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Internado no Hospital 
Moacyr Rodrigues do 
Carmo, o artista plásti-
co Paulo Ramos (foto), 
faleceu na madrugada 
de ontem (6 de abril), 
vítima de câncer de 
Próstata. Aos 70 anos 
de idade, o artista deixa 
um legado com vários 
prêmios internacionais e 
regionais. No seu traço 
artístico, o ativista cul-
tural de Duque de Ca-
xias, evidenciou o cére-
bro humano como sendo 
a sua principal marca na 
tela. Siga na LUZ, Paulo 
Ramos! Obrigado pelo 
seu legado.

luto na 
arte da 

baixada

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Estamos antecipando nosso 

abraço especial à jornalista e as-
sessora de imprensa da Câmara 
de Vereadores da Cidade de Nova 
Iguaçu, Arlete Silva. A moça aniversaria amanhã, quar-
ta-feira (8) e promete comemorar a data em família. “A 
quarentena precisa ser cumprida sem excessos”, disse à 
Resenha Cultural. Parabéns, Arlete! Aquele Abraço!!!

Resenha Cultural
Hora

Pandemia da Covid-19

Quem habita o Pom-
bal Chifre de Ouro, 
anda apavorado. Al-
guns estão dando si-
nais de descontroles 
na quarentena do ‘ví-
rus do capeta’, confor-
me foi batizado por lá, 

o micróbio. A ordem 
é ficar todo mundo 
trancado em casa por 
causa da praga chinesa 
que pode matar, mas, 
felizmente, no Brasil 
está sendo ‘atacado’ de 
alguma forma.

‘Vírus do capeta’ apavora moradores

No final da semana 
que passou outra mu-
lher surtou e também 
ameaçou se jogar da 
janela. Cão Misterioso 
conta que ao redor do 
Pombal Chifre de Ouro, 
a coisa não anda boa. 
“Tem gente reclaman-
do da falta de dinheiro 

e comida. A vizinha do 
meu lado direito vive 
batendo panelas no por-
tão e gritando se alguém 
pode pedir mantimentos 
às autoridades. ‘Estou 
sem trabalhar e meus 
filhos chorando’, grita 
ela toda manhã”, conta 
o agente.

Surtos aumentam no Pombal e periferia

o SoMbra
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
beija-Flor arrecada doações 

para famílias de nilópolis 
Mesmo sem poder 

dar as mãos, a comuni-
dade da Beija-Flor e os 
apaixonados pela esco-
la de samba participa-
rão nos próximos dias 
de uma grande corren-
te do bem em prol das 
pessoas afetadas pela 
crise do novo corona-
vírus. Com a paralisa-
ção de atividades eco-
nômicas, a intenção é 
ajudar o dia a dia de 
famílias de Nilópolis 
e região, incluindo ou-
tras localidades da Bai-
xada Fluminense. Para 
isso, a azul e branco 
lançará uma campanha 
de arrecadação de do-
nativos em sua quadra.

De segunda à sexta, 
entre 9h e 18h, a sede 
estará aberta para re-
ceber alimentos não 
perecíveis e outros 
itens que podem ser 
úteis, como roupas e 
colchões. O material 
arrecadado será di-

recionado para com-
ponentes que estejam 
necessitando e para 
toda a sociedade. Nos 
últimos dias, inician-
do o esquema de doa-
ções, a agremiação en-
tregou mais de quatro 
mil ovos a moradores 
de uma área carente 
de Nilópolis, chamado 
“Suvaco da Cobra”. O 
município tem, segun-
do a Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES), 
quatro casos caso con-
firmados da Covid-19 
e ainda não registrou 
nenhum óbito.

Ainda em meio ao 
cenário de interrupção 
da circulação de pesso-
as durante a pandemia 
do novo coronavírus, a 
Beija-Flor promoveu 
nas últimas semanas 
transmissões ao vivo 
com seu time de es-
trelas. Participaram da 
iniciativa para incen-
tivar os componentes 
a ficarem em casa o 
intérprete Neguinho 
da Beija-Flor, o casal 

de mestre-sala e porta-
-bandeira Claudinho 
e Selminha, a rainha 
de bateria Raissa de 
Oliveira e o mestre 
Rodney. As atividades 
aconteceram nas re-

des sociais da escola. 
A quadra da Beija fica 
Rua Pracinha Wallace 
Paes Leme, 1025, Cen-
tro de Nilópolis. 

(Fonte: Site 
Carnavalesco).

presidente
José de Lemos
Diretor presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)
Editoria
Jota Carvalho - DRT/RJ 14798
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

BAixADA: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, 
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, 
Itaguaí. SuL FLuMinEnSE:  Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra 
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin. 
COSTA VERDE:  Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGiÃO SERRA-
nA: Teresópolis, Nova Friburgo. RiO DE JAnEiRO:  Centro e Áreas Metropolitanas.

CIrCulação

Rua Alexandre Gama Correia, 37 - 
Rancho novo - RJ

CEp: 26013-190

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com

          jornalhorah

Dias atrás, ouviu-se 
um grito saindo do blo-
co 3 do conjunto. “Me 
tirem daqui! Quero sair 
da cadeia e encontrar 
gente na rua, passear, 
beber com os amigos, 
namorar, botar um chi-
frinho no meu nego! 

Se não me tirar daqui 
vou pular pela janela”, 
ameaçou a casada com 
um militar sessentão, 
que surtou, de repen-
te, segundo vizinhos 
informaram à nossa 
agente sênior Vó Can-
dinha.

Mulher ameaçou se matar 
por causa da quarentena

Escola de Samba entregará material 
recebido na quadra a pessoas afetadas

DIVULgAçãO

rômulo Jorge, 
um apaixonado 

Quem é Romulo Jorge? “É um 
musico, compositor; um apaixo-
nado pela arte & cultura, um so-
nhador, que busca levar para o 
mundo mais amor, mais sonhos, 
mais felicidade”, respondeu o ar-
tista de Belford Roxo (foto) à Re-
senha Cultural. 

Tudo começou em 1978, aos 11 
anos, quando teve seu primeiro 
contato real com a música ao par-
ticipar do primeiro ensaio na ban-
da da Escola Municipal Professor 
Paris. “Foi amor à primeira vista, 
o som dos instrumentos de per-
cussão passou a ditar o ritmo do 

meu coração. A bateria, foi minha 
primeira paixão. Logo depois, o 
violão e a composição”, contou.

Por sete anos Rômulo atuou 
como instrutor da banda no Co-
légio Afrânio Peixoto, em Nova 
Iguaçu. Lá, participou de con-
cursos regionais e sempre buscou 
alçar voos e alcançar o tão alme-
jado sonho de estar no palco, to-
cando para plateias, assim como 
seus ídolos, Lulu Santos, Hebert 
Viana, Lobão, dentre outros no-
mes destacados de sua geração.

De família humilde, aos 16 
anos, teve de abdicar temporaria-

mente de seus sonhos para ajudar 
no sustento da casa, da família. 
“Tive que deixar meus sonhos 
guardados, à espera do momento 
de voltar a eles”, afirmou sob um 
olhar como se quisesse entrar no 
túnel do tempo.

Nos anos 1990, mais preci-
samente em 1996, viu surgir a 
oportunidade de libertar seu 
desejo antigo. “E a chance veio 
com nome peculiar e uniu mi-
nhas duas paixões: a música 
e o humor. Assim nasceu o 
grupo Vadalcus”.

(Prossegue amanhã)

pela música e o humor (i)

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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brasil tem mais de 500 mortos brasil tem mais de 500 mortos 
Número de infectados pelo coronavírus sobe para 12.056 casos, diz balanço do 

Ministério da Saúde divulgado na noite de ontem. Taxa de letalidade está em 4,6% 

O balanço dos ca-
sos de Covid-19 
divulgados pelo 

Ministério da Saúde on-
tem aponta: 553 mortes 
12.056 casos confirma-
dos; 4,6% é a taxa de 
letalidade. No domingo 
(5), havia 486 mortes e 
11.130 casos confirma-
dos. Em relação ao balan-
ço anterior, foram acres-
centadas 67 mortes e 926 
casos confirmados.

O Estado do Rio con-
firmou 71 mortes e 1.461 
casos do novo coronaví-
rus. No último domingo, 
eram 64 mortes e 1.394 
casos da Covid-19. Se-
gundo a Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES), há 
ainda 75 óbitos sob in-
vestigação. 

De acordo com a se-
cretaria, as sete novas ví-
timas por coronavírus no 
estado são: um homem 
de 41 anos, de Belford 
Roxo e um homem de 40 
anos, de Itaboraí. Os ou-
tros cinco óbitos foram 
no Rio: uma mulher de 
28 anos; um homem de 
64 anos; um homem de 

70 anos; um homem de 
87 anos.

Os óbitos dos 38 ho-
mens e 33 mulheres fo-
ram registrados nos se-
guintes municípios: Rio 
de Janeiro (47); Belford 
Roxo (3); Duque de Ca-
xias (3) Itaboraí (2); Ni-

terói (2); Nova Iguaçu 
(2); Rio Bonito (2); Vol-
ta Redonda (2); Arraial 
do Cabo (1); Maricá (1); 
Mesquita (1); Miguel Pe-
reira (1); Petrópolis (1); 
Rio das Ostras (1); São 
gonçalo (1); São João de 
Meriti (1).

Jovem morre em 
Nova Iguaçu 

Em Nova Iguaçu, o jo-
vem de 23 anos morreu 
na última sexta-feira no 
Hospital geral de Nova 
Iguaçu (Posse). A mãe 
dele também está conta-

minada, mas desenvolveu 
uma forma leve da doença 
e está em casa.

O diretor da unidade, 
Joé Sestello, informou 
que o quadro do jovem 
se agravou rapidamente. 
“Foi extremamente agres-
sivo”, destacou. “Nós 

temos pacientes com ex-
trema gravidade de 23 
anos, 34 anos, com evo-
lução surpreendente da 
complexidade da doença. 
É importantíssimo frisar 
isso para a população, 
para que nós possamos 
conscientizar as pessoas”, 
disse. 

Mulher morre dias 
após dar à luz 

Uma mulher de 29 anos 
morreu de complicações 
do novo coronavírus no 
Rio dias após dar à luz. 
Ainda grávida, ela pro-
curou o Hospital-Mater-
nidade Fernando Maga-
lhães, em São Cristóvão, 
no dia 23. De acordo com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, a paciente já apre-
sentava dificuldades em 
respirar. No dia 25, obs-
tetras decidiram fazer o 
parto prematuro (a gesta-
ção estava na 32ª semana). 
A criança nasceu sem sin-
tomas da Covid-19.

No dia 27, a mãe foi 
transferida para o Hospital 
Ronaldo gazolla, em Aca-
ri, Zona Norte do Rio, e 
não resistiu. O bebê foi in-
ternado na UTI neonatal da 
unidade em observação.

cMn institui linhas 
de crédito especiais

Em reunião extra-
ordinária realizada 
ontem, em Brasília, o 
Conselho Monetário 
Nacional (CMN) ins-
tituiu linhas de crédito 
especiais (foto) com 
recursos dos fundos 
constitucionais de Fi-
nanciamento do Norte 
(FNO), do Nordeste 
(FNE) e do Centro-
-Oeste (FCO). 

As linhas são des-
tinadas a atender aos 
setores produtivos in-
dustrial, comercial e de 
serviços dos municí-
pios em estado de cala-
midade pública, em de-
corrência da pandemia 
da Covid-19.

Segundo o Ministé-
rio da Economia, a re-
solução do CMN esta-
belece linhas de crédito 
especiais destinadas às 
atividades produtivas 
de pessoas físicas e 
pessoas jurídicas, in-
cluindo cooperativas 
que desenvolvam ati-
vidades produtivas não 
rurais, especialmente 
aquelas vinculadas aos 
setores de empreendi-
mentos comerciais e de 
serviços.

 Crédito para folha 
de pagamento 

O programa de finan-
ciamento da folha de 
pagamento para peque-

nas e médias empresas 
foi regulamentado on-
tem pelo Conselho 
Monetário Nacional 
(CMN), em reunião 
extraordinária. Com 
isso, as empresas já 
podem pedir o em-
préstimo aos bancos.

Cerca de 1,4 mi-
lhão de pequenas e 
médias empresas, 
que empregam 12,2 
milhões de trabalha-
dores que ganham 
até dois salários mí-
nimos, receberão R$ 
40 bilhões de crédi-
to com juros baixos 
para manter a folha 
de pagamento por 
dois meses.

Ciovid-19: Hemorio estuda 
uso de plasma de pacientes 

curados para tratar infectados
A Secretaria de Estado 

de Saúde inicia nesta se-
mana, no Hemorio, uma 
série de estudos para uti-
lização da técnica do plas-
ma (foto) convalescente 
para tratamento de pesso-
as com quadro grave de 
Covid-19. O procedimen-
to consiste em infundir o 
plasma - parte do sangue 
que contém anticorpos - 
colhido de pacientes cura-
dos para transfundir em 
infectados e com quadro 
grave. A mesma técnica já 
foi aplicada nas epidemias 
de ebola e H1N1 e surge 
como mais uma possível 
estratégia para o combate 
do coronavírus. Pacientes 
curados no estado do Rio 
de Janeiro serão convo-
cados e avaliados como 
potenciais doadores do 
plasma.

O plasma convalescen-
te não é novidade no He-

morio. Anteriormente, em 
parceria com a Fiocruz e a 
Universidade de Pittsbur-
gh, nos Estados Unidos, 
o hemocentro já havia es-
tudado a mesma técnica 
para o vírus da dengue, e 
bons resultados foram ob-
tidos (em laboratório).

Segundo o secretário 
de Estado de Saúde, Ed-
mar Santos, o tratamento 
dos pacientes é o prin-
cipal foco, assim como 
o isolamento social. “É 
uma alternativa terapêuti-
ca promissora que poderá 
dar uma nova chance a 
muitas pessoas. Estamos 
empenhados em avançar 
nos estudos e, se os resul-
tados vierem, será mais 
um meio de salvarmos 
vidas. Quanto menos pes-
soas infectadas ao mesmo 
tempo, menos mortes. Por 
isso, faço mais um alerta 
para as pessoas ficarem 

em casa”, diz.
Em contato constante 

com diversos serviços de 
sangue mundo afora, o 
Hemorio tem notícias de 
que países como França, 
Canadá, Israel e Espanha 
também estão se prepa-
rando para a utilização 
do plasma convalescente, 
como já é feito nos EUA. 
Na China, a publicação do 
balanço de um experimen-
to com pacientes graves 
com Covid-19 indica bons 
resultados em uma parcela 
dos testados.

O diretor do Hemorio, 
Luiz Amorim, explica 
que cada plasma coletado 
pode fornecer tratamento 
para até três pessoas. O 
plasma doado pelos pa-
cientes curados ficará na 
unidade e será distribuído 
mediante solicitação dos 
hospitais que tratam casos 
graves de Covid-19.

DIVULgAçãO/gOVERNO DO ESTADO 

REPRODUçãO 
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Em meio à grave 
crise sanitária provo-
cada pela pandemia 
do novo coronaví-
rus, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) 
sinalizou que está 

apto para cumprir o 
calendário eleitoral. 
Segundo a presiden-
te da Corte, ministra 
Rosa Weber, o ór-
gão segue orientando 
suas ações no sentido 

do estrito cumpri-
mento das etapas do 
calendário. “Estas, 
em essência, estão 
previstas pela legis-
lação federal e pela 
Constituição da Re-

pública. Assim sen-
do, em viés jurídico 
qualquer iniciativa 
em sentido diverso 
extrapola os limites 
de atuação da Justiça 
Eleitoral”, explicou.

calendário eleitoral será mantido, garante TSe

REPRODUçãO/REDES SOCIAIS 

aposentados de 
Queimados ficam 

sem banco

Aposentados e pen-
sionistas do INSS que 
aguardavam para se-
rem atendidos na ma-
nha desta segunda-
-feira na agência local 
do Banco Itaú tiveram 
de voltar pra casa sem 
receber. Eles foram 
surpreendidos por uma 
equipe da Prefeitura, 

que determinou o fe-
chamento imediato do 
estabelecimento ban-
cário, por ordem do 
prefeito Carlos Vilela, 
desconsiderando, por 
exemplo, que a maioria 
dos que buscam o aten-
dimento presencial não 
sabem usar os caixas 
eletrônicos.

revitalização do
 distrito industrial

queimados

Elizeu
Pires

WWW.eliZeUPireS.coM

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Pesquisa Datafolha publicada on-
tem que 76% dos brasileiros acreditam 
que o mais importante no momento da 

pandemia do coronavírus é deixar as pessoas em 
casa. 18% querem acabar com o isolamento, e 6% 
não sabem.

Balanço da universidade Johns Ho-
pkings, nos EUA, diz que passou de 70 
mil o número de mortos pela Covid-19. 

Até a manhã de ontem, foram 70.590 mortes e 
1.289.380 contamições no planeta. Mais de 270 
mil se recuperaram.

Uma aliança entre 
PRTB e o PMN foi cos-
turada na semana passa-
da em torno da pré-can-
didatura do ex-deputado 
Cornélio Ribeiro à Pre-
feitura de Nova Iguaçu. 
Ainda não é certo que 
as eleições municipais 
ocorram em outubro.

O calendário vem 
sendo cumprido à risca 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) mes-
mo com a proliferação 
da Covid-19, doença 
causada pelo novo co-
ronavírus. O PRTB é a 
legenda do vice-presi-
dente da República Ha-
milton Mourão.

coSTUrada i

calendário ii

A aposta é de que o 
pleito seja transferido 
para dezembro, mas 
independente da data, 
Ribeiro está intensifi-
cando as conversas na 
pré-campanha. A preo-
cupação agora é com a 
formação da nominata 
para disputa de vagas.

Na calada da noite do 
último domingo, cin-
co partidos (PSD, PDT, 
DC, Avante e Patriotas) 
decidiram se unir em 
torno do nome do ex-de-
putado Zaqueu Teixeira, 
declarado pré-candidato 
a prefeito de Queima-
dos, com nominatas já 
alinhadas. 

Pré-caMPanHa iii

cinco ParTidoS 

direTo ao PonTo

 Homens e maquinas executam o trabalho de recapeamento asfáltico no Distrito Industrial 

O Poder Executivo será obrigado a publicar na 
internet a lista de espera para procedimentos mé-
dicos feitos por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS), como cirurgias, consultas com especialis-
tas e exames de alto custo. É o que propõe a Lei 
8.782/2020, publicada no Diário Oficial do Exe-
cutivo na última sexta-feira e sancionada pelo go-
vernador Wilson Witzel. O texto, de autoria do de-
putado Márcio Canella (MDB) e do ex-deputado 
Waguinho, determina que a lista on-line será divi-
dida por especialidades.

SUS: liSTa de eSPera de 
ProcediMenToS na Web

Iniciativa do Governo do Estado visa 
gerar mais 2 mil empregos na região, 

além da implantação de 
novas indústrias

O polo de grandes 
empresas nacio-
nais e multina-

cionais de Queimados, 
será o primeiro do Rio de 
Janeiro a ser revitalizado 
pelo governo do Estado. 
O Distrito Industrial, que 
emprega cerca de 1.500 
trabalhadores, passa por 
obras de implantação e 
restauração de pavimen-
tos, melhorias na rede de 
drenagem, saneamento, 
iluminação e sinalização 
das rodovias. Com as in-
tervenções nestas áreas, a 
expectativa é de que 2 mil 
novos empregos sejam 
gerados nos próximos 
anos.

As obras, que come-
çaram nesta semana, são 
fruto de um convênio 
entre a Companhia de 
Desenvolvimento Indus-

trial do Estado do Rio de 
Janeiro (Codin) e a Fun-
dação Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Estado do Rio (DER-RJ). 
A iniciativa beneficiará 
outros nove Distritos In-
dustriais do estado em 
Campo grande, Campos 
dos goytacazes, Duque 
de Caxias, Magé, Paciên-
cia, Palmares, Santa Cruz, 
Três Rios e São João da 
Barra.

Com o investimento de 
R$ 2,8 milhões do gover-
no do Estado, o Prefeito 
de Queimados, Carlos 
Vilela, afirma que a inter-
venção em infraestrutura 
beneficiará os moradores 
da cidade. “Com essa me-
lhoria, novas indústrias 
poderão se instalar nos 
terrenos que ainda estão 
disponíveis no Distrito. 
Além disso, a expectativa 
é de que também aumente 
a produção das empresas 
que já existem no local, 

o que resultará em novos 
empregos para a popu-
lação da cidade. Quero 
aproveitar para agrade-
cer ao governador Wil-
son Witzel e ao Deputado 
Estadual Max Lemos por 
darem atenção ao poten-
cial da nossa cidade”, de-
clarou o gestor.

Há décadas fazendo 
história

Fundado em 1976, o 
Distrito Industrial está há 
décadas fazendo história 
na cidade de Queimados. 
Atualmente com 80% 
dos funcionários residen-
tes do município, o local 
conta com 30 grandes 
empresas como a Artsul, 
Piraquê, Burn Limpanno, 
Di Santinni e  Flexfoam. 
Entre produtos e serviços 
gerados no local estão lo-
gística, armazém frigorífi-
co, embalagens metálicas, 
cosméticos, construção 
civil e alimentos.

Para o deputado esta-
dual Max Lemos disse 
que é gratificante ver o 
crescimento do Distri-
to Industrial, que gera 
milhares de empregos 
para os queimadenses. 
“Quando fui prefeito em 
Queimados, em 2009, o 

local tinha apenas sete 
fábricas e duas estavam 
indo embora. Após mui-
to trabalho, o local cres-
ceu e hoje é polo de gran-
des empresas. Agora a 
felicidade aumenta, em 
saber que vamos conse-
guir atender uma atinga 

reivindicação das em-
presas e dos trabalhado-
res que lá atuam graças 
ao governador Wilson 
Witzel, ao vice Cláudio 
Castro, ao presidente do 
DER/RJ Uruan Cintra e 
o prefeito Carlos Vilela” 
, destacou.

 o local creSceU e HoJe é Polo de GrandeS eMPreSaS

LEANDRO MACHADO/LUIZ AMBRóSIO (IN MEMORIAM)/DIVULgAçãO
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Objetivo é oferecer suporte técnico e psicológico aos atletas em confinamento por causa da pandemia da COVID-19

ReCoRdações de um zagueiRo

Gustavo Henrique relembra e
destaca apoio da torcida do Fla

Primeiro jogo na carreira foi contra o Rubro-Negro, conta GH
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Com a paralisação 
do futebol por con-
ta do coronavírus, 

o elenco rubro-negro se-
gue se exercitando em casa 
e também se protegendo. 
Em entrevista à FlaTV no 
último sábado (5), o za-
gueiro gustavo Henrique 
contou como está passan-
do esse período difícil, re-
lembrou o primeiro jogo 
como profissional contra 
o Flamengo e destacou o 
apoio da torcida. “Meu 
primeiro jogo como pro-

fissional foi justamente 
contra o Flamengo. Na 
época, o Santos estava na 
semifinal da Libertadores, 
e eu já estava participando 
dos treinos. O treinador 
era o Muricy Ramalho. 
Ele me deu oportunidade 
no time chamado reser-
va. Eu lembro que a gente 
perdeu de 1 a 0, mas eu fiz 
um bom jogo, marcando 
o Vagner Love. Recebi 
vários elogios do Muricy. 
Tomamos gol aos 45 do 
segundo tempo, de pênal-
ti”, recordou gustavo, em 
entrevista ao canal oficial 
do Flamengo na Internet.

ALExANDRE VIDAL / FLA

Defensor diz que foi muito bem recebido pela galera: “você entra em campo e sente o calor dos torcedores”

 Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB) deu 
início a um Programa de 
Acompanhamento aos 
atletas paralímpicos do 
mais alto rendimento que 
estão em quarentena de-
vido à pandemia do Co-
vid-19.

O projeto será coorde-
nado pelo departamento 
de Ciência do Esporte 
do Comitê e visa ajudar 
aos atletas a estabelecer 
uma rotina de atividades 

de treinamento neste pe-
ríodo de confinamento, 
além de oferecer suporte 
técnico e psicológico. O 
objetivo é controlar os 
efeitos do destreinamen-
to (perda de condiciona-
mento) dos atletas en-
quanto os locais de treino 
estiverem indisponíveis.

 Até então, desde o en-
cerramento das ativida-
des no Centro de Treina-
mento Paralímpico, em 
São Paulo, em meados de 

março, os atletas foram 
embarcados de volta às 
suas respectivas cidades 
e seguiram uma rotina de 
treino temporária, apenas 
com orientações dos téc-
nicos e sem um programa 
sistematizado de ativida-
des e de acompanhamen-
to.

“Os atletas estavam 
se expondo ao risco de 
buscarem locais para 
treinamentos. Com este 
programa, podem ficar 

mais tranquilos. O Co-
mitê Paralímpico Brasi-
leiro vai oferecer o apoio 
neste momento difícil e 
de muita incerteza que 
todos temos vivido nos 
últimos dias. Tão logo a 
pandemia seja superada, 
as instalações do nosso 
CT Paralímpico e demais 
equipamentos esportivos 
espalhados pelo país vol-
tarão a ficar disponíveis”, 
afirma o presidente do 
CPB, Mizael Conrado.

Neste primeiro mo-
mento do projeto, cerca 
de 80 atletas da natação 
e atletismo serão con-
templados com os con-
teúdos. Posteriormente, 
o programa será apresen-
tado às confederações de 
outras modalidades para 
auxiliar os demais inte-
grantes da seleção bra-
sileira no planejamento 
das atividades físicas.

Serão disponibilizadas 
equipes multidisciplina-

res do CPB, entre fisio-
logistas, preparadores 
físicos, nutricionistas, 
treinadores e psicólogos, 
que irão realizar vide-
ochamadas de maneira 
individualizada ou em 
pequenos grupos, para 
analisar as possibilidades 
de cada atleta e apresen-
tar uma agenda de ativi-
dades que contemplará 
treinamentos, dietas nu-
tricionais e sessões de te-
rapia com psicólogos.

“Nós recebemos férias. 
Vai ter que alongar o calen-
dário. Sempre importante 
manter o condicionamento 
físico. Procuro fazer um 
trabalho à parte dentro de 
casa mesmo. Monto um 
espaço aqui, com uns pe-

sos, faço trabalho de mo-
bilidade e força. Para que 
quando a gente voltar, não 
tenha perdido este condi-
cionamento inteiro, para 
que a gente possa manter 
uma boa base para não so-
frer lá na frente”.

Período de QUarenTena

aPoio da nação  
“Sensação muito espe-

cial entrar num campo his-
tórico como o Maracanã. 
Todo jogador sonha com 

isso, eu não sou diferente. 
Você entra e sente o calor 
da torcida. Isso nos anima 
e motiva para que pos-

samos dar cada vez mais 
felicidade a eles. A sensa-
ção de marcar um gol com 
60, 70 mil pessoas é inex-

plicável. Eu fiz esse gol e 
fiquei muito feliz, muito 
emocionado. Estava bus-
cando muito esse gol”.

comitê Paralímpico brasileiro vai
acompanhar atletas em quarentena

O Programa de Acom-
panhamento também 
vai beneficiar os atletas 
que estavam com algu-
ma lesão, já que haverá 
atividades voltadas para 
a recuperação física. O 
CPB utilizará ainda as 
redes sociais para pales-
tras e outras atividades 
de formação por meio de 

dinâmicas educacionais. 
Desde a última quinta-
-feira, dia 2, estão sen-
do realizadas “lives” no 
Instagram do CPB com 
a equipe técnica de na-
tação. A ação, que vai 
ocorrer sempre às se-
gundas e quintas, às 17h, 
durante o mês de abril, 
vai abordar temas como 

fisioterapia, treinamento 
de classes baixas, nutri-
ção, medicina esportiva, 
entre outros.

“Este programa fará 
com que os atletas não 
se sintam abandonados 
neste período, além de 
evitar que sejam elabora-
dos treinos sem nenhuma 
orientação técnica. Com 

isso, vamos prevenir le-
sões e permitir que eles 
retornem, após a pande-
mia, com as condições fí-
sicas e mentais próximas 
ao ideal. Neste momento, 
o ganho de peso é a nos-
sa maior preocupação em 
relação aos atletas”, ex-
plica o diretor técnico do 
CPB, Alberto Martins. 

leSionadoS TaMbéM Serão beneFiciadoS
Os atletas paralímpicos 

citaram o planejamento 
de treinos específicos e 
atendimento individuali-
zado para cada um como 
alguns dos principais be-
nefícios que o Programa 
de Acompanhamento tra-
rá aos participantes. 

“Os atletas vivem re-
alidades muito diferen-
tes. E o projeto foi ela-

borado pensando nisso. 
Então, haverá atividades 
exclusivas para atletas 
que moram na cidade, 
no interior e no litoral. 
Os treinos também se-
rão distintos para quem 
mora em apartamento ou 
casa”, aponta Verônica 
Hipolito, que compete 
nos 100m e 200m pela 
classe T37.
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jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Cerca de 400 pessoas 
que apresentaram os 
sintomas de coro-

navírus receberam a hidro-
xicloroquina em casa, sem 
precisar passar pelo pronto-
-socorro. Desse total, 200 
já receberam alta e nenhu-
ma precisou ser internada. 
“É um achado muito sig-
nificativo, porque estamos 
falando de quase meio mi-
lhão de pessoas, com mais 
de 60 anos, vulneráveis, 
com comorbidades (outras 
doenças)”, observa a médi-
ca. “Em duas semanas, nós 

mudamos completamente 
a realidade: de prontos-
-socorros apinhados e de-
zenas de mortes para uma 
situação próxima da nor-
malidade. A mudança foi 
tão súbita que chegamos a 
ser acusados de subnotifi-
cação. Mas nós não estáva-
mos deixando de notificar 
as mortes, é que elas não 
estavam ocorrendo!”

Quando a Dra. Nise Ya-
maguchi adentrou o Palácio 
do Planalto para conversar 
com o presidente Jair Bol-
sonaro, na última sexta-
-feira (3), vivia um dos 
momentos mais decisivos 
em seus 40 anos dedicados 

à medicina. Imunologista e 
cancerologista de renome 
internacional, participante 
de sociedades científicas na 
Europa e nos Estados Uni-
dos, médica do Hospital Is-
raelita Albert Einstein, Nise 
esteve na linha de frente em 
diversas batalhas pela saú-
de no Brasil e no mundo, 
ao trabalhar com pacientes 
de aids desde o surgimento 
dos primeiros casos da do-
ença no Brasil; ao realizar 
cursos na Alemanha e Su-
íça sobre atendimento hu-
manizado de pacientes com 
câncer; ao organizar no país 
centros de alta complexida-
de no atendimento à saúde; 

ao atuar na guerra contra 
a gripe H1N1; e ao contri-
buir, como sócia-fundadora 
e cientista sênior da World 
Cancer Alliance (sediada 
em Lyon, na França), para 
melhorar o acesso ao tra-
tamento de câncer em paí-
ses de baixa e média renda. 
Contudo, talvez nenhuma 
dessas notáveis realizações 
supere a dimensão do desa-
fio que ela enfrenta agora: 
ajudar o Brasil a vencer a 
pandemia de coronavírus 
que tanto medo e sofrimen-
to vem semeando no plane-
ta.

Existem pessoas que 
fazem parte da solução e 

pessoas que fazem parte do 
problema. Definitivamente, 
como atesta a sua trajetória 
profissional, Nise Yama-
guchi pertence ao primeiro 
grupo, e foi como tal que 
ela se apresentou ao pre-
sidente da República, por-
tando a boa nova que pode 
mudar os rumos da história 
da epidemia em nosso país 
e oferecer um modelo de 
sucesso ao mundo. Nas úl-
timas semanas, a médica foi 
testemunha e participante 
ativa de uma surpreenden-
te reviravolta no tratamento 
de pacientes de Covid-19.

O caso envolve uma co-
munidade de 450 mil pes-

soas com mais de 60 anos 
atendidas pela rede Pre-
vent Senior na cidade de 
São Paulo. “Em fevereiro, 
os hospitais da rede regis-
traram cerca de 80 mortes 
causadas por coronavírus 
em pacientes idosos”, conta 
Nise. “Com base em estu-
dos clínicos realizados re-
centemente na França e em 
outros países, decidimos 
adotar um tratamento pre-
ventivo com essa popula-
ção, oferecendo hidroxiclo-
roquina nos primeiros dias 
da infecção. Imediatamente 
percebemos que isso dimi-
nuía muito o risco do agra-
vamento da doença.”

 Pacientes com mais de 60 anos respondem positivamente ao hidroxicloroquina

Médica e cientista nise    
Yamaguchi propõe
tratamento precoce 
com cloroquina 

“não PodeMoS eSPerar Para TraTar
 Só QUeM aPreSenTa SinToMaS

Nise Yamaguchi está 
agora empenhada em re-
plicar esse modelo para 
todo o Brasil, de modo que 
todas as pessoas que apre-
sentarem os primeiros sin-
tomas da doença possam 
receber a hidroxicloroqui-
na em casa. “É importante 
construir UTIs, aumentar 
os leitos hospitalares, pro-
mover o isolamento ver-
tical e adotar medidas de 
prevenção ? mas não po-

demos nos limitar a isso. 
O tratamento precoce com 
hidroxicloroquina pode 
ser feito em larga escala, 
como fizemos com o Ta-
miflu durante a epidemia 
de H1N1.” A médica ex-
plica que a hidroxicloro-
quina, em associação com 
o antibiótico azitromicina, 
atua fortalecendo as célu-
las humanas e diminuindo 
a capacidade de replicação 
do vírus. Se aplicado até o 

4º dia de aparecimento dos 
sintomas, esse tratamento 
diminui exponencialmen-
te o risco de internação e 
a necessidade de uso do 
respirador. “Não podemos 
esperar para tratar só quem 
está com os sintomas gra-
ves. Também não se trata 
de escolher entre equipa-
mentos ou medicamentos, 
prevenção ou tratamento. 
Não devemos usar o ‘ou’, 
mas o ‘e’. Só uma estra-

tégia não será suficiente. 
Temos que usar todas as 
estratégias.” Sobre o isola-
mento social, Dra. Nise ob-
serva, com base em sua ex-
periência no tratamento a 
comunidades pobres: “Não 
é possível fazer o isola-
mento social em locais em 
que dez pessoas moram na 
mesma casa. Nesses locais, 
é preciso tratar quem está 
doente logo no início da 
infecção.” 

“TeMoS QUe cUrar oS 
QUe PodeM Ser cUradoS”

Para Nise Yamagu-
chi, o momento atual 
é decisivo. “Não po-
demos ficar de braços 
cruzados, esperando a 
hora de ir para o ma-
tadouro. Temos que 
curar os que podem 
ser curados e usar o 
tratamento que está 
disponível. É necessá-
rio combinar a ousadia 
com o conhecimen-
to. Sabemos como se 
comporta esse vírus; 
já está claro que o uso 
da hidroxicloroquina 
reduz a carga viral e 
salva a vida das pes-
soas. Ademais, não 
estamos falando de 
introduzir um novo 
medicamento, mas 
de usar um produto 
que está no mercado 

há mais de 70 anos, 
na forma de quinino. 
Quando se aplica o 
método precoce com 
a hidroxicloroquina, 
as pessoas percebem 
que é como um ovo 
de Colombo. Como 
não havíamos pensa-
do nisso antes? Por 
que tantos tiveram de 
morrer? Agora preci-
samos desenhar pa-
drões que possam ser 
replicados e benefi-
ciar o maior número 
de pessoas. Ao final, 
podemos mudar o cur-
so da epidemia. Esse 
é o meu sonho para o 
Brasil.” E foi isso que 
a Dra. Nise disse ao 
Presidente Jair Bol-
sonaro. (Fonte: Site 
Brasil Sem Medo)

Prefeitura de nova iguaçu prorroga medidas de prevenção por mais 15 dias
A Prefeitura de Nova 

Iguaçu publicou no domin-
go (5), em edição extraor-
dinária do Diário Oficial, 
a prorrogação, por mais 15 
dias, de medidas adotadas 
para o combate à Covid-19. 
O decreto do prefeito Ro-
gerio Lisboa, entrou em vi-
gor à meia-noite de ontem. 

Fica decretado que: - Ba-
res, restaurantes, lanchone-
tes e estabelecimentos con-
gêneres poderão funcionar 
com o atendimento limita-
do ao público em 30% da 
sua capacidade de lotação, 
com a entrega e retirada de 
alimentos no próprio esta-
belecimento, assim como 

o serviço de entrega/deli-
very ou por aplicativo. A 
medida não se aplica ao in-
terior de hotéis, pousadas 
e similares, que deverão 
funcionar apenas para os 
hóspedes e colaboradores. 
- Podem funcionar peque-
nos estabelecimentos, tais 
como lojas de conveniên-
cia, mercado de pequeno 
porte, armazém, açougue, 
aviário, peixaria, padaria, 
lanchonete, hortifruti e 
demais estabelecimentos 
congêneres que se desti-
nam à venda de alimentos, 
materiais de limpeza e hi-
giene pessoal, material de 
construção e ferragens. É 

vedada a permanência con-
tinuada e a aglomeração 
de pessoas nesses locais. 
- As feiras livres que co-
mercializem produtos ali-
mentícios poderão ocorrer 
desde que cumpram as de-
terminações da Secretaria 
de Estado de Saúde e que 
as barracas mantenham 
distanciamento mínimo 
de dois metros e disponi-
bilizem álcool 70% aos 
feirantes e público. - Po-
derão funcionar supermer-
cados, mercados e demais 
estabelecimentos que co-
mercializem produtos ali-
mentícios. - Os estabeleci-
mentos comerciais deverão 

atentar sobre a necessidade 
de afastamento entre os 
consumidores com distân-
cia mínima de um metro e 
sem aglomeração de pes-
soas. - Os estabelecimen-
tos deverão disponibilizar, 
sabonete líquido, papel to-
alha e água corrente para a 
correta assepsia de clien-
tes e funcionários. - Fica 
proibida a circulação de 
ônibus de turismo no terri-
tório municipal. - Fica au-
torizado o funcionamento, 
de forma irrestrita, de to-
dos os serviços de saúde, 
como hospitais, clínicas, 
laboratórios, farmácias, 
clínicas veterinárias, pet 

shops, ainda que esses 
funcionem no interior de 
shopping centers, centros 
comerciais e estabeleci-
mentos congêneres.

- Continuam suspensas 
realizações de eventos e 
de qualquer atividade com 
a presença de público, que 
envolvem aglomeração de 
pessoas, tais como evento 
desportivo, show, salão de 
festa, casa de festa, evento 
científico, comício, passe-
ata e afins. 

- Estão suspensas ativi-
dades coletivas de cinema, 
teatro e afins, academias, 
centros de ginástica, clu-
bes de recreação diurnos e 

noturnos, salões de beleza 
e estabelecimentos simi-
lares; - O funcionamento 
de de lojas comerciais, 
shopping centers, centros 
comerciais e estabeleci-
mentos congêneres, inclu-
sive praças de alimenta-
ção, está suspenso, não se 
aplicando a supermerca-
dos, farmácias e serviços 
de saúde, como hospitais, 
clínicas, laboratórios e 
estabelecimentos congê-
neres, localizados no inte-
rior dos estabelecimentos 
descritos. - A suspensão 
de frequência, pela popu-
lação, em lagoas, rios e 
cachoeiras.

Por meio da telemedi-
cina e do uso de um apli-
cativo de celular, a Pre-
vent Senior monitorou 
essa população de risco. 
Cerca de 400 pessoas que 
apresentaram os sinto-
mas de coronavírus rece-
beram a hidroxicloroqui-

na em casa, sem precisar 
passar pelo pronto-socor-
ro. Desse total, 200 já re-
ceberam alta e nenhum ? 
repetimos: nenhum ? pre-
cisou ser internado. “É 
um achado muito signi-
ficativo, porque estamos 
falando de quase meio 

milhão de pessoas, com 
mais de 60 anos, vulnerá-
veis, com comorbidades 
(outras doenças)”, obser-
va a médica. “Em duas 
semanas, nós mudamos 
completamente a realida-
de: de prontos-socorros 
apinhados e dezenas de 

mortes para uma situação 
próxima da normalidade. 
A mudança foi tão súbita 
que chegamos a ser acu-
sados de subnotificação. 
Mas nós não estávamos 
deixando de notificar as 
mortes, é que elas não es-
tavam ocorrendo!”

PronToS-SocorroS coMeçaM a eSVaZiar
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Morre homem espancado por casal
REPRODUçãO/ARQUIVO PESSOAL

Criminosos mentiram sobre estupro para encobrir agressão. Lúcio dos Santos 
Pires estava internado em estado gravíssimo no Hospital Geral de Nova Iguaçu

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O homem que foi 
espancado a pau-
ladas por um ca-

sal que inventou que ele 
teria estuprado a mulher 
em Nova Iguaçu, mor-
reu na última quarta-feira 
depois de fidar internado 
em estado gravíssimo no 
Hospital geral de Nova 
Iguaçu, na Posse. Lúcio 
dos Santos Pires, de 36 
anos, foi agredido pelos 
criminosos durante um 
ataque de fúria na noite 
do dia 30 de janeiro. 

A vítima deu entrada 
na unidade com lesões 
na cabeça, passou pro 
cirurgia, ficou interna-
do no CTI por cerca de 
dois meses em estado 
gravíssimo e não resistiu 
aos ferimentos na última 
quarta-feira. O caso foi 
desvendado pela Delega-
cia Especial de Atendi-
mento à Mulher (Deam) 
de Nova Iguaçu, que 
prendeu os marginais ho-
ras depois das agressões. 

Em depoimento a de-
legada Mônica Areal, 
titular da especializada, 
eles disseram que a mu-
lher havia sido estuprada 

por Lúcio, dizendo que 
ele teria sido linchado 
pela população local por 
isso.

Vídeo desmente 
versão dos marginais
Entretanto, o falso cri-

me foi descoberto depois 
que os policiais consegui-
ram um vídeo, que mos-
tra o marido agredindo 
a vítima. Os moradores 
da região confirmaram a 
história de que M. R. E. 
S. S. foi quem espancou 
Lúcio. Um outro vídeo 
mostra a mulher levando 
uma faca para o marido 
durante as agressões.Lúcio foi covardemente agredido na cabeça no dia 30 de janeiro

Um homem que invadiu 
uma residência, na manhã 
de ontem, foi agredido 
com sosos e pontapés por 
um grupo de moradores 
revoltados com a tentativa 
dele de roubar o imóvel. 

Testemunhas relataram 

que o agredido era um 
ladrão e estava com uma 
faca quando entrou em 
uma das casas da região. 
Ao avistarem o suspeito, 
as crianças alertaram aos 
pais. O homem tentou 
correr, mas foi alcançado 

por moradores enfureci-
dos que o lincharam. Um 
vídeo postado nas redes 
sociais mostra o momen-
to em que o grupo ataca 
o suposto ladrão com so-
cos e pontapés. Um dos 
agressores chega a alertar 

à pessoa que registrou 
o ataque que parasse de 
gravar o vídeo. Até o fe-
chamento desta edição 
não havia informações 
sobre o estado de saúde 
do homem e se a Polícia 
Militar foi chamada. 

Homem é linchado em b. roxo

Grupo ataca suposto ladrão com socos e pontapés 

REPRODUçãO

Bandido 
morre 

ao tentar 
assaltar 
policial 

Um criminoso mor-
reu na madruga de on-
tem no bairro Tribobó, 
em São gonçalo, Re-
gião Metropolitana do 
Rio, após tentar assal-
tar um policial militar. 
A PM informou que a 
vítima estava chegan-
do em casa quando foi 
abordada por dois cri-
minosos armados.

O agente reagiu à 
abordagem e houve 
confronto. Wanderson 
dos Santos ganhitas, 
26 anos, foi baleado 
e não resistiu aos fe-
rimentos. O comparsa 
dele conseguiu fugir. 
A perícia foi acionada 
e a ocorrência enca-
minhada para a Dele-
gacia de Homicídios 
de Niterói Se ão gon-
çalo (DHNSg). Os 
agentes investigam a 
circunstância da mor-
te e tentam encontrar 
o outro criminoso en-
volvido no crime.

Assassinado a tiros 
em Mesquita 

Um homem foi 
morto a tiros em 
Mesquita, no come-
ço da tarde de on-
tem. De acordo com 
as primeiras infor-
mações, a vítima, 
que até o fechamen-
to desta reportagem 
não havia sido iden-
tificada, foi encon-
trada com sinais 
de tiros, próximo 
ao bairro Banco de 
Areia.

A Polícia Militar 
foi acionada e co-
municou o crime à 
Delegacia de Homi-
cídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) 
que realizou perícia 
no local e começará 
a investigar a moti-
vação e autopria do 
crime. Vítima foi atingida por vários tiros 

REPRODUçãO

detentas tentam 
fugir de bangu

Duas detentas tentaram 
fugir do Instituto Penal 
Santo Expedito (foto), em 
Bangu, na Zona Oeste do 
Rio, na madrugada do úl-
timo domingo. As internas 
foram capturadas por servi-
dores da unidade. A Secre-
taria estadual de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) 
informou que elas foram 
levadas para a 34ª DP (Ban-
gu), onde o caso foi regis-
trado. Elas sofrerão san-
ções disciplinares cabíveis. 
“Também foi iniciada uma 
sindicância para apurar os 
fatos”, a Seap informou, 

em nota.
No último dia 14 de janei-

ro, internas da unidade co-
locaram fogo em colchões, 
iniciando um tumulto, que 
foi contido por inspetores 
da Seap. Na ocasião, 26 
detentas envolvidas na con-
fusão foram encaminhadas 
à delegacia de Bangu para 
registro da ocorrência.

O Instituto Penal Santo 
Expedito abriga cerca de 
700 presas e funciona no 
antigo Educandário San-
to Expedito, do Degase. A 
unidade foi inaugurada em 
agosto do ano passado.

REPRODUçãO

Policiais feridos 
em ataque a UPP 

A base da Unidade de Po-
lícia Pacificadora do Anda-
raí, na Zona Norte do Rio, 
foi atacada por criminosos 
na manhã de ontem.  Na 
ação, um dos agentes foi 
atingido no tornozelo e o 
outro foi baleado de raspão 
no braço.

Os agentes foram so-
corridos para o Hospital 
do Andaraí e passam bem. 

Buscas estão em andamento 
na região e, até o momento, 
um homem com um rádio 
comunicador foi preso por 
policiais do 6ºBPM (Tiju-
ca) e levado para a 19ª DP 
(Tijuca). 

De acordo com o aplicati-
vo de monitoramento Onde 
Tem Tiroteio (OTT-RJ), os 
tiros no local começaram 
por volta de 6h de ontem. 

REPRODUçãO

a vítima estava 
chegando em 

casa quando foi 
abordada por 

dois criminosos 
armados
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rJ distribuirá 1 milhão 
de cestas básicas

isoLamenTo soCiaL
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Iniciativa do Mutirão Humanitário é realizada em parceria com as prefeituras da Região Metropolitana
  busca apoiar moradores que vivem em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda

O governador Wil-
son Witzel anun-
ciou, ontem, que 

as primeiras 30 mil cestas 
básicas do Mutirão Hu-
manitário começam a ser 
distribuídas a partir de 
próxima segunda-feira. A 
medida, realizada em par-
ceria com as prefeituras 
da Região Metropolitana, 
busca apoiar moradores 
que vivem em situação de 
extrema pobreza, pobre-
za e baixa renda. A maior 
parte dos beneficiados já 
recebe o Bolsa Família 
ou é formada por traba-
lhadores informais preju-
dicados pela necessidade 
de isolamento social re-
comendada pela Organi-

zação Mundial de Saú-
de (OMS). As primeiras 
cestas foram compradas 
com verba da Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial e Direitos Humanos. 
A meta é distribuir 1 mi-
lhão de cestas básicas em 
16 municípios.

“Já começamos a cap-
tação de doações para as 
cestas básicas e acredita-
mos que na segunda-feira 
já estaremos entregando 
as primeiras 30 mil em lo-
cais que estão sendo defi-
nidos para evitar aglome-
rações”, afirmou Witzel.

O governador voltou a 
reforçar a importância do 
isolamento social neste 
momento e ressaltou que, 
apesar das subnotifica-
ções, há indícios prelimi-
nares de que as medidas 

adotadas estão surtindo 
efeito.

“Com a redução drás-
tica de pessoas nas ruas 
e o apoio da população 
que está em casa, a nos-
sa curva de contaminação 
mesmo subnotificada está 
aparentemente controla-
da. O importante é estar-
mos preparados para dar 
atendimento à população. 
Acredito que estamos no 
caminho certo. Precisa-
mos seguir as orientações 
dos órgãos de saúde para 
sair com o menor número 
de vítimas”, disse o go-
vernador.  

Respiradores 
Segundo o secretário 

de Saúde, Edmar Santos, 
apesar das dificuldades de 
acesso a equipamentos, 

equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e testes 
disponibilizados pelo go-
verno Federal, que ainda 
não chegaram, a Secreta-
ria de Saúde já conta com 
200 respiradores, além de 
500 novos leitos disponí-
veis para atendimento.

“Dos 600 leitos, já te-
mos 500 disponíveis em 
menos de 30 dias. Esta-
mos trabalhando de forma 
rápida e integrada com os 
municípios”, ressaltou.

Edmar também adian-
tou que trabalha em par-
ceria com a Firjan para 
incentivar a produção de 
máscaras e capotes com 
o apoio da indústria têxtil 
com o objetivo de criar 
alternativas num momen-
to em que há demora na 
entrega de materiais e 

falta de equipamentos no 
mercado mundial.

“Cinco mil escudos já 
foram doados e estão sen-
do distribuídos. Estamos 
juntando esforços com a 
Firjan  para converter a 
fabricação de roupas em 
máscaras e capotes. Isso 
faz parte de um esforço 
de guerra”, acrescentou.

    Testes rápidos
O governador e o se-

cretário de Saúde tam-
bém anunciaram o uso 
de testes rápidos já na se-
mana que vem para mo-
nitorar a disseminação da 
Covid-19 no Estado do 
Rio de Janeiro em par-
ceria com o Detran. Os 
testes serão realizados 
no modelo “drive thru”, 
o mesmo utilizado na  

campanha de vacinação 
contra a gripe.   

Já temos uma empresa 
operadora de telefonia 
que colocou à disposição 
smartphones e linhas que 
serão necessárias para o 
processo de testagem e 
monitoramento da popu-
lação. A Faetec também 
vai disponibilizar técni-
cos de enfermagem para 
ajudar no processo de 
testagem”, disse o secre-
tário de Saúde.

Edmar Santos ressal-
tou, ainda, que o Rio de 
Janeiro apresentava ape-
nas mil casos atrasados 
em relação a exames. On-
tem, todos os testes bio-
moleculares (em óbitos e 
casos graves) fornecidos 
pelo Ministério da Saúde 
foram colocados em dia.

Witzel durante anúncio de ajuda humanitária durante a crise 

Governo repassa r$ 114 milhões 
para as prefeituras fluminenses

O governo do RJ re-
passou nesta semana R$ 
114 milhões para os 92 
municípios fluminenses. 
O depósito feito pela Se-
cretaria de Fazenda refe-
re-se ao montante arreca-
dado no período de 23 a 
27 de março. Os valores 
correspondem à distribui-
ção de parte da arrecada-
ção de Royalties do petró-
leo e dos tributos ICMS 
e IPVA às administrações 
municipais.

O total depositado no 
mês de março foi de R$ 
970 milhões. Desde o 
início deste ano, ao adi-

cionar as cotas-parte e os 
repasses relacionados às 
transferências federais e 
à receita diretamente ar-
recadada pelo Estado, os 
municípios receberam um 
total acumulado de R$ 
3,72 bilhões.

Os depósitos sema-
nais são feitos por meio 
da Secretaria de Fazen-
da, conforme prevê a Lei 
Complementar nº 63, de 
11 de janeiro de 1990. 
As consultas dos valores 
dos exercícios anteriores 
podem ser feitas no Por-
tal do Tesouro do site da 
Fazenda (www.fazenda.

rj.gov.br).
Os valores semanais 

transferidos aos municí-
pios fluminenses variam 
em função dos prazos fi-
xados na legislação vigen-
te. Dependendo do mês, 
pode haver até cinco datas 
de repasses. As variações 
destes depósitos oscilam 
conforme o calendário 
mensal, os prazos de re-
colhimento tributário e o 
volume dos recursos ar-
recadados. A agenda de 
recolhimento tributário 
pelos contribuintes está 
concentrada no dia 10 de 
cada mês.

gOVERNO DO ESTADO

PIAUÍ - O cantor 
piauiense Francisco 
de Paula Moura, o 
Paulynho Paixão, de 
43 anos (foto), mor-
reu em um grave aci-
dente na madrugada 
de ontem. Na verda-
de, foram dois aci-
dentes em um curto 
espaço de tempo. Ele 
sofreu o primeiro aci-
dente (de carro) por 
volta das 22h da últi-
ma quinta-feira e saiu 

ileso, apesar do capo-
tamento. Ele foi pra 
casa e decidiu  voltar 
ao local, de moto. 

Aproximadamente 
à 00h30, ele caiu na 
PI-225, altura da ci-
dade de São Miguel 
da Baixa grande, 159 
km de Teresina, e 
morreu devido aos fe-
rimentos. Uma amiga 
contou que antes de 
pegar a moto, o irmão 
do cantor pediu que 

ele não saísse de casa. 
No segundo aci-

dente, o cantor fra-
turou as duas pernas. 
Ele foi encaminhado 
ao hospital de Valen-
ça, mas morreu por 
volta de 3h da manhã. 
Conhecido no norte e 
nordeste como o Rei 
do Coladinho, Pauli-
nho era compositor e 
teve músicas grava-
das por xand Avião e 
Léo Magalhães.

Cantor morre após sofrer 
dois acidentes no mesmo dia 

 REPRODUçãO DE INTERNET
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Com capacidade 
para atender 40 
pessoas, o abri-

go municipal montado 
na Arena Esportiva, no 
bairro Voldac, em Volta 
Redonda, já conta com 
27 usuários. Criado para a 
proteção das pessoas em 
situação de rua contra o 
Novo Coronavírus, o es-
paço é acompanhado dia-
riamente por uma equipe 
do Consultório na Rua, 
composta por enfermei-
ros, psicólogo, técnico de 
enfermagem, assistente 
social, além da equipe da 
Saúde Mental, que cuida 
e realiza atividades indi-
viduais com os abrigados.

Todos os dias, até às 
20h, eles têm atividades 
físicas, oficina de música 
e cinema. Após esse horá-
rio, ficam com um cuida-
dor e um guarda munici-
pal. 

Entre os abrigados está 
Juarez Fernandes Cons-
tantino, de 45 anos, que 
vive nas ruas há muito 
tempo. Ele conta como 

estão sendo os dias no 
abrigo. “Tive problemas 
com a minha família e, 
por isso, fui parar nas 
ruas. Vir pra cá foi a me-
lhor coisa que me aconte-
ceu. Aqui faço as minhas 
refeições regulares, cuido 
da minha higiene pessoal 
e tenho tratamento médi-
co. Estamos tão bem aqui 
e cuidamos desse espaço 
como se fosse a nossa 
casa”, disse Juarez.

O objetivo da Prefeitu-
ra de Volta Redonda é que 
todas as pessoas em situ-
ação de rua sejam acolhi-
das no espaço. “Estamos 
fazendo abordagens, ex-
plicando a eles como está 
funcionando o abrigo e 
incentivando-os a saírem 
das ruas. Continuamos 
buscando alternativas 
para proteger a população 
de Volta Redonda. E não 
vamos parar enquanto o 
vírus estiver circulando 
na cidade”, disse o prefei-
to Samuca Silva.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Alfredo Peixoto, os abri-
gados precisam seguir 
algumas regras de convi-

vência. “Eles não podem 
entrar e sair. Precisam 
respeitar esse período de 
restrição, pois, caso te-
nham o vírus, poderão 
contaminar os usuários 
que permaneceram no 
abrigo temporário. Além 
disso, os acolhidos devem 
contribuir com a limpeza 
e manutenção do espaço e 
da higiene pessoal, evitar 
contato físico e aglome-

rações, respeitando o dis-
tanciamento necessário 
entre os acolhidos”, disse 
o secretário.

Isolamento
O espaço conta com 

um local de isolamento 
que será utilizado para 
os usuários que apresen-
tem sintomas suspeitos 
de Covid-19. Para esses 
usuários serão disponibi-

lizadas máscaras, álcool 
em gel, além de orien-
tações quanto à impor-
tância do cuidado com 
a separação de objetos 
pessoais e cuidados de 
higiene, como a lavagem 
das mãos. Pessoas que 
tiverem agravamento 
do quadro, sem melhora 
com o uso de medicação, 
serão encaminhadas para 
unidades de referência.

O município conta 
ainda com outros locais 
para atender as pessoas 
em situação de rua, como 
o Centro de Referên-
cia Especializado para 
População em Situação 
de Rua – Centro POP, o 
Serviço de Atendimento 
ao Migrante (SAM), que 
funciona na rodoviária, e 
o Abrigo Municipal Seu 
Nadim.

abrigo municipal em Volta redonda atende 27 
pessoas em situação de rua na arena esportiva

soLidaRiedade

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Estrutura com capacidade para atender 40 pessoas conta com atendimento social e médico

Na última quarta-feira, um grupo de voluntários ofertou aos assistidos no abrigo corte de cabelo

DIVULgAçãO/PMVR

No momento que a 
cidade está em quaren-
tena para prevenção do 
COVID-19, a  Prefeitu-
ra de Barra Mansa, por 
meio da Secretaria de 
Manutenção Urbana, se-
gue realizando diversos 
serviços no município, 
com objetivo de melho-
rar a qualidade de vida 
da população e facilitar 
o tráfego nas vias.

As equipes da secre-
taria trabalharam na ma-
nutenção das estradas 
que ligam o Km 4 ao São 
genaro e na Perimetral; 
na manutenção asfálti-
ca dos bairros Paraíso 
de Baixo, Santa Lúcia, 
goiabal e Boa Vista II; 
na retirada de banco 
de areia na Colônia; na 
construção de caixa de 
rede no São Carlos e no 
Parque Independência; 
na obra do muro no Ro-
selândia; na manutenção 
da tubulação no bairro 
Santa Lúcia e na troca 
de rede pluvial na Cotia-
ra. Outros serviços que 
estão sendo realizados 
neste momento no mu-
nicípio são: pinturas nas 
áreas públicas; serviços 
de drenagem; operações 
tapa-buraco, reparos na 
iluminação pública; re-
forma no trevo do bairro 
Boa Sorte, na altura do 
DER; melhorias na qua-
dra do getúlio Vargas e 
no Calçadão Dama do 

Samba.
O prefeito de Barra 

Mansa, Rodrigo Drable, 
pontuou como funda-
mental a ação da secre-
taria e apontou alguns 
serviços realizados. 
“Atrás da Câmara Mu-
nicipal abriu uma crate-
ra imensa e ela tem que 
ser resolvida. Aquilo ali 
é uma galeria que cedeu. 
No Santa Lúcia aconte-
ceu isso, no Roselândia 
a gente está construindo 
um muro de contenção 
em uma rua que estava 
caindo. Não pode ser 
parado esse tipo de ser-
viço. Mas para os nos-
sos funcionários terem o 
mínimo de segurança é 
importante que a popula-
ção, de um modo geral, 
se mantenha em casa, se-
não essas pessoas ficam 
vulneráveis”.

Para garantir a segu-
rança dos funcionários, 
foram dispensados aque-
les que têm problema 
respiratório e maiores 
de 60 anos. O secretário 
de Manutenção Urbana, 
Luiz gonzaga informou 
que a equipe está se-
guindo rigorosamente os 
protocolos de cuidados 
e higienização. “A equi-
pe tem seguido as re-
gras, lavando as mãos e 
passando álcool em gel. 
Quando há uma grande 
com concentração usa-se 
mascara”.

Prefeitura de Barra Mansa 
segue com manutenções 

nas vias do município

resende continua com assistência às mulheres 
vítimas de violência durante quarentena

Apesar deste período de 
quarentena, que aconte-
ce em praticamente todo 
o país devido a pandemia 
do coronavírus, a Prefei-
tura de Resende, através 
da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e 
Direitos Humanos, con-
tinua prestando assistên-
cia às mulheres que são 
vítimas de violência. O 
NIAM (Núcleo Integrado 
de Atendimento à Mulher) 
é o responsável por rea-
lizar o acompanhamento 
psicossocial e dar orien-
tação jurídica às mulheres 
em situação de violência, 
e neste período está com 
cobertura total no aten-
dimento, seja em horário 
administrativo na sua sede 
ou durante as noites e fi-
nais de semana, através do 
plantão.

De acordo com a Secre-
taria de Assistência Social 
e Direitos Humanos, pela 

perspectiva de aumento 
dos índices da violência 
doméstica durante o iso-
lamento social, os aco-
lhimentos e atendimen-
tos podem ser feitos pelo 
telefone: 3360-9824 ou 
presencialmente na Rua 
Macedo Miranda, n°81, 
no bairro Jardim Jalisco, 
de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 17h.

No NIAM, as vítimas 
recebem atendimento com 
uma equipe multidiscipli-

nar formada por mulheres 
assistentes sociais, psicó-
logas e advogadas. Além 
disso, possui articulação 
com o poder judiciário, 
polícia, patrulha Maria da 
Penha e assistência social, 
de acordo com cada caso, 
visando a superação do ci-
clo da violência.

 Já o registro de ocorrên-
cia, feito nas delegacias, é 
importante para acionar a 
Lei Maria da Penha e os 
mecanismos judiciais de 

proteção como a medida 
de afastamento do agres-
sor. O NIAM, neste caso, 
acompanha a mulher no 
registro, caso seja neces-
sário.

A secretária de Assis-
tência Social e Direitos 
Humanos, Jaqueline Pri-
mo salienta que o acompa-
nhamento psicossocial do 
NIAM visa a superação da 
violência, quanto as suas 
repercussões psicológicas, 
sociais e familiares.

- O fenômeno da vio-
lência de gênero é muito 
complexo, vai desde as 
relações abusivas, que 
são mais difíceis de serem 
percebidas, até a violência 
física. Para muitas rompe-
rem esse ciclo e superar 
as questões emocionais e 
retomar suas vidas é ne-
cessária algumas interven-
ções, como a denúncia dos 
casos – ressalta Jaqueline 
Primo.

DIVULgAçãO/PMR

A denúncia de casos de violência é anônima e via 180

Prefeitura de Angra libera Bolsa Família 
Para amenizar o im-

pacto do coronavírus, 
o governo Federal, por 
meio do Ministério da 
Cidadania, reforçou o 
Bolsa Família em todo o 
país. Em Angra dos Reis, 
2.238 novas famílias se-
rão contempladas com o 
benefício a partir do mês 
de abril. Para saber se está 

nesta listagem, o usuário 
pode entrar em contato, 
por telefone, com o Bolsa 
Família ou com um dos 
oito Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) do Município, ou 
acessar o site da Prefeitu-
ra de Angra (www.angra.
rj.gov.br).

“Até março, tínhamos 

na cidade 8.835 famílias 
recebendo este programa 
de transferência direta de 
renda do governo Fede-
ral. Agora, teremos mais 
2.238. É importante re-
forçar que, para evitar 
aglomerações, as pessoas 
não precisam vir ao Bol-
sa Família para verificar 
se estão na lista. Esta in-

formação pode ser obtida 
por telefone, em todos os 
Cras”, informa a coorde-
nadora do Bolsa Família.

Outra informação im-
portante para os benefici-
ários é que o final do NIS 
(Número de Identificação 
Social) indicará a data do 
pagamento do Bolsa Fa-
mília.
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Trabalho: possibilidade 

de mudança de emprego 

ou de função. Só tenha 

cuidado para não trocar 

seis por meia dúzia! Com 

objetividade fará sucesso na vida 

profissional. Finança: fase de êxito 

financeiro. Amor: simpatia em alta. 

Fará sucesso com o sexo oposto. 

Trabalho: ambição 

marcará esses dias. 

Marte, regente deste 

signo, estimula você 

a buscar atividades 

diversificadas e mais rendosas. 

Finança: tenha mais cuidado ao lidar 

com seus recursos financeiros. Amor: 

Vênus lhe torna mais romântico. 

Conquistas amorosas à vista!

Áries

Trabalho: fase de 
superação. Saberá 
transformar dificuldade 
em fonte de inspiração. 
Esse é um bom momento 
para resgatar seus 

talentos e crescer profissionalmente. 
Finança: conseguirá fazer bons negócios 
e faturar mais. Amor: seu charme vai 
atrair o sexo oposto. 

Touro

Trabalho: ótimo 

momento astral 

para você usar sua 

criatividade na 

administração de 

seus recursos. Sua vida profissional 

está favorecida. Prosperidade virá de 

acordo com o seu empenho no que 

faz. Finança: situação estável. Amor: 

sintonia e alegria na vida amorosa. 

Gêmeos

Trabalho: objetividade 

se faz necessário para 

ter êxito em qualquer 

atividade. Indo direto 

ao que interessa 

poderá ter êxito em qualquer negócio, 

contrato ou acordo. Portanto, seja 

mais direto! Finança: situação apenas 

normal. Amor: Cuidado! A paixão 

vai pegar fogo!

Câncer

Leão

Trabalho: hoje, terá 

maior determinação 

para tentar 

alcançar suas metas 

profissionais. Sua 

objetividade está 

em alta e facilitará crescer na sua 

atividade. Finança: possibilidade de 

realizar negócios mais lucrativos. 

Amor: há chance de alguém se 

apaixonar por você. 

Virgem

Trabalho: se você 

agarrar uma boa 

o p o r t u n i d a d e 

poderá melhorar de 

vida. Fique alerta e 

disponível para o que pintar. Uma 

promoção não está descartada. 

Finança: sucesso na vida financeira 

vai exigir planejamento e economia. 

Amor: a dois, muito afeto e alegria. 

Libra

Trabalho: hoje, você 

terá garra de sobra para 

batalhar para defender 

seus interesses e abrir 

os seus horizontes 

profissionais. Finança: você não 

poupará esforços para crescer 

financeiramente através de serviços 

criativos. Amor: há chance de paixão 

à primeira vista! 

Escorpião

Trabalho: sua estrela 

vai brilhar no setor 

profissional e social. 

Poderá fazer importantes 

parcerias através 

de novas amizades. 

Progresso à vista! Finança: nessa fase, 

tudo indica que terá êxito financeiro. 

Amor: um pouco de diversão acenderá 

o romantismo a dois.

Sagitário

Trabalho: há chance 

de conquistar uma 

promoção e se destacar 

no emprego. Saturno, 

regente deste signo, 

assinala prosperidade no setor 

profissional. Finança: há chance de 

ganhar mais dinheiro na sua atividade. 

Mexa-se! Amor: felizes momentos na 

vida a dois.

Capricórnio

Trabalho: novas 

rotinas movimentarão 

seus vindouros dias. 

Negócios prometem 

melhores lucros. Terá 

que agilizar bastante 

suas tarefas para dar conta das 

demandas. Finança: bom momento para 

equilibrar suas finanças. Economize! 

Amor: clima de paixão ardente. 

Aquário

Trabalho: Netuno e 

Júpiter darão força para 

você vencer desafios e 

conquistar os melhores 

resultados na vida 

profissional. A vida social promete 

muita animação. Finança: previsão 

astral é de elevação financeira através 

de bons investimentos. Amor: sucesso 

amoroso. 

Peixes
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Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITA-
GUAÍ ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas 
atribuições legais etc.
PORTARIA Nº143/2020 R E S O L V E, WLADIMIR 
SOARES DE ALMEIDA - Mat. nº 34.158, no cargo de 
Diretor de Comunicação Social, do Departamento de 

Comunicação Social, a partir de 23/03/2020.

.Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 30 DE MARÇO DE 
2020

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 

06 DE ABRIL DE 2020. PUBLICADO EM 07/04/2020 – CÓD-PMBR 066.

DECRETO N° 4.876, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 175.000,00 (Cento 
e setenta e cinco mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento 
vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta 
e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.92.00 16 60.000,00 

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.3.90.92.00 92 65.000,00 

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.92.00 16 50.000,00 

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMUS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.3.90.39.00 92 65.000,00 

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 110.000,00 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.877, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 
“Inclui no artigo 1º do Decreto n.º 4.741, de 21 de agosto de 2019, o acompanha-
mento, fiscalização, gestão e recebimento dos objetos referentes à execução do 
processo administrativo n.º 52/72/2020 ”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, ESTDAO DO Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e 
CONSIDERANDO as necessidades da administração municipal, 

DECRETA:
Art. 1º. Fica incluído no artigo 1º, do Decreto n.º 4.741, de 21 de agosto de 2019, o 
acompanhamento, fiscalização, gestão e recebimento dos objetos referentes à exe-
cução do processo administrativo n.º 52/72/2020.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ocasião em que 
são revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro- Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº1286/SEMAD/2020 DE 02 DE ABRIL DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LEANDRO DA SILVA CORREA , do cargo em comissão 
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº1292/SEMAD/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020. 
Exonera, a contar de 30 de março de 2020, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, BRAULINO ALBERTO VIEIRA, do cargo em comissão de Secretário Adjunto de 
Ordem Urbana, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº1293/SEMAD/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, CLAUDIA CONCEIÇÃO SILVA DA CRUZ, do cargo em comissão de Secretario Executivo, 
símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº1294/SEMAD/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, MARCIO BASTOS FARIA, do cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, do 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1295/SEMAD/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, TIAGO MIRANDA SANTOLIN, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATA:
NA PORTARIA Nº1280/SEMAD/2020 DE 01/04/2020, publicado em 02/04/2020.
ONDE SE LÊ: VALERIO TECIA SALES DE ANDRADE;
LEIA SE: VALERIA TECIA SALES DE ANDRADE.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

COMUNICADO

SUSPENSÃO DO RESULTADO FINAL DO PSS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso das suas atribuições e,
Considerando que, devido à necessidade de manutenção da situação de emergência 
no âmbito do município de Belford Roxo, foi editado o Decreto nº 4873, de 31 de 
março de 2020, o qual prorroga a suspensão por mais 15(quinze) dias  de diversas 
atividades, entre as quais, as aulas  nas escolas da rede pública e particular de 
ensino;
Art. 1° - Fica, temporariamente, suspensa a publicação do resultado final do Processo 
Seletivo Simplifico da Educação  nº 01/SEMED/2020, até o retorno das atividades.
.

Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 08.000638/2019, apenso 45.000010/2019.
CONTRATO N°: 002/SECOM/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: IMPRESSÃO DIGITAL STUDIOX LTDA ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
VALOR: R$ 389.618,00 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e dezoito reais).
PRAZO: O prazo para o fornecimento dos objetos deste contrato deverá ser entre-
gue no prazo de 05 (cinco) dias, e começará a fluir a partir da emissão da Ordem 
de Fornecimento da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
PROGRAMA TRABALHO: 1.04.122.001.2.063.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00.
NOTA DE EMPENHO: 610/2020. 
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 19 de março de 2020.

ANDRE ROCHA MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 45.000020/2018, apenso 56.000404/2018.
CONTRATO: 001/SEMEL/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ECLETICK SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI – EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INFRAINSTRUTURA PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
VALOR DO CONTRATO: R$ 209.590,00 (duzentos e nove mil, quinhentos e noventa 
reais).
PRAZO: entregue e instalado em até 24 (vinte e quatro) horas, e começará a fluir a 
partir da assinatura deste Termo de contrato.
 PROGRAMA DE TRABALHO: 1.27.812.068.1020
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENHO: 480/2020.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2020.

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 50.00025/2019.
CONTRATO N°: 012/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SAGA CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARVALHÃES E PAVIMENTAÇÃO DE 
VÁRIOS LOGRADOUROS ADJACENTES, TAIS COMO: RUA ROCHA CARVALHO 
(TRECHO), AVENIDA BENJAMIN PINTO DIAS (TRECHO), RUA 15 DENOVEM-
BRO, RUA 28 DE SETEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MAESTRO GERMANO RI-
BEIRO, AVENIDA SEBASTIÃO ISIDORO, RUA JOSÉ MUNIZ E RUA DR. MUNIZ, 
NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 4. 250.493,54 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil, quatrocentos 
e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).
PRAZO: 06 (seis) meses, e começará a fluir a partir da emissão da OS, (Ordem 
de Início). Sendo previstas 06 (seis) etapas de 30 dias corridos para execução dos 
mesmos.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 467/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 10 de março de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO  DE RECUR-

SOS E CONVÊNIOS.

TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.00086/2020.
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ingredientes

Modo de preparo

1 frango inteiro/1/2 
cebola/pimenta-do-
-reino (a gosto)/cebo-
linha (a gosto)/salsinha 
(a gosto)/colorau (a 
gosto).

Corte o frango em 
pedaços.

Coloque em uma 
panela de pressão o 
frango e os ingredien-
tes, menos o colorau e 
cozinhe por 20 minutos 
em fogo alto.

Abra a panela com 
cuidado (não esque-
ça de tirar a pressão), 
coloque o colorau e 
uma pitada de sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo 
do seu fogão em fogo 
médio.

Bom apetite!

FranGo de Panela de 
PreSSão SeM áGUa

ingredientes

Modo de preparo

carne Moída coM 
baTaTa SiMPleS

500 g de carne mo-
ída/3 colheres de 
óleo/2 dentes de 
alho/1 cebola média 
picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha 
ou carne/4 batatas 
cortadas em cubo/
tempero verde/1 co-
lher de colorau.

Coloque o óleo e a cebo-
la até a cebola murchar e 
perder um pouco de água
Em seguida o alho e colo-
rau.
Coloque a carne até ela 
se soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o ta-
blete de tempero.
Assim que estiver dissol-
vendo o tablete, coloque 
a batata com um pouco 
de água, tampe a panela
Logo em seguida, veja 
se a batata está mole e 
acrescente o tempero 
verde.

ingredientes

Modo de preparo

GalinHa coM QUiabo

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

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

PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: HIDRA ENGENHARIA E SANEAMEN-
TO LTDA. 
OBJETO: reajuste do valor do CONTRATO n°: 003/
SMO/2015, conforme solicitação de 1° realinhamento 
do saldo remanescente da planilha orçamentária do su-
pracitado contrato.
DO REAJUSTE: Fica reajustado o valor do CONTRATO 
n°: 003/SMO/2015, em R$ 6.325.558,41 (seis milhões, 
trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e 
oito reais e quarenta e um centavos)..
DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2020.

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

Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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

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

CAP
                                           

EXTRATO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO                                      
Processo: 14/0078/2020.
Licença de Instalação de  nº 0160 de 17 de Março de 
2020, com validade até 17 de março de 2022.
Objetivo: Implantação do sistema de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e exe-
cução de pavimentação viária- São Leopoldo-Belford 
Roxo-RJ.

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

Recursos e Convênios
Mat. 60/60.494

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL - SECOM

PORTARIA N° 002/SECOM/2020 DE 06 DE ABRIRL 
DE 2020
Designar os servidores abaixo para exercer as funções 
de fiscais de contratos, celebrado entre o município de 
Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Comu-
nicação Social, e a empresa Impressão Digital Studio-X 
Ltda-Me, inscrita no CNPJ n° 10.636.550/0002-36, refe-
rente a Ata Registro de Preço n° 04/2020 no processo 
administrativo 08/0638/2019 apenso 45/0010/2019, que 
tem por objeto a Contratação de empresa especializada 
em Serviços Gráficos, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Comunicação Social, do Muni-
cípio de Belford Roxo, imposto pelos seguintes mem-
bros:
* Max Mauro Galindo dos Reis - matrícula 60/60.596
* Jorge Augusto da Silva Cardoso - matrícula 
60/61.400

André Rocha Machado

Secretário Mun. De Comunicação Social
Matrícula 60/60.331

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 003/SEMASC/2020, DE 06 DE ABRIL 
DE 2020.
“Dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais para 
prevenção, cautela e redução do risco de transmissão 
de contágio pelo novo coronavírus – COVID 19 – no 
âmbito da política municipal de assistência social.”
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19);
Considerando a disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19) e sua classificação mundial como pande-
mia, e as medidas adotadas no âmbito de Estados, Mu-
nicípios e do Distrito Federal para prevenir ou diminuir a 
disseminação do vírus;
Considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro 
de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus;
Considerando a Portaria/MC nº 337, de 24 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
Considerando o reconhecimento pelo Município de Bel-
ford Roxo sobre a situação de emergência em saúde 
por meio do Decreto nº 4.856, de 13 de março de 2020;
Considerando a prorrogação de medidas de enfrenta-
mento à propagação do novo coronavírus pelo Decreto 
nº 4873, de 31 de março de 2020, bem como seu art. 7º, 
que prevê a possibilidade de regulamentação do Decre-
to retromencionado através de atos normativos infrale-
gais das Secretarias Municipais;
Considerando as mortes já confirmadas e o aumento do 
número de pessoas contaminadas,
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidada-
nia no Município de Belford Roxo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Como medidas de prevenção, cautela e redução 
do risco de transmissão do novo coronavírus, que, con-
sequentemente, proporcionarão maior segurança aos 
usuários da assistência social local e aos profissionais 
do SUAS, os equipamentos socioassistenciais funcio-
narão, até dia 15 de abril de 2020, da seguinte forma:
I – Os Centros de Referência da Assistência Social – 
CRAS e os Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social – CREAS farão atendimentos indi-
vidualizados somente com agendamento por telefone, 
momento em que será verificada a real necessidade de 
atendimento presencial. 
II – Os Centros de Referência da Assistência Social – 
CRAS farão atendimentos individualizados por telefone, 
nos horários de 10h às 16h, de segunda à sexta, nos 
seguintes números:
a) CRAS I - Xavante, Rua Felipe Antônio Lopes 
Pinto, n°12 –Xavantes, B.Roxo RJ- Tel: (21) 2762 1815, 
E-mail: cras1semasc@gmail.com;
b) CRAS II - Santa Marta, Rua Dr. Armando Re-
sende, n°88 - Santa Marta, B.Roxo RJ- Tel: (21) 2662 
0209, E-mail: cras2semasc@gmail.com;
c) CRAS III - Nova Aurora, Av. Nova Aurora, n°35 
Nova Aurora, B.Roxo RJ- Tel: (21) 2661 0245, E-mail: 
cras3semasc@gmail.com;
d) CRAS IV - Lote XV - Rua Padre Egídio Car-
melinck, n°70 -LT XV, B.Roxo RJ - Tel: (21) 3135 6939, 
E-mail: cras4semasc@gmail.com;
e) CRAS V – Shangrilá, Rua Araticum, nº 315 
Babi, B.Roxo RJ - Tel : (21) 2761 6122, E-mail: cras5se-
masc@gmail.com;
f) CRAS VI - Bom Pastor, Av. d Distinção, Lt 03 
Qd 25 - Bom Pastor, B.Roxo RJ-                                        Tel 
: (21) 3752 2018, E-mail: cras6semasc@gmail.com;
g) CRAS VII - Sargento Roncalle, Rua Major Ca-
valcante Caldas, n° 16 – Roncalle, B.Roxo RJ- Tel : (21) 
2762 3003, E-mail: cras7semasc@gmail.com;
h) CRAS VIII - Parque Suécia, Estrada da Liga-
ção n° 40 - Pq Suécia, B.Roxo RJ – Tel: (21) 3662 9995, 
E-mail: cras8semasc@gmail.com;
i) CRAS IX - Jardim do Ipê, Rua Isitiba s/n Par-
que Colonial/CIEP Vinicius de M., B.Roxo RJ - Tel: (21) 
3135 2914, E-mail: cras10semasc@gmail.com;
j) CRAS X – Centro, Avenida Augusto Vasco 
Aranha nº 215-Areia Branca, B.Roxo RJ-Tel: (21) 3662-
9574, E-mail: cras9semasc@gmail.com;
k) CRAS XI – Wona, Rua Cromita, Lt 30 Qd .01 
- Jardim Piedade, B.Roxo RJ- Tel: (21) 3661 2386, E-
-mail: cras12semasc@gmail.com;
l) CRAS XII – Babi, Av. Atlântica, n°850, B.Roxo - 
Tel: (21) 2779 7016, E-mail: cras13semasc@gmail.com;
m) CRAS XIII- Santa Tereza, Rua Manoel de Oli-
veira, nº 96- Parque São José, B.Roxo, Tel: (21) 2762-
0965 , E-mail: santaterezasemasc@gmail.com;
III – O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos – Idoso (Atenção à pessoa idosa-API), vinculado 
ao CRAS XII - Babi, passa a estar com suas atividades 
suspensas por atender usuários de grupo de risco. In-
formações sobre estes serviços somente por telefone 
junto ao CRAS XII, Tel: (21) 2779 7016. 
IV – Serviços relacionados ao cadastro único, ao Bol-
sa Família, ao Benefício de Prestação Continuada e ao 
Benefício Eventual somente com agendamento pelos 
telefones relacionados no inciso II deste dispositivo, 
momento em que o atendente verificará a real necessi-
dade de atendimento presencial.
V – Os Centros de Referência Especializados da As-
sistência Social – CREAS farão atendimentos individu-

alizados por telefone nos horários de 10h às 16h, de 
segunda à sexta, nos seguintes números:
a) CREAS I – Centro, Estrada Plínio Casado, nº 
3968, Centro, B.Roxo, Tel: (21) 3755-8152, E-mail: cre-
as1semasc@gmail.com;
b) CREAS II - Santa Amélia, Av. Joaquim da Cos-
ta Lima, nº 2723, Santa Amélia, B.Roxo, Tel: (21) 3755-
8152, E-mail: creas2semasc@gmail.com;
c) CREAS III - Parque Amorim, R. Chile, nº 13, 
Parque Amorim, B.Roxo, Tel: (21) 2761-7233, E-mail: 
creas3semasc@gmail.com.
VI – O Centro de Referência Especializado em Popula-
ção de Rua – CENTRO POP fica temporariamente fun-
cionando na Escola Municipal Professor Paris, R. Padre 
José Bestes, nº 341, Vila Dagmar, B.Roxo, E-mail: cen-
tropopsemasc@gmail.com.
§1º. Estão suspensas as seguintes atividades: Acolhi-
da em grupos; Atendimento particularizado em salas 
fechadas; Visita domiciliar (CRAS, CREAS e CRIANÇA 
FELIZ); Encaminhamentos para usuários de Unidade 
de Acolhimento; Grupos de famílias; Atividades comu-
nitárias; Ações Sociais e demais ações no território; 
Cadastramento socioeconômico; Grupos do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); 
Prestação de Serviço à Comunidade (PSC); Atendi-
mentos Liberdade Assistida (L.A.); todas as comissões 
e reuniões ordinárias; Serviços de acolhimento familiar 
(Família Acolhedora).
§2º. Todos os Conselhos vinculados estarão com 
suas atividades coletivas suspensas, salvo as de 
caráter excepcional.
Art. 2º A sede da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Cidadania funcionará de 10h às 16h, po-
dendo a chefia do setor implantar regime de escala 
entre os servidores.
§1º. Durante o período definido no art. 1° somente 
deverão ser exercidas atividades administrativas 
que não possam ser executadas posteriormente, em 
decorrência de possibilidade de prejuízo para o órgão. 
§2º. Nas atividades presenciais do servidor, seja na 
sede ou nos equipamentos socioassistenciais, deverá 
ser evitado o trabalho em grupo no mesmo local.
Art. 3°. Serão dispensados(as) das unidades socio-
assistenciais e sede da SEMASC: 
i - Trabalhadores do SuAS com idade superior a 60 
anos; 
II - Trabalhadoras gestantes ou lactantes com filhos 
até 1 (um) ano de idade; 
iii - Trabalhadores com as seguintes doenças: dia-
béticos, problemas no coração, asmáticos, doentes 
renais, fumantes, que tem o pulmão mais prejudica-
do por causa do cigarro, imunodeficientes ou com 
doença preexistente crônica ou grave. 
§1º. No que tange aos incisos II e III deste artigo, a 
dispensa se dará mediante comprovação documental 
a ser encaminhada para o setor de Recursos 
Humanos da SEMASC, através do seguinte e-mail: 
“semascbelfordroxo@gmail.com”.
§2º. A prestação de informação falsa sujeitará o servidor 
às sanções penais e administrativas previstas em lei.
Art. 4°. Fica instaurada a possibilidade de regime de 
trabalho home office para atribuições das funções 
de âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.
§1º. Entende-se como regime de home office a atividade 
laboral exercida pelo servidor em modo remoto 
mediante a utilização de tecnologia de informação e de 
comunicação disponíveis, quais sejam computador, ta-
blet ou celular. 
§2º. Deverão exercer as atividades laborais em regime 
home office os servidores que não estiverem em escala 
presencial ou estiverem sob a dispensa prevista no 
artigo 3º.
§3º. Para fins de regime de trabalho home office, to-
dos os servidores mencionados no parágrafo an-
terior devem manter contatos atualizados, e-mail e  
telefone, e permanecer à disposição para eventual 
comunicação ou convocação pela chefia imediata.
§4°. Eventual designação do servidor para trabalho 
presencial ou remoto, observada a jornada regular, é 
de atendimento obrigatório e não representa serviço 
extraordinário para quaisquer efeitos.
§5°. O servidor em regime home office deve ficar atento 
e conectado à internet durante o horário de expediente, 
podendo ter suas atividades estabelecidas por e-mail, 
WhatsApp ou aplicativos de videoconferência.
§6°. Sendo necessária a realização de videoconferência, 
recomenda-se que o servidor haja com bom senso 
e observe normas de decoro na sua apresentação 
pessoal.
§7°. O servidor que não cumprir as regras de regime 
de trabalho home office, seja ficando incomunicável, 
seja deixando de cumprir alguma atividade que lhe fora 
designada, receberá sanções, tais como advertência, 
perda do regime de trabalho home office e suspensão. 
Art. 5°. Conforme a evolução da pandemia, a qualquer 
momento, as medidas definidas na presente portaria 
poderão ser prorrogadas, alteradas ou suspensas por 
ato da gestão.
Art. 6°. Ao término do período fixado nesta portaria, o 
servidor que apresentar sintomas respiratórios, inde-
pendente da gravidade, deverá, antes de se apresentar 
para o trabalho, fazer contato com o setor de Recursos 
Humanos da SEMASC para comprovação de seu esta-
do clínico, momento em que se verificará se é caso de 
licença para tratamento de saúde ou de indicação de 
trabalho remoto enquanto durarem os sintomas.
Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Diogo Bastos Xavier
Secretário Adjunto de Assistência Social e Cidadania
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engajado pela vida 
Empresário, ativista de projetos sociais, amigo verdadeiro e pai presente são algumas 

das virtudes de Marquinho do Peixe, que marcou ontem mais uma data no calendário

A alma de volunta-
riado pulsa firme 
na vida do em-

presário Marco Antonio 
Barbosa da Costa, mais 
conhecido como Marqui-
nho do Peixe. Pai de duas 
filhas: Rayane Perestrelo 
da Costa (que se forma 
em odontologia no pró-
ximo ano) e Anne Vitó-
ria, Perestrelo da Costa, 
o iguaçuano completou 
ontem mais uma prima-
vera de vida e segue com 

os projetos que o fazem 
popular no bairro Nova 
América. 

Com formação em des-
pachante documentarista, 
ele mantém o escritório 
para atendimento aos 
clientes no Nova Améri-
ca. Marquinho chegou a 
concluir o ensino médio, 
cursar técnica de enfer-
magem e se graduar na 
faculdade de fisioterapia. 
Mas a paixão por auto-
móveis o levou a trilhar 
o caminho profissional no 
ramo de oficina e legali-
zação de veículos.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

deFende a bandeira doS MaiS neceSSiTadoS
O filho do casal 

Sebastião Ferreira da 
Costa e Herodias Bar-
bosa da Costa parece 
ter nascido com o es-
pírito autruísta batendo 

no peito. Marquinho 
do Peixe trabalha como 
voluntário em orfana-
tos, asilos e casas de 
repouso. Tem projetos 
sociais em vários muni-

cípios da Baixada, sem-
pre levando a bandeira, 
cujo lema é: fazer pelo 
povo e para o povo. 
Amigo verdadeiro, ir-
mão leal, pai presente. 

Essas são algumas das 
virtudes que o empre-
sário carrega como um 
tesouro valioso que o 
acompanhará até o fim 
da sua jornada de vida. 

Familiares e ami-
gos fazem coro para 
agradecer a Deus por 
mais mais um ano de 
vida para esse herói 
do anonimato. 

Marquinho do Peixe sempre participa de eventos sociais 


