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Menina de oito anos morre ao
ser atingida por bala perdida

Vítima teria sido ferida durante tiroteio entre facções na Baixada
7

“O papo tá dado”
Traficantes e milicianos impõem
toque de recolher em favelas do
Rio temendo a Covid-19. Quem
desodecer ordens, será castigado

PANDEMIA DO covid-19

Brasil tem 46 mortes
e mais de 2.220 casos
Número de vítimas sobe
de forma acelerada
Portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública,
Sergio Moro, autoriza estados a utilizarem R$ 202 milhões do
Fundo Nacional de Segurança Pública e mais R$ 18 milhões do
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos em ações de controle ao
novo coronavírus.

Aneel suspende cortes de
no fornecimento de energia
A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu suspender o corte no serviço por causa
da crise na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus. A medida vale por 60
dias para residências urbanas e rurais.
3
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divulgação/polícia militar

PMs são presos com
armas, munições
e dinheiro a rodo
Militares estavam com mais três comparsas em
situação suspeita. Corregedoria vai investigar

Corno reclama da
‘quarentena’ e pula
muro do Pombal
Chifre de Ouro
2

Deputado é
esculachado
por anunciar
kits para
coronavírus
4

esportes

Bota e Fla apoiam
mudanças no
calendário brasileiro,
mas CBF é contra
12

Pandemia
Queimados
cria operação
para fechar
comércio
4

Marrento e abusado
Oficial da
Aeronáutica se
recusa a deixar
praia de Ipanema,
agrede PMs que
faziam a ronda
segundo o decreto
para manter área
limpa por causa
do coronavírus,
e é preso.
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Aquele Abraço!!!
Um dos personagens mais atuantes
da linha de shows na Baixada Fluminense, o ator, diretor e produtor cultural, Marcelo Borghi, recebe o abraço
especial da Resenha nesta quarta, 25/03/2020, em plena
crise do coronavírus. Na quarentena, Borghi não se cansa de
dizer: “estou com muita saudade dos eventos populares no
Shopping Nova Iguaçu”. Nós também irmão. Aquele Abraço,
Fera!!!

Festa do
Prêmio
Destaq Baixada

A Solidariedade das “Senhorinhas” em vídeo
tos do vírus chinês, batizado
no país asiático como Coronavírus. A peça “Solidariedade” começou a rodar e
logo choveram comentários
elogios de internautas nas
redes socias. “Parabéns! Ex-

Duas das “Senhorinhas”,
Iolanda Brazão e Kellen de
Morais (a outra é Jô Guimarães), resolveram gravar
um vídeo em solidariedade
aos que sofrem emocional
e fisicamente com os efei-

celente e oportuno!”, disse
Paulo Santa Rita. Marisa de
Oliveira exclamou: “Linda
homenagem!”.
Finalmente, o recado das
“Senhorinhas” a todos. “Estamos vivendo dias de in-

certezas e medo, temos que
nos cuidar, nos proteger para
que possamos sair ilesos
desta pandemia que invadiu
o mundo. Todo cuidado é
pouco; nossa idade está na
população de risco. Se cui-

dem!”.
Grato às Meninas mais sapecas e amadas das redes sociais! #AsSenhorinhasSempre! Quem quiser conferir o
trabalho é só acessar https://
youtu.be/Ej_jwQsF18g.
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Abril sem feijão

Águia na Quarentena
Portela cancela feijoada

divulgação

•jota carvalho
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espeitando
as
determinações
das autoridades
públicas
para
combate e prevenção contra o coronavírus, a diretoria do Grêmio Recreativo
Escola de Samba Portela
informa que a próxima
Feijoada da Família Portelense, que aconteceria no
dia 4 de abril, com shows
da Velha Guarda da Portela e do cantor Arlindinho,
está cancelada. O mais
tradicional e importante
evento do nosso calendário voltará a ser realizado
assim que possível.
Os ingressos de camarote, mesa e pista já
comprados pela internet,
através do site Ingresso
Certo, serão válidos para
quando a Feijoada for retomada. Quem optar pelo
reembolso, no entanto,
deverá seguir as seguintes orientações: aos clientes do Ingresso Certo que

Idealizadores, produtores e apresentadores do Prêmio Destaq
Baixada, evento anual
de reconhecimento aos
que brilham na arte
e cultura da Baixada Fluminense, Anna
Diamante e Rafael
Diamante informam
que a festa deste ano,
inicialmente prevista
para 29 de abril, foi
temporariamente suspensa até que a crise
do vírus chinês diminua ou termine de vez
e permita que se marque nova data. “O local está definido. Será
no Teatro Firjan-Sesi
de Duque de Caxias”,
disse Anna, à Resenha Cultural. “Mesmo
com esse imprevisto
lamentável que afeta
todos, nossa festa terá
o brilhantismo de sempre”, garantiu, Rafael,
bastante otimista.

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Corno reclama da ‘quarentena’
Nem todo mundo tem
paciência de ficar isolado dentro de casa, sem ao
menos sentir o cheirinho
da rua uma vez por dia. É
o caso do corno mais amado do Pombal Chifre de
Ouro, ‘Rogerinho Boca de
Garrafa’. “Preciso sair um

pouco daqui desta prisão
sem grades. Doido para tomar minha cervejinha e a
lei não deixa. Fecharam o
boteco da esquina e o mercado aqui do bairro está
limitando a compra das
latinhas”, reclamou, por
celular a este SOMBRA.

Pulou o muro e não achou
boteco aberto

Evento da Família Portelense não tem data certa para rolar

compraram via cartão de
crédito, a operação já se
encontra cancelada; para
as compras via boleto, o
cliente deverá mandar e-mail para atendimento@
ingressocerto.com, informando banco, agência,
conta, tipo de conta, CPF
e nome completo, para
que seja providenciado
o estorno (em até 10 dias
úteis); caso o cliente tenha

alguma dúvida, o Ingresso
Certo disponibiliza uma
central de atendimento 24
horas. O telefone é (21)
3957-9293. A secretaria
da Portela também está de
prontidão, se necessário,
pelo e-mail secretaria@
gresportela.com.br
“Lembramos a todos
que nossa quadra e o barracão seguem fechados
como forma de também

preservar a saúde dos sócios, colaboradores, componentes e torcedores da
Portela. O G.R.E.S. Portela está fazendo a sua parte
na luta contra o coronavírus. Por isso, portelense,
faça a sua também. Se puder, fique em casa. Quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente
defendendo a bandeira do
samba”, diz a escola.

“Boca de Garrafa”, apelido dado ao cornão pelo
fato dele fazer selfies ao
lado da amada com a ‘boquinha redondinha’, como
se estivesse sugando algo,
resolveu pular o muro do

condomínio, longe da portaria, do alcance das câmeras e saiu à procura de um
boteco onde pudesse matar
a ‘sede da loira gelada’.
Com tudo fechado, restou
ao galhudo voltar para casa.

Volta pra casa e esporro
Ao chegar na portaria, levou uma senhora
repreensão do porteiro,
que já não vai muito
com a cara dele. “Olha,
aqui seu corno conformado (até aí foi elogio).
Seu veado (aí Rogerinho
pulou: ‘Epaaaaa! Tudo,

menos isso!). Você quer
fazer eu perder meu emprego? Vou falar com o
doutor síndico do Pombal e você resolve sua
vida com ele”, finalizou
o agente de portaria. O
corno abaixou a cabeça
e foi embora.
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Pandemia da Covid-19

Brasil já soma mais de 40 mortes
Segundo balanço divulgado no final da tarde de ontem, mais de 2 mil casos estão
confirmados. São Paulo registra maior número de óbitos, 40 no total e o Rio, seis
reprodução
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O

número de
mortes decorrentes
do novo coronavírus (covid-19)
chegou a 46, conforme
atualização do Ministério da Saúde publicada ontem. Até a última
segunda-feira, o número de pessoas que vieram a óbito estava em
34. No domingo era
de 25, um aumento de
quase 20 casos em apenas dois dias.
O total de casos confirmados saiu de 1.891
na segunda para 2.201
ontem, um acréscimo
proporcional de 16%
e de 310 em números
absolutos. O resultado de hoje marcou um
aumento de 42% nos
casos em relação a domingo, quando foram
registradas 1.546 pessoas infectadas. O balanço foi divulgado na
tarde de ontem pelo secretário de Vigilância
em Saúde do governo
federal,
Wanderson
Kleber de Oliveira.
As mortes continuam restritas a São
Paulo, com 40 óbitos,
e Rio, com 6. A taxa
de letalidade saiu de
1,8% ontem (23) para
2,1% hoje. Como local de maior circulação

do vírus no país, São
Paulo também lidera o
número de pessoas infectadas, com 810 casos confirmados. Em
seguida vêm Rio de
Janeiro (305), Ceará
(182), Distrito Federal
(160), Minas Gerais
(130) e Santa Catarina
(107).
Mais registros
pelo país
Também registram
casos confirmados Rio
Grande do Sul (98),
Bahia (76), Paraná
(65), Amazonas (47),
Pernambuco (42), Espírito Santo (33), Goiás (27), Mato Grosso do Sul (23), Acre
(17), Sergipe (15), Rio
Grande do Norte (13),
Alagoas (nove), Maranhão (oito), Tocantins
(sete), Mato Grosso
(sete), Piauí (seis),
Pará (cinco), Rondônia
(três), Paraíba (três),
Roraima (dois) e Amapá (um). Fonte: Agência Brasil.
Medidas de socorro
O presidente Jair Bolsonaro realizou ontem
mais duas videoconferências com governadores dos estados do
Sul e Centro-Oeste para
atualizá-los sobre as
medidas de socorro aos
estados que o governo
federal está adotando

Secretário de Vigilância em Saúde do governo federal, Wanderson Kleber de Oliveira

para enfrentamento dos
efeitos da pandemia de
covid-19 no país. Bolsonaro e a equipe do governo federal também
ouviram os pedidos e
alinharam as demandas
dos estados.
Portaria
publicada
ontem no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro da
Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro,
autoriza estados a utilizarem R$ 202 milhões
do Fundo Nacional de
Segurança Pública e
mais R$ 18 milhões do
Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos em
ações de controle ao
novo coronavírus.
Apesar da possibilidade de realocação
dos recursos, a portaria ressalta que devem
ser respeitados os per-

centuais destinados ao Entretanto, a meta é
custeio e ao investi- chegar a entre 30 e 40
mento.
mil testes por dia.
Ampliação dos testes
O Ministério da Saúde afirmou ter a previsão de ampliar para
22,9 milhões o número
de testes que serão distribuídos para diagnosticar a Covid-19. “Possivelmente, (por causa
da maior oferta de testes) o Brasil será o país
com o maior número
de casos”, disse o secretário de Vigilância
em Saúde, Wanderson
de Oliveira, apontando que o aumento no
diagnóstico deve fazer
a taxa de letalidade ser
mais próxima da real.
Segundo o secretário, o Brasil tem a capacidade de realizar
6,7 mil testes por dia.

Capitais param
comércio para
reduzir contágio
A quarentena obrigatória para o comércio e
serviços considerados
não essenciais começou a valer nas capitais
São Paulo e Rio de Ja-

neiro a partir desta terça-feira (24). Nas duas
cidades, a medida foi
implantada de forma
gradual.
Na outras capitais do
país e no Distrito Federal, decretos semelhantes já estavam em
vigor desde a semana
passada ou começaram
a valer desde a última
segunda-feira.

Itália registra 743
mortes em 24 horas
O número de mortos
por coronavírus voltou a crescer ontem na
Itália. De acordo com
o balanço da proteção
civil, o país contabiliza
743 mortes. Apesar do
número de contágio ser
alto, a Itália parece confirmar sua desacelera-

ção do alastramento dos
casos de coronavírus.
O último balanço indica um aumento de
8% nos casos (cerca de
70.000 no total), como
segunda-feira, ou seja,
um dos mais baixos desde a chegada da pandemia na Itália.

Governo recomenda
Aneel suspende cortes de
vacinação
energia por falta de pagamento adiar
de crianças

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
anunciou ontem que decidiu
suspender os cortes no fornecimento de energia elétrica
(foto) motivados por falta de
pagamento dos consumidores.
A medida vale por 90 dias,
pode ser alterada e foi adotada
em razão da crise na economia
provocada pela pandemia do
novo coronavírus.
Pela decisão, a suspensão
vale para todas as residências
urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais,
como hospitais. A medida já
vinha sendo defendida por
entidades de proteção dos direitos dos consumidores como
uma forma de ajudar as famí-

lias.
Relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa destacou
que a medida não isenta os
consumidores do pagamento, mas serve para garantir a
continuidade do fornecimen-

to para quem não tiver condição manter as faturas em
dia.“Rogo a todos brasileiros
que possam pagar no prazo a
suas faturas que o façam. Isso
permitirá que possamos abraçar as pessoas que não possam

pagar as contas de energia”,
afirmou.
A resolução da Aneel também prevê outras medidas,
entre as quais: suspensão da
entrega mensal da fatura impressa; entrega pessoal de
faturas; suspensão do descadastramento de famílias da
tarifa social; suspensão de
atendimento presencial ao
público; entrega pessoal de
faturas; suspensão do descadastramento de famílias da
tarifa social.
Segundo a agência, os consumidores residenciais respondem por quase 47,5% do
faturamento das distribuidoras de energia e hoje o nível
de inadimplência é de 5%.

Procon-RJ notifica empresa de produtos médicos

O Procon Carioca notificou a
empresa Supermed por estar vendendo para hospitais a caixa com
50 máscaras de proteção por R$
165, enquanto antes da pandemia
do novo coronavírus (covid-19)
a mesma embalagem do produto
era comercializada a R$ 4,40. O
aumento praticado foi 3.650% a
mais do preço de comercialização.
A empresa tem prazo de dez dias
para apresentar defesa, com as no-

tas fiscais de compra do fornecedor e de venda ao consumidor.
A subsecretária do Procon Carioca, Silvânia Parente, disse ontem, à Agência Brasil que há fortes
indícios de ter sido praticado preço abusivo sobre o valor vigente
anteriormente à pandemia. Caso
isso seja confirmado, a Supermed estará sujeita ao pagamento
de multa que varia entre R$ 700
e R$ 10 milhões, dependendo do

porte econômico da empresa. “Os
indícios são fortes, mas nós precisamos realmente pegar dessa empresa as notas de antes e durante a
pandemia”.

Denúncias
As fiscalizações do Procon Carioca atendem a denúncias de consumidores recebidas pelo número
1746, pelas redes sociais e pelos
canais de atendimento do órgão

da prefeitura do Rio de Janeiro.
Segundo Silvânia, foram recebidas mais de mil denúncias desde a
última semana, referentes a preços
abusivos cobrados pelos estabelecimentos e ligados ao coronavírus.
A subsecretária lamentou, porém,
que somente 5% das denúncias
conseguiram identificar as empresas que, supostamente, estariam
cobrando preços abusivos, porque
as informações não são completas.

contra a gripe

Por recomendação do
Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de Saúde devem adiar a
vacinação de crianças nesta
primeira etapa da campanha
de imunização contra a gripe,
como forma de prevenção à
contaminação pelo novo coronavírus (covid-19). A campanha teve início nesse fim de
semana em alguns estados e
ontem em outros, para idosos
acima de 60 anos.
A primeira fase previa
imunizar idosos e crianças.
Em diversas cidades, filas
se formaram e secretarias de
saúde vêm buscando formas
de realizar a vacinação assegurando o distanciamento,
embora tal preocupação não
tenha conseguido evitar aglomerações em locais de acesso.
A recomendação de adiamento para crianças foi motivada, de acordo com o Ministério da Saúde, pelo cuidado
a ser adotado com os idosos,
principal grupo de risco e faixa etária com maiores índices

de mortalidade.
As crianças, ao contrário,
são a faixa com menor índice de letalidade, mas podem
contribuir para difundir o
vírus. “A medida preventiva tem o objetivo de reduzir
o contato dos idosos com
crianças, já que estas são
importantes transmissores e
disseminadores das doenças
respiratórias”, explicou o ministério, em nota.
Assim, os pais devem
aguardar para levar os filhos
aos postos de saúde e outros
locais de vacinação a partir
do dia 16 de abril. A medida
também vale para os adultos,
mas com exceções para locais
com alta incidência de outras
doenças.
“Para estados com circulação ativa do vírus de sarampo
e febre amarela, é recomendada a continuidade da vacinação para as duas doenças, e
que estas estratégias ocorram
de forma planejada afim de
evitar concentração de pessoas”, orienta Ministério da
Saúde. Fonte: Agência Brasil

Hora

4 geral
O prefeito Marcelo Crivella afirmou ontem que vai
abrir mil vagas em hotéis para idosos que moram em
comunidades e possuem alto risco de contaminação
pela Covid-19. Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do
jornal O Globo, são pessoas com alto risco de pegar a
doença e estão em aglomerações involuntárias.
Mau exemplo I

Golpistas se aproveitam da pandemia de Covid-19 para aplicar golpes no Rio Grande do
Sul. Entre as modalidades, está a prática de espalhar vírus em equipamentos eletrônicos para
extrair dados dos usuários e até extorquir dinheiro de vítimas com falsa ajuda do governo.
Rafael Wallace/Alerj

Condenável III

Prefeitos ouvidos pelo elizeupires.com sobre a mensagem na
qual o deputado oferece os kits
para testes do coronsvírus (material quem vem faltando em vários municípios) disseram tratar-se de uma postura condenável.
Após saber do vazamento de sua
postagem pela coluna da jornalista Berenice Seara, do jornal ‘Extra’, Ratinho se justificou.

O deputado estadual Giovani
Leite de Abreu, o Ratinho, usou o
grupo de mensagens criado pelos
parlamentares do RJ para fazer um
anúncio, no mínimo, inusitado: “Tenho para venda os kits para detectar
se o paciente tem coronavírus. O
preço é o melhor do mercado caso
alguém conheça alguma Prefeitura
com interesse fala comigo!”

Na bronca II

O texto foi apagado logo
após ter levado uma bronca dos seus pares. Visto na
Baixada Fluminense como
político de pouca expressão,
Ratinho deixou um mandato
de vereador em São João de
Meriti para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2019.
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Japeri trata mal quem trabalha
Com salários congelados há cinco anos, os servidores da rede municipal de ensino querem saber
quando o prefeito Cesar Melo vai enviar para ser
votado na Câmara de Vereadores o Plano de Carreira Unificado da Educação. Redigido desde o ano
passado, depende tão somente da vontade do governante em encaminhar o projeto ao Poder Legislativo, que já votou e aprovou os planos de outros
setores da administração municipal.

Revoltado IV
Disse ter tomado conhecimento de um empresário que está
importando kits para a venda e
que resolveu dividir a informação
num grupo fechado de deputados
da Alerj, para que eles levassem a
informação aos prefeitos de suas
cidades”. Ratinho aproveitou
para mostrar sua revolta contra a
divulgação de seu anúncio.

DIRETO AO PONTO

Brasil já perdeu quase R$ 300 bi para o mercado negro
Um levantamento feito pelo
Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP)
aponta um dado preocupante:
no ano passado, o Brasil perdeu R$ 291,4 bilhões para o
mercado ilegal. O valor é resultado da soma dos prejuízos
de 15 setores industriais com

a estimativa dos impostos que
deixaram de ser arrecadados.
Entre os segmentos que
aparecem no topo da lista negra do FNCP estão vestuário
(R$ 58,4 bilhões); higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
(R$ 25 bilhões); e combustíveis (R$ 23 bilhões). Segundo

o fórum, os dados são fornecidos por cada uma das categorias da indústria, anualmente,
desde 2014.
Pela primeira vez, consta no
ranking o valor perdido com a
comercialização de bebidas alcoólicas ilegais, um total de R$
17,6 bilhões. O dimensiona-

mento foi feito pela Euromonitor International e posicionou o
setor no quarto lugar da lista do
FNCP, evidenciando a grande
procura por esse tipo de produto no Brasil. Em quinto lugar, está a comercialização de
cigarros, com uma quantia de
R$ 15,9 bilhões.

Rio das Ostras vai investir
R$ 2 milhões contra vírus
Um dia após uma tímida medida do prefeito da cidade que anunciou a redução de 25%
do seu salário, a Câmara de Vereadores de Rio
das Ostras aprovou um
projeto de lei cortando
R$ 2 milhões no orçamento da Casa para
este ano. O corte – que

vai impactar nos subsídios dos vereadores
e nos salários dos funcionários comissionados – foi feito para que
a Prefeitura como meio
de ajudar no equilíbrio
das finanças do município durante a crise criada pela propagação do
coronavírus.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

novo coronavírus

Queimados tem força-tarefa
para fechamento de comércio
Ação cumpre decreto do prefeito Carlos Vilela e tem objetivo de conter a proliferação
da Covid-19 no município. As medidas têm prazo inicial de 15 dias
divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

P

ara cumprir o
decreto do prefeito Carlos Vilela, que determina o
não
funcionamento
integral do comércio
da cidade de Queimados, a Secretaria Municipal de Segurança
e Ordem Pública de
Queimados realizou
uma força-tarefa para
fiscalizar e fechar lojas que não cumpriram as medidas que
passaram a valer ontem. Com base no documento, os agentes
só permitiram o funcionamento do comércio essencial, como os
estabelecimentos de
venda de alimentos,
de saúde, comunicação e provedores de
internet. As medidas
têm prazo inicial de
15 dias e objetivam a
prevenção à pandemia
coronavírus no município.
Cerca de 30 agentes
de segurança pública, com o reforço da
Polícia Militar, foram
aos principais centros
comerciais da cidade.
Para os comerciantes que insistiram em

abrir as portas, a recomendação era que
fechassem os estabelecimentos imediatamente. As ações desta
terça foram de conscientização e prevenção. Vale ressaltar
que ninguém resistiu
às ordens. Em caso de
descumprimento das
medidas
publicadas
no decreto municipal,
as autoridades competentes têm como
base a legislação sanitária federal (lei nº
6437/77 e artigo 268
do Código Penal) para
aplicação de multas e
até prisões.
Com o decreto, o comércio de toda cidade
passa a não funcionar
integralmente e só ficarão abertos mercados, padarias, postos
de gasolina, farmácias, pet shops, mercearias,
hortifrutis,
açougues,
aviários,
peixarias e provedores de comunicação
e acesso à Internet.
Apenas os serviços de
pronta-entrega estão
Agentes da Secretaria Segurança e Ordem Pública percorrem comércio
liberados para restaucipal de Segurança e compreensão de to- entendeu a gravidade conversando e consrantes, bares e afins.
Ordem Pública, Ene- dos neste momento: do assunto e fechou cientizando a todos
as Costa, comandou “Quero agradecer à suas lojas. Não es- que precisamos de
Sem
a operação e ressal- grande maioria dos tamos atuando com união para vencermos
repressão
apenas esta crise”, declarou.
O secretário muni- tou a importância da donos de lojas que repressão,
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vasco da gama

Médico prevê mínimo de 60 dias
de inatividade e pré-temporada
Dr. Marcos Teixeira acredita que as competições não voltem em menos de 2 meses
divulgação

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

M

édico
do
Vasco prevê mínimo
de 60 dias de inatividade e nova pré-temporada quando
atletas
retornarem
da paralisação. A
suspensão das competições esportivas
devido à pandemia
do coronavírus afetou diretamente o
futebol. O Cruz-Maltino,
assim
como vários outros,
fechou seu CT e liberou seus jogadores para ficarem em
isolamento em casa.
Para o Dr. Marcos Teixeira, Vice
Presidente médico
do Vasco, o período inicial de 15 dias
em que várias atividades foram suspensas no país, é só
o início. Ele acredita que as competições de futebol não

sejam iniciadas em
menos de 60 dias.
Em entrevista à
Rádio Tupi, o Dr.
Marcos Teixeira defendeu a decisão de
paralisar o futebol.
“O futebol é um
esporte de contato
que envolve concentração, o hotel
da concentração, as
viagens de ônibus,
envolve
vestiário.
O meio do futebol
é um meio que tem
muita proximidade,
aperto de mão”, explicou o médico.
“O trabalho do
fisioterapeuta,
da
medicina, preparação física, então é
um esporte que tem
muito contato interpessoal. E o que
a gente tem agora é
o isolamento. Então
eu considero que foi
muito acertada a decisão de interromper todo tipo de calendário esportivo”,
completou.

Jogadores do Vasco receberam uma cartilha preparada pelo clube para orientá-los no período de isolamento
O médico do Vasco ressaltou que
após a paralisação,
os jogadores vão
precisar de um tempo para readquirir
a forma. Para ele,
haverá outra pré-temporada antes do
retorno das competições. “Para mim,
o esporte de alto

Fluminense é condenado em ação
de Aquino: jogou duas vezes
A diretoria do Fluminense recebeu uma triste
notícia em um momento
que o clube atravessa por
uma grave crise financeira. O clube foi condenado
pela 31ª Vara da Justiça
do Trabalho em processo movido pelo meia argentino Claudio Aquino,
que defende atualmente
o Cerro Porteño, do Paraguai. O atleta defendeu o
Tricolor em 2016, porém,
teve uma passagem considerada apagada.
Claudio Aquino, atualmente com 28 anos, pediu
cerca de R$ 1,2 milhão ao
Fluminense. O valor da
indenização ainda não foi
fixado pela juíza Cristina
Almeida de Oliveira. Porém, como ela não acatou
a todas as determinações
do Tricolor, este valor vai
cair.
O time das Laranjeiras não se manifestou de
maneira oficial sobre o
caso. Provavelmente vai
esperar a notificação. O
clube pode inclusive recorrer da decisão, mas o
judiciário brasileiro está
com as suas atividades
parcialmente paralisadas
por conta da pandemia do
coronavírus.
Contratado com staus
de titular, Claudio Aquino
atuou apenas duas partidas em 2016, quando o
Fluminense era dirigido

rendimento não volta antes de 60 dias.
Porque a gente vai
ficar muito tempo
em inatividade. Vai
requerer uma mini
pré-temporada novamente”,
justificou.
Orientações – Os
jogadores do Vasco
receberam uma car-

tilha preparada pelo
clube, para orientá-los no período de
isolamento.
Além
de recomendações
básicas de higiene e
médicas, contém informações para atividades físicas em
casa.
“O Departamento Médico do Vasco

preparou uma cartilha bem completa.
Ela tem informações sobre atividades físicas diárias.
Exercícios que os
atletas podem fazer
em casa pra manter
algum preparo, pra
não permanecerem
totalmente na inatividade”, concluiu.

Botafogo trabalha para reaver cota
milionária bloqueada na Justiça
Reprodução/Vitor Silva/Botafogo

Divulgação

Clube alvinegro tenta evitar que dinheiro seja bloqueado e não possa pagar salários

Jogador chegou para ser titular e não foi aproveitado pelo então técnico Abel
pelo técnico Levir Culpi.
Naquela ocasião, o presidente era Peter Siemsen.
No ano seguinte, quando
Abel Braga assumiu o
comando do Tricolor, foi

de vez considerado descartado. Acabou cedido
por empréstimo ao Belgrano, da Argentina, e
nunca mais retornou para
as Laranjeiras.

O Botafogo batalha
para não ter dinheiro
bloqueado na Justiça e
poder pagar os salários
de jogadores e funcionários. Por conta da pandemia de coronavírus,
o clube espera o retorno
do TRT-RJ para reaver
uma cota de quase R$ 2
milhões penhorados.
A diretoria alvinegra
fez um acordo com o
Sindeclubes para não

ter esse valor bloqueado
e poder pagar parte dos
vencimentos. O dinheiro
chegou ao clube oriundo premiação da CBF,
principalmente
pela
classificação na Copa
do Brasil.
O Botafogo tem contado com o Sindeclubes
para não ter penhorado
o dinheiro que entra no
clube por conta de dívidas passadas. Mesmo

com toda a ajuda, os
alvinegros ainda devem
dois meses de salários
a jogadores e funcionários.
Dentro de campo, os
alvinegros esperam o
fim da quarentena para
poder voltar as atividades. No entanto, não há
data para isso. Portanto,
a tendência é o aumento na dívida com o atual
elenco.
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combate ao coronavírus

Supremo libera governadores e
prefeitos para restringir locomoção
Medida do STF dá poderes aos governadores e prefeitos nas ações
divulgação

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

ntem, o ministro Marco Aurélio
Mello,
do Supremo Tribunal
Federal (STF), decidiu que governadores
e prefeitos têm poderes para restringir a
locomoção em estados
e municípios. Diante
da pandemia por coronavírus, eles podem
baixar medidas de validade temporária sobre isolamento, quarentena e restrição de
locomoção por portos,
aeroportos e rodovias.
Segundo a decisão, essas medidas também
podem ser tomadas
pelo governo federal.
A decisão foi tomada em uma ação do
PDT que questionou a
medida provisória editada pelo presidente
Jair Bolsonaro estabelecendo que somente
as agências reguladoras federais poderiam
editar restrições à lo-

Decisão de Marco Aurélio Mello permite gestores baixarem medidas de validade temporária sobre isolamento, quarentena e restrição de locomoção
comoção. Marco Aurélio esclareceu que
o texto da MP não
impede estados e prefeitura de atuar. “A
disciplina decorrente
da Medida Provisória
nº 926/2020 não afasta a tomada de providências normativas e
administrativas pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios”,

escreveu o ministro.
A norma foi considerada uma forma de
conter a atuação dos
governadores na gestão da crise do coronavírus. No meio político, a MP foi vista
como uma resposta
aos governadores de
São Paulo, João Doria, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de

Coronavírus: Câmara de Nova Iguaçu
ficará fechada por três dias
O presidente da Câmara
Municipal de Nova Iguaçu, Felipe Rangel Garcia,
Felipinho Ravis, após reunião com seus pares, resolveu fechar a Casa, pela primeira vez após o início da
pandemia provocada pelo
novo coronavírus, nos dias
25, 26 e 27 de março. Com
o aumento vertiginoso de
casos suspeitos na Baixada Fluminense, a medida
visa resguardar a saúde de
seus servidores. “Iremos
realizar nossa sessão hoje
(ontem, 24), a portas fechadas, como já estamos
fazendo desde o início desta grave crise na saúde do
mundo todo. Na próxima
segunda (30) iremos reabrir a Câmara, às 9 horas, e
realizar nova avaliação da
conjuntura e decidirmos
como será o funcionamento daí em diante”, explicou
Felipinho.
“Os vereadores solici-

restringir a locomoção
nos estados.
Na ação, o PDT argumentou que a Constituição Federal estabelece que saúde é
atribuição comum da
União, dos estados e
dos municípios. Portanto, seria inconstitucional concentrar na
União a atuação para
conter o coronavírus.

Marco Aurélio concordou e elogiou a edição
da medida.
“Vê-se que a medida
provisória, ante quadro
revelador de urgência
e necessidade de disciplina, foi editada com
a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao
Brasil, muito embora
no território brasileiro

ainda esteja, segundo
alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se
a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde
pública, mostrando-se
interessados todos os
cidadãos”, afirmou.
(Fonte:
https://ultimosegundo.ig.com.br/
politica/2020-03-24/stf-libera-governadores-e-prefeitos-para-

Coronavírus: Cruz Vermelha de
Nova Iguaçu inicia campanha
Divulgação

Divulgação

As doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu - Rua Cel. Bernardino de Melo, 2085- Centro

Pela primeira vez na crise, Legislativo não
funcionará por alguns dias
tam a compreensão de nunca, #FiqueEmCasa.
todos para esta decisão, Este momento difícil para
desejando que todos fi- todos nós vai passar”, finaquem bem e cuidem de liza o chefe do Legislativo
sua saúde. Mais do que iguaçuano.

É uma ação de urgência e de
extrema importância, para não
colocar a vida dos voluntários
que irão atuar na fase mais crítica, junto aos hospitais de campanha e locais de diagnóstico do
COVID-19 em rísco. Todos os
voluntários estão sendo treinados para agir no momento certo.
Os materiais que a instituição necessita são os seguintes:
Macacão Dupont/Tyvek Ty125.
Swhlg 002500 branco combina-

ção, caixa de 25, cobertura de
pulso e tornozelo, no momento
a instituição precisa da doação
de 10 caixas de cada. 20 oxímetro G. TECH OLED GRAPH. 20 termômetros clínicos
da marca Incoterm TCl 1000
infravermelho sem contato. 10
bombas de aspersão intercostal para desinfecção de locais
com possibilidades de contaminação. Pulverizador Costal
Manual e Compressão Prévia

20 Litros com 4 bicos, Modelo: TM20C.
As doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, de
segunda a sexta-feira, das 9h
às 15h, na Rua Cel. Bernardino de Melo, 2085- Centro
de Nova Iguaçu/ RJ, CEP:
26255-140, ou na Rua Paraguaçu, 70- Centro de Nova
Iguaçu/RJ, CEP 26255-190 próximo da Cruz Vermelha.

Prefeitura de Nova Iguaçu lança canal para comunicação

A Prefeitura de Nova Iguaçu criou um serviço para que a
população possa comunicar estabelecimentos que não estejam
cumprindo o decreto municipal
de não funcionamento do comércio até o dia 30 de março.
Essa medida, que teve início no
último sábado (21), tem como
objetivo intensificar a prevenção
e o enfrentamento da pandemia
do coronavírus Covid-19 na ci-

dade. Somente estão autorizados
a funcionar farmácias, clínicas,
laboratórios,
supermercados,
mercearias, açougues, postos de
combustíveis e padarias sem lanchonetes, assim como serviços de
delivery pelos estabelecimentos e
entregas por aplicativos.
Após receber a comunicação
de um estabelecimento descumprindo o decreto, uma equipe
da Ordem Pública da Secretaria

Municipal de Segurança Pública
vai ao local e, em um trabalho de
conscientização, orienta o comerciante a fechar. Caso o comerciante se recuse ou seja reincidente, ele pode ter o funcionamento
da atividade embargada ou a cassação do alvará, como determina
o decreto e o código de postura.
Pelo número (21) 99139-1338
do WhatsApp também é possível comunicar à Prefeitura sobre

aglomerações e outras situações
que possam trazer riscos à população. Os outros canais de comunicação são o telefone (21) 26660175 ou pelo e-mail denuncia@
semseg.com.br.
Outras medidas tomadas pela
tomada pela Prefeitura no combate ao coronavírus Covid-19:
- Situação de emergência decretada até 30 de março. - Escolas e
creches fechadas neste período. -

Hospital Geral de Nova Iguaçu e
Maternidade Municipal Mariana
Bulhões: visita ao paciente restrita a uma pessoa por dia. - Suspensão de cirurgias eletivas; - Redução de 50% da capacidade de
lotação dos ônibus.
- Proibição da circulação de
ônibus de turismo no município.
- Prova de vida dos servidores
inativos da Prefeitura de Nova
Iguaçu suspensa por 15 dias, as-

sim como todo atendimento do
Instituto de Previdência de Nova
Iguaçu (Previni); - Concursos da
Guarda Municipal e seleção de
estagiários Procuradoria Geral
do Município adiados; - Programas, projetos, atividades e capacitações oferecidas Prefeitura de
Nova Iguaçu suspensas; - Equipamentos públicos como a Casa
de Cultura, Vila Olímpica e o
Centro Olímpico fechados.
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Menina morre vítima de bala perdida
Outra criança ficou ferida. Elas foram baleadas no Morro do Rola Bosta.
Polícia Militar informa que não fazia operação durante os disparos
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma
criança
morreu e outra
ficou ferida vítimas de bala perdida
em Belford Roxo. O crime aconteceu na última
segunda-feira, no Morro
do Rola Bosta, bairro
Piam. Maria Eduarda
Pereira da Costa, de oito
anos, foi atingida no tórax e não resistiu aos ferimentos. A outra, de 10,
foi baleada na perna direita e está internada no
Hospital Estadual Adão
Pereira Nunes (HEAPN), em Saracuruna,
Duque de Caxias. A unidade não divulgou o estado de saúde da vítima.
Inicialmente, as meninas foram levadas para
o Hospital Municipal
de Belford Roxo, onde

foi constatado a morte
da mais nova. Não há
informações de onde
partiram os tiros que
atingiram as duas. O 39º
BPM, batalhão do município, informou que não
era realizada operação
no momento dos disparos.
O caso é investigado
pela Delegacia de Homicídios da Baixada
Fluminense
(DHBF).
“Diligências estão em
andamento para esclarecer o caso”, a Polícia Civil informou, em nota.
Segundo levantamento feito pela plataforma
Fogo Cruzado, com os
casos de Belford Roxo,
somente neste ano 12
crianças (com idade inferior a 12 anos) foram
baleadas no Grande Rio
até agora. Duas delas
morreram.

Reprodução

Vítimas foram socorridas por ambulância do Samu para Hospital Municipal

Homem é baleado em
tentativa de assalto
PM é baleado em confronto

Sepol prende suspeito que
planejava saquear comércio

Um homem foi baleado durante uma tentativa
de assalto na tarde da úlpolicial militar
timaUm
segunda-feira,
em
a
serviço
Padre Miguel,nonaGrajaú
Zona
Presente foi baleado
Oeste
do Rio.durante
A Polícia
na cabeça
um
Militar
informou
confronto
com que
criminosos
na Aveniequipes
14º BPM
(Banda
Radial
Oeste,
no
gu) estavam em patrulhaMaracanã,
no
último
mento na região quando
domingo. A PM inforam
acionadas
para
a
formou
que dois
marocorrência.
chegar
ao
ginais emAo
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-

local, os militares encontraram a vítima ferida.
Ainda de acordo com
reu
na Radiala Oeste,
informações,
vítima
próximo
da Avenida
sacava dinheiro
em uma
Professor Manoel de
agência
quando
Abreu. bancária
Na fuga,
ao
foi
abordado
banpassar
por pelos
uma viatura parada
na região,
didos.
Eles fizeram
três
os
bandidos
atirara,
disparos que atingiram
início
odando
homem.
Ele afoitroca
sode tiros. Atingido, o
corrido
encaminhado
soldadoe foi
socorrido
ao
no Hospital
Hospital Municipal
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.

Albert Schweitzer, em
Realengo. Ainda não há
informação sobre seu estado de saúde.
A ocorrência foi encaminhada a 34ª DP
(Bangu). Em nota, a Polícia Civil informou que
procura por câmeras da
região para identificar
e prender os autores do
crime.

Oficial da Aeronáutica se recusa
a deixar praia e agride PM
Reprodução

Um tenente-coronel reformado da Aeronáutica se recusou
a deixar a praia de
Ipanema, na Zona Sul
carioca, e agrediu um
dos PMs que fazia a
ronda, na manhã da
última segunda-feira
A Polícia Militar infomou que os
agentes do 23ºBPM
(Leblon) estavam em
patrulhamento para
impedir que pessoas
andassem ou permaOficial é retirado da praia pelos policiais militares
necessem na praia.
A equipe orientava resistindo e gritando dos agentes na cabeça
banhistas a se retira- que não sairia e que e recebeu voz de prirem do local segundo era coronel da FAB são, mas resistiu aleo decreto de manter (Força Área Brasilei- gando que os militaas praias vazias para ra). Ele teria dito ain- res estavam seguindo
a prevenção da Co- da que os agentes po- uma ordem absurda.
vid-19.
deriam se prejudicar “Vocês estão cumEuro Brasilico es- caso acontecesse algo prindo uma ordem abtava
acompanhado com a sua mulher, surda, vocês são code sua mulher quan- “não vou sair, não põe munistas”, teria dito.
do foi abordado e se a mão em mim, sou O oficial foi detido e
recusou a deixar o coronel da FAB e vo- encaminhado para a
local alegando que cês podem se prejudi- 14ª DP, onde o caso
não estava contami- car caso minha esposa foi registrado como
nado pela Covid-19. passe mal”, falou ele. desacato, desobediênO banhista continuou
Euro agrediu um cia e resistência.

Policiais da 55ª DP
(Queimados), com apoio
da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), prenderam em flagrante, na
última segunda-feira, um
suspeito acusado de planejar diversos saques em
supermercados e lojas de
departamentos durante a
vigência das medidas de
enfrentamento ao novo
coronavírus.
Ele foi preso por receptação e incitação à
prática de crime, em

Queimados.
De acordo com os
agentes, os crimes estavam sendo planejados por
um aplicativo de mensagens. Um grupo foi criado no último dia 21, com
o objetivo de mobilizar
150 pessoas que pudessem realizar os crimes.
Na unidade policial, o
acusado admitiu que os
saques seriam realizados
prioritariamente em redes de supermercados e
lojas de eletroeletrônicos,

primeiro nos bairros de
Irajá e Madureira, no município do Rio de Janeiro,
e depois nos centros de
Duque de Caxias e Nova
Iguaçu.
Os policiais apreenderam o celular usado pelo
autor do crime, para a
troca de mensagens e verificaram que o telefone
é produto de um furto,
ocorrido na estação Alvorada, do BRT, no mês
de novembro do ano de
2019.

Covid-19: bandidos impõem toque
de recolher em favelas do Rio
Em meio às medidas do
governo para impedir aglomerações e evitar a propagação do novo coronavíris,
bandidos de comunidades
do Rio estão impondo as
próprias leis. Traficantes e
milicianos estabeleceram
toques de recolher e fazem
ameaças a moradores que
forem flagrados circulando
pelas favelas após as 20h.
De acordo com reportagem do jornal ‘Extra’, na
Cidade de Deus, na Zona
Oeste, primeira comunidade
a ter um caso confirmado, o
tráfico circulava pela favela
com um alto-falante na últi-

ma segunda-feira.
“Venho aqui a pedido da
diretoria das áreas 15, 13, AP
e Karatê. Iremos fazer toque
de recolher porque ninguém
está levando a sério. Quem estiver na rua de sacanagem ou
batendo perna vai receber um
corretivo e vai ficar de exemplo. É melhor ficar em casa de
molho. O recado já foi dado”,
dizia o recado gravado. Na
Cidade de Deus, há 19 casos
suspeitos de contaminação por
coronavírus.
Na Rocinha, onde há um
caso suspeito, os moradores receberam na última sexta-feira
mensagens por aplicativos de

mensagens proibindo a circulação na favela depois das 20h.
Em regiões dominadas pela
milícia, moradores também
receberam ordens para ficar
em casa. Na Praça Seca, na
Zona Oeste, os paramilitares
também usaram as redes sociais para estabelecer as novas
regras: desde o último domingo, “está proibido o funcionamento de bares e biroscas nas
comunidades. Venda de bebidas só para levar para casa. A
ordem é para morador ficar em
casa”, diz o aviso endereçado aos moradores das favelas
Fubá, Campinho, Barão, Bateau Mouche e Chacrinha.

PMs são detidos cheio de armas e dinheiro
Cinco polciais militares foram detidos com uma
grande quantidade de armas e dinheiro, na noite da
última segunda-feira, em
Niterói, Região Metropolitana do Rio. O grupo foi
flagrado com outros seis
suspeitos com seis pistolas,
14 carregadores, 209 muni-

ções, um colete balístico, R$
260.620,00 em espécie, seis
cheques, peças de computador, cartões de crédito, máquina de cartão de crédito,
um tablet, uma touca ninja e
cadernos com anotações.
O bando estava na Praça
do Barreto e foi encontrado
após denúncias feitas à Cor-

regedoria da Polícia Militar.
Os oito estavam em quatro carros quando foram
abordados. A PM informou
que eles foram levados à 4ª
Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), em
Niterói. O caso registrado
na 76ª DP (Niterói). Ningué
ficou preso.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Áries
Trabalho: você está
bastante
determinado
e sabe o que quer.
Possivelmente,
terá êxito em seus
empreendimentos, pois sabe como
proceder para alcançar o almejado.
Finanças: busque investir no que
você acredita e bola pra frente.
Amor: chance de sucesso amoroso

Touro
Trabalho:

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AUTORIZO E RATIFICO
PROCESSO 1955/2020
AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, conforme PARECER da Procuradoria Geral
do Município, em favor da empresa DDG 2003 CO-

MÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrito Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 no valor de R$
no CNPJ sob o n° 05.433.252/0001-28 para aquisição 573.952,00 (quinhentos e setenta e três mil, novecentos
de material de consumo (máscaras, álcool, luva, touca e cinquenta e dois reais). Solicito nota de empenho
e outros) em caráter emergencial para enfrentamento
Porto Real, 23 de março de 2020.
da emergencial de saúde pública de importância inLUIZ FERNANDO CURTY JARDIM
ternacional decorrente de CORONAVÍRUS, conforme
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

bom

momento para você
dar um novo rumo na
sua vida profissional.
Em vez de competir
será bom mudar de tática e fazer
parceria. Finanças: negócio conjunto
pode render muito dinheiro. Amor:
priorize o que for importante para
agradar a pessoa amada.

Gêmeos
Trabalho: você está
mais próximo de
atingir seus objetivos,
pois dinamismo e
vontade, juntos, farão
você, chegar lá, mais rápido do que
imagina. Finanças, bons negócios
engordarão sua poupança. Amor:
Vênus reserva para você felicidade
total na vida familiar.

Câncer

Trabalho:
intuição
aguçada
facilitará
captar
e
fechar
ótimos
negócios.
Vida social: poderá
se divertir muito ao lado dos seus
amigos. Finanças: prometem dias de
prosperidade. Amor: Vênus acena
muita compreensão, cumplicidade e
afetividade na vida familiar.

Leão
Trabalho: sossegue, seu
futuro profissional está
muito protegido pelo
regente deste signo, o
Sol. Pode planejar o que
quiser e êxito não faltará, pois você
conta com bons fluídos astrais. Amor:
cultive o lado romântico e desfrutará
de muita felicidade na vida a dois.

Virgem
Trabalho: dê mais
ouvido à sua intuição
e fique de olho nos
acontecimentos, pois o
que você almeja, está
mais próximo do que
imagina. Finanças: perspectiva de
fazer bons negócios e faturar muita
grana. Amor: quer ser muito feliz?
Então, espalhe felicidade!

Libra
Trabalho:
sucesso
garantido
não
existe em nenhum
negócio,
mas
no
momento,
existe
alguma perspectiva de você ganhar
bom dinheiro com serviço criativo.
Finanças: há chance de prosperidade.
Batalhe pelos seus interesses. Amor:
promova a união no seu lar.

Escorpião
Trabalho: cuidado para
não pisar nos interesses
alheios. Isso nunca deu
certo. Acordo pode ser
bom para os dois lados.
Invista na diplomacia e colherá total
respeito. Finanças: poderá surgir um
negócio vantajoso. Amor: seu lado
romântico encantará o seu par

Sagitário
Trabalho: sua visão de
vida se expande. Que tal
ousar um pouco mais e
investir em coisas novas?
Rompa seus limites
e permita-se ir além!
Finanças: bom momento para rever
investimento e fazer novas aplicações.
Amor: é importante fazer a pessoa
amada feliz.

Capricórnio
Trabalho:
cuidado
com imprevistos. É
hora de planejar bem
tudo o que for fazer de
novo. Não dê espaço
para arrependimento: seja cauteloso.
Finanças: sucesso financeiro tende se
aproximar. Amor: uma atmosfera de
paz e harmonia fortalecerá os vínculos
afetivos.

Aquário
Trabalho: seu universo
profissional se torna
mais
produtivo
e
atraente,
deixando
mais
aberto
para
novas
experiências.
Finanças: procure investir seu dinheiro
no que oferece total garantia. Amor:
cumplicidade e carinho reinarão no
seu relacionamento. Comemore!

Peixes
Trabalho: cuidado com
espertalhões.
Recuse
parceria com quem não
entende nada da sua
atividade.
Propostas
de lucro fácil não serão verdadeiras.
Finanças: cuidado com o seu dinheiro
tem espertinho de olho no seu bolso!
No amor, plena felicidade na vida a
dois.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí
atos oficiais

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ ESTA- PORTARIA Nº087/020 R E S O L V E, Exonerar o servidor
LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA - Mat. nº 34.052, do carDO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas atribuições legais etc.
go: Assessor Parlamentar I – CC1, do Gabinete do Vereador
PORTARIA Nº067/2020 R E S O L VE, Exonerar a Servidora RUBEM VIEIRA DE SOUZA, a partir de 06/03/2020.

PORTARIA Nº108/020 R E S O L V E, Nomear CASSIO RICARDO MARTINS CURITIBA - Matr. nº34.132, no Cargo :
Assessor Parlamentar II – CC2, no Gabinete do Vereador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 07/03/2020.

ERIKA DE BRITO CAVALCANTE - Mat. nº 00064, da Comissão de Fiscalização de Obras e Serviços, de acordo com o PORTARIA Nº088/020 R E S O L V E, Exonerar a servidora SELMA BITENCOURT CERQUEIRA MARTINS- Mat. nº
Artigo 2º da Lei nº 3.298/15, a partir de 12/03/2020.
33.726, do cargo: Assessor Parlamentar III – CC3, do GabinePORTARIA Nº068/2020 R E S O L V E, Cessar Designação da te da Presidência, a partir de 06/03/2020.

PORTARIA Nº109/020 R E S O L V E, Nomear FRANCIS DE
PAULA RICAS MANSO ANJO - Matr. nº34.134, no Cargo :
Assessor Parlamentar II – CC2, no Gabinete do Vereador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 07/03/2020.

Servidora ERIKA DE BRITO CAVALCANTE - Mat. nº 00064,
do Cargo de Diretora de Pagadoria, da Coordenação de Plane- PORTARIA Nº089/020 R E S O L V E, Exonerar o servidor
UANDERSON DE ALENCAR COSTA - Mat. nº 34.078, do carjamento e Orçamento, a partir de 06/03/2020.
go: Assessor Parlamentar II – CC2, do Gabinete do Vereador
PORTARIA Nº069/2020 R E S O L VE, Exonerar a Servidora RUBEM VIEIRA DE SOUZA, a partir de 06/03/2020.

PORTARIA Nº110/020 R E S O L V E, Nomear BRUNA RODRIGUES BARBOSA – Matr. nº34.140, no Cargo: Assessor
Parlamentar II – CC2, no Gabinete do Vereador VALTER DE
ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 07/03/2020.

ERIKA DE BRITO CAVALCANTE - Mat. nº 00064, do Cargo:
Chefe de Patrimônio – DAS I, da Coordenadoria Geral da Câ- PORTARIA Nº090/020 R E S O L V E, Exonerar a servidora
MARIA ROSALIA DA SILVA LIMA - Mat. nº 34.026, do cargo:
mara, a partir de 06/03/2020.
em Comissão de Chefe de Gabinete do Gabinete do Vereador
PORTARIA Nº070/2020 R E S O L V E, Cessar Designação da RUBEM VIEIRA DE SOUZA , a partir de 06/03/2020.

PORTARIA Nº111/020 R E S O L V E, Nomear CRISTIANO
PERTELI ROMANELI - Matr. nº33.933, no Cargo : Chefe de
Gabinete no Gabinete do Vereador FABIO LUÍS DA SILVA ROCHA, a partir de 07/03/2020.

Servidora AMANDA BORGES RODRIGUES - Mat. nº 00056,
do Cargo: Chefe de Protocolo – Símbolo DAS I, da Coordena- PORTARIA Nº091/020 R E S O L V E, Exonerar a servidora
SULAMITA SOUZA MACHADO PEREIRA- Mat. nº 33941 do
doria Geral da Câmara, a partir de 11/03/2020.
cargo: Assessor Parlamentar I - CCI - do Vereador RUBEM
PORTARIA Nº071/020 R E S O L V E, Exonerar a servidora VIEIRA DE SOUZA, a partir de 06/03/2020.

PORTARIA Nº112/020 R E S O L V E, Nomear SERGIO CHINSUKE HIROAKA - Matr. nº33.819, no Cargo: Assessor Parlamentar I - CC1, no Gabinete do Vereador FABIO LUÍS DA
SILVA ROCHA, a partir de 07/03/2020.

ALZIRA DA ROCHA RODRIGUES - Matr. Nº 33.832, do Cargo: Chefe de Gabinete do Gabinete do Vereador Noel Pedrosa PORTARIA Nº092/0 R E S O L V E, Exonerar o servidor WLADIMIR SOARES DE ALMEIDA- Mat. nº 34.028 do cargo: Direde Mello, a partir de 06/03/2020.
tor de Comunicação Social do Gabinete do Vereador RUBEM
PORTARIA Nº072/020 R E S O L V E, Exonerar a servidora VIEIRA DE SOUZA, a partir de 08/03/2020.

PORTARIA Nº113/020 R E S O L V E, Nomear LUCIENE FERREIRA BRITES DA SILVA - Matr. nº33.818, no Cargo: Assessor
Parlamentar I - CC1, no Gabinete do Vereador FABIO LUÍS DA
SILVA ROCHA, a partir de 07/03/2020.

JOELMA SILVA DE SOUZA - Matr. Nº 33.831, do Cargo: Assessor Parlamentar I do Gabinete do Vereador Noel Pedrosa PORTARIA Nº093/020 R E S O L V E, Exonerar a servidora
FERNANDA VALVA COELHO- Mat. nº 34.107, do Cargo: Asde Mello, a partir de 06/03/2020.
sessor Parlamentar I – CCI, do Gabinete do Vereador ROBERPORTARIA Nº073/020 R E S O L V E, Exonerar o servidor TO LUCIO ESPOLADOR GUIMARÃES, a partir de 29/02/2020.

PORTARIA Nº114/020 R E S O L V E, Nomear ORLANDO
DOS SANTOS JUNIOR - Matr. nº34.135 no Cargo: Assessor
Parlarmentar I - CC1, no Gabinete do Vereador FABIO LUÍS
DA SILVA ROCHA, a partir de 07/03/2020.

JOEL MARINS LEMES JUNIOR- Matr. nº 34.029, do Cargo:
de Assessor de Informática - CC4 , da Coordenadoria Geral PORTARIA Nº094/020 R E S O L V E, Nomear a servidora
JOSILAINE GOMES PEQUENO - Mat. nº 00045, no Cargo :
da Câmara, a partir de 08/03/2020.
Chefe de Protocolo – Símbolo DAS I, da Coordenadoria Geral
PORTARIA Nº074/020 RESOLVE, Revogar a portaria nº da Câmara, a partir de 11/03/2020.

PORTARIA Nº115/020 R E S O L V E, Nomear ANNE SILVA
DE ALMEIDA GONÇALVES - Matr. nº34.106 no Cargo: Assessor Parlamentar I - CC1, no Gabinete do Vereador FABIO
LUÍS DA SILVA ROCHA, a partir de 07/03/2020.

063/2020 de 06/03/2020, a qual exonera o servidor VICTOR
SILVA ROSA, - Mat. nº 34.027, do Cargo de Procurador Geral PORTARIA Nº095/020 R E S O L V E, Nomear a servidora
- Sìmbolo CG, da Procuradoria Jurídica, tornando-a sem efeito. ERIKA DE BRITO CAVALCANTE - Matr. nº00064, no Cargo:
Coordenadora Geral - Símbolo CG, da Coordenadoria Geral
PORTARIA Nº075/020 R E S O L VE, Exonerar a Servidora AN- da Câmara, a partir 07/03/2020.
GELA CASTRO DE SOUZA SANTOS - Mat. nº 34.040, do cargo:
Assessor Parlamentar I – CC1, do Gabinete do Vereador FERNAN- PORTARIA Nº096/020 R E S O L V E, Nomear a servidora
DO STEIN KUCHENBECKER JUNIOR, a partir de 06/03/2020.
SUELI GUIMARÃES DA COSTA SCARTON - Matr. nº00050,
no Cargo: Chefe de Patrimônio Símbolo - DAS I, da CoordePORTARIA Nº076/020 R E S O L V E, Exonerar a Servidora ANNE nadoria Geral da Câmara, a partir 11/03/2020.
SILVA DE ALMEIDA GONÇALVES- Mat. nº 33.817, do cargo: Assessor Parlamentar I – CC1, do Gabinete do Vereador FERNAN- PORTARIA Nº097/020 R E S O L V E, Nomear a servidora
DO STEIN KUCHENBECKER JUNIOR, a partir de 06/03/2020.
LUCIMERE SILVA MOREIRA QUEIROZ - Matr. nº00048, no
Cargo de: Diretora de Pagadoria, Símbolo - DAS I, da CoordePORTARIA Nº077/020 R E S O L V E, Exonerar a Servidora LU- nadoria Geral da Câmara, a partir 11/03/2020.
CIENE FERREIRA DE BRITES DA SILVA - Mat.nº 33.818, do cargo:
Assessor Parlamentar I – CC1, do Gabinete do Vereador FERNAN- PORTARIA Nº098/020 R E S O L V E, Nomear a servidora JODO STEIN KUCHENBECKER JUNIOR, a partir de 06/03/2020.
ELMA SILVA DE SOUZA - Matr. Nº 33.831, no Cargo: Chefe
de Gabinete do Gabinete do Vereador Noel Pedrosa de Mello,
PORTARIA Nº078/020 R E S O L V E, Exonerar a Servidora a partir de 07/03/2020.
JOCINÉIA PEREZ FERRAZ - Mat. nº 34.000, do cargo: Assessor Parlamentar II – CC2, do Gabinete do Vereador FERNAN- PORTARIA Nº099/020 R E S O L V E, Nomear a servidora ALZIDO STEIN KUCHENBECKER JUNIOR, a partir de 06/03/2020. RA DA ROCHA RODRIGUES - Matr. Nº 33.832, no Cargo: Chefe

PORTARIA Nº116/020 R E S O L V E, Nomear MAURO DE
BARCELLOS OLIVEIRA - Matr. nº34.136 no Cargo: Assessor
Parlamentar II - CC2 no Gabinete do Vereador FABIO LUÍS DA
SILVA ROCHA, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº117/020 R E S O L V E, Nomear MÁRCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Matr. nº34.137, no Cargo: Assessor Parlamentar I - CC1 no Gabinete do Vereador FABIO LUÍS
DA SILVA ROCHA, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº118/020 R E S O L V E, Nomear ROBERTO
LUCIO SAMPAIO FROTA - Matr. nº34.139 no Cargo: Assessor
Parlamentar II - CC2, no Gabinete do Vereador FABIO LUÍS
DA SILVA ROCHA, a partir de 07/03/2020.
tração e Pessoal, leia-se da Coordenadoria Geral da Câmara.
PORTARIA Nº119/020 R E S O L V E, Nomear SAMMYTA ZILLMANN ROCHA COSTA - Mat. nº34.138, no Cargo: Subprocurador
Adjunto – CC2, da Procuradoria Jurídica, a partir de 07/03/2020.

PORTARIA Nº120/020 R E S O L V E, Nomear EMMANUELLE
VIEIRA Mat. nº34.133, no Cargo: Controlador Interno – CC4,
de Gabinete do Gabinete da Presidência, a partir de 07/03/2020. da Controladoria Geral, a partir de 07/03/2020.

PORTARIA Nº079/020 R E S O L V E, Exonerar o servidor
GLAUBER DUARTE BORGES - Mat. nº 34.011, do cargo: As- PORTARIA Nº100/020 R E S O L V E, Nomear ALINE FERsessor Parlamentar I – CC1, do Gabinete do Vereador FERNAN- REIRA MACHADO - Matr. Nº34.140 , no Cargo: Assessor ParDO STEIN KUCHENBECKER JUNIOR, a partir de 06/03/2020. lamentar I – CCI, no Gabinete do Vereador NOEL PEDROSA
DE MELLO, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº080/02 R E S O L V E, Exonerar o servidor SERGIO CHINSUKE HIRAOAKA- Mat. nº 33.819, do cargo: Asses- PORTARIA Nº101/020 R E S O L V E, Nomear a servidora
sor Parlamentar I – CC1, do Gabinete do Vereador FERNANDO SELMA BINTENCOURT CERQUEIRA MARTINS - Matr.
STEIN KUCHENBECKER JUNIOR, a partir de 06/03/2020.
Nº33,726, no Cargo: Assessor Parlamentar I – CC1, no Gabinete da Presidência, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº081/020 R E S O L V E, Exonerar o servidor JONATAN SOUZA SOARES - Mat. nº 34.012, do cargo: Assessor PORTARIA Nº102/020 R E S O L V E, Designar a servidoParlamentar II – CC2, do Gabinete do Vereador FERNANDO ra SELMA BINTENCOURT CERQUEIRA MARTINS - Matr.
STEIN KUCHENBECKER JUNIOR, a partir de 06/03/2020.
Nº33,726, para ocupar interinamente o Cargo em Comissão de
Pregoeiro no Gabinete da Presidência, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº082/020 R E S O L V E, Exonerar CRISTIANO
PETERLE ROMANELE - Mat. nº 33.933, do cargo: Chefe de PORTARIA Nº103/020 R E S O L V E, Nomear BRUNO DINIZ
Gabinete, do Gabinete do Vereador FERNANDO STEIN KU- PEREIRA - Matr. nº34.146, no Cargo: Assessor Parlamentar I –
CHENBECKER JUNIOR, a partir de 06/03/2020.
CC1, no Gabinete do Vereador VALTER DE ALMEIDA MATOS
DA COSTA, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº083/020 R E S O L V E, Exonerar o servidor
SINVAL LOBO NEVES FILHO - Mat. nº 33.863, do cargo: As- PORTARIA Nº104/020 R E S O L V E, Nomear THIAGO DE
sessor Parlamentar I – CCI, do Gabinete do Vereador RUBEM OLIVEIRA MATOZO - Matr. nº34.147, no Cargo: Assessor ParVIEIRA DE SOUZA, a partir de 06/03/2020.
lamentar II - CC2, no Gabinete do Vereador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº084/020 R E S O L V E, Exonerar o servidor
CLAUDIO PEREIRA DA ROCHA - Mat. nº 33.772, do cargo: PORTARIA Nº105/020 R E S O L V E, Nomear MARILAINE
Assessor Parlamentar I – CCI, do Gabinete do Vereador RU- DA SILVA SOARES - Matr. Nº34.145 no Cargo: Assessor ParBEM VIEIRA DE SOUZA, a partir de 06/03/2020.
lamentar II - CC2, no Gabinete do Vereador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº085/020 R E S O L V E, Exonerar a servidora
SIMONE MARIA DA LUZ - Mat. nº 33.864, do cargo: Assessor PORTARIA Nº106/020 R E S O L V E, Nomear JOSE ROBERParlamentar I – CCI, do Gabinete do Vereador RUBEM VIEI- TO RODRIGUES DA COSTA - Matr. Nº34.130 no Cargo :
RA DE SOUZA, a partir de 06/03/2020.
Assessor Parlamentar I – CC1, no Gabinete do Vereador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº086/020 R E S O L V E, Exonerar a servidora
ELAINE PEREIRA DA SILVA - Mat. nº 34.081, do cargo: Asses- PORTARIA Nº107/020 R E S O L V E, Nomear RAFAEL ALsor Parlamentar II – CC2, do Gabinete do Vereador RUBEM MEIDA DE OLIVEIRA - Matr. nº34.131, no Cargo: Chefe de
VIEIRA DE SOUZA, a partir de 06/03/2020
Gabinete do Gabinete do Vereador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 07/03/2020.

PORTARIA Nº121/020 R E S O L V E, Retificar as portarias nº
066/020 e nº 071/020 de 10/03/2020, onde se lê: da Administração e Pessoal, leia-se da Coordenadoria Geral da Câmara.
PORTARIA Nº122/020 R E S O L V E, Nomear CINTIA INOCENCIA LOPES Mat. nº34.142, no Cargo: Assessor Parlamentar I - CCI, no Gabinete do Vereador ROBERTO LUCIO ESPOLADOR GUIMARÃES, a partir de 01/03/2020.
PORTARIA Nº123/020 R E S O L V E, Nomear TERESA
ALVES SANTA`ANNA Mat. nº34.143, no Cargo: Assessor
Parlamentar I - CCI, no Gabinete da Presidência, a partir de
07/03/2020.
PORTARIA Nº124/020 R E S O L V E, Nomear VANDER DO
NASCIMENTO VIANA Mat. nº34.144, no Cargo: Assessor Parlamentar I - CCI, no Gabinete da Presidência a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº125/020 R E S O L V E, Nomear FABIO FRANCISCO LIMA OLIVEIRA - Mat. nº34.129, no Cargo: Assessor Parlamentar I - CCI, no Gabinete da Presidência a partir de 07/03/2020.
PORTARIA Nº126/020 R E S O L V E, Suspender a pedido,
a licença para trato de interesses particulares da servidora TATIANA FLORES DE CARVALHO JANUZZI, Mat. nº 00047, a
partir de 09/03/2020
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 12 DE MARÇO DE 2020
NOEL PEDROSA DE MELLO
PRESIDENTE
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D R O X O
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Stolen
Ingredientes
Etapa 1
Cerca de 300g de
farinha de trigo
125 ml de leite ligeiramente morno
30g de fermento
biológico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de
trigo
8g de fermento
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa)
de rum
100g de chocolate
meio-amargo
picado
100g de frutas cristalizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

Modo de preparo
Etapa 1
Misture bem os
ingredientes,
formando uma massa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingredientes dessa etapa na massa fermentada e misture
delicadamente,
até ficar homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de
trigo e o fermento
em pó à mistura
da etapa 2 e misture bem, até a
massa ficar bem
homogênea.
Deixar descansar e
crescer num lugar
quente.
Etapa 4
Misture todos os ingredientes a massa crescida.
Deixe descansar e
crescer novamente, no papel de assar, por ½ hora.
Depois, asse vagarosamente em forno baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen,
depois de assado,
ainda estiver quente, pinte com manteiga e polvilhe
açúcar.
Repita até que
acabem a manteiga e o açúcar, de
forma que o Stollen fique com uma
casca branca.
Sirva em seguida.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

24 DE MARÇO DE 2020. PUBLICADO EM 25/03/2020 – CÓD-PMBR 058.

DECRETO Nº4.867 DE 24 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre exclusão de nome de servidor em Decreto Municipal de retorno dos
DECRETO N° 4.864, DE 24 DE MARÇO DE 2020
Servidores Públicos da Câmara Municipal de Belford Roxo.
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 3.215.000,00 (Três O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de
milhões, duzentos e quinze mil reais), para reforço das dotações consignadas no suas atribuições legais,
orçamento vigente.
DECRETA:
Art. 1º - A exclusão do nome do servidor abaixo relacionado, do Decreto nº 4.855
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, de 11/03/2020, publicado em 13/03/2020.
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março
Servidor
Cargo
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal Matrícula
41828
ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA
AUX. ADMINISTRATIVO CMBR
1.606 de 03 de janeiro de 2020;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 3.215.000,00 (Três milhões, Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
duzentos e quinze mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
PREFEITO MUNICIPAL
deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorreSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto,
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320,
PORTARIA Nº1206/SEMAD/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da
Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo em
disposições em contrário.
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Casa Civil.
LEANDRO HORA BRAZ
Anexo I
Em R$ PAULO FERNANDES BRAZ
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SEMED

SEMED

07.01.12.361.019.1.013

4.4.90.51.00

05

SUPLEMENTAÇÃO
55.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.030.1.001

3.3.90.39.00

92

70.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.030.1.001

4.4.90.51.00

92

930.000,00
1.200.000,00

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.015.2.054

3.3.90.39.00

04

SMOCAP

SMOCAP

73.01.15.451.013.1.002

3.3.90.39.00

00

60.000,00

SMOCAP

SMOCAP

73.01.15.451.013.1.002

4.4.90.51.00

00

900.000,00

PORTARIA Nº1207/SEMAD/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
da Lei Orgânica Municipal, JORGE DE SOUZA MARIA, para exercer o cargo em
comissão de Agente de Articulação Regional, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº1208/SEMAD/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Tornar sem efeito A PORTARIA Nº 1108/SEMAD/2020 DE 12/03/2020, publicada
Em R$ em 13/03/2020.

Anexo II
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SEMAD

SEMAD

04.01.04.122.001.2.025

3.3.90.92.00

00

ANULAÇÃO
1.000.000,00

SEMFA

SEMFA

05.01.04.129.067.2.033

3.3.90.39.00

00

960.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.019.1.013

3.3.90.39.00

05

55.000,00

SEMC

SEMC

53.01.04.122.011.2.053

3.3.90.39.00

04

1.200.000,00
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PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº1209/SEMAD/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Exonerar, a contar de 16 de março de 2020, com fundamento do disposto no inciso
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CRISTIANE FERREIRA JOAQUIM, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal
de Saúde.

PORTARIA Nº1210/SEMAD/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Exonerar, a contar de 01 de março de 2020, com fundamento do disposto no inciso
DECRETO Nº 4865, DE 24 DE MARÇO DE 2020
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARISA GARCIA OLIVEIRA, do cargo
Abre o Orçamento Fiscal em favor da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Cap- em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de
tação de Recursos e Convênios (SMOCAP), Crédito Suplementar na importância Saúde.
de R$ 4.457.000,00 (Quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil reais),
com recursos do Superávit Financeiro do Exercício 2019.
PORTARIA Nº1211/SEMAD/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87,
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março da Lei Orgânica Municipal, ANTONIO SILVA CARNEIRO, para exercer o cargo em
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de
1.606 de 03 de janeiro de 2020;
Conservação.
Considerando o Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício
de 2019 no valor R$ 4.457.373,29 (Quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete PORTARIA Nº1212/SEMAD/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos);
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica MuDECRETA:
Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos
e Convênios (SMOCAP), Crédito Suplementar na importância de R$ 4.457.000,00
(Quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil reais), para ingresso de recursos nas dotações orçamentárias constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior será compensado pelo Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, conforme demonstrativo do Anexo II deste Decreto e com base no inciso I do § 1º do artigo 43º
da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Anexo I
ÓRGÃO

UNIDADE

SMO

SMO

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

73.01.15.451.013.1.002

4.4.90.51.00

04

4.848.649,18

391.275,89

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

4.457.000,00

Em R$
Passivo Financeiro 2019 (B)

PORTARIA Nº1213/SEMAD/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RENATO GOMES CONCEIÇÃO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete,
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº1006/SEMAD/2020 DE 06/03/2020, publicado em 07/03/2020.
Em R$ ONDE SE LÊ: CARLOS ALGUSTO DE CASTRO;
SUPLEMENTAÇÃO
LEIA SE: CARLOS ALGUSTO DE CASTRO FERREIRA.

Anexo II
Ativo Financeiro
Disponível 2019 (A)

nicipal, ODAIR THOMAZ DA ROCHA, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo
CC-8, da Secretaria Municipal de Educação.

Superávit Financeiro 2019 (C) = (A-B)

Valor de Suplementações
Anteriores (D)

Valor deste Decreto (E)

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

4.457.373,29

0,00

4.457.000,00

373,29

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMSEP

PORTARIA Nº 03/SEMSEP/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020
O Secretário Municipal de Serviços Públicos de Belford Roxo, no uso das atribuições
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
legais e municipais:
PREFEITO MUNICIPAL
RESOLVE:
Designar
a
contar
de
20
de
fevereiro
de
2020,
os
servidores
LUCIO
FREITAS
DOS
DECRETO N° 4.866 DE 24 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Se- REIS - matrícula 11/018.126 e ALCENY PONTES MACIEL - matrícula 11/020.141,
para ficarem responsáveis pelo acompanhamento e atesto de nota fiscal referente
cretaria Municipal de Saúde.
prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, resíduos públicos,
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de
resíduos de construção civil, resíduos verdes e resíduos volumosos, coleta e tratasuas atribuições legais,
DECRETA: mento dos resíduos de serviços de saúde, gerados no município de Belford Roxo.
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado dos ser- Processo Administrativo 25/28/2019.
vidores com as matrículas abaixo relacionadas, oriundas da Secretaria Municipal de
CHRISTIANO MIRANDA PONTES
Saúde – SEMUS, com fulcro nos incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de
Secretário Municipal de Serviços Públicos
abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.
Mat.11/19822
MATRÍCULA

CANCELAMENTO A CONTAR DE

25/026354

01/03/2020

25/029426

01/03/2020

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG
AVISO DE ERRATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº007/2020
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

FRANGO DE PANELA DE
PRESSÃO SEM ÁGUA
Ingredientes
1 frango inteiro/1/2
cebola/pimenta-do-reino (a gosto)/cebolinha (a gosto)/salsinha
(a gosto)/colorau (a
gosto).

Modo de preparo
Corte o frango em
pedaços.
Coloque em uma
panela de pressão o
frango e os ingredientes, menos o colorau e
cozinhe por 20 minutos
em fogo alto.
Abra a panela com
cuidado (não esqueça de tirar a pressão),
coloque o colorau e
uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20
minutos, dependendo
do seu fogão em fogo
médio.
Bom apetite!

CARNE MOÍDA COM
BATATA SIMPLES
Ingredientes
500 g de carne moída/3
colheres
de
óleo/2
dentes
de
alho/1 cebola média
picada/1 tablete de
tempero sabor galinha
ou carne/4 batatas
cortadas em cubo/
tempero verde/1 colher de colorau.

Modo de preparo
Coloque o óleo e a cebola até a cebola murchar e
perder um pouco de água
Em seguida o alho e colorau.
Coloque a carne até ela
se soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o tablete de tempero.
Assim que estiver dissolvendo o tablete, coloque
a batata com um pouco
de água, tampe a panela
Logo em seguida, veja
se a batata está mole e
acrescente o tempero
verde.

GALINHA COM QUIABO
Ingredientes
680 g de molho de tomate/1/2 litro de água
600 g de galinha cortada em pedaços/1
cebola inteira picada/3 dentes de alho/4
colheres (sopa) de
azeite de oliva/300 g
de quiabo picado em
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
Ferva o molho de tomate,
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os
pedaços da galinha com
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco,
com cuidado para ele
não babar.
Cubra com o caldo até
que passe dois dedos do
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e
acrescente o milho ao
restante do que foi preparado com o molho e despeje sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais
3 minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com
arroz branco.

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, informa a correção da Publicação do Jornal Hora H do dia 21 de Março de 2020, errata como segue:
Onde se lê: PROCESSO 52/00221/2019.
Leia-se: PROCESSO 52/00235/2019.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua
Floripes Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21)
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados,
mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o
carimbo com CNPJ da empresa interessada.

recursos públicos destinados à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do Contrato no 002/SEMED/2020, objeto do processo no 07/00006/2020 Aquisição de Material Didático
e Pedagógico, para atender a Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo.
FABIANA VILELA BRUM GREGÓRIO – MATR.60/060519;
KÉZIA MACEDO DOS SANTOS ALEIXO – MATR.60/69182.
Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

CASA CIVIL – CC
JERONIMO CORREIA RAMOS
PORTARIA N° 09/ CC/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Presidente da CPLMS
Designar a contar de 23 de Março de 2020 a comissão de Fiscalização composta
pelos servidores, Engenheiro Diego Araújo de Jesus matrícula n° 60/73.204 e Júlio
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Cesar Malta de Melo Meirelles , matrícula n° 60/61.804 a presidência do primeiro
para fiscalizarem o contrato de “Obra de Construção do CRAS(Centro de Referência
PORTARIA N°017/SEMED/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
de Assistência Social) Bom Pastor, situada na Rua Marinalva Souza da Silva, S/N° O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso das suas atribuições Bairro Bom Pastor - Belford Roxo/RJ”, conforme Legislação em vigor e contido nos
legais e:
autos do processo administrativo n° 47/0022/2019.
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento da aplicação dos
recursos públicos destinados à educação;
PORTARIA N° 10/ CC/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do Contrato no 004/ Designar a contar de 23 de Março de 2020 a comissão de Fiscalização composSEMED/2020, objeto do processo no 07/00005/2020 Aquisição de Material Didático ta pelos servidores, Engenheiro Hálida Ferreira Pajeú de Andrade , matrícula n°
e Pedagógico, para atender a Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo.
60/72.733e Júlio Cesar Malta de Melo Meirelles , matrícula n° 60/61.804 a presiFABIANA VILELA BRUM GREGÓRIO – MATR.60/060519;
KÉZIA MACEDO DOS SANTOS ALEIXO – MATR.60/69182.
PORTARIA N° 018/SEMED/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso das suas atribuições
legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento da aplicação dos

dência do primeiro para fiscalizarem o contrato de “Obra de Construção de uma
Creche, situada na Rua Dr. Buriche, S/N° - Bairro Jardim Glaucia - Belford Roxo/
RJ”, conforme Legislação em vigor e contido nos autos do processo administrativo
n° 47/00100/2017.
MERHI DAYCHOUM
Secretário de Projetos Especiais
MAT.60/67.193

quarta-FEIRA, 25 DE março de 2020
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Bolo gelado fácil
Ingredientes
1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata
de leite condensado vazia
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Modo de preparo
Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma
de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos,
ou até que enfiando um
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na
água e dissolva em banho
maria.
Bata no liquidificador com
os ingredientes restantes,
menos o coco.
Forre a fôrma em que
assou o bolo com papel
alumínio, alisando bem, e
despeje metade do líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por
2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe
o coco.
Sirva em seguida.

Repolho refogado
Ingredientes
1 repolho médio (mais ou
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto

Modo de preparo
Corte o repolho em quatro partes e elimine o miolo
duro.
Corte em tiras não muito
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por
alguns minutos, para retirar
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o
repolho esteja cozido, mas
não macio demais (mais
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.

Hora
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futebol nacional

Botafogo e Flamengo apoiam
mudança no calendário brasileiro
Walter Feldman, secretário-geral da CBF, é contra modificações
Alexandre Vidal/Flamengo

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Botafogo é a favor
de mudança do calendário brasileiro
em virtude da paralisação
pela pandemia do coronavírus. Representantes da Comissão Nacional de Clubes
e da CBF se reuniram na
sexta passada para discutir
propostas. Dentre os vários
assuntos, a readequação do
calendário foi defendida por
alguns clubes.
Botafogo e Flamengo gostariam de ver o Brasil seguir
o calendário europeu, como
já faz a Argentina. A proposta encontra resistências
e o secretário-geral da CBF,
Walter Feldman, chegou a
descartar completamente em
entrevista no sábado.

“Não existe a possibilidade de o calendário do futebol
brasileiro ser adequado ao
do futebol europeu”, afirmou
o cartola em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto
Alegre.
Em declaração ao GloboOnline, Carlos Augusto
Montenegro, membro do
conselho gestor de futebol
do Alvinegro, defendeu o
que chamou de oportunidade
para o Brasil entrar no primeiro mundo.
Enquanto as atividades
não voltam ao CT, Pedro
Rocha, do Flamengo, já está
com os equipamentos do Ninho em casa para continuar
o trabalho durante o período
de quarentena. “Vamos que
vamos”, diz o jogador, com
a sala tomada pelos equipamentos. “A preparação não
pode parar”, acrescenta.

Clubes querem que datas fiquem alinhadas com o futebol na Europa, mas a CBF é contra

