estabelecimentos proibidos temporariamente de
abrirem as portas.
Podem
funcionar:
farmácias,
hospitais,
clínicas de saúde e laboratórios,
mercados,
açougues, peixarias, distribuidoras de gás, lojas
de água mineral, postos
de combustível (não extensível a loja de conveniência), padarias, entre
outros.

Aviso
sonoro
A Defesa Civil está
preparando um alerta sonoro a ser emitido nas
sirenes de emergência da
cidade três vezes por dia,
alertando a população
sobre a covid-19 e pedido para que as pessoas
não saiam de suas casas.
Internet
As redes sociais da
prefeitura (@pmsjm),
no Facebook e Instagram estão sendo usadas
como canal informativo
com a população.
Telefone
Foi aberto um número 0800 para a população tirar dúvidas sobre
a Covid-19 (0800 123
0010).

Alethea Lima/PMM

Espaço é fruto de parceria entre o município e a Fiocruz e atende pessoas
com sintomas do novo coronavírus diariamente, das 8h às 20h
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Bolsonaro revoga trecho de MP sobre
suspensão de contratos de trabalho

Publicada ontem, meidda provisória visa combater efeitos da pandemia de coronavírus sobre
a economia. Texto foi criticado por políticos antes de o presidente decidir pela revogação.
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

presidente
Jair Bolsonaro avisou
há pouco nas redes
sociais que revogou o Artigo 18 da
Medida
Provisória
(MP) 927, que permitia a suspensão do
contrato de trabalho
por até quatro meses
sem salário. O Artigo 18 previa que,
durante o estado de
calamidade pública,
o contrato de trabalho poderia ser suspenso por até quatro
meses, para participação do empregado
em curso de qualificação profissional
não presencial, oferecido pela empresa
ou por outra instituição. Essa suspensão
poderia ser acordada individualmente
com o empregado e
não dependeria de
acordo ou convenção coletiva.

A MP 927 traz outras medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de
calamidade pública
no país e da emergência em saúde pública
decorrente da pandemia da covid19. A
MP entrou em vigor
no último domingo
ao ser publicada em
edição extra do Diá-

rio Oficial da União,
e tem validade de
120 dias para tramitação no Congresso
Nacional. Caso não
seja aprovada, perde a validade. Entre
as medidas estão o
teletrabalho, a antecipação de férias, a
concessão de férias
coletivas, o aproveitamento e ante-

divulgação

cipação de feriados,
o banco de horas, a
suspensão de exigências administrativas
em segurança e saúde
no trabalho, o direcionamento do trabalhador para qualificação e o adiamento
do recolhimento do
Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço
Presidente Jair Bolsonaro decidiu voltar atrás sobre
(FGTS).
a suspensão dos contratos

Bolsa Família não sofrerá cortes, diz STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco
Aurélio decidiu que o governo
federal não pode fazer cortes
de recursos no Programa Bolsa Família durante o período
de calamidade pública no país
devido à pandemia do novo
coronavírus. A decisão do ministro foi assinada na última
sexta-feira e divulgada ontem.
Marco Aurélio atendeu a
um pedido liminar feito por
governadores de estados do
Nordeste, que alegaram suposta diminuição na concessão do

benefício na região. Na mesma
decisão, o ministro pediu que
a União preste informações
sobre a alegação dos estados
e determinou que a liberação
dos benefícios seja feita de forma isonômica em todo o país.
Na sexta-feira, o Ministério
da Cidadania, pasta responsável pela gestão do programa,
informou que suspendeu, por
120 dias, bloqueios, suspensões e cancelamentos dos benefícios para verificação de
eventuais irregularidades. A
medida inseriu mais 1,2 mi-

lhão de famílias no Bolsa Família, segundo o ministério.
Atualmente, o Bolsa Família paga de R$ 89 a R$ 205 por
mês às famílias cadastradas.
O valor médio corresponde a
R$ 191. Gestantes, lactantes
(mães que amamentam) e filhos de até 15 anos de idade
recebem, cada um, adicional
de R$ 41, até o teto de R$
205.
“Com a inserção de mais
1,2 milhão de famílias, teremos cerca de 14 milhões
de famílias beneficiadas, o

maior número da história do
De acordo com Onyx, a
programa”, destacou o mi- inclusão é uma das medidas
nistro Onyx Lorenzoni, em do presidente Jair Bolsonaro
nota divulgada pela pasta.
para minimizar os efeitos da
pandemia do novo coronavíNota à imprensa rus. “O presidente tem agido
Em nota à imprensa, a o para reduzirmos os danos da
Ministério da Cidadania in- crise e protegermos os idosos
formou que a portaria que e os mais vulneráveis. Essa
garantiu a inclusão dos bene- portaria garante que nenhuficiários permitiu a cobertura ma família será excluída do
de 14 milhões de famílias en- programa nos próximos 120
tre os beneficiários. Segundo dias e reafirma o compromiso ministro Onyx Lorenzoni, so do presidente Bolsonaro
é “o maior número da histó- com o Bolsa Família”, disse.
ria do programa”.
Fonte: Agência Brasil

Cemitérios e funerárias: número de
mortos pode aumentar demanda
Reprodução/Agência Brasil

Preocupadas com o aumento
da demanda e com os riscos decorrentes do novo coronavírus
(covid-19) no Brasil, as empresas
funerárias elaboraram um protocolo de procedimentos visando
minimizar o risco de contágio
durante atividades como remoção
dos mortos; contratação do serviço
funerário; preparação dos corpos; - Protocolo visa minimizar o risco de contágio
homenagens póstumas; sepulta- durante atividades como homenagens póstumas
mento e cremação.
De acordo com a Associação respiratórias). Contudo, até por- concessão pública responsável
Brasileira de Empresas e Diretores que a confirmação do diagnóstico pela administração de todos os seis
do Setor Funerário (Abredif), en- demora, não estão grafadas como cemitérios da unidade federativa,
apresenta, desde o dia 17 de martidade que representa mais de 13 covid-19”, acrescentou.
Segundo ele, por ter contato ço, uma série de recomendações
mil empresas, o setor oferece mais
de 350 mil empregos diretos em direto com os corpos de pessoas àqueles que perderam seus entes
que morreram em decorrência da queridos em meio ao aumento de
todo o país.
covid-19, os profissionais que de- casos de mortes decorrentes do
senvolvem as atividades funerária novo coronavírus.
Empresas
estão entre as pessoas que mais
O grupo informa ser rotina de
preparadas
seus funcionários o uso equipaA boa estrutura do setor fune- correm risco de contaminação.
“Os
problemas
ocorridos
em
mentos de segurança individual,
rário brasileiro dá ao presidente
da Abredif, Lourival Panhozzi, outros países, com relação à ati- mas que, nesse período de risco de
confiança de que as empresas vidade funerária, não deverão infecção pela covid-19, a necessiestão preparadas para atender ao ocorrer no Brasil. Nossa estrutura dade de higienização está sendo
aumento da demanda. Ele, no instalada é muitas vezes superior à reforçada com as equipes.
A duração dos velórios, agora,
entanto, destaca que, para evitar de muitos países, mas para que ela
problemas, é fundamental a ajuda continue operacional é preciso que está limitada a duas horas, além
do Ministério da Saúde, no sentido o Ministério da Saúde implante dos 30 minutos de cortejo. “Nos
de transformar em norma geral o nosso protocolo. De nada adian- casos de morte pelo novo coronaprotocolo de procedimentos ela- ta nossa estrutura física se nosso vírus, não haverá velório. Apenas
borado e enviado ao ministério pessoal for afastado por contami- o sepultamento”, informa a assesnação”, argumenta Panhozzi refe- soria dos cemitérios onde cerca de
pela entidade.
“Os matemáticos dizem que rindo-se ao protocolo de procedi- 490 mil pessoas estão sepultadas.
poderemos atingir o pico de 3,5 mentos técnicos já encaminhado Além disso, durante o velório
nas capelas internas do cemitémil óbitos em um dia”, disse Pa- ao ministério.
rio, só será permitida a presença
nhozzi à Agência Brasil. “Nosso
Cemitérios
de apenas dez pessoas por vez. O
setor, inclusive, já identificou um
Alguns
cemitérios
já
estão
cemitério, no entanto, reforça que
crescimento acentuado no número de óbitos com causa morte se preparando para lidar com a a fiscalização e o controle desse
identificada com as relacionadas situação. No Distrito Federal, o acesso serão de responsabilidade
ao novo coronavírus (síndromes Cemitério Campo da Esperança, da família. Fonte: Agência Brasil

O cirurgião plástico
Renato Palhares explica que a mentoplastia,
quando bem indicada
e executada, torna possível melhorar a aparência e a harmonização facial. A forma do
queixo tem uma influência notável sobre a
aparência geral da face
e do pescoço. “Melhorar a forma do queixo
pode ter efeitos positivos em outras áreas
devido à harmonização
facial que será proporcionada
A mentoplastia é o
nome da cirurgia realizada para tratar a
forma do mento, isto
é, o queixo dos pacientes (parte que envolve
mandíbula, pescoço e
o um terço inferior da
face) seja para aumentá-lo ou diminuí-lo.
As mentoplastia de
aumento são muito
mais comuns que as
de redução, até porque
o procedimento que
envolve a segunda é
muito mais complexo.

Pode ocorrer a avanço
ou retração da mandíbula ou avanço ósseo
apenas do osso do queixo. Mas é uma cirurgia
bem mais complicada
com indicação que vai
além da estética. Outros
nomes: cirurgia do queixo, cirurgia do contorno
cervical, genioplastia.

mais diversas deformidades funcionais ou estéticas. A indicação do
procedimento adequado
para corrigir uma deformidade do mento é
baseada no tipo e na extensão da deformidade,
podendo este ser considerado proeminente
(macrogenia), deficiente (microgenia) ou assiIndicações da
métrico. Ainda pode ser
mentoplastia
indicada para auxiliar
A mentoplastia é utili- no tratamento da apneia
zada para correção das obstrutiva.

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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Portal dos Procurados pede informações
sobre envolvidos em morte de segurança
divulgação

Segundo informações, criminosos teriam saído de um Gol e atacado
o veículo onde estavam o sargento e mais duas pessoas. Luiz Felipe
trabalhava como segurança do secretário estadual Cleiton Rodrigues
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Portal dos Procurados divulgou um
cartaz para ajudar
a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e
ao Grupo de Pronta Resposta da Subsecretária
de Inteligência da Polícia Militar com informações que possam levar a
identificação e prisão dos
envolvidos na morte do
2º sargento da PM Luiz
Felipe Pinto Rodrigues
durante uma tentativa de
assalto. O crime aconteceu por volta das 15h, na
Rua Soares de Cabral, em
Laranjeiras, na Zona Sul
do Rio.

O militar prestava serviço para a Secretaria de
Estado do Governo e Relações Institucionais e fazia a segurança do secretário Cleiton Rodrigues.
De acordo com as primeiras informações, seis criminosos teriam saído de
um Gol e atacado o veículo, no qual estavam o militar e mais duas pessoas.
O agente levou três tiros
e os bandidos fugiram do
local sem levar nada.
Honras
militares
Luiz Felipe chegou a
ser socorrido em estado
gravíssimo ao Hospital
Central da Polícia Militar, mas não resistiu ao

ferimento. O governador
Wilson Witzel lamentou
a morte por meio de sua
conta no Twitter. “ Nosso
policial foi um guerreiro
e fará parte da galeria de
heróis do RJ. Toda a minha solidariedade à sua
esposa, seus dois filhos,
familiares e amigos nesse
momento tão difícil. Decretarei luto oficial para
as honras militares”, escreveu o governador.
A Delegacia de Homicídios da Capital, da
Polícia Civil, abriu uma
investigação para apurar
as circunstâncias da morte do policial. Os agentes periciaram o local e
equipes da unidade estão
em busca de câmeras de

segurança que ajudem a
identificar a autoria do
crime.
Com a morte do 2ºSGT
Luiz Felipe chega a 17
o número de agentes de
segurança pública assassinados no Rio de Janeiro em 2020, sendo 13 da
Polícia Militar, um da Policia Federal, um do Corpo de Bombeiros, um da
Marinha do Brasil e um
agente penitenciário da
SEAP.
A Polícia Militar lamentou a morte por meio
de sua conta no Twitter. O
sargento Luiz Felipe deixa esposa e dois filhos. “A
PMERJ presta solidariedade e apoio à família”,
diz a publicação.

Denúncia para os canais
O Portal dos Procurados pede que quem tiver
qualquer informação a
respeito da localização
dos envolvidos na morte
do SGT Luiz Felipe de-

nunciem pelos seguintes canais: Whatsapp do
Portal dos Procurados
(21) 98849-6099; pelo
Facebook/(inbox), ou
pelo Disque-Denúncia

(21) 2253-1177.
Todas as informações sigilosas sobre o
caso serão encaminhadas para a DH/Capital
e PMERJ, encarregadas

do caso e que tem como
prioridade prender os
envolvidos na morte de
Agentes de Segurança
Pública no Rio.
A Secretaria de Esta-

do de Vitimados (SEVIT) informa que ofereceu auxílio psicológico
e social a família do policial militar Luiz Felipe
Pinto Rodrigues, que

morreu na tarde desse
sábado. “A SEVIT está
acompanhando o caso e
à disposição dos parentes do sargento”, diz a
nota.

zona norte

PM é baleado em confronto
Um policial militar
a serviço no Grajaú
Presente foi baleado
na cabeça durante um
confronto com criminosos na Avenida Radial Oeste, no
Maracanã, no último
domingo. A PM informou que dois marginais em um veículo
eram perseguidos pelos agentes do programa quando começou
uma troca de tiros.
Um dos fugitivos
também acabou baleado e o outro foi
preso. O tiroteio ocor-

Reprodução

Tiroteio ocorreu na Radial Oeste, próximo
da Avenida Professor Manoel de Abreu

reu na Radial Oeste,
próximo da Avenida
Professor Manoel de
Abreu. Na fuga, ao
passar por uma viatura parada na região,
os bandidos atirara,
dando início a troca
de tiros. Atingido, o
soldado foi socorrido
no Hospital Municipal Souza Aguiar, no
Centro.
O bando abandonou
o veículo em que estava, mas acabou preso. O estado de saúde
do suspeito não foi
informado.

Capitão da PM vai cana por
tentativa de homicídio e assassinato
Acusado de assassinar um homem e tentar
matar outro em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, o capitão da
Polícia Militar Francisco Krischer acabou preso na manhã do último
sábado. O crime foi em
agosto de 2009. Investigações da 105ª DP (Petrópolis) apontam que a
intenção do oficial era
matar Fernando Vacaldi, a vítima sobrevivente, com quem teve um
desentendimento meses
antes do episódio.
Ainda segundo as investigações, por volta
das 20h30 do dia 06 de
agosto de 2009, Vacaldi foi atacado a tiros
quando chegava em
casa, no bairro São Sebastião, em Petrópolis.
Seu vizinho, Eugênio
Moisés Lopes Filho,
que estava na linha de

Reprodução/Rede social

tiro, também foi atingido. Após passar pouco
mais de duas semanas
no hospital, Eugênio
morreu. Vacaldi, atingido na mão e nas costas,
sobreviveu.
A polícia concluiu
que o crime foi come-

tido por motivo fútil,
após uma discussão que
ocorreu na casa noturna
na qual Vacaldi era segurança. O PM ficou
contrariado por ter sido
repreendido pela vítima sobrevivente após
uma briga e a ameaçou

de morte. O capitão foi
indiciado pelos crimes
de homicídio qualificado (por motivo fútil) e
tentativa de homicídio
(também
qualificado
por motivo fútil). Procurada, a PM ainda não
se manifestou.

Filha de Beira-Mar
vai testemunhar
contra o próprio irmão

Fernanda vai testemunhar contra David Lira da Costa

Fernanda Izabel da
Costa, uma das filhas do
traficante Luiz Fernando
da Costa, o Fernandinho
Beira-Mar, poderá testemunhar no processo no
qual o irmão é julgado
por sequestrar seu marido. Segundo o Ministério
Público do Rio, David
Rodrigo Lira da Costa é
acusado de manter Douglas Alves Prata em cárcere privado e exigir resgate.
Uma nova audiência do caso foi marcada
para 15 de maio, na 2ª
Vara Criminal de Duque
de Caxias. Douglas, que
também deve ser ouvido
na mesma ocasião, é réu
com outros três homens,
também presos. A Delegacia Especializada em
Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que
prendeu o grupo, informou que a intenção inicial dos criminosos seria
sequestrar Fernanda.
O bando chegou a
capturar uma mulher no
Parque Beira-Mar, em
Caxias, mas a libertoupor não ser a pessoa que
procurava. Em seguida,

pegaram o marido de Fernanda quando ele chegava a seu depósito de bebidas, na favela. O grupo
circulou com a vítima
encapuzada e algemada,
enquanto exigia R$ 150
mil da mulher. Em depoimento, Douglas contou
que foi espancado e ameaçado. O crime ocorreu
em 13 de junho de 2019.
Segundo a Polícia Civil, David, os três comparsas — um PM da ativa
e dois ex-PMs — e a vítima foram surpreendidos
pela Desarme parados
num acostamento na entrada da Ilha do Governador. O marido de Fernanda estava rendido dentro
do carro.
David já havia sido
preso outras duas vezes.
Em junho de 2008, o filho
de Beira-Mar foi detido
por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos
de Cargas (DRFC), que
faziam uma incursão na
Favela Parque Beira-Mar,
que é o principal reduto
do pai. Ele foi abordado
em uma das vielas da favela com uma trouxinha
de maconha.

16 de julho de 2016
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Vacina para gripe começa com idosos
A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde é que cerca de 6 milhões de
pessoas sejam imunizadas, alcançando a cobertura vacinal de 90% do público-alvo

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s idosos
serão os
primeiros a receber a
dose para influenza na
Campanha
Nacional
de Vacinação contra
a Gripe, que começou
ontem. O objetivo é
proteger o grupo, que é
mais vulnerável à gripe. A expectativa da
Secretaria de Estado
de Saúde é que cerca
de 6 milhões de pessoas sejam imunizadas,
alcançando a cobertura
vacinal de 90% do público-alvo. Profissionais de saúde também
devem se vacinar nesta
etapa da campanha.

sem a necessidade do
idoso sair do carro. A
iniciativa foi firmada
entre a secretaria e o
órgão para colaborar
nas ações das prefeituras. Até o momento,
quatro cidades já fecharam parceria: Rio,
Niterói, Nova Iguaçu e
Nova Friburgo.
Além dessa iniciativa, a secretaria recomendou ações específicas para este momento,
como estender horários
nos postos; realizar
parcerias com instituições de graduação
e cursos técnicos para
ampliar o número de
profissionais; priorizar
locais abertos para vacinação; distanciar pessoas em 1,5m nas filas;
adotar unidades móveis
e visitas domiciliares;
entre outras. O objetivo é um só: diminuir a
concentração de pessoas em único espaço.

Drive-thru
Por conta da pandemia da Covid-19, a
secretaria orientou os
munícipios sobre medidas para evitar agloDinâmica do
meração e, com isso, a
coronavírus
propagação do coronaPara o secretário de
vírus, como a vacina- saúde, Edmar Santos, a
ção por drive-thru em vacina contra a gripe,
postos do Detran.RJ, além de ser uma prote-
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O objetivo da vacina é proteger o grupo, que é mais vulnerável à gripe. Orgão orientou os municípios sobre medidas para evitar aglomeração

ção importante contra
a doença, pode ajudar
na dinâmica do atendimento ao coronavírus.
“A vacinação protege
contra a gripe comum
e isso evitará que a
população busque de
forma sistemática as-

sistência nas unidades, permitindo concentração de esforços
contra o coronavírus.
Estamos colaborando
para que as prefeituras realizem a campanha da melhor forma
nesse momento extre-

mamente delicado”,
aponta.
Para o presidente
do Detran.RJ, Antonio Carlos dos Santos, é hora de unir
forças. “Estamos com
equipes analisando os
projetos de todas as

prefeituras do estado
para que tudo seja colocado em prática o
mais rápido possível.
Continuamos abertos
para solicitações dos
municípios. O Detran
está fazendo a sua
parte”, afirma.

RJ registrou 121 casos de influenza/SRAG
A vacina, composta
por vírus inativado, é trivalente e protege contra
os três vírus que mais
circularam no hemisfério
sul em 2019: Influenza
A (H1N1), Influenza B e
Influenza A (H3N2).
Em 2020, o estado do

Rio de Janeiro registrou
121 caos de influenza/
SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e 3
casos de H1N1, sem registro de óbito. Já no ano
passado, foram 2.432 casos de influenza/SRAG e
168 caos de H1N1, com

62 óbitos.
A gripe é uma infecção aguda do sistema
respiratório, provocada
pelo vírus da influenza,
com grande potencial
de transmissão. Provoca
febre, tosse, coriza, dores de cabeça e garganta

e pode matar. Inicia-se
com febre, dor no corpo,
e tosse seca. Normalmente, tem evolução por
tempo limitado, durando
de um a quatro dias, mas
pode se apresentar forma
grave, podendo levar a
óbito.

Sistema ferroviário recebe novos ajustes para funcionamento
Em virtude do aumento da movimentação de passageiros
identificado neste fim
de semana na estação
ferroviária de Duque
de Caxias (Ramal Saracuruna), a Secretaria
de Estado de Transportes solicitou à SuperVia
a reabertura para embarque e desembarque
da estação Corte Oito,
desde ontem. Dessa
forma, os moradores
desse município da
Baixada
Fluminense
terão mais uma opção
para o deslocamento
à cidade do Rio. Além
disso, para atender a
demanda de passageiros, a concessionária já
aumentou a frequência
das viagens.
Essa medida resultará na retificação do decreto número 46.983,
que determina, entre
outras restrições, o fechamento da estação
Corte Oito. Dessa forma, reduz para nove o
número de estações da
SuperVia fechadas para
embarque e desembarque: Ramal Japeri
(Presidente Juscelino,
Olinda, Lages e Paracambi), Ramal Belford
Roxo (Coelho da Rocha, Agostinho Porto
e Vila Rosali) e Ramal
Saracuruna
(Jardim
Primavera e Campos
Elíseos).
As alterações previstas no decreto para o

ramal Japeri e extensão
Vila Inhomirim (ramal
Saracuruna), a partir
desta segunda (23/03),
foram
canceladas.
Amanhã, a operação
seguirá a grade regular
dos dias úteis nos horários de pico e vale.
A Setrans ressalta
que as demais determinações anunciadas
permanecem mantidas.
Só podem embarcar
nos transportes públicos trabalhadores de
setores definidos como
‘essenciais’ (confira a
relação abaixo) e pacientes em tratamento de saúde, com um oficial.
acompanhante, desde
que munidos de atesSistema
tado médico, agendaaquaviário
mento ou outro docuNo sistema aquaviámento comprobatório rio, está interrompida a
da condição médica.
operação nas estações
de Charitas (Niterói) e
Controle
Cocotá (Ilha do Goverde acesso
nador). A operação da
A partir de hoje, ha- linha Praça VX - Araverá controle de acesso riboia ocorre com inem 19 estações (15 da tervalos de 30 minutos
SuperVia, 3 do Me- no horário de pico (das
trôRio e 1 da CCR Bar- 6h às 9h e das 16h às
cas – confira abaixo). 18h) e de uma hora nos
Nesses locais, a Polícia horários de vale e dias
Militar realiza a tria- não úteis. Já a operagem dos usuários, com ção da linha de Paquetá
o apoio de funcionários ocorre com intervalos
das Concessionárias. de até 3 horas.
O embarque ocorre
por meio da apresenAtividades
tação de documento de
consideradas
identidade profissional,
essenciais
carteira de trabalho ou
Servidores públicos
crachá funcional acom- em serviço, inclusive
panhado de identidade aqueles relacionados às

forças armadas, bombeiro militar, e agentes
de segurança pública;
profissionais do setor
de saúde em geral, inclusive individuais que
prestem serviços de
atendimento domiciliar, excetuando-se os
serviços de natureza
estética; profissionais
do setor de comércio
relacionados aos gêneros alimentícios, tais
quais mercados, supermercados, armazéns,
hortifrutis, padarias e
congêneres, farmácias
drogarias e pet shops,
revendedores de água
e gás; profissionais do
setor de serviços tais
quais transporte e logística em geral, como
transportadoras, portos e aeroportos, motoristas de transporte
público, correios, e

congêneres, serviços
de entregas, distribuidoras,
fornecimento
de catering, bufê e outros serviços de comida preparada, asseio
e conservação, manutenção predial, empregados em edifícios e
condomínios, vigilância e segurança privada, lavanderias hospitalares,
veterinárias,
funerárias, imprensa,
serviços de telecomunicação e postos de gasolina.
E ainda, profissionais
do setor industrial que
exerçam atividades nas
indústrias de alimentos, farmacêutica, material hospitalar, material médico, produtos
de higiene, produtos de
limpeza, ração animal,
óleo e gás, serviços
de apoio às operações

offshore, refino, coleta
de lixo, limpeza urbana e destinação de resíduos, distribuidoras de
gás e energia elétrica e
companhias de saneamento.
Estações com
controle de
acesso
SuperVia - Ramal
Japeri (Japeri, Engenheiro Pedreira, Queimados, Austin, Comendador Soares, Nova
Iguaçu,
Mesquita,
Edson Passos e Nilópolis); Ramal Belford
Roxo (Belford Roxo e
Pavuna) e Ramal Saracuruna (Saracuruna,
Gramacho, Duque de
Caxias e Corte Oito).
Metrô - Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva
e Acari
Barcas - Arariboia.

terça-feira,
DE março
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pandemia

Itatiaia altera serviços à
população por prevenção

Medida foi adotada pela Prefeitura para conter avanço do novo coronavírus. Entre elas estão
ações para diminuir a circulação de munícipes e funcionários nos setores, evitando o contato social
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura
de Itatiaia,
através das
diversas
secretarias
municipais
está tomando medidas para enfrentar
o
Covid-19.
Entre elas estão
ações para diminuir a circulação
de
munícipes
e
funcionários
nos
setores,
evitando
o contato social,
como recomendado pela OMS – Organização Mundial
da Saúde.
A Secretaria de
Saúde
suspendeu
todo o atendimento
ambulatorial e de
especialidades nas
unidades de saúde,
mantendo somente
o atendimento a urgências e emergências. Sendo assim,
estão suspensos os
atendimentos
de
rotina e aos grupos como os de:
tabagismo, diabéticos e hipertensos. Contudo serão
mantidas as agendas para as consultas individuais de
diabéticos, hipertensos,
pacientes
de pré-natal e puericultura. Continua
normal o atendimento para curativos e medicações.
No Hospital Municipal
Manoel
Martins de Barros
as cirurgias eletivas também foram
suspensas e estão
mantidos
somente os atendimentos
de
emergências.
As visitas aos pacientes internados
serão controladas,
diminuindo o tempo e o quantitativo
de pessoas. O Cen-
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tro de Fisioterapia
prestará
atendimento somente aos
pacientes de pós-operatórios.
A Secretaria de
Meio Ambiente reduziu o horário de
funcionamento do
Horto Municipal,
que está sendo no
turno da manhã, de
8h às 12h, de segunda a sexta-feira. Mas a doação de
mudas que era feita às quintas-feiras
está
temporariamente
cancelada.
Já as vistorias relacionadas ao meio
ambiente só serão
feitas em casos de
Os serurgência.
vidores desse setor
farão rodízio de horário.
Atendimento
via
telefone
A Secretaria de Politicas Públicas para
as Mulheres está fazendo o atendimento
via telefone, tendo
cancelado as visitas domiciliares e
institucionais. Somente serão atendidos na secretaria
casos de emergência. Os profissionais do setor também
farão
um
rodízio no horário
de trabalho.
A Fundação Leão
XIII, que faz um
trabalho junto à
Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos,
suspendeu o funcionamento de todos os Núcleos de
Atendimentos, inclusive em Itatiaia,
por tempo indeterminado.

Órgãos da Prefeitura realizarão ações unificadas contra o Covid-19

da pandemia do
novo Coronavírus
outros serviços da
Prefeitura também
sofreram
alterações, como as aulas
e atividades escolares nas unidades
da rede pública e
privada que foram
suspensas por 15
dias , assim como
as atividades das
unidades esportivas..
Pelo mesmo prazo também foram
suspensos os eventos e atividades
com a presença
de público, ainda
que
previamente
autorizadas,
que
envolvem aglomeração de pessoas,
tais como: eventos
desportivos, shoOutras
ws, feiras, evenmudanças
tos científicos, coEm decorrência mícios, passeatas

Resende fecha áreas de lazer

A Prefeitura de Resende segue
realizando diversas ações como parte
do Plano Municipal de Contingência
para o bloqueio e mitigação do novo
coronavírus (Covid-19) no município. Uma destas medidas, decididas
na última quinta-feira, o fechamento
de todas as praças, parques, quadras
esportivas, áreas de lazer e espaços
de convivência social públicos.
A ação suspende todas as atividades nestes locais públicos até o dia 29
de março. A determinação foi decidida seguindo as medidas temporárias
de contenção e distanciamento social
no município e em todo o país, para

combater e prevenir o novo coronavírus.
O comandante da Guarda Municipal, Laurindo César, destaca que o
fechamento dos locais é para evitar a
aglomeração de pessoas. “Com o fechamento dos parques, praças, áreas
de lazer evitamos aglomeração, além
de alertar a população sobre a proporção que esta pandemia está acontecendo no mundo. A única forma
de evitar a aglomeração de pessoas
é fechando os espaços e reforçando
que qualquer atividade esportiva está
cancelada”, ressalta o comandante.

Decreto com
medidas
temporárias
Desde a última quinta-feira, Resende teve validado um novo decreto
prevendo adoção de medidas temporárias de contenção e distanciamento
social. As regras seguem os protocolos passados pela Organização Mundial da Saúde.
As regras suspendem por 15 dias
todas as atividades com presença de
público, em casas de festas, casas
de shows, boates, auditórios. Como
também cinemas, teatros, comícios
e passeatas.

,atividades coletivas de cinema, teatro, entre outros.
As
atividades
com grupos de idosos que dependam
de transporte coletivo, utilização
de locais fechados
e compartilhamento de objetos, assim como as atividades coletivas
dos Serviços de
Convivência e de
Fortalecimento de
Vínculos que atendem crianças, adolescentes, e idosos
nas unidades dos
CRAS,
CREAS,
CCI, Acolhimentos institucionais
também estão suspensas por 15 dias.
Já os atendimentos individuais em
todas as unidades
assistenciais estão
mantidos.

Nesse período os
servidores com 60
anos, exceto aqueles que atuam diretamente no atendimento hospitalar e
ambulatorial deverão ficar afastados
de suas atividades
nas dependências
da Prefeitura Municipal de Itatiaia,
seus órgãos e unidades por 15 dias.
Reuniões administrativas em ambientes totalmente
fechados também
estão
proibidas
pelo mesmo período.
IPREVI
O Instituto de
Previdência
dos
Servidores Públicos de Itatiaia –
IPREVI
também
adotou novas medidas, como a sus-

Divulgação/PMR

pensão do atendimento ao público
no Instituto, pelo
prazo de 15 dias,
permanecendo
o
atendimento
via
telefone e internet.
A suspensão dos
atestados de vida
dos aposentados e
pensionistas nascidos no mês de março, que deverá ser
regularizado assim
que o atendimento
for
restabelecido
e o adiamento das
perícias e juntas
médicas, sem prejuízo do pagamento dos vencimentos
foram outras medidas da Autarquia.
Nesse
período
também foi estabelecido o sistema
de rodízio para os
profissionais lotados no Instituto de
Previdência.

O decreto prevê também mudanças nos serviços públicos de saúde. A
Secretaria Municipal de Saúde deverá programar até o dia 23 de março, a
suspensão de alguns procedimentos
por 15 dias, sendo eles: cirurgias eletivas, exames eletivos de diagnóstico
e consultas ambulatoriais. Exceto,
caso estes procedimentos sejam considerados graves, prioritários e autorizados pelas autoridades.
A decisão sobre o fechamento de
áreas de lazer vai constar em novo
decreto, mas já está em vigor.
Para ler o decreto na íntegra,
acesse: http://resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/boletim_oficial.
asp , do ano 2020, boletim 012, na
O fechamento dos locais é para evitar a aglomepágina 7.
ração de pessoas
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RECEITAS
Lasanha
vegetariana
Ingredientes
4 colheres (sopa) de
manteiga5 cogumelo shimeji limpos10
colheres
(sopa)
de molho de soja
(shoyu)10
colheres
(sopa) de saquê mirin (para cozinha)3
dentes de alho bem
picados3 pimentão
vermelho
cortados
em cubos pequenos4 colheres (sopa)
de azeite de oliva4
colheres (sopa) de
manteiga3 dentes de
alho bem picados1
litro de leite4 colheres (sopa) de amido
de milho200 gramas
de queijo provolone
ralado1 copo de requeijão500 gramas
de queijo mussarela300 gramas de
champignon fatiado
Modo de preparo
Aqueça a manteiga
e junte o shimeji, mexendo sempre.
Regue com o shoyu
e o saquê.
Não deixe cozinhar
muito.
Refogue rapidamente metade do alho e
o pimentão em 3 colheres do azeite.
Aqueça a manteiga
e doure o restante
alho.
Junte o leite com o
amido dissolvido, mexendo até engrossar.
Junte o provolone e
o requeijão e misture
bem.
Em uma assadeira,
alterne camadas de
molho branco, folhas
da lasanha pré-cozida, shimeji, pimentões, mussarela e os
cogumelos.
Finalize com a mussarela.
Cubra com papel-alumínio e leve ao
forno, preaquecido,
em temperatura média (170 ºC 190 ºC),
até cozinhar e borbulhar.

terça-feira, 24 de março de 2020

De vilão a queridinho: entenda a
reviravolta de Felipe Prior no ‘BBB20’

F
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elipe Prior está
sendo
considerado um dos
maiores jogadores da
20ª temporada do ‘Big
Brother Brasil’. O arquiteto
estabeleceu
um jogo solitário com
Babu,
protagonizou
rivalidade com Pyong
no confinamento e ainda vive entre ‘tapas e
beijos’ com Gizelly.
Mas afinal, o brother é
vilão ou mocinho?
A formação do
Paredão deste “Big
Brother Brasil 20”
foi um dos mais
repercutidos
da
internet. O motivo?
Felipe
Prior!
Conhecido como “El
Mago” pelas redes

Com pneumonia, Luisa Mell e marido
aguardam teste do covid-19: ‘Desespero’

divulgação/instagram

Luisa Mell revelou
que
aguardará
resultado do teste para
coronavírus em casa,
enquanto o marido,
Gilberto Zaborowsky,
apresentou
um
quadro mais grave e
continuará internado
em hospital de São
Paulo. Aos seguidores,
a ativista deixou
um alerta sobre o
covid-19: ‘Não é uma
gripezinha.
Vocês
não tem tem ideia da
diferença no pulmão
em uma semana. É
muito sério’
Luisa
Mell
foi
às
lágrimas
ao
revelar
suspeita
de
coronavírus.

Feijoada
vegetariana
Ingredientes
500 gramas de feijão preto2 cebola picadas2 dentes
de alho4 colheres
(sopa) de molho de
soja (shoyu)4 folhas
de louro1 litro de
caldo de legumes2
cenoura picadas500
gramas de abóbora
japonesa
picada1
chuchu300 gramas
de mandioca (aipim
ou macaxeira) cozida• repolho picado
a gosto• salsa (ou
salsinha) a gosto• ervilha fresca a gosto•
sal a gosto
Modo de preparo
Cozinhe o feijão. Reserve os grãos, deixando o caldo na
panela.
Acrescente a cebola, o alho, a cenoura,
a abóbora, o chuchu, a mandioca, o
caldo de legumes, o
shoyu e o louro. Cozinhe por 10 minutos.
Devolva os grãos e
junte o restante dos
vegetais e o sal. Ferva até as folhas estarem ligeiramente
cozidas.
Polvilhe a salsinha e
desligue o fogo e sirva.

sociais, o arquiteto
apostou na sorte para
sair da berlinda e a
torcida para chegar a
grande final do reality
só aumenta. No último
domingo (22), o brother
foi o mais votado da
casa e chamou Ivy
para disputar o bate e
volta com ele e Daniel,
já no Paredão ao ser
primeiro
eliminado
da prova do Líder.
Ao cantar “Minha
Mãe Mandou”, o
participante achou o
bastão que lhe tirava
da disputa e permanece
mais uma semana na
casa, para o desespero
da comunidade hippie.
“Obrigado,
mãe”,
vibrou.

Nas redes sociais,
a ativista contou
que ela e o marido,
Gilberto Zaborowsky,
com quem reatou
o casamento após
breve
separação,
estão hospitalizados
em São Paulo com
pneumonia, sendo o
caso do engenheiro
mais grave. Enzo, filho
do casal que completou
4 anos com festão no
ano passado, chegou
a ficar com febre. A
apresentadora aguarda
os resultados do teste
do covid-19. “Não é
certeza só porque o
exame ainda não ficou
pronto. Fizemos há 1
semana”, disse a loira.

Rihanna, Xuxa e mais famosos fazem doações
milionárias ao combate do coronavírus
Famosos
se
mobilizaram para ajudar
a auxiliar no combate
do covid-19 em todo o
mundo. Xuxa Meneghel,
Rihanna, Ciara, Blake
Lively, o diretor do filme
‘Parasita’ Bong Joon-ho e
mais artistas contribuíram
com valores altíssimos
a fim de combater o
coronavírus. Justin Bieber
foi um dos pioneiros a
ajudar quando o caso
ainda estava na China.
Aos detalhes!
Xuxa
Meneghel,
Rihanna e mais famosos
em torno do mundo se
uniram para combater
o coronavírus. Além do
apoio a quarentena para
evitar a proliferação

do covid-19, os artistas
também estão fazendo
doações para reforçar a
luta contra a doença. A
“bad girl” barbadiana
doou US$ 5 milhões da
Fundação Clara Lionel,
uma organização sem fins
lucrativos de educação e
suporte de emergência.
Direct Relief (Assistência
Direta), Feeding America
(Alimentando a América),
Partners
in
Health
(Parceiros na Saúde),
o Fundo de Resposta
de Solidariedade ao
Covid-19 da Organização
Mundial da Saúde e o
International
Rescue
Committee
(Comitê
Internacional de Resgate)
são os beneficiados.
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Áries
Trabalho: hesitação pode
lhe surpreender hoje,
nesse caso, o melhor será
fazer o que sua intuição
recomendar.
Através
da fé vencerá batalhas. Finanças:
um negócio inesperado pode lhe
render bom lucro. Amor: diálogo
pode amenizar qualquer situação
amorosa.

Touro
Trabalho:

tudo

que

Fique em casa. Por amor, por

empatia. Não é por um, é por todos!
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí
atos oficiais

anda mais ou menos
pode melhorar se você
agir com determinação
e não vacilar nas suas
medidas. Finanças, clima está ótimo
para iniciar pequenos negócios. Vida
social estará cheia de novidades.
Amor: fantasia pode fazer fugir da
realidade.

Gêmeos
Trabalho: sua vontade
de se destacar na sua
atividade deixa sua
posição em evidência.
Finanças: entrada de
um dinheiro não está descartada. Vida
social: os astros prometem muitas
surpresas para essa fase. Amor: plena
felicidade lhe aguarda na vida a dois.

Câncer

Trabalho:
a
Lua
regente deste signo lhe
convida a experimentar
uma nova atividade
ou inovar a presente,
pois a fase favorece as iniciativas
profissionais. Vida social: promete
alegrias.
Finanças:
possível
prosperidade.
Amor:
acalme-se!
Harmonia vai imperar no lar.

Leão
Trabalho: usufrua deste
bom momento astral para
dinamizar sua atividade
e prosperar. Vida social:
poderá fazer amizades
com pessoas interessantes. Finanças:
a fase promete progresso financeiro.
Amor: não permita que boato
atrapalhe sua vida amorosa. Confie!

Virgem
Trabalho: esse é um
momento de intensa
ambição, possibilitando
progresso profissional,
pois
lhe
inspira
correr atrás de seus
interesses. Vida social: fofoca podem
rolar. Finanças: momento favorável
para iniciar novos negócios. Amor:
cumplicidade gerará afetividade.

Libra
T r a b a l h o :
determinação
não
lhe falta para você
dinamizar o que faz.
Pois você conta com
muita objetividade para vencer na
sua atividade. Vida social: você se
mostra mais aberto para fazer novas
amizades. Finanças: situação estável.
Amor: muito afeto na vida a dois.

Escorpião
Trabalho: não diminua
o pique do que está
produzindo
para
aproveitar
o
bom
momento astral que
favorece desenvolvimento profissional
e financeiro. Vida social: pense antes
de falar para evitar má interpretação.
Amor: poderá viver intensos momentos
de felicidade.

Sagitário
Trabalho: agitação e
ansiedade predominam
nessa fase, por outro
lado, está excelente
para ganhar dinheiro,
pois existem muitas
oportunidades para isso. Finanças:
você tem tudo para crescer
financeiramente, pois Júpiter, favorece
isso. Amor: alegrias no lar.

Capricórnio
Trabalho: o momento
pede revisão do que não
está rendendo bem. Já é
hora de inovar e tornar
mais produtivo o seu
serviço. Isso poderá lhe render novos
frutos. Finanças: há chance de ganhar
mais dinheiro. No amor, se estiver só,
alguém pode pintar em sua vida.

Aquário
Trabalho: que tal fazer
uma revisão da sua
situação profissional?
Ela está compatível
com as demandas
do momento? Caso
contrário: inove! Nas finanças, é
época de ganhar muito dinheiro com
serviços criativos. Amor: um romance
não está descarado. Felicidade no ar!

Peixes
Trabalho: a fase acena
desenvolvimento
profissional. Tudo o que
você fizer para melhorar
o que faz terá retorno
compensador. Finanças: cuide bem
do seu dinheiro. Evite comprar coisas
desnecessárias. Amor: pode rolar
momentos de intensa de afetividade e
felicidade.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Júnior – Prefeito do Município de Itaguaí/RJ e o Sr. Abeilard
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2020
Goulart de Souza Filho – Vice-Prefeito do Município de Itaguaí/ ANULA O DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 06 DE MARConsiderando a negativa do Sr. Carlo Busatto Júnior em RJ da convocação de Sessão de Julgamento para votação ÇO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
receber o Ofício nº 180/2020 às 15h21min., certificada por do Parecer Final da Comissão Processante 004/2019.
Art. 1º Anula o Decreto Legislativo nº 001 de 06 de março de
servidores efetivos desta Câmara Municipal;
2020, a partir desta data.
A referida sessão se realizará no dia 24 (vinte e quatro) de Art. 2º Reconduz ao mandato de Prefeito do Município de ItaConsiderando que o Sr. Abeilard Goulart de Souza Filho março de 2020 (terça-feira), às 18 (dezoito) horas, ocasião guaí o Sr. Carlo Busatto Júnior.
não foi localizado no gabinete do Vice-Prefeito na Prefeitura em que o Sr. Carlo Busatto Júnior ou seu patrono e o Sr. Art. 3º Reconduz ao mandato de Vice-Prefeito do Município de
às 15h30min., tampouco em seu endereço residencial às Abeilard Goulart de Souza Filho ou seu patrono terão o prazo Itaguaí o Sr. Abeilard Goulart de Souza Filho.
15h45min., e rucusou atendimento às 15h53min. para receber máximo de 02 (duas) horas para produzir sua defesa oral.
Art. 4º Reconduz ao cargo de Presidente da Câmara Municipal
o Ofício nº 181/2020 em seu gabinete;
Itaguaí, 23 de março de 2020 Noel Pedrosa de Mello - Vice- de Itaguaí o Sr. Rubem Vieira de Souza.
Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Considerando também que a Câmara realizou a notificação
dos denunciados através dos respectivos números de telefone Considerando o resultado da votação realizada na 4ª Sessão
Câmara Municipal de Itaguaí, 23 de março de 2020.
utilizando o aplicativo whatsapp;
Extraordinária do 1º período de 2020 da Câmara Municipal de
Itaguaí;
Considerando ainda que as notificações foram publicadas no A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ESTADO DO RIO DE
site da Câmara Municipal de Itaguaí;
JANEIRO, pelos seus representantes legais, Decreta e nós
Promulgamos o seguinte:
A Câmara Municipal de Itaguaí notifica o Sr. Carlo Busatto

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 08 DE 23 DE MARÇO DE
2020

CONSIDERANDO que essa medida está baseada
nas recomendações médicas da Fundação Oswaldo
O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, Cruz (Fiocruz), Sociedade Brasileira de Infectologia e
no uso das atribuições que lhe são conferidas e as Secretárias de saúde, as quais podem alterar em
regimentais;
qualquer momento;

II – O presente Ato da Presidência vigorará de 25 de
março até 09 de abril de 2020, quando será realizada
avaliação da conjuntura à época e publicado novo Ato,
caso seja necessário.
III – Fica revogado o ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 07, de
17 de março de 2020.

CONSIDERANDO a extrema necessidade de ampliar R E S O L V E,
as medidas de restrição com a finalidade de prevenir a
disseminação da pandemia de Covid-19;
I – Fica suspenso por 15(quinze) dias excepcionalmente Cientifique-se e cumpra-se.
o funcionamento das atividades da Câmara Municipal Belford Roxo, 23 de março de 2020.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir de Belford Roxo enquanto perdurar a necessidade de
NELCI PRAÇA
as possibilidades de contágio do Coronavírus (sars- adoção de medidas de prevenção à disseminação da
NELCI CESARIO PRAÇA
COV-2), causador da doença COVID-19;
Covid-19.
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
23 DE MARÇO DE 2020. PUBLICADO EM 24/03/2020
– CÓD-PMBR 057.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD
PORTARIA Nº1203/SEMAD/2020 DE 23 DE MARÇO
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEKALMA FELIX DE MELO PIRES, para exercer o
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº1204/SEMAD/2020 DE 23 DE MARÇO
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
ROBERTO LORENA DA SILVA, do cargo em comissão
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.
PORTARIA Nº1205/SEMAD/2020 DE 23 DE MARÇO
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO, para exercer o cargo
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC10, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Mobilidade Urbana.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUSPENSÃO DO RESULTADO FINAL DO PSS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO, no uso das suas
atribuições e,
Considerando que a Organização Mundial de Saúde
classificou o Cornonavírus como pandemia;

Considerando a Lei Federal n.° 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.° 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.° 4.856 que
dispõe sobre a criação do Comitê de Prevenção e
Enfrentamento ao Coronavírus;
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. 1° - Fica adiada a Publicação do resultado final
do Processo Seletivo Simplifico da Educação nº 01/
SEMED/2020 para 06 de abril de 2020.
.
Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e
o carimbo com CNPJ da empresa interessada.
JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público
que através da Comissão Permanente de Licitação,
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TOTA,
SITUADA NA RUA BERNARDINO GOMES COM TRAVESSIA LAMPEJO- SANTA MARIA - BELFORD- ROXO
- RJ. Podem participar do Processo licitatório todas as
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA
E HORÁRIO DE ABERTURA: 08 de Abril de 2020 às
14:00 horas. PROCESSO: 52/000021/2020.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,
4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21)
AVISO DE LICITAÇÃO
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público o carimbo com CNPJ da empresa interessada.
que através da Comissão Permanente de Licitação,
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em
JERONIMO CORREIA RAMOS
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas postePresidente da CPLMS
riores alterações, realizará licitação em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS
COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE
PROINFÂNCIA – TIPO I – VILA PAULINE, SITUADA
EXTRATO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
NA ESTRADA DO CONDE, S/Nº- VILA PAULINE - BEL- Processo: 14/0075/2020.
FORD- ROXO - RJ. Podem participar do Processo lici- Licença de Instalação de nº 0161 de 18 de Março de
tatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto 2020, com validade até 01 de junho de 2021.
licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 08 de Abril Objetivo: Reforma da Praça do campo do japonês - no
de 2020 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000249/2019. Bairro Vilar Novo- Belford Roxo-RJ.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378,
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sáRecursos e Convênios
bados, domingos e feriados, mediante entrega de 02
Mat. 60/60.494
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Vasco usou apenas nove jogadores
não revelados pela base do clube

A solução caseira para poder seguir nas competições

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

N

ão é segredo
que o? Vasco da Gama
vive anos difíceis em
suas finanças. Asfixiado em contas e dívidas
trabalhistas, o clube
carioca precisou apelar
a uma ‘solução caseira’
para poder amarrar seu
elenco nesta temporada: suas categorias de
base.
“O Vasco tem tanto talento nas categorias de base que tem
vez que eu me espanto mano. É uma base
ou uma joalheria?”,
pergunta um torcedor
cruzmaltino na rede
social do clube.
O clube utilizou 29
atletas diferentes nos
14 jogos que disputou
neste ano. Desses 29,

apenas nove não foram
formados no clube. Os
outros 20 deram seus
primeiros passos de carreira justamente no clube de São Januário.
Quem lidera a equipe
em aparições na temporada é o jovem atacante Marrony, de 21 anos,
que esteve em campo
em 13 das 14 partidas
do clube. Henrique, Juninho, Vinícius e Andrey completam o top5 de crias da base mais
‘prestigiados’ na temporada.
Os únicos jogadores
que entraram em campo em 2020 e não foram formados no Vasco
são: o goleiro Fernando
Miguel; os defensores
Yago Pikachu, Leandro
Castán e Werley, os volantes Raul, Fredy Guarín e Marcos Júnior; e
os atacantes Lucas Ri-

bamar e Martín Benítez.
Coronavírus: São
Januário à disposição
das autoridades - O
Vasco colocou o Complexo Esportivo de São
Januário à disposição
para ajudar no combate
ao novo coronavírus. O
clube já entrou em contato com as autoridades
dos Governos Estadual
e Municipal para comunicar a decisão. O Cruz-Maltino divulgou a decisão através das redes
sociais ontem, segunda-feira (23). Com o futebol parado por tempo
indeterminado devido à
pandemia do novo coronavírus, outros clubes
também adotaram essa
ação. No Rio de Janeiro,
o Botafogo ofereceu o
Estádio Nilton Santos e
o Flamengo o Maracanã
e o ginásio de sua sede,
na Gávea.

divulgação

Uma das jóias da base vascaína, Talles Magno, abriu a porteira para subida de novos valores

