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Mulher chega 
no carro do 

‘ricardão’ e diz ao 
corno que é Uber
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Ex-Fla, 
goleiro Bruno 
pode voltar a 
jogar ainda 

este ano 
depois de 

condenação
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Traficante que protagonizou guerra de facção em favela do 
Rio vai ficar de molho alguns anos na penitenciária. 

Além de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157 (foto), a 
Justiça também condenou Antônio Francisco Bonfim Lopes, o 
Nem, outro bandido perigoso que está em presídio de segurança 
máxima. 

3

divuLgAção

Condenado 
a 37 anos 

paNdemIa

Casal roda por torturar 
filha de 3 anos de idade
Criança teve braço e dentes quebrados pelo pai. Até o tráfico se 
revoltou e expulsou os criminosos de comunidade na Baixada. 
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Mortes no Brasil passam de 200; Rio 
registra 23 óbitos pela Covid-19

3

Crivella fará 
teste de 

coronavírus

o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 
vai se submeter a exames para diagnosticar se 
foi contaminado pelo Covid-19. o teste foi soli-
citado depois da confirmação de que a secretária 
de Saúde, Ana Beatriz Busch, contraiu a doença.

tropa entregue à própria sorte?

Policiais militares denunciam que estão comprando material de 
proteção do próprio bolso. Corporação nega descaso. 
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Prefeitura de Mesquita 
higieniza ruas e espaços públicos 

com água sanitária e cloro
6

nova Iguaçu: Câmara de 
Vereadores suspende atividades 

totais até 10 de abril
6
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Mais um artista da 
Baixada Fluminense 
resolve fazer das lives 
sua maneira de fugir 
do tédio que a quaren-
tena em prevenção ao 
coronavírus provoca. 
Preso sem poder cir-
cular e atuar, o ator e 
poeta Márcio Rufino, 
de Belford Roxo, en-
controu na interpreta-
ção de textos via redes 
sociais, o remédio para 
curar a inércia e a cha-
tice de não ter o que fa-
zer. Ao ler aqui na pá-
gina que colegas seus 
estavam realizando li-
ves em conjunto, man-
dou dizer que entrou 
pelo mesmo caminho. 
“Já estou nas lives há 
quase duas semanas. 
Não tem outra maneira 
de fazer o que gosto”, 
disse Rufino, que em 
2019 se apresentou no 
Palco Favela do Rock 
in Rio.

Márcio 
Rufino

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
o abraço especial da Resenha 

nesta quinta-feira (2) vai para o 
irmão de luta em prol da nossa 
Cultura, Marcos veiga, do Rio, 
aniversariante de ontem, primeiro de abril. Marcos é fun-
dador e produtor da banda “Certas Canções”. vida longa! 
Siga em PAZ na sua jornada vitoriosa de vidA! obriga-
do pelo apoio ao nosso trabalho. Aquele Abraço, Fera!!!

Resenha Cultural
Hora

Unidos da Ponte tem novo 
intérprete para

Carnaval 2021

•jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Mais uma do Pombal 
Chifre de ouro, que fica 
na cidade mais famosa 
da Baixada Fluminense. 
Batizado pelo sugestivo 
apelido de “o Paraíso 
dos Cornos”, o conjunto 
de apartamentos tem fei-
to por merecer esse título. 

Morador das proxi-
midades, o líder gay da 
área e presidente da Boca 
Maldita, Nandinho Bo-
quinha de veludo, conta 
o flagra que deu em uma 
figura conhecida. “Chi-
fre, por aqui, é o que não 
falta”, diz o rapaz.

Chifre de Ouro não sofre com a crise

“Corre à boca miúda 
no Pombal, que o tal 
pastor pegador de irmãs 
da igreja, que o SoM-
BRA publicou ontem, 
já papou a morena do 
corno velho”, acrescen-
ta Nandinho. “em qua-
rentena severa imposta 
pela ‘esposa’, o véio 

fica trancado em casa 
com medo do coronaví-
rus, enquanto a infiel sai 
para vadiar”, acrescen-
ta. “Para quem gosta de 
galhar parceiros e par-
ceiras, o vírus assassino 
chegou em boa hora”, 
finaliza Nandinho às 
gargalhadas.

Será que o crente pegou a gostosa?

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
Unidos de Padre Miguel 

anuncia novo Carnavalesco

Vice-campeã da Sé-
rie A no carnaval 
de 2020, a unidos 

de Padre Miguel já definiu 
o seu novo carnavalesco 
para 2021. Trata-se do re-
nomado, edson Pereira. 
Figura conhecida na vila 
vintém, edson tem uma 
longa história com a comu-
nidade e esta será sua nona 
passagem pela vermelha e 
branca da Zona oeste.

Famoso por realizar des-
files grandiosos, o nome 
de edson ficou marcado 
na unidos por desfiles me-
moráveis como o de 2006, 
quando a escola foi campeã  
do grupo C, com o enredo 
“das lágrimas de Tupã, 
nasce o fruto divino: o gua-
raná”, além dos carnavais 
de 2007 e 2008,  os anos 
de 2013,2014,2015,2016 e 
2017 também foram ines-
quecíveis, com destaque 
para os carnavais de 2015 
com o enredo “o Cavalei-
ro Armorial Mandacariza o 
Carnaval”, em 2016 com 

“o Quinto dos infernos” 
quando a escola foi vice-
-campeã e o carnaval de 
2017, com o enredo “os-
sain - o poder da cura”, 
quando a escola apresen-
tou um desfile grandioso, 
mas um acidente com sua 
porta-bandeira tirou o títu-
lo da agremiação.

- Foi com um enorme 
prazer que aceitei o convite 
da unidos de Padre Miguel 
para assinar mais um proje-
to. diante do momento que 
estou vivendo no carnaval, 
só posso agradecer a esta 

escola por ter me projetado 
como artista plástico, por 
ter me feito ser reconhe-
cido como carnavalesco. 
estou muito feliz de estar 
voltando para este lugar 
que amo e já aviso para os 
que acham que faremos um 
“carnavalzinho”, podem 
ter certeza de que farei um 
trabalho com muito esme-
ro, com muita força e com 
ainda mais garra – afirmou 
edson.

Além da contratação do 
talentoso artista, a escola 
também contará com uma 

equipe de profissionais de 
ponta para auxiliar o car-
navalesco no projeto para 
2021. A comissão artística 
da uPM será composta por 
Sandro gomes, assisten-
te de carnavalesco, Lucas 
Abelha na criação, Flávio 
Magalhães na parte admi-
nistrativa, William Costa, 
ateliê, além de Clark Man-
gabeira e victor Marques 
com o trabalho de pesqui-
sa.

em breve a escola anun-
ciará o seu enredo para o 
carnaval de 2021. 

A Azul e Branco 
de São João de Meriti 
já tem uma nova voz 
para o Carnaval 2021. 
o intérprete daniel 
Colette assume o car-
go, liderando o carro 
de som da agremiação 
para o próximo desfile, 
na Marquês de Sapucaí

Como voz oficial, da-
niel tem passagens pela 
Mocidade Alegre, X9 
Paulistana, dragões da 
Real, Leandro de itaque-
ra e Pérola Negra. Sua 
última atuação no Carna-
val do Rio foi em 2019, 
pela unidos de Bangu.

“Me sinto lisonjeado 
em estar no solo sagrado 
da unidos da Ponte. eu 
que fui criado na Beija-
-flor, do ladinho, sempre 
acompanhei essa escola 
com esses sambas me-

moráveis. estou muito 
feliz com a oportuni-
dade, irei me doar para 
fazermos um grande 
Carnaval e levar a agre-
miação pras cabeças”, 
disse daniel

o cantor é nascido e 
criado no Rio de Janei-
ro. Já foi passista mirim 
da Beija-flor e diretor 
de Bateria com Mestre 
odilon. dirigiu os rit-
mistas da X9 Paulistana, 
grande Rio e inocentes 
de Belford Roxo, onde 
foi mestre. Collete se 
junta ao Mestre de bate-

ria vitinho, aos carnava-
lescos guilherme diniz 
e Rodrigo Marques, ao 
trio de direção de Carna-

val, formado por Burun-
ga, Mauro Tito e Wallace 
oliveira, além da dupla 
de harmonia Júlio César 

Caju e Cátia Cristina, 
formando assim o time, 
quase completo, da uni-
dos da Ponte para 2021.
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Nandinho narra que 
estava conversando 
com um dos moradores, 
em frente ao Pombal, 
quando viu descer do 
carro importado a figura 
mais linda do lugar. An-
tes de sair do automó-
vel, a bela morena las-
cou beijo no motorista e 

depois foi embora toda 
dengosa. Mulher de 
um coroa bem de vida, 
nosso colaborador des-
cobriu que a moça diz 
ao corno que chegou de 
‘uber’. “Aí fica fácil en-
ganar os trouxas, né?”, 
pergunta Boquinha de 
veludo.

Chega com o Ricardão e diz que é Uber

2021

Edson Pereira volta à escola que o projetou para o Brasil e o mundo

FElIPE ARAújO / DIVUlgAçãO
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RJ tem 23 mortes confirmadas
Coronavírus já contaminoiu mais de 700, segundo balanço do final da 

noite de ontem. Foi o maior crescimento de mortes em 24 horas

o número de mor-
tos pelo coro-
navírus con-

firmados no estado do 
Rio subiu para 23. Foi 
o maior crescimento 
de mortes em 24 horas. 
os casos confirmados 
passam de 700. um 24º 
caso deve ser incluído 
no banco de dados da 
Secretaria de estado de 
Saúde. A vítima é uma 
professora de 58 anos 
de idade, que morreu 
no sábado (28), em São 
gonçalo, na Região Me-

tropolitana.
ela morava no bairro 

Coelho e estava inter-
nada em um hospital 
particular em Niterói. 
A morte foi confirmada 
pela prefeitura, que in-
formou ainda que exis-
tem 11 casos confirma-
dos da doença e outros 
660 investigados no 
município.

A Secretaria de es-
tado de Saúde investi-
ga ainda 49 óbitos por 
suspeita de coronavírus. 
Na capital, são 586 ca-
sos confirmados, com 
16 mortes, uma delas 
na rede pública. A Se-

cretaria Municipal de 
Saúde estima 4.471 ca-
sos prováveis (entenda 
a classificação). o mu-
nicípio tem 52 pacientes 
internados, 28 deles em 
uTis.

Balanço nacional 
o Ministério da Saú-

de divulgou ontem o 
mais recente balanço 
nacional sobre os casos 
de Covid-19, doença 
causada pelo corona-
vírus Sars-Cov-2. os 
principais dados são: 
240 mortes; 6.836 casos 
confirmados; 3,5% é a 
taxa de letalidade

No levantamento an-
terior, divulgado na últi-
ma terça-feira, o Brasil 
tinha 201 mortes e 5.717 
casos confirmados de 
pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus.

Pacientes já estão 
em quase todos os

 hospitais da rede 
pública 

Até ontem, 18 hos-
pitais públicos do es-
tado já receberam 111 
pacientes confirmados 
com a Covid-19. os 
hospitais pertencem às 
redes municipal, esta-
dual e federal de saúde 

no Rio de Janeiro. dos 
111 internados, 49 estão 
em unidades de terapia 
intensiva ou semi-inten-
siva, sendo que 12 deles 
têm idade entre 40 e 49 
anos. Por faixa etária, 
dos 111 internados, 49 
têm 60 anos ou mais.

Na rede estadual, as 
duas unidades de refe-
rência, o Hospital do Cé-
rebro Paulo Niemeyer e 
o Hospital universitário 
Pedro ernesto, possuem 
31 casos confirmados 
da doença. outras uni-
dades, como o Hospital 
getúlio vargas, na Pe-
nha, e o instituto de He-

matologia também têm 
pacientes internados 
com a doença.

Na rede municipal, o 
Hospital Ronaldo ga-
zolla, em Acari, possui 
34 pacientes internados. 
outros cinco hospitais, 
no entanto, também es-
tão com pacientes con-
taminados com o novo 
coronavírus: Menino 
Jesus, Piedade, Miguel 
Couto, Albert Schweit-
zer e Rocha Maia.

entre os hospitais fe-
derais, além do Hospital 
Federal de Bonsucesso, 
há casos registrados em 
outras seis unidades.

os principais sintomas da doença são febre, tosse, falta de ar e cansaço 

Crivella vai fazer teste 
para detectar Covid-19

o prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Cri-
vella, vai se submeter a 
exames para diagnosti-
car se foi contaminado 
pelo novo coronavírus 
(Covid-19). os asses-
sores mais próximos 
também vão passar pelo 
teste. 

Por meio de sua asses-
soria, a Prefeitura do Rio 
informou que Crivella já 
solicitou o teste e aguar-
da apenas o laborató-

rio agendar a data para 
a realização do exame. 
os testes foram solici-
tados depois da suspeita 
(depois confirmada), de 
que a secretária de saú-
de, Ana Beatriz Busch, 
tinha a doença.

Busch permanece in-
ternada no Hospital Bar-
ra d’ or, com quadro 
estável até a manhã de 
ontem. Segundo o bo-
letim médico assinado 
pelo diretor da unidade, 

o pneumologista dr. Pli-
nio Resende, o quadro 
evoluiu no período no-
turno com parâmetros 
clínicos de estabilidade, 
mantendo boa oxigena-
ção e não necessitando 
de suplementação de 
oxigênio.

A secretária foi inter-
nada na noite da última 
segunda-feira, às 20h36, 
com sintomas da Co-
vid-19. o teste para co-
ronavírus deu positivo.

- RePRodução 

Prefeito Crivella ae assessores 

Detentas do Rio costuram 
máscaras contra coronavírus

o ateliê de costu-
ra da Penitenciária 
Talavera Bruce, em 
Bangu, no Rio de 
Janeiro, está confec-
cionando máscaras 
para proteção contra 
o novo coronavírus 
(Covid-19) (foto). 
Atualmente, 16 de-
tentas trabalham no 
setor, em troca de re-
dução da pena e, nor-
malmente, elas fazem 
uniformes escolares e 
médicos.

o trabalho com as 
máscaras começou no 
último sábado (28), 
resultado da parceria 
entre a Secretaria de 
estado de Trabalho e 
Renda e a de Admi-
nistração Penitenciá-
ria, com a Fundação 
Santa Cabrini, que 
faz a gestão da mão 
de obra prisional. A 
meta é ampliar para 
20 detentas no traba-
lho e confeccionar 30 
mil máscaras.

Segundo o governo 
do estado, a princí-
pio as máscaras serão 

destinadas aos agentes 
da área de segurança, 
mas a produção pode 
ser ampliada para 
atender outros seto-
res, como o da Saúde. 

A diretora da peni-
tenciária, Silvana Sil-
vino, disse que ainda 
não é possível calcu-
lar o tempo necessário 
para a confecção das 
30 mil unidades por-
que o material utiliza-

do, tecido não tecido 
(TNT), não faz parte 
da rotina do ateliê. A 
coordenadora de mão 
de obra prisional, 
Márcia Castro, expli-
cou que as máscaras 
da Talavera Bruce 
estão sendo confec-
cionadas com TNT 
dobrado e são higieni-
zadas antes de serem 
embaladas. Fonte: 
Agência Brasil 

RoveNA RoSA/AgêNCiA BRASiL
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um internauta postou o flagrante dessa imagem 
que mostra o que parece ser o cemitério de Ricardo 
de Albuquerque, na Zona Norte carioca. A inscrição 
no muro do campo santo faz um alerta para a po-
pulação continuar em casa, evitando aglomerações 
sociais, do contrário o caminho é a morada eterna. 
Seria cômico se a situação não fosse trágica. 

Até cemitério alerta
 sobre a Codiv-19

o país onde a demo-
cracia grita aos quatro 
cantos, tem uma triste 
marca: é o lugar onde é 
lenta e os serviços bu-
rocráticos seguem na 
mesma trilha. em meio 
à grave crise econômica 

nos lares menos abasta-
dos por causa do novo 
coronavírus, o governo 
decide propor uma ajuda 
emergencial de R$ 600 
para os trabalhadores in-
formais que perderam a 
renda por conta da pan-

demia. os parlamentares 
(Câmara e Senado) já 
aprovaram o chamado 
‘coronavoucher’. Ago-
ra falta o governo san-
cionar e dizer o que a 
maioria dos brasileiros 
querem ouvir: afinal, 

quando esse dinheiro, de 
fato, vai chegar no bolso 
do trabalhador? o nome 
já diz ‘ajuda emergen-
cial’, mas, infelizmente, 
neste país, a burocracia 
tem mais forçça que a 
democracia. 

O Brasil que caminha a passos de tartaruga 

RePRodução/Tv ALeRJ 

justiça impede 
carreata em 

Volta Redonda

o  Juizado especial 
Cível de volta Redonda 
concedeu liminar em 
ação ajuizada pela 3ª 
Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva (nú-
cleo local) para impedir 
uma carreata pelas ruas 
da cidade em protesto 
contra o fechamento do 
comércio local como 
medida preventiva de 

prevenção ao coronaví-
rus, que seria realizada 
neste fim de semana. 
Na ação a Promotoria 
de Justiça destaca que 
os convocadores da 
carreata, “de forma ir-
responsável”, estão or-
ganizando ato “que po-
derá colocar em risco a 
saúde de grande núme-
ro de pessoas”.

divuLgAção/goveRNo do eSTAdo 

Força à agricultura familiar
quEIMaDos

Elizeu
Pires
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Produtores prejudicados por temporais recebem apoio de maquinários da
 Prefeitura. Bairro Fazendinha é o primeiro contemplado pela iniciativa

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

o Hemorio começaou ontem uma 
campanha para repor os estoques de 
sangue, que caíram muito desde o iní-

cio da pandemia da Covid-19, após as medidas de 
isolamento social. A coleta também pode ser feita 
na casa dos doadores.

Subiu para 24 o número de mortos pelo 
coronavirus no RJ. Foi o maior cresci-
mento de mortes em 24 horas. Já são mais 

de 700 casos confirmados. A Secretaria de estado 
de Saúde investiga ainda 49 óbitos por suspeita 
de Covid-19.

uma reunião por ví-
deo conferência realiza-
da na última segunda-
-feira entre o prefeito 
de Japeri, Cesar Melo e 
o secretário estadual de 
Saúde, edmar Santos, 
deixou muita gente com 
a pulga atrás da orelha 
no município da Baixada 

É que num dia em 
que nenhuma informa-
ção pode ser acessada 
de forma clara no Portal 
da Transparência, Melo 
pediu ao secretário 90 
leitos para um hospital 
de campanha que ele 
diz estar montando para 
tratar pacientes com co-
ronavírus. 

tRAnSPARênCIA I

OBSCURO II

Segundo o último bo-
letim da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, não 
exista um só caso testado 
positivo para Covid-19 
em Japeri. A pergunta é: 
quanto a Prefeitura está 
gastando na instalação 
no Centro de Combate 
ao novo coronavírus?

o hospital de cam-
panha está sendo mon-
tado a poucos metros 
da Policlínica Muni-
cipal itália Franco. A 
Prefeitura também não 
disponibiliza quanto já 
foi comprado em me-
dicamentos e materiais 
de consumo via emer-
gencial. 

SEM CASOS III

MIStÉRIO IV

DIREtO AO POntO

As fortes chuvas 
que ocorreram 
no município 

no último mês provo-
caram muitos estragos 
em bairros mais afasta-
dos do centro da cida-
de, como as áreas des-
tinadas à agricultura. 
Para ajudar os produ-
tores locais a preparar 
o solo para o plantio e 
replantar as lavouras 
danificadas, a Prefei-
tura de Queimados deu 
início ao atendimento 
de assentados do bair-
ro Fazendinha. Através 
de patrulhas mecaniza-
das, que contam com 
trator e técnicos agrô-
nomos, o projeto tem 
o objetivo de recuperar 
as terras danificadas 
pelos temporais.

“estamos disponibi-
lizando um trator agrí-
cola com operador e 
combustível e um car-
ro de apoio, além de 
técnicos para orientar 
sobre o preparo do solo 
e plantio. É esse equi-
pamento que vai pro-
piciar a recuperação e 
manutenção do solo, 
aumentar a produção 
e facilitar o trabalho”, 
afirmou o responsável 
pelo programa e subse-
cretário de desenvolvi-
mento rural e agricul- Patrulhas mecanizadas contam com trator e técnicos agrônomos

tura, orlando de Sá.  

Estimativa é aten-
der 40 produtores 
o primeiro bairro 

atendido foi escolhi-
do por concentrar as 
maiores perdas de la-
vouras. Na região, são 
plantados produtos di-
versos como aipim, ba-
tata doce, milho, cana e 
hortaliças. esta sema-
na, nove propriedades 
foram beneficiadas pela 
iniciativa. A estimativa 
é de que 40 produtores 
rurais sejam atendidos 
ainda este mês e mais 
200 até o fim do ano. 
Atualmente, Queima-
dos contabiliza cerca de 
250 famílias que vivem 
da produção vegetal, 
animal e pecuária de 
leite.

Para o prefeito Carlos 
vilela é importante dar 
apoio ao pequeno pro-
dutor. “Sabemos que 
grande parte de tudo 
que a gente consome 
é produzido pela agri-
cultura familiar e neste 
momento delicado que 
o país está passando, a 
alimentação é um servi-
ço básico que não pode 
parar. então, é impor-
tante dar esse apoio ao 
pequeno produtor para 
que a gente possa forta-
lecer ainda mais a pro-
dução local e garantir o 
sustento destas pesso-
as”, avaliou o gestor.
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rEtorno ao futEbol

Ex-goleiro do Fla pode voltar aos 
campos depois da pandemia

Bruno foi condenado pela morte de modelo e cumpre ‘semiaberto’

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

EspoRtE

o goleiro Bruno 
pode estar pró-
ximo de vol-

tar aos gramados. em 
nota, o clube-empresa 
J. Winners, que tem 
contrato com o ex-jo-
gador do Flamengo e 
gerencia sua carreira, 
afirmou que o arqueiro 
de 35 anos atuará por 
empréstimo em uma 
equipe brasileira, sem 
especificar o nome 
do time, assim que as 
competições retorna-
rem da paralisação 
devido à pandemia do 
novo coronavírus.

“Referente à car-
reira profissional do 
atleta, informamos que 
este já mantém víncu-
lo com nossa estrutu-

ra sediada na europa, 
sendo que neste ano de 
2020 atuará através de 
empréstimo em solo 
brasileiro”, escreveu a 
empresa.

“Para que isso possa 
ocorrer com sucesso, o 
atleta está empenhando 
todos os esforços em 
trabalhos diários, para 
atingir o melhor da sua 
forma física e técnica, 
a fim de atuar com ex-
celência”, acrescentou.

o comunicado ainda 
abordou a mudança de 
Bruno para Arraial do 
Cabo, na Região dos 
Lagos do Rio, auto-
rizada pela Justiça de 
Minas gerais. A em-
presa afirmou que “a 
escolha do novo lar 
atende não apenas ex-
pectativas profissio-
nais, como também 

familiares, já que a 
família de sua esposa 
reside na região”.

Bruno deixou a ca-
deia em julho do ano 
passado após ganhar 

direito a cumprir pena 
em regime semiaberto 
pela morte da mode-

lo eliza Samúdio, em 
2010. (Fonte: gazeta-
Press)

divuLgAção

Empresa que gerencia carreira do arqueiro diz que ele atuará por clube brasileiro

Clubes do Rio se unem para apoiar combate ao coronavírus
Com a chegada e o 

avanço do novo corona-
vírus no Brasil, os quatro 
grandes clubes do Rio se 
articularam rapidamente, 
com a certeza de que não 
importa a cor da camisa e 
que o grande rival de todos 
neste momento é um só. 
Botafogo, Flamengo, Flu-
minense e vasco lançaram 
na segunda-feira (31/03), 

em conjunto, a campanha 
“Contra a Covid-19 é tor-
cida única”.

Para participar, o torce-
dor deverá apenas acessar 
o site www.futebolxco-
vid19.com.br, selecionar 
o seu clube, cadastrar-se e 
escolher o valor que dese-
ja doar. No portal da cam-
panha, será possível acom-
panhar a evolução das 

doações, convidar ami-
gos para participar deste 
movimento e, no fim das 
ações de combate, verifi-
car como os recursos fo-
ram utilizados. Para mais 
transparência, haverá uma 
auditoria externa inde-
pendente atuando durante 
toda a ação.

os valores arrecada-
dos nesta campanha se-

rão destinados à Fiocruz 
para auxiliar no combate 
e tratamento do novo co-
ronavírus, em ações como 
produção de kits para 
diagnóstico, atendimento a 
pessoas com casos graves, 
no Centro Hospitalar para 
a Pandemia de Covid-19 
– instituto Nacional de in-
fectologia, que está sendo 
construído na sede da Fio-

cruz, apoio comunitário e 
pesquisas que colaborem 
com o combate à doença e 
cuidado aos pacientes. 

Para o vice-presidente 
de gestão e desenvol-
vimento institucional da 
Fiocruz, Mario Moreira, 
que coordena a iniciativa 
unidos Contra a Covid-19, 
esta ação demonstra a im-
portância da união e da so-

lidariedade em momentos 
como esse.

- Há muito a se fazer e 
a Fiocruz está firmemen-
te engajada no combate à 
Covid-19, como é próprio 
da sua trajetória e tradição. 
o compromisso dos clubes 
com esta causa demonstra 
uma torcida uníssona em 
combatermos essa pande-
mia - afirma Mario.

Landim convoca 
Nação Rubro-negra
o grande objetivo é 

mobilizar multidões, e 
a paixão dos brasileiros 
por futebol faz com que 
os clubes tenham forte re-
presentatividade e enorme 
alcance na sociedade. Ro-
dolfo Landim, presidente 
do Flamengo, pontuou so-
bre a importância dos clu-
bes nesta campanha. 

- É extremamente apro-
priado usar o potencial 
de marcas tão fortes para 
uma mobilização em prol 
da ciência e do bem-estar 
coletivo. A nossa Nação 
Rubro-Negra está convi-
dada a aderir a essa ação 
nobre e de causa huma-

nitária. unidos daremos 
a volta por cima - disse o 
mandatário rubro-negro.

Mufarrej: rivalidade só 
dentro de campo

o presidente do Botafo-
go, Nelson Mufarrej, tam-
bém convocou a torcida 
alvinegra para participar 
deste movimento.

- essa iniciativa é bas-
tante representativa nesse 
momento difícil e o fute-
bol carioca promove uma 
corrente que vai cuidar do 
próximo e salvar vidas. 
o Botafogo conta com 
a participação dos seus 
torcedores e reitera a im-
portância da união com 
Flamengo, Fluminense e 

vasco para mitigar a pro-
pagação da Covid-19. A 
rivalidade só existe dentro 
de campo - declarou Mu-
farrej.

Hora de levantar a
 bandeira solidária

o combate ao avanço 
do novo coronavírus é 
uma luta de todos, e a hora 
é de levantar a bandeira da 
solidariedade. Presiden-
te do Fluminense, Mario 
Bittencourt comentou so-
bre a iniciativa conjunta 
dos clubes. 

- vivemos um cenário 
social bastante grave e 
todo apoio é mais do que 
bem-vindo. A sociedade 
precisa dessa ajuda e o 

Fluminense, em conjunto 
com os coirmãos, finca a 
sua bandeira e convoca 
os tricolores para multi-
plicar essa ideia. Juntos 
podemos fazer a diferen-
ça - pontuou o dirigente 
tricolor.

União mostra 
grandeza dos clubes

Conhecido por seu en-
gajamento em causas so-
ciais, o vasco também se 
colocou à disposição para 
reforçar esta iniciativa, 
como reforçou o presiden-
te Alexandre Campello.

- É uma ação prioritária 
e o tempo urge. entende-
mos a nossa responsabi-
lidade social e estamos 

sempre buscando alterna-
tivas para ajudar a enfren-
tar essa crítica situação. o 
vasco ressalta a grandeza 
do futebol do Rio ao se 
unir pela causa - garantiu 
Campello.

Apesar de ter sido ini-
ciada no Rio de Janeiro, 
a ideia é que a campanha 
seja abraçada também por 
outros clubes de todas as 
regiões do Brasil. A torci-
da de todos é que este mo-
mento crítico se resolva da 
melhor forma possível no 
Brasil e em todo o mundo. 
Com o apoio de cada tor-
cedor, será possível vencer 
essa luta para em breve es-
tarmos juntos novamente 
nas arquibancadas.

Sobre a importância 
da Fiocruz

A Fundação oswaldo 
Cruz, que em 2020 com-
pleta 120 anos, tem sido 
responsável, há mais de 
um século de vida, por 
promover o bem-estar e a 
inclusão social por meio 
da ciência, da cidadania e 
do fortalecimento de uma 
saúde pública de qualida-
de para a população bra-
sileira. Sua importância 
transcende as barreiras 
nacionais, sendo reconhe-
cida internacionalmente 
como uma instituição de 
referência em ciência e 
saúde pública. Saiba mais 
acessando https://portal.
fiocruz.br/.
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Supremo libera governadores e
prefeitos para restringir locomoção

PrEvEnção à CovID-19

Prática limpou locais comuns com água sanitária e cloro

Como um dos meios 
de avançar na ba-
talha contra o co-

ronavírus, a vigilância 
Ambiental de Mesquita 
iniciou no último sábado, 
dia 28 de março, o pro-
cesso de higienização da 
cidade. Com uma solução 
de água sanitária e cloro, 
as equipes passaram por 
locais de grande circula-
ção, ou seja, em estações 
de trem, praças e pontos 
de ônibus, assim como nas 
unidades de saúde da cida-
de.

Apesar da primeira re-
comendação da Secretaria 
Municipal de Saúde ainda 
ser o isolamento voluntá-
rio, a prefeitura de Mes-
quita tomou as medidas 

necessárias para proteger 
aqueles que precisam sair 
de casa durante a quaren-
tena. Coordenador de vi-
gilância epidemiológica 
do município, Silvio di-
niz acredita que a ação é 
de grande importância e 
funciona como trabalho de 
prevenção dentro da cida-
de. 

“Mesmo com os decre-
tos de paralisação, muitos 
moradores são obrigados 
a sair devido ao trabalho. 
Não podemos ignorar os 
lugares de grande circula-
ção: algum contaminado 
pode tossir ou espirrar em 
uma superfície comum, 
espalhando o vírus para as 
demais pessoas que passa-
rem por ali. A higienização 
impede que isso ocorra”, 
explica Silvio.  

desde então, diversas 

partes da cidade já pas-
saram pelo processo de 
limpeza. Com a estação 
de trem Presidente Jusce-
lino fechada, as equipes 
passaram por áreas como 
as estações de trem edson 
Passos e Mesquita, além 
das praças Banco de Areia 
e Telemar, Cosmorama e 
Louzadão na vila emil.

o trabalho continuou, 
ainda, na noite desta se-
gunda-feira, 30 de mar-
ço, quando as equipes se 
reuniram para pulverizar 
a solução na Policlínica 
Municipal Celestina José 
Ricardo Rosa e na Clíni-
ca da Família São José. 
Maçanetas, cadeiras, cor-
rimãos, balcões, bancos e 
paredes estão, agora, pre-
parados para receber o pú-
blico prioritário. 

o diretor de vigilância 

Ambiental e Zoonoses, 
Sérgio vigas, é responsá-
vel pelo cronograma de 
higienização. “Temos a 
intenção de passar por to-

das as unidades básicas de 
saúde da cidade ainda esta 
semana. A próxima da lista 
é a Clínica da Família Ja-
cutinga. Todas as clínicas 

da família, uBSs e demais 
passarão pela higieniza-
ção”, evidenciou. A uBS 
Parque Ludolf também já 
passou pela higienização.

Vigilância Ambiental de Mesquita 
higieniza várias ruas da cidade

ALeTHeA LiMA/PMM

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Câmara de nova Iguaçu suspende 
funcionamento até 10 de abril

Ato assinado pelo pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal de Nova iguaçu, 
Felipe Rangel garcia, 
Felipinho Ravis, deter-
mina o fechamento da 
instituição a partir de 
ontem (1/4), às 15 horas, 
até o dia 10 de abril. A 
decisão, que será publi-
cada no diário oficial de 
quinta, dia 2, suspende 
temporariamente o ex-
pediente da Casa como 
forma de prevenção ao 
contágio pelo novo coro-
na vírus.

“Tomamos esta medi-
da baseados no decreto 

11.908/2020, da Prefei-
tura de Nova iguaçu, que 
adotou o mesmo direcio-
namento do governador, 
que suspendeu diversas 

atividades, por 15 dias, 
a contar do dia 31 de 
março. o momento atu-
al merece toda respon-
sabilidade e cuidado por 

parte das lideranças pú-
blicas. Se a comunidade 
médica e científica diz 
que as aglomerações têm 
que ser evitadas e que 
devemos ficar em casa, é 
assim que iremos agir”, 
afirmou Felipinho.

o presidente disse que 
o atendimento na Câmara 
tem sido reduzido desde 
o início da crise provoca-
da pelo Covid-19. os ve-
readores de Nova iguaçu 
fazem um apelo para que 
a população mantenha o 
isolamento social e cuide 
da sua saúde e de seus fa-
miliares.

Equipe trabalhou na UBS Parque Ludolf, na Vila Emil, dentre outros prédios públicos

divuLgAção

“O momento atual merece toda 
responsabilidade e cuidado por parte das 

lideranças públicas”, disse Felipinho Ravis

Câmara quer que 
Anvisa libere remédios 
aceitos por agências

divuLgAção

Projeto ainda depende de aprovação 
no Senado e sanção presidencial

A relatora do proje-
to de lei que suspende 
regras e determinações 
jurídicas até o final de 
2020, senadora Simo-
ne Tebet (MdB-MS), 
anunciou ontem (1º) 
que não deve suspender 
simplesmente todos os 
pagamentos de aluguel. 
A ideia é chegar a um 
meio termo para evitar 
uma “moratória geral”.  
o texto será votado nes-
ta 6ª feira (3).

A ideia surgiu da 
união entre Judiciário e 
Legislativo e tem como 
objetivo dar segurança 
jurídica ao país enquan-
to persistirem os efeitos 
mais fortes da pandemia 
de coronavírus no mun-
do.

As mudanças seriam 

temporárias e depois o 
direito voltaria ao esta-
do anterior, com todas 
as regras já existentes. 
Trata-se de projeto de 
lei emergencial exclu-
sivamente para o direito 
privado. Não altera nem 
revoga leis em vigor, 
apenas suspende par-
cialmente a eficácia de 
algumas.

entre as regras do 
projeto está a possibi-
lidade dos locatários 
que sofrerem financei-
ramente com a crise 
suspender, total ou par-
cialmente, o pagamento 
dos aluguéis com venci-
mento a partir de 20 de 
março até 30 de outubro 
de 2020. Tebet afirmou 
que será preciso aper-
feiçoar a ideia. “Mas 

um ponto em específico, 
que é o que trata da pos-
sibilidade de suspensão 
total dos pagamentos de 
aluguéis até 30 de ou-
tubro e impossibilidade 
de despejo, inclusive 
nos imóveis comerciais, 
precisará ser aperfeiço-
ado, levando em conta 
ambos os lados nesta 

relação”, explicou, em 
nota à imprensa.

Segundo ela, depois 
de entendimento com o 
autor da proposta, An-
tonio Anastasia (PSd-
-Mg), o texto será mais 
equilibrado. ela cita, 
inclusive, um possível 
corte total do artigo que 
trata da suspensão.

SÉRgio LiMA / PodeR 360

Senadora Simone Tebet (MDB-MS) presidindo 
a Comissão de Constituição e Justiça

Senado busca saída para suspensão
do pagamento de aluguel durante crise

A Câmara aprovou 
na tarde de ontem pro-
jeto que obriga a Anvi-
sa (Agência Nacional 
de vigilância Sanitária) 
a autorizar temporaria-
mente importação e dis-
tribuição de materiais 
de saúde considerados 
essenciais para comba-
ter a pandemia de co-
vid-19, desde que re-
gistrados em ao menos 
uma agência estrangeira. 
Trata-se de projeto de lei 
do deputado Luiz Anto-
nio Teixeira Jr. (PP-RJ). 
o relator foi Hiran gon-
çalves (PP-RR). o tex-
to precisa ser aprovado 
pelo Senado e ter sanção 
presidencial para valer. 
A Anvisa terá 72 horas, 
a partir do recebimen-
to do pedido, para libe-
rar o produto –medica-
mento, equipamento ou 
qualquer outro material. 
A autorização de qual-
quer outro órgão pú-
blico fica dispensada. 
o projeto lista quatro 
agências estrangeiras 
cujas liberações obriga-
rão a Anvisa também a 

registrar o produto, se 
solicitado. 

São elas
FdA (Food and drug 

Administration) – esta-
dos unidos;

eMA (european Me-
dicine Agency) – união 
europeia;

PMdA (Pharmaceuti-
cals and Medical devi-
ces Agency) – Japão;

NMPA (National Me-
dical Products Adminis-
tration) – Chin.

Há também uma se-
gunda condicionante. É 
necessário que a agên-
cia estrangeira admita a 
distribuição do produto 
em seu respectivo país. 
Para evitar a eventua-
lidade de o órgão ter li-
berado a produção local 
apenas para exportações. 
o projeto determina, 
ainda, que o médico que 
prescrever ou adminis-
trar medicamento licen-
ciado pela Anvisa nessas 
condições informar o 
paciente ou seu represen-
tante legal que não houve 
uma aprovação ordinária 
pela agência.
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CrIME brutal

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Casal roda por torturar filha

Suspeitos de ter tor-
turado a própria fi-
lha de apenas três 

anos, em Queimados, 
Lucas Ferrari oliveira, 
de 22 anos, e débora dos 
Santos, 35, foram presos 
por agentes da 55ª dP 
(Queimados) na última 
terça-feira. o casal pos-
sui um longo histórico 
de agressões contra a 
menina.

o delegado Claudio 
vieira, titular da 55ª dP, 
informou que a agressão 
mais recentes aconteceu 
no último dia 12. Na 
ocasião, Lucas chegou a 
quebrar o braço direito 
da criança, fazendo com 
que ela também perdes-
se três dentes. A vítima 
ainda teve muito san-
gramento na boca, ficou 
com o rosto inchado e 
as costas com marcas de 
queimadura de cigarro.

de acordo com com 
o delegado, depois das 
agressões, a criança foi 
levada por uma tia para 
a uPA de Queimados. 
Mas, devido a gravidade 
de seu quadro de saúde, 
ela foi transferida para o 
Hospital estadual Adão 
Pereira Nunes (HeAPN), 
em duque de Caxias.

“Lá, foi realmente 
constatado que, além 
das agressões, ela sofria 
de desnutrição e maus 
tratos. o estado geral 
de saúde da menina era 
muito ruim”, conta viei-
ra.

Expulsos por 
traficantes

A investigação come-
çou quando o delegado 
ouviu vários familiares, 
que relataram estarem 
revoltados com as agres-
sões que a menina já vi-
nha sofrendo há pelo me-
nos seis meses. “o casal 
chegou a morar no Mor-

 Agentes da 55ª DP efetuaram a prisão dos criminosos 

RePRodução/RedeS SoCiAiS

Vítima de 3 anos já teve braço e dentes quebrados. Lucas Ferrari e Débora 
dos Santos já vinham agredido a menina por pelo menos seis meses

ro São Simão e a revolta 
dos vizinhos eram tanta, 
que os próprios trafican-
tes do local expulsaram 
os dois. eles avisaram 
que iriam matar o Lucas, 
caso eles não deixassem 
a comunidade”, disse 

vieira. 
os dois foram captu-

rados em outra região de 
Queimados. A mulher, 
ainda segundo o dele-
gado, teve diversas pas-
sagens pela polícia e já 
foi condenada por furto. 

“É um fato muito triste. 
A gente só pode reputar 
assim. Acho que ele deve 
pegar uma condenação 
grande, já que o crime 
de tortura não admite be-
nefícios. estamos termi-
nando esse inquérito para 

relatar e mandar para a 
Justiça com pedido de 
prisão temporária pra ele 
ficar realmente preso e 
responder por esse bár-
baro crime que cometeu 
contra a própria filha”, 
afirmou.

DHBF prende miliciano 
envolvido em vários

 homicídios na Baixada 
A delegacia de Homi-

cídios da Baixada Flumi-
nense (dHBF) prendeu, 
na última terça-feira, 
um miliciano conhecido 
como Fiuk. o criminoso 
foi capturado na loca-
lidade conhecida como 
Parque da Biquinha, em 
Austin, Nova iguaçu, e 
encaminhado à Secretaria 
de estado de Adminis-
tração Penitenciária onde 
ficará à disposição da jus-
tiça.

Segundo as investiga-
ções, o bandido seques-
trou e matou Maicon José 
Jovem de oliveira, de 26 
anos, e Bruno Tavares Ri-
beiro, 21. os corpos foram 

encontrados nas proximi-
dades do Arco Metropo-
litano, em agosto do ano 
passado. os jovens foram 
retirados de um evento 
na localidade conhecida 
como ‘Bar Babalo’ e de-
pois executados. o crime 
teria como motivação de-
savenças entre as vítimas 
e o grupo paramilitar. 

As investigações da 
especializada sobre a mi-
lícia que atua em Austin 
começaram a partir dos 
dois assassinatos . No ano 
passado, uma operação da 
Polícia Civil contra a mi-
lícia que aterroriza a Bai-
xada prendeu três suspei-
tos de integrar o grupo.

Traficantes são condenados 
a 52 anos de prisão

A Justiça condenou na 
última terça-feira, a 15 
e 37 anos e seis meses, 
respectivamente, de pri-
são, Antônio Francisco 
Bonfim Lopes, o Nem, e 
Rogério Avelino da Sil-
va, o Rogério 157. os 
dois traficantes protago-
nizaram uma guerra na 
Rocinha, em São Conra-
do, Zona Sul do Rio, ini-
ciada em 17 de setembro 
de 2017. 

Nem, que na época da 
invasão da favela já esta-
va preso no Presídio Fe-
deral de Porto velho, foi 
condenado por associa-
ção ao tráfico. Já Rogério 
157, além deste crime, 
terá de cumprir pena por 
tráfico de drogas, pois 
era o chefe da quadrilha 
que dominava o morro 

naquele período.
em sua sentença, a 

juíza da 19ª vara Cri-
minal, Tula Corrêa de 
Mello, decidiu também 
condenar Celso Luiz 
Rodrigues, o Celsinho 
da vila vintém, por 15 
anos de prisão, e mais 10 
traficantes. os réus inte-
gravam o bando de Nem 
e de Rogério 157. Celsi-
nho da vila vintém, se-
gundo as investigações, 
prestou apoio à quadrilha 
de Nem ao ceder ban-
didos para a invasão da 
comunidade, segundo o 
delegado Antônio Ricar-
do Nunes, encarregado 
do caso na época, época 
quando estava à frente 
da 11ª dP (Rocinha). To-
dos já estão presos desde 
2017.

Tropa reclama de falta de apoio 
para se proteger da pandemia 

A tropa desprotegida 
pelo estado. É assim 
que policiais militares 
sentem: com pouco 
apoio da corporação. 
Segundo eles, os equi-
pamentos de proteção 
contra a Covid-19 es-
tão sendo comprados 
com dinheiro do pró-
prio bolso. Reportagem 
do g1 aponta que até o 
dia 24 de março, o nú-
mero estimado de PMs 
com casos suspeitos da 
doença chegava a qua-
se 300. o levantamento 
é da Subsecretaria de 
inteligência da Polícia 
Militar. As continuam 
dividindo viaturas e 
equipamentos, como 
fuzis.

Ainda segundo a re-
portagem, um PM da 
Região Metropolitana 
disse que o batalhão 
em que atua está ten-

tando ajudar os PMs 
que moram em áreas 
mais afastadas. Porém, 
em relação a equipa-
mentos de proteção in-
dividual, não há apoio.

“divido a viatura 
com outros três, di-
vido fuzil. eles estão 
colocando ônibus para 
quem mora longe. Mas 
questão de luva, de ál-
cool, se você não se vi-
rar e levar na viatura, já 
era”, relatou.

As reclamações são 
feitas dias depois de 
o MPRJ fazer reco-
mendações à secreta-
ria. o grupo de Atu-
ação especializada 
em Segurança Pública 
alertou a respeito das 
condições sanitárias, o 
uso compartilhado de 
equipamentos e a falta 
de equipamentos para 
proteção contra a Co-

vid-19.
em nota, a assessoria 

de imprensa da Secre-
taria de estado de Polí-
cia Militar afirmou que, 
para os policiais mili-
tares que trabalham nas 
ruas, a corporação fe-
chou contrato com um 
fabricante de máscaras 
PFF2/95 para a compra 
de 60 mil unidades. o 
primeiro lote, com 5 
mil máscaras, já teria 

sido entregue na última 
terça-feira. os restan-
tes serão distribuídos a 
cada dois dias.

A PM disse também 
que, em caráter emer-
gencial, foram adquiri-
dos 50 mil litros de ál-
cool líquido com 70% 
de concentração para 
limpeza de superfícies, 
inclusive das viaturas, 
e 900 mil embalagens 
de álcool em gel.

divuLgAção/PM

Traficante é preso em Macaé 
uM traficante suspeito 

de envolvimento na guer-
ra entre facções crimino-
sas rivais em Macaé, no 
Norte Fluminense, foi 
preso na madrugada de 
ontem por policiais da 
delegacias de Roubos 
e Furtos de Automóveis 
(dRFA). Segundo a po-
lícia, Walace Souza Ma-
nhães, conhecido como 
WL, de 32 anos, faz parte 
da fazção criminosa que 
domina a comunidade da 
Malvina, que vem sendo 

disputada por uma quadri-
lha rival.

Segundo as investiga-
ções, a guerra do tráfico 
em Macaé causou, nos úl-
timos três meses, o aumen-
to nos roubos de veículos e 
homicídios no município.

Na casa de WL, em Ma-
caé, foram encontrados 
dois carros roubados, uma 
moto, uma pistola com 
kit rajada, uma espingar-
da, um radiotransmissor e 
uma balança de pressão. 
em uma estabelecimento 

que pertencia a ele, havia 
peças de veículos rouba-
dos. Walace é apontado 
como homem de confiança 
de Arilson da Silva Jarsim, 
conhecido como Tito, pre-
so no mês passado também 
pela dRFA. ele foi autua-
do pelos crimes de porte 
ilegal de arma de fogo de 
uso restrito, organização 
criminosa e receptação. As 
investigações continuam 
para identificar e prender 
outros integrantes da qua-
drilha.

divuLgAção 



Hora8 QuINta-feIra, 02 de abrIl de 2020 QuINta-feIra, 02 de abrIl de 2020GERAL

Durante live rea-
lizada na noite 
da última terça-

-feira, o governador 
Wilson Witzel afirmou 
que as medidas tomadas 
pelo estado do Rio de 
Janeiro no enfrentamen-
to à propagação do novo 
coronavírus estão dando 
resultado. Segundo Wit-
zel, além do esforço do 
governo estadual, a co-
laboração da população 
está sendo fundamental 
para evitar um número 
maior de pessoas conta-
minadas.

“Se nós não tivésse-
mos tomado as medidas 
que tomamos, em vez 
de quase 700 casos po-

deríamos estar hoje com 
3 ou 5 mil casos. Hoje, 
são 700 casos e temos 
60 pessoas internadas. 
Se tivéssemos 5 mil ca-
sos, seriam 500 pessoas 
internadas e muito mais 
mortes. São estatísticas 
terríveis, mas são rea-
lidades. Se nós não es-
tivéssemos fazendo o 
isolamento social, talvez 
hoje teríamos que esco-
lher quem vive. o es-
tado do Rio de Janeiro 
está fazendo a sua parte 
junto com a população, 
que está colaborando, 
ressaltou.

 Segue com
 orientações da OMS
Witzel reafirmou que 

vai continuar seguindo 
as orientações da or-

ganização Mundial de 
Saúde (oMS) e que o 
estado está implantan-
do ações para ajudar a 
população carente duran-
te a pandemia. “Sei que 
muitos estão deixando de 
ganhar dinheiro, de traba-
lhar, que os empresários 

estão com dificuldades. 
Mas sigo orientações da 
organização Mundial da 
Saúde, que diz que o iso-
lamento social é a melhor 
forma de enfrentar o Co-
vid e cobrou dos gover-
nos, como no mundo in-
teiro está sendo feito, que 

o governo federal faça a 
parte dele e ajude os es-
tados, os municípios e as 
empresas para que pos-
samos superar essa crise, 
tanto na saúde quanto na 
economia. Cada um vai 
fazer a sua parte. Nós 
vamos ajudar as pessoas 

mais carentes com nosso 
mutirão humanitário. As 
contas poderão ser pagas 
depois. Tomamos medi-
das para que serviços es-
senciais como água, luz 
e telefone não sejam in-
terrompidos por falta de 
pagamento”, disse.

divuLgAção/goveRNo do eSTAdo

“Se não tivéssemos nos antecipado, 
RJ teria 5.000 casos”, afirma Witzel

PanDEMIa

•antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com
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nova York registra mais de 1 mil mortes por Covid-19
ESTADOS UNI-

DOS - A universida-
de norte-americana 
Johns Hopkins di-
vulgou ontem que a 
cidade de Nova York 
registrou ao menos 
1.096 mortes por Co-
vid-19 ontem desde o 

início da pandemia.o 
levantamento da ins-
tituição mostrou que 
há cerca de 43.119 
casos confirmados de 
coronavírus nos cinco 
distritos da cidade. A 
cada 5 infectados por 
Covid-19 nos euA, 

ao menos 1 está em 
Nova York.

ontem, os euA su-
peraram as 4 mil mor-
tes provocadas pelo 
novo coronavírus, 
número que dobrou 
em apenas três dias. 
depois de minimizar 

em um primeiro mo-
mento o impacto da 
doença, o presidente 
donald Trump adver-
tiu aos americanos 
que as próximas duas 
semanas “serão mui-
to dolorosas”.

METADE DA
 POPULAçãO 
INFECTADA

o prefeito Bill de 
Blasio disse na últi-
ma sexta-feira que ao 
menos a metade dos 
moradores da cidade 
de Nova York vai se 

infectar com o novo 
coronavírus durante a 
pandemia. ele ainda 
estimou que ao me-
nos 20% dos infec-
tados evoluirão para 
casos mais graves da 
Covid-19, e que parte 
deles morrerá.

Governador disse que as medidas tomadas pelo Estado do Rio de Janeiro 
no enfrentamento à propagação do novo coronavírus estão dando resultado

o governador agrade-
ceu ainda o esforço do 
governo federal, mas pe-
diu agilidade na libera-
ção de empréstimos para 
empresários, estados e 
municípios. “os estados 
não têm recursos. Quem 

pode injetar dinheiro na 
economia é a união. Nós 
estamos vendo que o go-
verno federal está traba-
lhando, mas precisamos 
de mais agilidade. Aqui 
no estado continuo con-
versando com todos os 

prefeitos para que pos-
samos juntos vencer essa 
crise. eu estarei aqui 
trabalhando junto ao go-
verno federal para obter 
os recursos necessários, 
que só ele tem. Nós te-
mos reservas cambiais 

de mais de 50 bilhões de 
dólares. Temos fundos 
que têm recursos que po-
dem chegar aos estados e 
precisamos de agilidade 
na votação no Congresso 
Nacional e com o gover-
no federal trabalhando 

junto. Tenho certeza que 
com a união de todos 
vamos conseguir vencer 
essa crise”, afirmou.

o estado lançou uma 
plataforma para que a 
população acompanhe 
informações, os casos 

confirmados, além de 
óbitos por município, 
faixa etária e gênero dos 
pacientes. As atualiza-
ções serão disponibili-
zadas diariamente  pelo 
link painel.saude.rj.gov.
br.

MAIS AgIlIDADE DO gOVERnO FEDERAl PARA lIBERAçãO DE EMPRÉStIMOS

Governador Wilson Witzel durante live realizada na última terça-feira 

Contratação: Faetec prorroga inscrições 
A Fundação de Apoio à 

escola Técnica (Faetec), 
instituição veiculada a Se-
cretaria de estado, Ciên-
cia e Tecnologia (Secti), 
prorrogou até o dia 13 de 
abril, as inscrições para 
a contratação temporária 
por tempo determinado 
para os cargos de Profes-
sor de ensino Superior, 
Professor i, Supervisor 
educacional, orientador 
educacional e instrutor. 
os interessados devem fa-
zer a inscrição no site da 
instituição www.faetec.
rj.gov.br . A medida foi 
tomada, após o decreto 
do governo do estado do 
Rio de Janeiro, estender o 
período de suspensão das 
atividades, promovendo o 
distanciamento social.

o processo seletivo será 
realizado em etapa única, 
de caráter eliminatório e 
classificatório, consisten-
te em critério objetivo de 
seleção relativo à avalia-

ção de títulos (já concluí-
dos) e experiência do can-
didato. Serão classificados 
os candidatos que obtive-
rem maior pontuação. A 
Fundação reserva ainda 
5% das vagas para pesso-
as com deficiências e 20% 
para negros e índios.

os selecionados terão 
direito a licenças materni-
dade e paternidade; férias 
proporcionais, 13º salário, 
inclusive proporcionais, 
desde que preenchidos os 
requisitos legais e remune-
ração não inferior ao piso 
regional fixado em Lei 

estadual, de acordo com a 
respectiva categoria.

Confira a distribuição 
das funções e remunera-
ções: Professor de ensino 
Superior (40h) – Remune-
ração de 3.000; Professor 
Faetec i (20h) – Remune-
ração de R$ 1.500; Profes-
sor Faetec i (40h) – Re-
muneração de R$ 3.000; 
orientador educacional 
(40h) – Remuneração de 
R$ 3.000; Supervisor edu-
cacional (40h) – Remune-
ração de R$ 3.000; instru-
tor (40h) – Remuneração 
de R$ 2.142,88.

RePRodução/goveRNo do RJ 

As vagas são para professor e orientador educacional 

Inea diz que Rio apresenta 
melhora na qualidade do ar 

um levantamento feito 
pelo instituto estadual do 
Ambiente (inea) revela 
que houve uma redução 
na concentração de dió-
xido de Nitrogênio (No2) 
na  Região Metropolitana 
do Rio.

Recentemente, nos es-
tudos realizados pelas 
instituições governamen-
tais internacionais sobre 
a melhoria na qualidade 
do ar em períodos de iso-
lamento, o No2 recebeu 
atenção especial devido 
aos efeitos respiratórios 

adversos, que segundo a 
organização Mundial da 
Saúde (oMS), está cada 
vez mais associado aos 
casos de bronquite, asma 
e infecções respiratórias. 
esse poluente é emiti-
do principalmente pela 
queima de combustível, 
em veículos e ativida-
des industriais.

Na estação de moni-
toramento da qualida-
de do ar localizada em 
área de abrangência do 
distrito industrial de 
Santa Cruz, os resulta-

dos mostram uma redu-
ção de 77% na concen-
tração local de No2 e 
de 45% em duque de 
Caxias, entre 23 e 25 de 
março, se comparado 
ao período anterior às 
ações de distanciamen-
to social.

o inea monitora a 
qualidade do ar por 
meio de 58 estações 
que medem continua-
mente parâmetros me-
teorológicos e as con-
centrações de poluentes 
dispersos no ar.

Órgão afirma que houve uma redução na concentração de Dióxido de Nitrogênio (NO2)  
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Trabalho: não deixe 

que a competitividade 

desanime você. 

Criatividade não lhe 

falta para deslanchar 

sua atividade. O Sol estimula o seu 

crescimento profissional. Finança: 

acelere um pouco o seu trabalho 

para faturar mais. Amor: não queira 

mandar na pessoa amada. 

Você vai sentir a 

necessidade de mudar o 

foco para organizar as 

ideias em família. Esse 

movimento é vital para 

colocar os planos em movimento, 

com o objetivo de promover projetos 

em família. O céu também favorece 

investimentos.

Áries

Trabalho: bom 

momento para 

organizar sua vida 

profissional e abrir 

espaços para começar 

uma nova fase mais produtiva e 

rendosa. Vida social: estará muito 

movimentada. Finança: situação 

estável. Amor: você se sente mais leve 

e com vontade de amar muito. 

Touro

Trabalho: bom 

momento para 

formar parcerias e 

associações. Ótimo 

dia tomar iniciativas 

que beneficiem o coletivo. Aproveite 

o momento para promover o seu lado 

profissional. Finança: surgirá grana 

extra. Amor: se estiver só, chances de 

uma conquista amorosa. 

Gêmeos

Trabalho: Dê ouvidos 

ao sábio que existe em 

você e deixe fluir o seu 

serviço. Tudo indica 

que sem alteração de 

plano os resultados satisfatórios virão. 

Finança: elevação financeira à vista! 

Amor: realize seus desejos amorosos 

sem pensar na opinião alheia. Seja 

feliz! 

Câncer

Leão

Trabalho: o seu 

universo profissional 

ganhará evidência 

e resultados virão 

na medida de seus 

esforços. Corra atrás de 

seus interesses e progredirá. Finança: 

dinheiro poderá pintar em maior 

quantidade. Amor: clima romântico 

fortalece romance ou vida a dois. 

Virgem

Trabalho: os astros 

cooperam com 

seu crescimento 

profissional. Explore 

sua capacidade de 

realização e atingirá os seus objetivos. 

Finança: sinal verde para avançar e 

obter êxito financeiro. Amor: se você 

está só, pode se apaixonar à primeira 

vista. Romance em alta. 

Libra

Trabalho: período de 

prosperidade. Surgirão 

planos estimulantes 

para o futuro. Curta 

esse bom momento 

para se dedicar mais as suas atividades. 

Finança: maior produtividade 

engordará sua conta bancária. Amor: 

sintonia na vida amorosa e alegria no 

coração. 

Escorpião

Trabalho: não desanime 

diante de eventuais 

dificuldades isso, só 

atrasará a conquista 

de seus objetivos. Vida 

social: muita badalação 

à vista!. Finança: o dinheiro está a 

caminho, mas conte apenas com o que 

tem em suas mãos. Amor: romance e 

alegria na vida a dois.

Sagitário

Trabalho: começa uma 

fase favorável para 

ampliar contatos, expor 

seus serviços, firmar 

contratos ou fazer 

parceria. Vida social: será destaque na 

sua elite. Finança: boas ideias serão 

fontes de lucros. Amor: seu charme em 

alta vai atrair atenção do sexo oposto. 

Capricórnio

Trabalho: saiba que é 

importante perceber 

o quanto as coisas 

que acontecem 

em suas atividades 

profissionais são 

consequências das suas iniciativas. 

Finança: estabeleça metas realistas 

para alcançar seus objetivos. Amor: 

romance em alta e vida a dois em 

festa. 

Aquário

Trabalho: seu lado 

criativo está em 

alta, dando maior 

originalidade ao que 

faz ou produz. Bom 

momento para fazer atividades 

intelectuais. Finança: o dinheiro 

recebe estímulos, mas saiba investi-lo. 

Amor: fuja da rotina e trate de animar 

o relacionamento amoroso. 

Peixes

ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS

prefeitura da Cidade de São João de Meriti 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que 
através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente au-
torizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei 
Federal 8.666/93:

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001865/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROFº.  
LOURENÇO FILHO – BAIRRO: TOMAZINHO, Município de São 
João de Meriti, RJ, em atendimento as necessidades da Secre-
taria Municipal de Obras. Data de abertura: 17/04/2020 às 11:00 
horas.

Retirada do Edital de Tomada de Preços: Na sala da Subsecre-
taria de Licitações e Contratos, sito à Av. Presidente Lincoln, 899 
– 2º Andar – Vilar dos Teles – São João de Meriti/RJ, CEP 25555-
200.das 11:00 às 15:00 horas, mediante a entrega de 05 (CINCO) 
resmas de papel A4, Pen drive ou CD para gravação do Edital e o 
carimbo com CNPJ da empresa interessada. SEBASTIÃO JOEL 
DE OLIVEIRA – Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção. São João de Meriti, 01 de abril de 2020.   

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DA pRESiDÊnCiA nº 04/2020
 

     O Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, através do decreto nº 47.006, publicado no Diário 
Oficial do estado em 31 de março de 2020, suspendeu 
diversas atividades por quinze dias para evitar aglomeração 
de pessoas,

CONSIDERANDO que a Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 

através do decreto nº 11.908, publicado no Diário Oficial do 
município em 31 de março de 2020, adotou a mesma medida 
do Governo do Estado,

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade decretado pela 
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu em 31 de março de 2020 
através do decreto nº 11.907,

    RESOLVE:

     1) Este Ato dispõe sobre a suspensão temporária do 
expediente na Câmara Municipal de Nova Iguaçu como forma 

de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID19).

2) Suspender o expediente da Câmara a partir das quinze 
horas do dia 1º de abril de 2020 (quarta-feira) até o dia 10 de 
abril de 2020 (sexta-feira).

   
   Publique-se.
Nova Iguaçu, 31 de março de 2020.

                              Felipe Rangel Garcia
Presidente

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 

01 DE ABRIL DE 2020. PUBLICADO EM 02/04/2020 – 
CÓD-PMBR 064.

DECRETO Nº 4873, DE 31 DE MARÇO DE 2020.
Governo do Município de Belford Roxo prorroga as me-
didas para enfrentamento da propagação do Corona-
vírus

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribui-
ções constitucionais, legais;

CONSIDERANDO:

- que o Município de Belford Roxo reconheceu a situa-
ção de emergência em saúde por meio do Decreto nº 
4.856, de 13 de março de 2020;

- a necessidade de atualizar as medidas de proibição 
para o enfrentamento do coronavírus (COVID-19) em 
decorrência de mortes já confirmadas e o aumento de 
pessoas contaminadas;

- que a omissão do Município de Belford Roxo poderá 
gerar um grave transtorno à saúde coletiva e a respon-
sabilização de seus agentes e do próprio Município de-
corrente dessa omissão;

- que a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma 
dos artigos 196 e 197 da Constituição da República;

- as diretrizes de atendimento integral, universal e igua-
litário no SUS, que compreendem as ações de proteção 
e recuperação de saúde individual e coletiva, conforme 
o artigo 289, inciso III, da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro e Lei Orgânica do Município de Belford 
Roxo;

- a necessidade de regulamentação, no Estado do Rio 
de Janeiro, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do coronavírus responsá-
vel pelo surto de 2019;

- o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que 
dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional - ESPIN e a Declara-
ção de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;

- as medidas de emergência em saúde pública de im-
portância nacional e internacional, ou seja, as situações 
dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, pro-
mulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de ja-
neiro de 2020;

- a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Mi-
nistério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19), especialmente a obrigação de 
articulação dos gestores do SUS como competência do 
Centro de Operações de Emergências em Saúde Públi-
ca (COE-nCoV); e
- a necessidade de conter a propagação de infecção e 
transmissão local e preservar a Saúde Pública;

DECRETA:
Art.1º - Este Decreto prorroga medidas, anteriormente, 
adotadas e estabelece novas medidas temporárias de 
prevenção ao contágio e de enfrentamento da emer-
gência em saúde pública de importância internacional, 
decorrente do novo Coronavírus, vetor da COVID-19, 
bem como, reconhece a necessidade de manutenção 
da situação de emergência no âmbito do Município de 
Belford Roxo.

Art.2º - Qualquer servidor público, empregado público 
ou contratado por empresa que presta serviço para o 
Município de Belford Roxo, que apresentar febre ou 
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, 
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar 
e batimento das asas nasais) passa a ser considerado 
um caso suspeito e deverá adotar o protocolo de aten-
dimento especifico expedido pelo Secretário de Saúde 
do Município de Belford Roxo.

§1º - Nas hipóteses do caput deste artigo, qualquer 
servidor público, empregado público ou contratado por 
empresa que presta serviço para o Município de Belford 
Roxo, deverá entrar em contato com a Administração 

Pública para informar a existência de sintomas.

§2º - Os gestores dos contratos de prestação de 
serviços deverão notificar as empresas contratadas 
quanto à responsabilidade destas em adotar todos os 
meios necessários para conscientizar seus funcionários 
quanto aos riscos da COVID-19 e quanto à necessidade 
de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou 
sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis 
de responsabilização contratual em caso de omissão 
que resulte em prejuízo à Administração Pública.

Art.3º - O servidor público poderá exercer suas funções 
laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas 
do órgão de lotação, em trabalho remoto (regime home 
Office), desde que observada a natureza da atividade, 
mediante a utilização de tecnologia de informação e de 
comunicação disponíveis, e quando for possível.

§1º - A autoridade superior em cada caso deverá expedir 
ato de regulamentação do trabalho remoto em atenção 
à manutenção da continuidade e essencialidade das 
atividades da Administração Pública.

§2º - Poderá, ainda, a autoridade superior conceder 
antecipação de férias ou flexibilização da jornada com 
efetiva compensação.

§3º - As reuniões administrativas serão preferencialmente 
não presenciais (virtuais) utilizando-se dos meios 
tecnológicos de informação e de comunicação 
disponíveis.

Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de 
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do Coronavírus 
(COVID-19), diante de mortes já confirmadas e o au-
mento de pessoas contaminadas, determino a suspen-
são, pelo período de 15 dias, das seguintes atividades:

I - realização de evento e de qualquer atividade com a 
presença de público, ainda que previamente autoriza-
das, que envolve aglomeração de pessoas, tais como: 
evento desportivo, show, salão de festa, casa de festa, 
feira, evento científico, comício, passeata e afins, bem 
como, em locais de interesse turístico;

II - atividades coletivas de cinema, teatro e afins;

III - a visita a pacientes diagnosticados com o CO-
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Ingredientes

FRAngO COM gEngIBRE, 
SAlSãO E MAçã

1 colher (sopa) de 
creme vegetal do-
riana light/1/2 cebo-
la picada/2 colheres 
(chá) de gengibre ra-
lado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em 
cubos médios/1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco seco/1/2 xíca-
ra (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de sal-
são picado/1 maçã 
verde grande, com 
casca picada/1 xíca-
ra (chá) de maionese 
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela mé-
dia, derreta o creme 
vegetal doriana light e 
refogue a cebola e o 
gengibre por 1 minuto.
Acrescente o frango e 
refogue até dourar.
Junte o vinho branco 
e a água.
Cozinhe em fogo mé-
dio por 10 minutos ou 
até ficar macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 
minutos, mexendo de 
vez em quando.
Adicione a maionese 
hellmann’s light e mis-
ture.
Sirva em seguida.

Ingredientes

Modo de preparo

FRAngO XADREZ

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 ce-
bolas médias cortadas 
em cubos/2 dentes de 
alho esmagados/500 g 
de filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde corta-
do em cubos/1 pimen-
tão vermelho cortado 
em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado 
em cubos/1 xícara 
(chá) de cogumelos 
em conserva corta-
dos ao meio/1/4 xíca-
ra de molho shoyu/1 
colher (sopa) de mai-
sena/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amendoim 
torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, misture 
a metade do azeite de 
oliva, a cebola, o alho e 
deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, colo-
que o sal, o restante do 
azeite e frite os pimen-
tões e os cogumelos por 
5 minutos.
Retire e despeje em ou-
tro prato.
Ainda na mesma pane-
la, coloque o frango e 
frite até dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na 
frigideira, misture bem 
com uma colher de pau 
e refogue por mais 2 mi-
nutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena 
e a água.
Mexa bem e junte a mis-
tura de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar 
um molho espesso.
Coloque em uma traves-
sa, polvilhe com amen-
doim e sirva quente.

internados na rede pública ou privada de saúde;

IV - as aulas, sem prejuízo da manutenção do calen-
dário recomendado pelo Ministério da Educação, nas 
unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive 
nas unidades de ensino superior, conforme regulamen-
tação por ato infralegal expedido pelo Secretário de 
Educação do Município de Belford Roxo;

V - o curso do prazo processual nos processos admi-
nistrativos perante a Administração Pública do Estado 
do Município de Belford Roxo, bem como, o acesso aos 
autos dos processos físicos;

VI -  o transporte de passageiros por aplicativo, no que 
tange ao transporte de mais de 01 (um) passageiro, de-
vendo fornecer álcool ao passageiro;

VII - funcionamento de academia, centro de ginástica e 
estabelecimentos similares;

VIII - funcionamento de shopping centers, centros co-
merciais e estabelecimentos congêneres. A presente 
recomendação não se aplica aos supermercados, far-
mácias e serviços de saúde, como hospitais, clínicas, 
laboratórios e estabelecimentos congêneres, em fun-
cionamento no interior dos estabelecimentos descritos 
no presente inciso; e

IX - funcionamento de bar, restaurante, lanchonete e 
estabelecimentos congêneres, limitando o atendimento 
ao público a 30% (trinta por cento) da sua capacidade 
de lotação, com a normalidade de entrega e retirada de 
alimentos no próprio estabelecimento.

§1º - Os serviços considerados essenciais serão 
definidos em regramento próprio, assim como a força de 
Segurança Pública (Guarda Municipal) na garantia do 
cumprimento das regras estabelecidas neste Decreto.

§2º - A Guarda Municipal do Município de Belford Roxo 
deverá atuar para manter o cumprimento das disposi-
ções do presente Decreto, sendo certo que para tal fim, 
poderão fotografar e filmar todos aqueles que descum-
prirem as medidas previstas no presente artigo, a fim de 
instruir ato de comunicação ao Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro, sem prejuízo da instauração de 
procedimento investigatório para apurar a ocorrência de 
crime e infração administrativa. A administração Pública 
deverá assegurar o sigilo das informações. Dessa for-
ma, fica vedada a divulgação da fotografia e filmagem.

§3º - Fica autorizado em todo o Município de Belford 
Roxo o funcionamento de supermercados e pequenos 
estabelecimentos, tais como: lojas de conveniência, 
mercado de pequeno porte, açougue, aviário, padaria, 
lanchonete, hortifrúti e demais estabelecimentos con-
gêneres que se destinam à venda de alimentos, bebi-
das, materiais de limpeza e higiene pessoal, vedada a 
permanência continuada e a aglomeração de pessoas 
nesses locais.

§ 4 º - Ficam excetuados da regra do CAPUT deste 
artigo os estabelecimentos que comercializam materiais 
de construção, as oficinas mecânicas, as Borracharias 
e as Casas Lotéricas.

Art.5º - Fica autorizado o funcionamento de forma ir-
restrita de todos os serviços de saúde, como hospitais, 
clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres, 
ainda que esses funcionem no interior de shopping cen-
ters, centros comerciais e estabelecimentos congêne-
res.

Art.6º - Fica autorizado o funcionamento de forma plena 
e irrestrita de supermercados, mercados e demais es-
tabelecimentos comerciais que possuam em seu CNAE 
os serviços de varejo e comercialização de produtos 
alimentícios.

§1º - os estabelecimentos comerciais de que trata 
o caput do presente artigo, deverão atentar sobre a 
necessidade de afastamento entre os consumidores 
com distância mínima de 1 (um) metro e sem aglome-
ração de pessoas.

§2º - cada estabelecimento deverá dispor de quantidade 
suficiente de colaboradores para assegurar o pleno 
funcionamento de suas atividades, como forma de 
garantir o abastecimento da população.

§3º - os estabelecimentos deverão disponibilizar, sabo-
nete líquido, papel toalha e água corrente para a correta 
assepsia de clientes e funcionários.

§4º - para garantir o abastecimento dos estabelecimentos 
descritos no caput do presente artigo, ficam suspensas, 
enquanto perdurar a vigência do estado de calamidade 
pública e em caráter excepcional, todas as restrições 
circulação de caminhões e veículos destinados ao 
abastecimento de alimentos.

Art.7º - As demais Secretarias do Município de Belford 
Roxo e os demais órgãos integrantes da Administração 
Pública poderão expedir atos infralegais em conjunto 
com a Secretaria de Saúde do Município de Belford 
Roxo para regulamentar o presente Decreto, nos limites 
de suas atribuições.

Art.8º - Determino a manutenção da avaliação da sus-
pensão total ou parcial do gozo de férias dos servidores 
da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, 

da Secretaria de Defesa Civil, a fim de que não se com-
prometam as medidas de prevenção.

Art.9º - As pessoas jurídicas de direito privado que pres-
tam serviços à população em geral deverão observar as 
boas práticas recomendadas pela Organização Mundial 
da Saúde e, ainda, realizar rotina de assepsia para de-
sinfecção de torneiras, maçanetas, banheiros e de suas 
dependências, além de disponibilizar equipamento de 
proteção individual e antissépticos à base de álcool 
para uso do público em geral.

Art.10 - Recomendo que as pessoas jurídicas de direito 
privado em atenção ao princípio da solidariedade efe-
tuem a venda do álcool em gel a preço de custo para o 
consumidor.

Art. 11 - Em caso de descumprimento das medidas pre-
vistas neste Decreto, as autoridades competentes de-
vem apurar as eventuais práticas de infrações adminis-
trativas previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto 
no artigo 268 do Código Penal.

Art.12 - Este Decreto entra em vigor a contar da sua 
publicação, ficando revogados os Decretos nº 4856, de 
13 de março de 2020,  nº 4863, de 22 de março de 2020 
e nº 4871 de 30 de março de 2020.

Belford Roxo, 31 de março de 2020
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção
DECRETO Nº 4875, DE 01 DE ABRIL DE 2020
Altera o Calendário Fiscal do Município de Belford 
Roxo - CAFIB, para o exercício de 2020, definido 
através do Decreto nº 4.783 de 08 de novembro de 
2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Esta-
do do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais 
e, tendo em vista o que dispõe o artigo 500, da Lei Com-
plementar nº 075, de 02 de dezembro de 2005,
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº4873, 
de 31 de março de 2020 que prorroga as medidas tem-
porárias prevista no Decreto n°4.860, de 18 de Março de 
2020, com objetivo de prevenção ao contágio e de en-
frentamento da emergência em saúde pública de impor-
tância internacional, decorrente do novo corona vírus, 
vetor da COVID-19, bem como reconhece a situação 
de emergência no âmbito do Município de Belford Roxo;
Considerando ainda, o esforço do Município de Belford 
Roxo em amenizar os impactos causados pela crise 
econômica instituída em razão das medidas restritivas 
nas atividades comercias.

D E C R E T A:
Art. 1º - O Decreto nº 4.783, de 08 de novembro de 
2019, passa a vigorar com as seguintes modificações:
I - Os incisos I, II, III, do art. 3º, passam a vigorar com as 
seguintes redações:
Art. 3º - 
.......................................................................................
.....
I - Recolhimento mensal, fixo dos meses de março e 
abril: vencimento será até o dia 05 (cinco) do mês de 
junho e julho respectivamente;
II - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços 
prestados dos meses de março e abril: vencimento será 
até o dia 05 (cinco) do mês de junho e julho respecti-
vamente;
III - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços to-
mados, dos meses de março e abril, na figura da substi-
tuição tributária: vencimento será até o dia 05 (cinco) do 
mês de junho e julho respectivamente;
II - Os prazos previstos para recolhimento das taxas 
constantes dos artigos 6º, 7º, 11 e o Inciso I, do artigo 
8º, passarão para até o dia 30 de junho de 2020;
III - O prazo previsto no caput do artigo 8º, dos meses 
de março e abril: vencimento será até o dia 10 (dez) do 
mês de junho e julho respectivamente.
Art. 2º - Os prazos para recolhimentos dos tributos de-
finidos neste decreto referem-se exclusivamente às 
competências de março e abril do presente exercício, 
ficando os demais prazos inalterados.
Art. 3º - Os prazos que se encerrarem em dia não útil 
serão postergados para o primeiro dia útil seguinte ao 
fixado para o pagamento.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ocasião em que são revogadas as disposi-
ções em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

pORTARiA nº 022/Gp/2020 DE 01 DE ABRiL DE 2020 
Exonerar a pedido, a contar de 31 de março de 2020, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, TELMO COSTA DA SILVA, do 
cargo em comissão de Secretário Especial de Conces-
sões Governamentais, símbolo SM, da Casa Civil. 
                                                 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº1229/SEMAD/2020 DE 27 DE MARÇO 
DE 2020. 
Nomear, a contar de 18 de março de 2019, com funda-

mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, JORGE CAIO CARVALHO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor Executivo 
de Pregão Presencial, símbolo CC-1, na Secretaria Mu-
nicipal de Governo.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

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

PORTARIA Nº1275/SEMAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 
2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1255/SEMAD/2020 
DE 30/03/2020, publicada em 31/03/2020.

PORTARIA Nº1276/SEMAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, ROBSON DA SILVA SARMENTO, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo de Epidemiologia, 
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº1277/SEMAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, REGINA FERNANDES VIEIRA DIAS, do em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da 
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº1278/SEMAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JAILTON MOREIRA DE AGUIAR, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Se-
cretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº1279/SEMAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 
2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROSEANE DE SOUZA LIMA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, 
na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº1280/SEMAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 
2020. 
Nomear, a contar de 30 de março de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, VALERIO TECIA SALES DE ANDRADE, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viços II, símbolo CC-11, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1281/SEMAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 
2020. 
Nomear, a contar de 30 de março de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1282/SEMAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JEFFERSON ALENCAR 
PONCE GOMES, do cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

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

MOCAP

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0072/2020) 
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 008/2020, cujo ob-
jeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA EM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO 
DE RESISTÊNCIA AXIAL DE 15 MPA E 25 MPA PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS E 
PARA CONFECÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO 
DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto as 
empresas: CONCRETO DE BELFORD ROXO EJRELI, 
no valor de R$11.998.127,17 (Onze milhões, novecen-
tos e noventa e oito mil, cento e vinte e sete reais e 
dezessete centavos) conforme Ata de julgamento/mapa 
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação 
da Comissão Para Realização dos Procedimentos de 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial as fls. 321 a 
324 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do 
Município em fls. 155 a 159 e da Controladoria Geral do 
Município às fls. 332 e 333. Em 31 de Março de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de 

Recursos e Convênios.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 07/0000005/2020.
CONTRATO: 005/SEMED/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: EDITORA SOLER – EDIÇÃO DE LI-
VROS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI. 
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Ingredientes

Modo de preparo

COStElInHA 
ASSADA COM
 MAnDIOCA

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

EStROgOnOFE 
DE CARnE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
Acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

OBJETO: aquisição de material didático e pedagógico 
para atender a demanda de alunos do 6° ao 9° ano do 
Ensino Fundamental da rede Municipal de Ensino de 
Belford Roxo/RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.880.358,70 (seis mi-
lhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e 
oito reais e setenta centavos).
PRAZO: 10 (dez) meses.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.12.361.017.2.040.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.
FONTE: 15 – FUNDEB .
NOTA DE EMPENHO: 551/2020.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 06 de março de 2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000020/2018, apenso 07.000731/2018
CONTRATO: 007/SEMED/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA EVEN-
TOS EIRELI – EPP.
OBJETO: SERVIÇOS DE INFRAINSTRUTURA PARA 
EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR DO CONTRATO: 405.712,40 (quatrocentos e 
cinco mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos).
PRAZO: deverá ser entregue e instalado em até 24 (vin-
te e quatro) horas, e começará a fluir a partir da assi-
natura deste Termo de CONTRATO, exaurindo-se com 
a entrega total dos itens adquirido neste CONTRATO.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.12.361.017.2040.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.
FONTE: 05 – Salário educação.
NOTA DE EMPENHO: 579/2020.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE - SEMUS

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 08.000638/2019.
CONTRATO: 003/SEMUS/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TATIANA RODRIGUES DE MACEDO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRE-
SÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFI-
COS.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.077.625,20 (um milhão, 
setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
vinte centavos).
PRAZO: 05 (cinco) dias, e começará a fluir a partir da 
emissão da Ordem de Fornecimento da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.10.301.048.2007, 
1.10.302.028.2010, 1.10.304.049.2012, 
1.10.305.048.2007, 1.10.306.047.2015, 
1.10.305.050.2014 e 1.10.302.028.2098.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
FONTE: 16 (SUS).
NOTA DE EMPENHO: 96/2020.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 19 de março de 2020.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAúDE

CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- CMAS

RESOLUÇÃO N.º008/CMAS-BR /2020 DE 01 DE 
ABRIL DE 2020
“Dispõe sobre a aprovação da Emenda Parlamentar 
Nº 005593/2020 para a aquisição de Equipamentos de 
brinquedos adaptados às Crianças e adolescentes com 
deficiência e suas famílias para o Sistema único de 
Assistência Social.”

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 
de Belford Roxo - SEMASC;
A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Belford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberati-
vo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Municipal Nº 1.068, de 27 de outubro de 2005 e 
pelo Regimento Interno, em Reunião Ordinária realiza-
da no dia 01 de abril de 2020.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar Emenda Parlamentar Nº 005593/2020 
para a aquisição de Equipamentos Brinquedos Adpta-
dos – Matérias Permanentes, e a Produção Gráfica das 
Cadernetas + Que Especiais, para equipar as praças 
próximas às unidades da Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania, no Centro Olímpico e da Casa de 
Cultura do Município de Belford Roxo, conforme apre-
sentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Cidadania de Belford Roxo (SEMASC); 
Art. 2º - A cópia da referida Proposta ficará arquivado na 

Sede do CMAS para vistas dos Conselheiros e demais 
interessados;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
de publicação, quando são revogadas as disposições 
em contrário.                                         

Carla Cristina Fernandes Teixeira da Silva
Vice -Presidente do CMAS BR

RESOLUÇÃO N.º009/CMAS-BR /2020 DE 01 DE 
ABRIL DE 2020
“Dispõe sobre a aprovação da Proposta Nº 
39520011/2020 para Estruturação dos Equipamentos 
da Rede da Assistência Social.” 

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 
de Belford Roxo - SEMASC;
A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social 
de Belford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberati-
vo e fiscalizador das ações de assistência social, no uso 
das competências e atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Municipal Nº 1.068, de 27 de outubro de 2005 e 
pelo Regimento Interno, em Reunião Ordinária realiza-
da no dia 01 de abril de 2020.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar Emenda Parlamentar Nº 39520011/2020, 
para a Estruturação dos Equipamentos da Rede da As-
sistência Social, conforme apresentado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford 
Roxo (SEMASC); 
Art. 2º - A cópia da referida Proposta ficará arquivado na 
Sede do CMAS para vistas dos Conselheiros e demais 
interessados;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
de publicação, quando são revogadas as disposições 
em contrário.                                         

Carla Cristina Fernandes Teixeira da Silva
Vice -Presidente do CMAS BR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PúBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – CONAD

ATO  N° 02/CONAD/2020 DE 01 DE ABRIL DE 2020.
O Presidente do Conselho de Administração do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo – CONAD,  no uso das suas atribui-
ções  previstas no §7°do art. 52 da Lei Complemen-
tar n° 83/2006  e considerando a edição do Decreto n° 
4.873, de 31 de março de 2020,         

RESOLVE:
Art. 1°. Determinar que as reuniões do  Conselho de 
Administração do Instituto de Previdência dos Servido-
res Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE, 
sejam realizadas virtualmente, nos termos do §3º do art. 
3º do Decreto nº 4.873 de 31 de março de 2020.

I - As reuniões serão realizadas em qualquer plataforma 
que permita a identificação do Conselheiro;
II - Os Conselheiros que não dispuserem de equipa-
mentos com acesso à internet deverão informar imedia-
tamente à Presidência. 
III - Até 3(três) Conselheiros poderão participar das 
reuniões com a utilização de um mesmo equipamento, 
observados os cuidados definidos nos Decreto nº 4.873 
de 31 de março de 2020, para evitar o risco de contami-
nação pelo COVID-19.
§1º. A realização das reuniões por meios virtuais, não 
afastam a lavratura da ata das mesmas e o aposto das 
assinaturas dos Conselheiros, não obstante a validade 
da reunião após sua aprovação por meio virtual.
§2º. Após a suspensão prevista neste ato, a recusa de 
assinar a ata física, constituirá infração grave passível 
de destituição do Conselheiro.
§3º. As reuniões não realizadas no prazo de suspensão 
fixado pelo Ato nº 1 de 20 de março de 2020, serão 
realizadas pelo sistema definido no caput.
Art. 2°. Os procedimentos administrativos do Conselho 
seguirão normalmente seu curso, inclusive comunica-
ções aos Órgãos de controle, as quais obedecerão às 
normas fixadas por esses  Órgãos. 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Christian Vieira da Silva
Presidente do CONAD

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DOS SERVIDORES PúBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE BELFORD ROXO – PREVIDE

ATO  N° 02/CONFIS/20 DE 01 DE ABRIL DE 2020.
A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Belford 
Roxo – PREVIDE, no uso das suas atribuições  previs-
tas no Parágrafo  único do art. 55 da Lei Complemen-
tar n° 83/2006 e considerando a edição do Decreto n° 
4.873, de 31 de março de 2020,             

RESOLVE:
Art. 1°. Determinar que as reuniões do  Conselho Fiscal 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Belford Roxo – PREVIDE, sejam realiza-
das virtualmente, nos termos do §3º do art. 3º do Decre-
to nº 4.873 de 31 de março de 2020.
I - As reuniões serão realizadas em qualquer plataforma 
que permita a identificação do Conselheiro;
II - Os Conselheiros que não dispuserem de equipa-
mentos com acesso à internet deverão informar imedia-
tamente à Presidência. 
III - Até 3(três) Conselheiros poderão participar das 

reuniões com a utilização de um mesmo equipamento, 
observados os cuidados definidos nos Decreto nº 4.873 
de 31 de março de 2020, para evitar o risco de contami-
nação pelo COVID-19.
§1º. A realização das reuniões por meios virtuais, não 
afastam a lavratura da ata das mesmas e o aposto das 
assinaturas dos Conselheiros, não obstante a validade 
da reunião após sua aprovação por meio virtual.
§2º. Após a suspensão prevista neste ato, a recusa de 
assinar a ata física, constituirá infração grave passível 
de destituição do Conselheiro.
§3º. As reuniões não realizadas no prazo de suspensão 
fixado pelo Ato nº 1 de 20 de março de 2020, serão 
realizadas pelo sistema definido no caput.
Art. 2°. Os procedimentos administrativos do Conselho 
seguirão normalmente seu curso, inclusive comunica-
ções aos Órgãos de controle, as quais obedecerão às 
normas fixadas por esses  Órgãos. 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

LARA BASTOS CORRÊA
Presidente do CONFIS

PORTARIA Nº 034/GDP/PREVIDE/2020, DE 01 DE 
ABRIL DE 2020.
Considerando a edição do Decreto N° 4.873, de 31 de 
Março de 2020, publicado em 31 de março de 2020, o 
qual prorrogou as medidas adotadas pelo Decreto N° 
4.860 de 18 de Março de 2020, com o objetivo de Pre-
venção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), 
fixando medidas que deverão ser seguidas pelos Ór-
gãos Municipais.

RESOLVE:
art.1º. Fica prorrogado o prazo previsto na Portaria  023/
GPD/PREVIDE/2020.
art. 2º. Nos termos do art. 3º do Decreto 4.873 de 
31/03/2020, os serviços administrativos do PREVIDE 
serão realizados remotamente (home office), a critério 
da Diretoria Administrativa e Financeira, sem prejuízo 
do atendimento de prazos e preservação dos direitos 
dos beneficiários das prestações previdenciárias.
§1º. Será fornecido aos aposentados e pensionistas os 
contracheques atuais e informes financeiros (DIRF) de 
2019, mediante a solicitação diretamente à CRH pelo 
email:crhprevidebelfordroxo@gmail.com .
§2º. Fica mantido o atendimento telefônico pelos 
telefones: (21) 2661-1018 e (21) 2661-1130.
art. 3º. As reuniões do Conselho de Administração do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Belford Roxo – CONAD, Conselho Fiscal 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Belford Roxo-CONFID e do Comitê de 
Investimentos, serão realizada remotamente obedeci-
dos os critérios fixados por aqueles Órgãos.
art. 4º.Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação retroagindo seus efeitos ao dia 31 de março 
de 2020.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente

ATO  N° 01/2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE 
01 DE ABRIL DE 2020.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – 
PREVIDE, responsável pela organização, instrumen-
talização e operacionalização das ações do Comitê de 
Investimento,  no uso das suas atribuições e conside-
rando a edição do Decreto n° 4.873, de 31 de março 
de 2020,             

RESOLVE:
Art. 1°. Determinar que as reuniões do  Comitê de In-
vestimento do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE, se-
jam realizadas virtualmente, nos termos do §3º do art. 
3º do Decreto nº 4.873 de 31 de março de 20T20.
I - As reuniões serão realizadas em qualquer plataforma 
que permita a identificação do Membro;
II - Os Membros que não dispuserem de equipamentos 
com acesso à internet deverão informar imediatamente 
à Presidência. 
III - Até 3(três) Membros poderão participar das reuni-
ões com a utilização de um mesmo equipamento, ob-
servados os cuidados definidos nos Decreto nº 4.873 de 
31 de março de 2020, para evitar o risco de contamina-
ção pelo COVID-19.
§1º. A realização das reuniões por meios virtuais, não 
afastam a lavratura da ata das mesmas e o aposto das 
assinaturas de seus membros, não obstante a validade 
da reunião após sua aprovação por meio virtual.
§2º. Após a suspensão prevista neste ato, a recusa de 
assinar a ata física, constituirá infração grave passível 
de destituição do Membro.
§3º. As reuniões não realizadas no prazo de suspensão 
fixado pelo Decreto nº 4.856, de 13 de março de 2020, 
serão realizadas pelo sistema definido no caput.
Art. 2°. Os procedimentos administrativos do Comitê 
seguirão normalmente seu curso, inclusive comunica-
ções aos Órgãos de controle, as quais obedecerão às 
normas fixadas por esses  Órgãos. 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente PREVIDE
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r$ não é ProblEMa

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Assim como prati-
camente todos os 
clubes pelo mun-

do, o Flamengo suspen-
deu todas as atividades 
por conta da paralisação 
provocada pela pande-
mia do novo coronaví-
rus. Com tudo parado no 
Brasil, as receitas tendem 
a diminuir e prejudicar 
as finanças. o clube da 
gávea divulgou na terça-
-feira (31/03) seu balanço 
financeiro de 2019, fez 
uma breve projeção e che-
gou à conclusão de que é 
possível ficar até três me-
ses sem maiores danos.

Com uma receita bruta 
recorde de R$ 950 mi-
lhões e superávit de R$ 
62 milhões, a diretoria do 

Flamengo destaca no do-
cumento exibido em seu 
site oficial que os impac-
tos financeiros relativos à 
interrupção das partidas e 
dos campeonatos em 2020 
podem ser absorvidos.

“em relação a pande-
mia do Covid 19 que 
se alastrou pelo mundo 
e começou a impactar 
a região em meados de 
março, a Administração 
do CRF fez um teste de 
stress usando as informa-
ções disponíveis e proje-
tando um cenário de in-
terrupção de jogos por até 
três meses. A conclusão 
é de que os impactos fi-
nanceiros são absorvíveis 
e não representam risco 
de continuidade nas ope-
rações. Acredita-se que 
a situação é transitória e 
que as receitas do clube, 

com exceção de bilheteria 
não sofrerão alterações 
significativas neste perío-
do, podendo ser compen-
sados ainda ao longo do 
ano”, informou um trecho 
do balanço financeiro.

o “teste de stress” feito 
pela direção do Flamengo 
é um procedimento reali-
zado por bancos e outras 
empresas para simula-
ção de risco de impacto 
em determinado cená-
rio. o balanço financeiro 
foi auditado pela ernest 
& Young e essa audito-
ria deu parecer positivo, 
mas fez uma ressalva em 
relação aos critérios uti-
lizados pelo clube rubro-
-negro para calcular a 
capitalização dos gastos 
feitos em atletas de for-
mação.

Com relação à receita 

/ ALeXANdRe vidAL / FLA

É possível ficar três meses sem prejuízos, diz balanço

Presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, goza de um bom volume 
de caixa mesmo com a crise

recorde em 2019, a ex-
plicação está na venda de 
jogadores. Ao todo, o clu-
be fez R$ 294 milhões em 
negociações e parte des-

te valor (R$ 49 milhões) 
ainda será recebida. ou-
tro fator importante é a 
bilheteria: valor bruto de 
R$ 109 milhões, com re-

sultado líquido de R$ 48 
milhões. Além disso, re-
cebeu R$ 61 milhões com 
o programa de sócio-tor-
cedor. (Fonte: Site R7)


