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Chifruda
 não aguenta 
quarentena, 

surta e quase 
morre em casa

2

esportes

R$ 1

POlêMiCA

Ex-presidente 
da CBF, Ricardo 

Teixeira, acusado
de receber 

suborno
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Auxílio emergencial de R$ 600 
começa a ser pago amanhã 

7 5

Deu ruim pros gansos
PASSAgEiROS DO TERROR

7

Policiais militares que atuam no Programa Esta-
dual de Integração na Segurança Pública (Proeis) 
entraram em ação, após ataque ao coletivo, na 
Rodovia Presidente Dutra, altura do município de 
Mesquita.

O deputado Marcelo Fer-
reira Ribeiro, o Marcelo do 
Seu Dino (foto) parece querer 
confirmar seu fundamentalis-
mo religioso. Ele protocolou 
o projeto de lei na Assembleia 
Legislativa do Rio. 

Deputado 
quer criar dia 

da mulher 
evangélica 

3
Os dois menores acabaram detidos por policias militares 

Civil tira 
máscaras 

de circulação 
Produtos foram apreendidos em operação contra o comércio irregular de materiais 

hospitalares e equipamentos de proteção individual (EPIs) para o combate ao novo 
coronavírus.

Material  estava  em  um  carregamento 
interceptado  na  Região  Metropolitana  do  Rio 

pandemia

Brasil tem 
100 mortos 
em 24 horas 

Número de óbitos passa de 600 em todo 
o país. Os casos confirmados passam de 13 
mil  e representa um aumento de 20% em 
relação a última segunda-feira. 

3

lotéricas e 
bancos não 

respeitam medidas 
de Wilson Witzel

4

DESRESPEiTO

Polícia militar
 prende motorista 
que confessa ser 
‘Uber do tráfico’

7

DuPlA  jORnADA

juiz: dinheiro de 
partidos será 
usado contra

à Covid-19
3

COMBATE  AO  víRuS

n. iguaçu retoma 
vacinação contra 

gripe e reforça 
higienização

6

CAMPAnhA

Força-tarefa da 
Civil aperta o 
cerco contra

sequestradores
7

MáquinA  DE  CARTãO
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DivulgAçãO/POlíCiA Civil 

Cantor de Belford Roxo, 
Rômulo jorge fala do seu 

amor pela música e o humor
2

Adolescentes invadem 
ônibus, anunciam assalto, 

fazem a ‘limpa’ nos 
passageiros e fogem

CulTuRAMaterial  estava  em  um  carregamento 
interceptado  na  Região  Metropolitana  do  Rio 
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Aquele Abraço!!!
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SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

“Gente, nesta quar-
ta-feira (8), farei uma 
live muito bacana com 
o cantor colombiano 
Criqui. Vamos falar 
sobre nossos respecti-
vos trabalhos autorais 
e tocar músicas. Não 
percam!. Às 20h aqui 
no Brasil, enquanto lá 
na Colômbia será às 
18h. Abraço gigante!”, 
diz Edu Dias, cantor 
e compositor de São 
João de Meriti, que 
manda o convite em 
espanhol. “Hola que 
más? el próximo mi-
ércoles estaré con un 
compositor colom-
biano haciendo una 
transmisión en vivo en 
Facebook e Instagram. 
Mi amigo Criqui. 
Conversación y bue-
na música. ¡No te lo 
pierdas!”. Valeu, Edu! 
Sucesso!!!

Edu Dias 
convida 
para live

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
“Alô, Jotaço!. Eu e a neta 

Rachel, em casa, orando pela 
saúde dos Amigos nestes 
tempos pandêmicos. Saúde e 
Paz!”. Esta foi a mensagem recebida por mim, on-
tem (7 de Abril), “Dia do Jornalista”. Seu autor? 
O veterano Edno Alvaredo, ex-colega de redação. 
Saúde e Paz, irmão! Aquele Abraço!!! Namastê!

Resenha Cultural
Hora

carnaval 2021

Depois de visitar uma 
amiga no Pombal Chi-
fre de Ouro e saber das 
novidades, nossa agente 
sênior, Vó Candinha, 
foi surpreendida por um 
grupo de moradores. 

“Vai pra casa, vovó!”; 
“Vai pra casa, vovó!”, 
cantaram eles em coro, 
advertindo nossa Cândi-
da, sobre os riscos de fi-
car perambulando pelas 
ruas.

vai para casa, vovó!

O marido cornea-
dor da galhuda contou 
à Vó Candinha que 
a mulher não aguen-
ta ficar muito tempo 
‘aprisionada’. “Ela 
sofre de claustrofobia 
e fica agoniada em si-
tuações como esta da 
quarentena. Já quis se 

matar e o escambau”. 
“Enquanto a maioria 
das pessoas surtam lá 
no Pombal Chifre de 
Ouro, algumas delas 
não largaram o hábito 
de cornear”, desco-
briu Vó Candinha, em 
conversas com mora-
doras.    

Aninha não aguentou a quarentena

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com
natália Pereira, está 

de volta à vigário geral

Recompondo e re-
forçando seus 
principais seg-

mentos para o próximo 
Carnaval, o Acadêmicos 
de Vigário Geral promo-
veu o retorno de uma pra-
ta da casa. Natália Pereira 
será a 1ª Porta-Bandeira 
da escola da Zona Norte 
e fará par com Jefferson 

Gomes, que permanece 
na agremiação.

Após iniciar no Carna-
val conduzindo o pavilhão 
da Vigário Geral, Natália 
passou pela Flor da Mina, 
Tradição, Acadêmicos do 
Cubango, Vila Isabel, até 
chegar no Acadêmicos do 
Salgueiro, onde perma-
nece atualmente como 2ª 
Porta-Bandeira. “Espero 
defender o pavilhão da 

Vigário Geral com mui-
ta garra ao lado do meu 
novo parceiro, trazendo a 
nota máxima e ajudando a 
escola com o tão sonhado 
campeonato”, declarou 
Natália.

Na Vigário Geral, Natá-
lia Pereira vai dançar com 
Jefferson Gomes, que fará 
seu segundo carnaval na 
escola. Jefferson tem uma 
longa estrada no Anhem-

bi, e em 2021, além da 
Vigário, defenderá pelo 
sexto ano seguido o pavi-
lhão da Mocidade Unida 
da Mooca.

O Acadêmicos de Vigá-
rio Geral vem renovando 
seus segmentos visando 
o Carnaval 2021, quando 
fará seu segundo desfi-
le seguido na Série A da 
Lierj, após seu retorno à 
Marquês de Sapucai.
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Nossa idosa soube de 
algumas coisas por lá. 
Uma delas é a surtada 
da corna mais conhe-
cida do Pombal, a Ani-
nha Galhuda, que quase 
morreu do coração, ao 

gritar muito e acordar 
pessoas na madruga de 
ontem. “Não quero fi-
car mais nesse aparta-
mento! Quem sair! Me 
tirem daqui!”, berrou 
várias vezes. 

galhuda surta e quase morre

 Porta-Bandeira chega para dançar com o Mestre-Sala, Jefferson 
Gomes, que permanece na escola

DIVULGAçãO

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Rômulo jorge
um apaixonado pela 

música e o humor (ii)
O 

cantor, 
a t o r , 

músico e 
compositor de Belford 
Roxo, Rômulo Jorge 
(foto), nesta segunda 
parte da sua entrevis-
ta à Resenha Cultu-
ral do HORA H re-
força seu amor pela 
música e o humor, a 
partir da criação do 
Grupo Vadalcus, em 
1996.

“O grupo, mis-
turava muito bom 
humor e musicali-
dade, conquistando  
crianças a idosos. 
Isso chamou a aten-

ção daquele que viria ser 
o padrinho musical do 
grupo, o saudoso Dicró. 
Com seu jeito ímpar de 
fazer humor, o morador 
da Chatuba se tornou um 
dos favoritos do grupo, 
que chegou a participar 
com ele do programa 
“Astros” do SBT”, con-
ta Rominho, apelido ca-
rinhoso colocado pelos 
mais chegados.

Em decisão conjunta, 
o grupo se desfez, mas 
Rômulo não poderia dei-
xar seu ‘amor’ de lado e 
passou a integrar o grupo 
“Os Boskétikos”. No pós-
-“Boskétikos”, formou 
dupla com seu ‘irmão de 

alma’, o cantor e compo-
sitor Leonardo Fidelis, 
(Pompom). Ambos cria-
ram a dupla “Os Camisa 
de Bola”.

Após alguns anos de 
atuação com parceiros di-
versos, sentiu que chegara 
o momento de alçar voo 
solo. Se tornou percus-
sionista ‘free lancer’ de 
artistas da Baixada Flu-
minense, como Kalbell, 
ex-Renato Nascimento, 
Ladimir Lima (que lan-
çou um disco com a mú-
sica “Tempos de Sol”, de 
autoria de ambos) e fez 
acompanhamento musi-
cal de artistas no progra-
ma Cristiano Santos (Su-

per Rádio Tupi). 
A garra e a paixão pela 

música, fez Rômulo rece-
ber o patrocínio do  ami-
go Valtinho e da empresa 
“Amarelo e Cia”, para 
gravar no estúdio do tam-
bém patrocinador, Saulo 
Lira, a canção de sua au-
toria, “NãO TEM PRO-
BLEMA NÃO” – carro-
-chefe que faz sucesso 
nas mídias digitais.

“Só tenho duas pala-
vras para agradecer aos 
que apoiam e acreditam 
em mim: muito obriga-
do”. Esse é Romulo Jor-
ge, ator, músico, cantor 
e compositor de Belford 
Roxo!
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Pesquisa identifica medicamentos 
que podem combater o coronavírus

O Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e 
Materiais (CNPEM) está 
testando medicamentos 
que podem auxiliar no 
combate ao coronavírus. 
A organização vinculada 
ao ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MC-
TIC) está procurando 
substâncias que possam 
ser usadas contra o vírus 
SARS-Cov-2. A pesquisa 
acontece em substâncias 
já regulamentadas para 
uso no Brasil.

Segundo a pesquisado-
ra Daniela Trivella, entre 
os 2 mil medicamentos 
analisados na primeira 

etapa de testes, dois mos-
traram resultados promis-
sores. O CNPEM não di-
vulga quais são para evitar 
automedicação. Porém, 
de acordo com Daniela, 
ambas as substâncias têm 
várias características que 
podem permitir o uso con-
tra a doença. “São eco-
nomicamente acessíveis, 
bem tolerados em geral, 
comumente utilizados por 
pessoas dos mais diversos 
perfis e, um deles, inclu-
sive, está disponível em 
formulação pediátrica”, 
enumerou.

Estão sendo avaliados 
medicamentos dos mais 
diversos tipos: analgési-

cos, anti-hipertensivos, 
antibióticos, diuréticos 
entre outros. A pesquisa-
dora explica que os expe-
rimentos feitos em labo-
ratório buscam identificar 
substâncias que inibam a 
replicação do vírus den-
tro do corpo. “Passo fun-
damental para impedir ou 
reduzir a infecção viral”, 
enfatiza.

  Bom desempenho
A partir dos resultados 

obtidos até agora, as duas 
substâncias que obtiveram 
bom desempenho con-
tinuarão ser testadas em 
células para novas avalia-
ções. “Acreditamos que 

em cerca de duas semanas 
teremos os resultados que 
devem anteceder os testes 
clínicos”, acrescenta Da-
niela. Será feito, então, um 
relatório que reunirá as in-
formações colhidas em la-
boratório com aquilo que 
já se sabe sobre os efeitos 
desses medicamentos em 
seres humanos.

Esse documento vai 
embasar testes clínicos, 
em pessoas infectadas 
com o vírus, que podem 
ser feitos dentro da Rede 
Vírus, iniciativa do MC-
TIC que reúne centros de 
pesquisa que estão procu-
rando formas de combater 
o coronavírus.

REPRODUçãO 

Brasil registra 667 
mortes por coronavírus 

Já são mais de 13 mil casos. O número representa um
 aumento de 20% em relação a última segunda-feira 

As secretarias 
estaduais de 
Saúde divul-

garam, até as 17h35 de 
ontem, 13.831 casos 
confirmados do novo 
coronavírus (Sars-
-Cov-2) no Brasil, 
com 681 mortes pela 
Covid-19. São Paulo 
segue como epicentro 
da pandemia, com 371 
mortes, mais da meta-
de dos óbitos de todo o 
país. O estado é segui-

do por Rio de Janeiro, 
com 89; Pernambuco, 
com 34; Ceará, com 
31, e Amazonas com 
23 mortes.

Também já foram re-
gistradas mortes no Pa-
raná (15), Distrito Fe-
deral (12), Bahia (12), 
Santa Catarina (11), 
Minas Gerais (11), Rio 
Grande do Norte (oito), 
Rio Grande do Sul 
(oito), Espírito Santo 
(seis), Goiás (cinco), 
Pará (cinco), Paraíba 
(quatro), Sergipe (qua-
tro), Piauí (quatro), 

Maranhão (quatro), 
Alagoas (duas), Mato 
Grosso do Sul (duas), 
Amapá (duas), Ron-
dônia (uma), Roraima 
(uma), Acre (uma) e 
Mato Grosso (uma).

O número de casos 
da covid-19 no país 
chegou a 13.717, o que 
marca um crescimento 
de 13,7% em relação 
a ontem (6), quando 
o balanço do Ministé-
rio da Saúde marcou 
12.056 casos. A taxa de 
letalidade do país su-
biu de 4,4% para 4,9%. Funcionários da Infraero usam detectores em funcionário de aérea

- DIVULGAçãO/INFRAERO

Governo começa a pagar 
auxílio de R$ 600 amanhã

 A CNPEM está testando medicamentos que podem
 auxiliar no combate ao coronavírus

O governo começa a 
pagar amanhã a primeira 
parcela do auxílio emer-
gencial de R$ 600 para 
pessoas inscritas no Ca-
dastro Único (CadÚnico) 
com conta no Banco do 
Brasil ou poupança na 
Caixa Econômica Fede-
ral. Para os clientes dos 
demais bancos, o paga-
mento será feito a partir 
do dia 14 deste mês.

O segundo pagamento 
do benefício de R$ 600 
ocorrerá entre 27 e 30 de 
abril, conforme a data de 
aniversário dos benefici-
ários. E a última parcela 
será paga de 26 a 29 de 
maio. A ideia é que todo o 
pagamento do benefício – 
as três parcelas de R$ 600 
- seja feito em cerca de 45 
dias, totalizando a libera-
ção R$ 98 bilhões para 54 
milhões de pessoas.

Ontem, foram lançados 
o site da Caixa e aplica-
tivos para iOS e Android 
para os trabalhadores 
informais, autônomos, 
microempreendedores 
individuais (MEI) e con-
tribuintes da Previdência 
que ainda não têm infor-
mações no CadÚnico. O 
cadastramento também 
é necessário para as pes-
soas que não estavam no 
CadÚnico até o dia 20 de 
março. Quem não sabe 
se está no cadastro pode 
conferir a situação ao di-
gitar o número do CPF no 
aplicativo.

Aplicativo gratuito
O aplicativo pode ser 

baixado gratuitamente. 
De acordo com o minis-
tro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, houve um 
acordo com empresas de 
telefonia para que mesmo 
as pessoas sem crédito no 
celular pré-pago possam 
baixar a ferramenta sem 
custo. A Caixa disponibi-

lizou ainda a central 111 
para tirar dúvidas sobre 
como fazer o cadastra-
mento.

“O aplicativo é só para 
quem é MEI, que é con-
tribuinte individual do 
INSS ou informal. Quem 
está no Bolsa Família ou 
outros programas do go-
verno federal não precisa 
fazer o cadastro”, ressal-
tou Onyx, em entrevista 
coletiva, nesta manhã, no 
Palácio do Planalto.

No caso dos beneficiá-
rios do Bolsa Família, o 
pagamento seguirá o ca-
lendário normal do pro-
grama. De acordo com o 
presidente da Dataprev, 
Gustavo Canuto, o CadÚ-
nico tem 75 milhões de 
pessoas inscritas. Desses, 
43,6 milhões são benefi-
ciários do Bolsa Família.

Ao excluir os benefici-
ários do Bolsa Família, fi-
cam 31,4 milhões de pes-
soas. “Desse universo de 
31,4 milhões de pessoas, 
foram identificadas mais 
de 10 milhões que estão 
elegíveis para receber o 
auxílio emergencial. Hoje 
estamos na fase final de 
análise desse dados para 
garantir que todos os que-
sitos foram atendidos e 
nenhum pagamento será 
efeito para quem não es-
tiver estritamente coberto 
pela lei”, disse Canuto.

Conta digital
O presidente da Caixa, 

Pedro Guimarães, anun-
ciou que criará 30 milhões 
de contas digitais para be-
neficiários sem conta em 
banco. Os beneficiários 
poderão movimentar a 
conta e fazer transferên-
cias gratuitamente, mas 
inicialmente não será 
possível sacar o dinheiro. 
Ainda será divulgado um 
cronograma para a reali-
zação de saques. 

juiz decide que dinheiro de partidos deve ir para combate à Covid-19
O juiz Itagiba Catta 

Preta, da Justiça Federal 
em Brasília, autorizou on-
tem que recursos públicos 
destinados a partidos po-
líticos sejam aplicados no 
combate ao novo corona-
vírus. Cabe recurso contra 
a decisão. 

A liminar do magistra-
do foi motivada por uma 
ação popular protocolada 
por um advogado do Dis-
trito Federal. Pela decisão, 

os recursos do Fundo Par-
tidário e do Fundo Espe-
cial de Financiamento de 
Campanha (FEFC) devem 
ser bloqueados para serem 
usados em campanhas para 
o combate à pandemia ou 
para “amenizar suas con-
sequências econômicas”. 
A decisão final caberá ao 
chefe do Executivo, o pre-
sidente Jair Bolsonaro, de 
acordo com o juiz. 

O valor previsto para o 

financiamento das campa-
nhas nas eleições de outu-
bro é de R$ 2 bilhões. No 
caso do Fundo Partidário, 
o valor pago em fevereiro 
foi de aproximadamente 
R$ 70 milhões. 

No ano passado, os 
partidos receberam cerca 
de R$ 720 milhões. O re-
passe do Fundo Partidário 
está previsto em lei, sendo 
depositado mensalmente 
para manutenção das le-

gendas.
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) também 
deve decidir a questão em 
breve. Ontem (6), o relator 
do caso, ministro Luiz Fe-
lipe Salomão, decidiu que 
consulta feita pelo partido 
Novo para destinar parte 
de sua parcela do Fundo 
Partidário para o combate 
ao covid-19 será levada 
para exame no tribunal 
“com a devida urgência”.
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Confira a matéria completa no site elizeupires.com

A pandemia do coro-
navírus deve formar uma 
cratera de algo em torno 
de R$ 500 bilhões de dé-
ficit primário em 2020. 
Para o secretário do Te-
souro Nacional, Man-

sueto Almeida, o volume 
de recursos que o gover-
no terá de injetar para 
combater a pandemia do 
novo coronavírus (co-
vid-19) colocará o déficit 
muito acima do resulta-

do negativo de 2019, que 
foi de R$ 61 bilhões. 

E declarou durante vi-
deoconferência organi-
zado pelos jornais Valor 
Econômico e O Globo: 
“O buraco fiscal no ano 

passado foi em torno 
de R$ 61 bilhões (...). A 
piora fiscal é forte, mas 
é necessária neste ano, 
e vamos ter que aceitar 
isso de forma adulta”, 
concluiu. 

O buraco fiscal do Brasil provocado pela Covid-19

BANCO DE IMAGEM/ALERJ

Previ-valença está com 
certificado vencido 

O Certificado de Re-
gularidade Previdenciá-
ria do fundo de aposen-
tadoria dos servidores 
municipais de Valença 
– cidade do Sul do es-
tado do Rio de Janeiro 
– está vencido. De acor-
do com o Sistema de In-
formações dos Regimes 
Públicos de Previdência 
Social (CADPREV), o 
CRP venceu no dia 23 

de março e até o final 
do expediente de ontem 
(6) não havia sido reno-
vado. O sistema mostra 
ainda que os seis acor-
dos de parcelamento de 
dívidas firmados pela 
Prefeitura para quitar 
pendências com o ór-
gão, no total de R$ 35,3 
milhões, estariam com 
três mensalidades em 
atraso.

Faetec ajudará a 
fazer testes rápidos 

novo coronavírus

Elizeu
Pires

WWW.EliZEuPiRES.COM

antonio carlos
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Moradores de prédio da Zona Nor-
te do Rio criam ‘vizinho oculto’ para 
deixar mensagens durante isolamento. 

Cada um deixa um saquinho com doces na maça-
neta e um bilhete de carinho, pedindo que todos 
fiquem em casa.

Um relatório técnico assinado pelo mi-
nistro da Saúde, Luiz Henrique Mandet-
ta, e especialistas em saúde afirma que o 

Brasil terá pico dos casos de Covid-19 em abril e 
maio e que o país continuará enfrentando a pan-
demia até setembro. 

O deputado Marcelo 
Ferreira Ribeiro, o Mar-
celo do Seu Dino (foto) 
parece querer confirmar 
seu fundamentalismo re-
ligioso. Ele protocolou 
na última quarta-feira um 
projeto de lei que nem 
tramitou, mas já está cau-
sando polêmica.

O parlamentar poderia 
explicar à opinião públi-
ca porque quer implan-
tar no estado do Rio de 
Janeiro o Dia da Mulher 
Cristã Evangélica. Afi-
nal de contas, o que elas 
têm de especial em rela-
ção às mulheres adeptas 
de outras religiões?

POlêMiCA i

PORquê? ii

Policial militar evan-
gélico, ex-vereador em 
Duque de Caxias, e de-
claradamente pré-candi-
dato a prefeito da cida-
de da Baixada, Marcelo 
deve, no seu entendimen-
to, acreditar que as evan-
gélicas diferem, sim, das 
mulheres comuns. 

O decreto do governo 
do RJ que regula o fun-
cionamento de agências 
e casas lotéricas durante 
a pandemia não está sen-
do respeitado. Elas de-
veriam funcionar com a 
lotação máxima de 30% 
de sua capacidade. Mã 
não é isso que acontece. 

EnTEnDiMEnTO iii

DESRESPEiTO 

DiRETO AO POnTO

A Fundação de 
Apoio à Esco-
la Técnica (Fa-

etec), instituição vin-
culada à Secretaria de 
Estado de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (Sec-
ti), vai atuar ativamente 
no combate à pandemia 
do novo Coronavíruis 
(Covid-19). Professores 
e ex-alunos ajudarão na 
coleta e leitura de teste 
rápido de pacientes com 
suspeita da doença. A 
ação é voluntária e será 
realizada, por meio de 
parceria com a Secreta-
ria de Estado de Saúde. 
Os profissionais atuarão 
nos postos montados 

pelo Governo do Esta-
do a partir do dia 13 de 
abril, em sistema de dri-
ve-thru.

O secretário de Estado 
de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Leonardo 
Rodrigues, salienta a 
importância do trabalho 
voluntário da Rede Fae-
tec em meio a este perí-
odo de medo, angústia e 
incertezas.

“A solidariedade dos 
nossos professores e 
alunos têm sido muito 
importante para enfren-
tarmos o coronavírus. 
Precisamos de um exér-
cito de voluntários que 
possam ajudar aqueles 
que estão mais vulnerá-
veis. Quanto mais pesso-
as empenhadas na coleta 
e leitura dos testes rá-

pidos para a Covid-19, 
maiores as possibilida-
des das pessoas infec-
tadas serem isoladas de 
forma rápida e efetiva. 
A identificação de casos 
assintomáticos será cru-
cial também para frear-
mos a difusão do vírus. 
Por isso, quanto mais 
coletas e leituras de tes-
tes forem feitas, maio-
res serão as chances do 
nosso Estado frear a dis-
seminação. Contamos 
com o apoio de todos 
que possam ajudar no 
momento”, salientou o 
secretário.

Voluntariados 
Podem se voluntariar 

na coleta do teste rápido 
formando nas áreas de 
Serviço Social, Biolo-

gia, Biomédica, Educa-
ção Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Medi-
cina, Medicina Veteri-
nária, Nutrição, Odon-
tologia e Tecnologia em 
Radiologia, Técnico em 
Enfermagem ou Técni-
co em Análises Clinica. 
Já, na leitura dos testes, 
os candidatos podem ter 
formação em qualquer 
área.

Os interessados em 
participar da ação po-
dem se inscrever atra-
vés do e-mail etedde.
faetec@outlook.com, 
até as 16h, do dia 8 de 

abril (quarta-feira). É 
preciso informar o nome 
completo, a formação e 
contato telefônico. É ne-

cessário que os candida-
tos estejam inscritos nos 
conselhos pertinentes a 
cada classe.

Os profissionais atuarão nos postos montados em sistema de drive-thru

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) passou a disponibilizar um canal 
para receber denúncias sobre violações de direitos 
individuais e coletivos no Estado. O ‘Zap da Cida-
dania’, lançado pela Comissão de Direitos Huma-
nos da Casa na última segunda-feira , também vai 
orientar o cidadão sobre como buscar ajuda como 
as relacionadas ao Coronavírus e seus efeitos so-
cioeconômicos. Para contactar o serviço, basta adi-
cionar o número (21) 99670-1400 na lista de conta-
tos do celular e depois buscá-lo no whatsapp.

Alerj lança ‘Zap da Cidadania’  

A ação é voluntária e será realizada, 
por meio de parceria com a Secretaria 

de Estado de Saúde. Professores e 
ex-alunos ajudarão na coleta e leitura

Para o presidente da 
Faetec, Romulo Massa-
cesi, o apoio de todos é 
fundamental para que o 
Rio de Janeiro enfrente 
a pandemia. “Ofertamos 
o ensino de qualidade e 
nada mais justo do que 
nos colocarmos à dispo-
sição e ajudarmos com 
a mão de obra que qua-
lificamos. Precisamos 

de união, uma vez que 
nenhum sistema de saú-
de estava preparado para 
essa crise. Tudo o que 
estiver ao nosso alcance, 
será feito para que pos-
samos passar por esse 
problema o mais rápido 
possível e com o mínimo 
de danos para a nossa po-
pulação”, explica Massa-
cesi.

 O APOiO DE TODOS 
é FunDAMEnTAl 

Esbalecimentos terão que exibir tabela de preços
Hospitais, clínicas, 

laboratórios e outros es-
tabelecimentos de saúde 
privados são obrigados a 
divulgar uma tabela com 
todos os serviços pres-
tados e seus respectivos 
preços (foto). É o que 
define a Lei 8784/2020, 

publicada no Diário 
Oficial do Executivo na 
sexta-feira da semana 
passada e sancionada 
pelo governador Wilson 
Witzel.

A divulgação deverá 
ocorrer na internet ou e 
forma impressa, em lo-

cal de fácil acesso nas 
unidades de saúde. Se-
gundo o texto, de autoria 
do ex-deputado Tiago 
Mohamed, a tabela deve 
contemplar todos os pre-
ços de consultas médicas 
e de outros profissionais, 
exames, custos adminis-

trativos e todo tipo de 
serviço oferecido ao usu-
ário no local. 

Em caso de descum-
primento, os estabeleci-
mentos poderão sofrer 
sanções previstas pelo 
Código de Defesa do 
Consumidor.

DIVULGAçãO/GOVERNO DO ESTADO 

DIVULGAçãO
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Teixeira é acusado de receber               
             

Rolaram milhões de dólares na maracutaia entre cartolas

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Promotores dos Es-
tados Unidos reve-
laram na segunda-

-feira (6) novos detalhes 
do suposto pagamento 
de suborno a membros 
do Comitê Executivo da 
Fifa, incluindo Ricardo 
Teixeira, em troca de vo-
tos para designar o Catar 
como sede da Copa do 
Mundo de 2022. Além 
disso, acusou um casal 
de ex-executivos da 21st 
Century Fox de fazer 
pagamentos ilegais para 
obter os direitos de trans-
missão para os torneios 
de 2018 e 2022.

Uma acusação da qual 
os selos de confidencia-
lidade foram retirados na 
segunda em um tribunal 
do Brooklyn afirma que 
Nicolás Leoz, então pre-
sidente da Conmebol, e o 
ex-presidente da CBF Ri-
cardo Teixeira, receberam 
subornos para votar no 
Catar durante a reunião 
do Comitê Executivo da 

Fifa em 2010. Os valores 
não foram revelados.

Jack Warner, de Trini-
dad e Tobago, então pre-
sidente da Concacaf, re-
cebeu US$ 5 milhões (R$ 
26,4 milhões, na cotação 
atual) em subornos, de 
acordo com a imputação. 
Ao presidente da Federa-
ção de Futebol da Gua-
temala, Rafael Salguero, 
foi prometido suborno de 
US$ 1 milhão (R$ 5,3 mi-
lhões), segundo a denún-
cia.

Leoz, que morreu em 
agosto passado, evitou a 
extradição, assim como 
Warner e Teixeira. Sal-
guero se declarou culpa-
do em 2018 por duas acu-
sações de conspiração de 
fraude eletrônica e uma 
de suborno e conspiração 
para lavagem de dinheiro.

Alejandro Burzaco, 
ex-diretor da empresa 
de publicidade argentina 
Torneos y Competencias, 
afirmou em 2017 que os 
três membros do Comitê 
Executivo da Fifa recebe-
ram propinas milionárias 
para votar no Catar, que 

superou a proposta dos 
Estados Unidos por 14a 
8.

Os ex-executivos da 
21st Century Fox Hernán 
López e Carlos Martí-
nez foram acusados nes-
ta segunda-feira de fazer 
pagamentos aos dirigen-
tes da Conmebol para 
obter informações sobre 

o leilão pelos direitos de 
transmissão de um co-
-conspirador cuja identi-
dade não foi divulgada na 
acusação.

A ESPN tinha direitos 
de transmissão nos EUA 
para as Copas do Mundo 
entre 1994 e 2014, mas 
em 2011 a Fox obteve os 
direitos para os torneios 

de 2018 e 2022. Depois 
que a competição no Ca-
tar foi transferida para 
o final do ano, quando 
possivelmente receberia 
menos atenção no país, 
a Fifa concedeu à Fox os 
direitos de 2026 sem lici-
tação.

Desde que as primei-
ras acusações envolven-

do dirigentes da Fifa fo-
ram realizadas em maio 
de 2015, houve 26 ad-
missões de culpa. O ex-
-presidente da Conmebol 
Juan Ángel Napout e o 
ex-presidente da CBF 
José María Marin foram 
condenados - o brasileiro 
foi libertado na semana 
passada.

Ex-presidente da CBF era integrante de comitê da Fifa quando houve a escolha visando a Copa de 2022 

     para votar no CatarSuBORnO SuBORnO 

Eleito Rei da Amé-
rica em 2019, prêmio 
entregue para o melhor 
jogador da Copa Liber-
tadores, Gabigol rece-
beu diversos elogios de 
uma figura importante 
do futebol sul-ameri-
cano. Se trata do para-
guaio Alejandro Do-
mínguez, presidente da 
Conmebol, que conce-
deu entrevista ao diário 
argentino Olé.

O mandatário lem-
brou do tempo em que 
jogava e citou o atacan-
te Batistuta como uma 

inspiração. Questiona-
do sobre os jogadores 
da atualidade, Domín-
guez não titubeou.

“O jogador que me 
encanta, que realmen-
te gosto, é o Gabigol. 
Eu gosto do atacante 
que tem uma chance e 
marca o gol. Ele é um 
daqueles jogadores 
que define o jogo em 
um minuto. Eu gosto 
da personalidade dele, 
como ele comemora os 
gols. Falo de coração, 
do torcedor de futebol”, 
comentou, relembran-

do ainda os dois gols 
do atacante do Flamen-
go nos minutos finais 
da decisão da última 
Libertadores.

“Eu sempre digo que 
bons jogadores jogam 
90 minutos e às vezes 
craque não joga 89 mi-
nutos, mas em um mi-
nuto resolve o jogo. 
Essa é a diferença entre 
craque e bom jogador”, 
completou.

Em 2019, Gabriel Bar-
bosa balançou as redes 
43 vezes em 59 oportuni-
dades. Nessa temporada, 

o camiseta 9 do Flamen-
go já fez 11 gols em 10 

partidas. Desses, apenas 
um foi na Liberta, na vi-

tória diante do Barcelona 
de Guayaquil.

ALExANDRE VIDAL / FLA

“Rei da América”, o artilheiro sempre esteve em alta

“vasco Solidário” arrecada 
cestas básicas para carentes
A solidariedade está 

em alta no Vasco da 
Gama. O clube lançou a 
campanha ‘Vasco Soli-
dário’ com o objetivo de 
arrecadar cestas básicas 
e produtos de limpeza e 
de higiene pessoal para a 
população da Cidade de 
Deus e da Barreira, áreas 
carentes que correm alto 
risco de contaminação 
pelo novo coronavírus 

(covid-19). As comuni-
dades são vizinhas, res-
pectivamente, ao Centro 
de Treinamento do Cruz-
maltino -  em constru-
ção, na zona oeste - e ao 
estádio de São Januário, 
em São Cristóvão, região 
central da cidade do Rio 
de Janeiro.

As doações podem ser 
feitas na sede do Cruz-
maltino, em São Cristó-

vão, de segunda à sexta-
-feira, das 9h às 16h. 
Quem for de carro, não 
precisa nem descer do 
veículo, porque há um 
funcionário para auxiliar 
na retirada dos donati-
vos. 

A campanha foi lan-
çada domingo (5), por 
meio de um vídeo nas 
redes sociais do clube, 
com a participação de 

vascaínos ilustres como 
o ator Marcos Palmei-
ras, a cantora Fernan-
da Abreu e o humorista 
Fábio Porchat, além dos 
craques da bola Phillipe 
Coutinho, Thalles Mag-
no e Leandro Castan. 
Velhos ídolos e rivais, 
como Roberto Dinami-
te e Zico, também estão 
engajados na iniciativa 
social. 

DIVULGAçãO

Thalles Magno é um dos jogadores envolvidos 
na campanha em prol dos moradores

TASSO MARCELO / AFP

Presidente da Conmebol elogia 
Gabigol: “Jogador que me encanta”
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Prefeitura de nova iguaçu dá
continuidade à higienização 

combate ao coronavírus

A Prefeitura de 
Nova Iguaçu 
está amplian-

do a limpeza dos espa-
ços públicos para evitar 
a propagação do novo 
coronavírus no muni-
cípio. Na manhã desta 
terça-feira (7), agentes 
da Superintendência de 
Vigilância Ambiental 
(Suvam), órgão ligado 
à Secretaria Municipal 
Saúde (Semus), realiza-
ram o trabalho no Calça-
dão da cidade, na Mater-

nidade Mariana Bulhões, 
no Hospital Geral de 
Nova Iguaçu (HGNI), 
nos pontos de ônibus em 
frente ao Top Shopping e 
na Praça São Jorge, loca-
lizada na Posse. 

Nesta quarta-feira 
(8), equipes da Suvam 
vão voltar às ruas. Os 
agentes vão dar pros-
seguimento com a des-
contaminação pelo Cal-
çadão de Nova Iguaçu 
a partir da Rua Otávio 
Tarquino, passar pela 
rodoviária e seguir pe-
los bairros de Santa 
Eugênia e Comendador 

Soares.
Moradora do bairro 

da Posse, a emprega-
da doméstica Estela 
Cabral, de 33 anos, 
diz que tem tomado 
medidas rigorosas de 
higiene. “Só saio de 
casa pra ir ao merca-
do, que é essencial, e 
volto logo. Acho que 
essa decisão de higie-
nizar as ruas é muito 
boa, mas só isso não 
adianta. Os moradores 
também têm que ter 
conscientização, cada 
um fazer a sua parte”, 
destaca ela. Locais públicos como o Calçadão da Amaral Peixoto foram visitados pelos agentes sanitários

A desinfecção foi à base da 
mistura com amônia e água

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Gripe prosseguirá nesta 
quarta-feira (8) em Nova 
Iguaçu. A imunização 
foi retomada ontem ter-
ça (7), após a Secretaria 
Estadual de Saúde enviar 
remessa com 25 mil do-

ses da vacina comprada 
pelo Ministério da Saú-
de.

Desde o início da ação, 
em 23 de março, mais de 
75 mil idosos e profissio-
nais da saúde, público-
-alvo desta primeira eta-
pa da vacinação, foram 

imunizados nas 50 salas 
de vacinação espalhadas 
pela cidade e também 
nos dois postos “drive 
thrus” instalados no De-
tran do bairro Botafogo e 
no Shopping Nova Igua-
çu. O atendimento acon-
tece de 8h às 17h.

vACinAçãO COnTRA gRiPE 
SEguE nESTA quARTA

Mais de 75 mil idosos já foram vacinados na cidade

RAPHAEL BITTENCOURT/PMNI

DIVULGAçãO

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Bolsonaro defende no Twitter 
uso da hidroxicloroquina 

 O presidente Jair 
Bolsonaro divulgou on-
tem em redes sociais 
uma notícia sobre a de-
fesa, por parte de mé-
dicos, da utilização da 
hidroxicloroquina em 
pacientes com o novo 
coronavírus assim que 
os primeiros sintomas 
aparecerem. Na segun-
da-feira, o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, afirmou que 
se recusou a assinar 
um decreto que estabe-
lecia o uso de hidroxi-
cloquina no tratamento 
da Covid-19. A notícia 
compartilhada pelo pre-
sidente relata o apoio 
de médicos franceses 
à utilização da subs-
tância. Bolsonaro é um 
entusiasta da utilização 
da cloroquina e da hi-
droxicloroquina, apesar 
de já ter admitido que 

elas não têm “eficiência 
cientificada comprova-
da”. No Ministério da 
Saúde, por outro lado, 
há uma resistência ao 
uso antes antes da rea-
lização de mais estudos 
sobre sua eficácia. Já foi 
autorizado, contudo, a 
utilização em pacientes 
graves, desde que sob 
orientação médica.

Na noite de segunda-
-feira, Bolsonaro já ha-
via compartilhado o tre-
cho de uma entrevista 
em que o coordenador 
do Centro de Contin-
gência de coronavírus 
no estado de São Paulo, 
David Uip, não respon-
de se utilizou a hidro-
xicloroquina para se 
curar do coronavírus. 
“O médico David Uip 
tomou, ou não, HIDRO-
xICLOROQUINA para 
se curar?”, questionou 

Bolsonaro.
Na segunda, após ter 

sido ameaçado de de-
missão, Mandetta afir-
mou que foi convidado 
a conversar no Palácio 
do Planalto com os mé-
dicos Nise Yamaguchi e 
Luciano Dias Azevedo. 

Eles defenderam que o 
ministro assinasse a li-
beração, mas o ministro 
disse que recusou e que 
aconselhou os dois es-
pecialistas a debaterem 
primeiro com os seus 
pares para depois sub-
meter ao ministério.

Na manhã desta ter-
ça, Bolsonaro ouviu 
de apoiadores pedidos 
de demissão do minis-
tro da Saúde mas não 
fez comentários sobre 
a situação do minis-

tro. Na segunda-feira, 
o ato de exoneração 
de Mandetta chegou a 
ser preparado, mas o 
presidente recuou e o 
manteve no cargo.

Bolsonaro cumpri-

mentava apoiadores, 
como faz diariamente, 
quando um deles dis-
se que Mandetta “não 
merece a confiança” 
do presidente. Bolso-
naro não comentou. 

Depois, quando saía e 
se dirigia ao seu carro, 
o presidente ouviu di-
versos gritos de “Fora 
Mandetta “, mas tam-
bém não se pronun-
ciou.

GritOs de ‘FOrA MAndettA’ nO AlvOrAdA

Presidente disse que Mandetta se recusou 
assinar decreto sobre o tratamento

governo lança 
programa de arrecadação
O governo federal lan-

çou, ontem (7), o projeto 
Arrecadação Solidária, 
para apoiar entidades sem 
fins lucrativos que atuem 
com grupos vulneráveis 
da sociedade. As doações 
podem ser realizadas por 
transferência bancária ou 
via cartão de crédito, por 
pessoas físicas e jurídi-
cas, no Brasil e no exte-
rior. O valor mínimo é R$ 
30.

“Não podemos nos 
esquecer que somos um 
povo criativo, solidário 
e que não desiste nunca. 
Estamos certo que supe-
raremos este momento 
com a união e a partici-
pação de todos. O Brasil 
não pode parar”, disse o 
ministro-chefe da Casa 
Civil, Walter Braga Net-
to, em cerimônia no Palá-
cio do Planalto.

O projeto é encabeça-
do pelo Pátria Voluntária, 
programa de incentivo ao 
voluntariado do gover-
no federal, em conjunto 
com a Fundação Banco 
do Brasil e com a cam-
panha Todos por Todos, 
que estimula o movimen-
to solidário para o en-
frentamento à pandemia 
de covid-19. As doações 
podem ser feitas na pági-
na do Todos por Todos e 
também na plataforma do 

Pátria Voluntária.
A prioridade do pro-

jeto é atender pessoas 
no grupo de risco, prin-
cipalmente os idosos, 
e demandas sociais das 
comunidades vulnerá-
veis. Um conselho será 
designado pela Casa Ci-
vil, com membros de di-
ferentes ministérios, para 
decidir sobre as regiões 
e causas cadastradas que 
receberão recursos.

O Programa Nacional 
de Incentivo ao Volunta-
riado (Pátria Voluntária) 
foi instituído pelo De-
creto nº 9906/2019, com 
a ?nalidade de promover 
o voluntariado de forma 
articulada entre governo, 
organizações da socieda-
de civil e o setor privado 
e incentivar o engajamen-
to em ações sociais. Ele é 
coordenado pela Casa Ci-
vil da Presidência da Re-
pública e conta com um 
conselho presidido pela 
primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro. A plataforma 
já conta com mais de 300 
instituições cadastradas.

As doações do Arre-
cadação Solidária serão 
gerenciados pela Funda-
ção Banco do Brasil, que 
garantirá a prestação de 
contas e fará o monitora-
mento das organizações 
sociais apoiadas.
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Dupla de assaltantes roda na Dutra
FOTOS: DIVULGAçãO/POLíCIA MILITAR 

Agentes do Proeis foram surpreendidos pelo desespero de passageiros de um 
ônibus atacado pelos criminosos. Um deles usava uma arma de brinquedo

PM prende homem que 
confessa ser ‘uber do tráfico’

Um motorista que 
confessou trabalhar 
como ‘uber do tráfico’ 
fo preso em flagrante, 
na última segunda-fei-
ra, pela Polícia Militar. 
O criminoso transpor-
tava no porta-malas do 
carro um pacote com 
meio quilo de pasta 
base de cocaína para 
Paraty, na Costa Verde 
flumiense. 

Uma equipe da UPP 
Arará/Mandela abor-
dou o motorista do Ford 
Fiesta branco próximo 
a um dos acessos à Li-
nha Amarela, na altura 
de Manguinhos, Zona 
Norte do Rio. Um agen-
te disse que ele demons-

trava “forte nervosis-
mo”. Após os policiais 
encontrarem a droga no 
veículo, o homem disse 
que estava trabalhando 

“uber do tráfico”, mas 
não quis revelar a iden-
tidade do destinatário. 
Ele tinha três anota-
ções criminais: uma por 

posse de arma de fogo 
e duas por posse e cul-
tivo de drogas. O caso 
foi registrado na 21ª DP 
(Bonsucesso). 

REPRODUçãO/ GOOGLE STREET 
VIEW

Força-tarefa fecha 
o cerco contra 

sequestros e extorsão 
de máquinas de cartão

Uma força-tarefa de 
quatro delegacias da Zona 
Oeste do Rio entrou em 
aço ação contra sequestra-
dores que usam máquinas 
de cartão para extorquir 
suas vítimas. Até o começo 
da tarde de ontem, 25 pes-
soas tinham sido presas.

Os investigadores afir-
mam que cada ataque che-
ga a render R$ 100 mil à 
quadrilha. A polícia tam-
bém trabalhaba para des-
cobrir quem são os donos 
dos microterminais de co-
brança.

Participaram da força-
-tarefa as delegacias da 
Barra da Tijuca (16ª DP); 
Taquara (32ª DP); Tanque 
(41ª DP); e Recreio (42ª 
DP). O delegado Gustavo 
Duarte, da 41ª DP (Tan-
que), em Jacarepaguá, na 
Zona Oeste, explica que a 
maioria dos suspeitos in-
vestigados veio da Cidade 
de Deus. “Eles aproveitam 
a falta de controle nessas 

máquinas e, em vez de sa-
car o dinheiro com as víti-
mas, eles extraem o quanto 
você tem de crédito”, rela-
tou.

Ainda de acordo com 
Duarte, as investigações 
começaram em outubro do 
ano passado, e que depois 
de seis meses o número 
de casos diminuiu. Porém, 
alertou para as dificulda-
des de controle da compra 
e utilização das máquinas.

A delegada Carolina 
Salomão, da 32ª DP (Ta-
quara), explicou como é 
a atuação dos criminosos. 
As vítimas, em sua maio-
ria, são abordadas quando 
sozinhas. “São intercepta-
das por outro veículo pelos 
criminosos, que acessam o 
carro da vítima e a amea-
çam com arma de fogo, 
exigindo com violência os 
cartões e as senhas. Daí, 
tentam passar diversos va-
lores em máquinas”, deta-
lhou.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Policiais militares que 
atuam no Programa Esta-
dual de Integração na Se-
gurança Pública (Proeis) 
detiveram dois suspeitos 
de assaltar um ônibus da 
Linave Transportes, na 
tarde da última segunda-
-feira, na Rodovia Pre-
sidente Dutra, altura do 
município de Mesquita. 
Os marginais, ambos de 
16 anos, usaraam um si-
mulacro de arma de fogo 
para anunciar o assalto 
e aterrorizar motorista e 
passageiros durante o tra-
jeto pela rodovia. 

De acordo com a PM, 
por volta das 1430 a guar-
nição formada pelo sar-
gento Agripino e o cabo 
Bartole seguiam em des-
locamento pela Dutra em 

direção ao 21º BPM (São 
João de Meriti) quando se 
deparou com o ônibus da 
liha 606 obstruindo uma 
arte da pista, enqanto os 
passageiros gritavam, pe-
dindo socorro e apontan-
do para dois jovens de ca-
miseta preta que corriam 
no sentido contrário da 
Via Dutra.

Os agentes consegui-
ram alcançar os margi-
nais alguns metros de-
pois do local onde estava 
parado o coletivo. Após a 
abordagem, os PMs rea-
lizaram uma revista nos 
suspeitos. Com um deles 
foi encontrado o simula-
cro de arma. Já o com-
parsa segurava uma bolsa 
contendo os objetos das 
vítimas, como cinco apa-
relhos celulares, um fone 
de ouvidos e um relógio, 
além de uma pequena 
quantia em dinheiro. 

Polícia Civil faz apreensão de 
11 mil máscaras hospitalares

Cerca de 11 mil más-
caras foram apreendidas 
por agentes da 57ª DP 
(Nilópolis), na última 
segunda-feira, duran-
te uma operação para 
reprimir o comércio 
irregular de materiais 
hospitalares e equipa-
mentos de proteção in-
dividual (EPIs) para o 
combate ao novo coro-
navírus. O material esta-
va em um carregamento 
interceptado em Niterói, 
na Região Metropolita 
do Rio. Duas pessoas 
foram detidas. 

O titular da distrital, 
delegado André Luiz 
Neves, disse que o ma-
terial seria distribuído a 

comerciantes do muni-
cípio da Região Metro-
politana e da Baixada 
Fluminense. Elas seriam 
revendidas por um pre-

ço muito acima do prati-
cado do mercado.

O material estava em-
balado em caixas, com 
a numeração dos lotes 

apagadas para dificultar 
o rastreamento dos for-
necedores. A carga não 
tinha nota fiscal de ven-
da e armazenamento. 
Os policiais chegaram 
até ela após monitorar a 
ação dos comerciantes.

Ainda segundo a 
investigação, alguns 
estabelecimentos co-
merciais estariam apro-
veitando para aumentar 
os valores dos EPIs. As 
máscaras apreendidas 
seriam vendidas por 
um preço até 10 vezes 
maior que o valor ori-
ginal. Os responsáveis 
pelo material vão res-
ponderão por crime con-
tra a economia popular.

Material estava em um carregamento 
que foi interceptado em Niterói

DIVULGAçãO / POLíCIA CIVIL

Acidente deixa um 
morto na Zona Oeste

Uma pessoa morreu 
e outras duas ficaram 
feridas em um grave 
acidente na Avenida 
Abelardo Bueno, na 
Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, na ma-
nhã de ontem. Um 
veículo preto ficou 
destruído após o mo-
torista perder o con-
trole da condução, in-
vadir a pista do BRT, 
derrubar uma árvore 

e atingir um poste de 
sinalização.

O Corpo de Bom-
beiros informou que 
uma vítima com feri-
mentos leves foi enca-
minhada ao Hospital 
Lourenço Jorge, na 
mesma região. Ou-
tra pessoa, em estado 
grave, foi socorrida 
no Hospital Miguel 
Couto, na Zona Sul do 
Rio.
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A forma de se comunicar 

com pessoas do seu 

convívio fica em destaque 

e será necessário 

discernimento para 

expor opiniões. O cenário familiar 

se apresenta caótico e pede novas 

posturas e decisões.

É preciso agir com 

discernimento em 

relação a trâmites 

comerciais. O céu pede 

atenção na forma de 

lidar com investimentos, porque o 

cenário se apresenta caótico e com 

tendências a cortes e imprevistos.

Áries

A manhã pede atenção 
com regras e situações 
que podem vir 
carregadas de exageros 
no trabalho. Uma 
pessoa importante 

para o seu desenvolvimento passa 
por desafios e é preciso dar atenção a 
sentimentos tempestuosos.

Touro

É necessário fazer 

uma análise mais 

profunda dos seus 

interesses pessoais. Os 

filhos podem passar 

por desafios relacionados a estudos. 

A rotina segue caótica e imprevistos 

podem ocorrer. Tenha atenção com 

demissões e discussões.

Gêmeos

O céu pede 

discernimento para 

tomar decisões 

em família ou que 

envolvem a moradia. 

É necessário avaliar as suas posturas 

no campo amoroso ou com os filhos. 

O céu aponta cortes, afastamentos e 

imprevistos.

Câncer

Leão

O céu alerta sobre 

desperdícios ou 

excessos financeiros. 

É preciso agir com 

sabedoria e medida para 

obter bons resultados. 

Você será levado a se comunicar com 

pessoas que se mostram arredias e 

cheias de opiniões. Tenha atenção no 

trânsito.

Virgem

É importante examinar 

as suas posturas, 

com o objetivo de 

evitar julgamentos 

precipitados. O céu 

aponta imprevistos financeiros e 

um cenário caótico. É necessário 

empregar foco e desenvolver o seu 

trabalho de uma forma independente.

Libra

É importante silenciar 

antes de julgar. O 

céu pede de você 

discernimento para 

expor o que pensa e 

sente com pessoas próximas. É preciso 

dar atenção às suas posturas, porque 

existe o desejo de cortar situações e 

tensões na família.

Escorpião

O céu pede atenção com 

desperdícios materiais 

e, com isso, será preciso 

inserir regras funcionais 

para um grupo de 

pessoas. É importante 

lidar com fatores que não estão sob seu 

controle e se comunicar de maneira 

assertiva.

Sagitário

O céu exige de você 

discernimento para 

interagir com a chefia 

ou com uma pessoa 

importante para o seu 

desenvolvimento. Um grupo de pessoas 

se mostra desmembrado, o que pode 

acentuar caos, cortes e imprevistos.

Capricórnio

É necessário interagir 

com informações 

de uma forma mais 

consciente e evitar o 

julgamento. O silêncio 

será recompensador. 

À tarde, o céu pede atenção com 

posturas que podem gerar cortes, 

afastamentos e imprevistos. O dia 

segue com urgência.

Aquário

É preciso ter sabedoria 

e ética para lidar com 

os investimentos, 

p r i n c i p a l m e n t e 

com os recursos 

compartilhados. À tarde é 

importante expressar o que pensa 

com entendimento sobre pessoas e 

situações que não estão sob o seu 

controle.

Peixes

Fique em casa. 
Por amor, por empatia. 

Não é por um, é por todos!

ATOS OFICIAIS
COnCESSÃO DE LiCEnÇA

DOM ATACAREJO S/A, torna público que recebeu da PREFEITURA DA 
CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI a Licença Municipal Prévia e de 
Instalação Nº 041/2020, com validade até 13 de janeiro de 2023, para 
operar a atividade de aprovação de projeto e construção de edificação 
comercial com finalidade de mercado atacadista com 11.539,45 m², 
Situado em Avenida Presidente Dutra lote B-1/ Centro/ São João de 
Meriti. (Processo Nº 17324/2019)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 09/2020 DE 07 DE

ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação das determinações 
do Ato da Presidência nº 08/2020, tendo em vista 
o enfrentamento emergencial decorrente do novo 
coronavírus (covid-19), e dá outras providências.

V. Exa. NELCI CESÁRIO PRAÇA, Presidente da Câma-
ra Municipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições legais e respeitando o prin-
cípio da publicidade;

R E S O L V E:

CONSIDERANDO que, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o 
estado de PANDEMIA de COVID-19; CONSIDERANDO 
a necessidade de ações de prevenção para evitar 
a ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.006, de 
27 de março de 2020 (publicado em 30/03/2020), que 
dispõe sobre a “prorrogação do prazo de quarentena, 
como medida para prevenção e enfrentamento 
emergencial de saúde pública de importância 

internacional decorrente da COVID-19 e dá outras 
providências;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.860, de 18 
de março de 2020, expedido pelo Sr. Prefeito Municipal 
de Belford Roxo, que estabelece para prevenção 
e enfrentamento emergencial de saúde pública de 
importância internacional decorrente da COVID-19 e dá 
outras providências; 
Art. 1º – Fica prorrogado por 15 (quinze) dias corridos 
as determinações do Ato da Presidência nº 08/2020, de 
23 de março de 2020, da Câmara Municipal de Belford 
Roxo/RJ, com exceção dos trabalhos administrativos, 
que funcionarão com controle de acesso de funcionários 
e a ordem do Diretor Geral  .
Art. 2º – Enquanto persistirem os problemas de saúde 
pública por conta do novo coronavírus, os vereadores 
deliberarão em caráter de urgência as proposições 
advindas do Executivo e do Legislativo que tratem do 
tema, por meio das sessões extraordinárias, nos termos 
do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do 
Município.
Art. 3º – As sessões ordinárias ficam suspensas 
durante este período, os trabalhos dos vereadores e 
sua fiscalização à administração municipal não serão 
realizados nas dependências da Câmara Municipal de 

Belford Roxo, salvo apenas nas condições elencadas 
no Art. 2º.
Art. 4º – O acesso as dependências da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, será restrito apenas aos 
funcionários e/ou prestadores de serviços autorizados 
pela Diretoria Geral.
§ 1º – Alguns setores essenciais a administração da 
Câmara Municipal funcionarão em regime diferenciado, 
sendo respeitadas as recomendações dos Órgãos de 
Saúde;
§ 2º – Fica vedada quaisquer atividades nos gabinetes 
dos vereadores, salvo apenas nas condições elencadas 
no Art. 2º.
Art. 5º – As medidas previstas neste Decreto poderão 
ser revistas a qualquer momento, consoante as 
recomendações das instituições de saúde.
Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 07 de abril de 2020

NELCI CESÁRIO PRAÇA 
Vereador Presidente da Câmara

Municipal de Belford Roxo

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 

07 DE ABRIL DE 2020. PUBLICADO EM 08/04/2020 – 
CÓD-PMBR 067.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº1296/SEMAD/2020 DE 07 DE ABRIL DE 
2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1289/SEMAD/2020 
DE 02/04/2020, Republicada em 07/04/2020.

PORTARIA Nº1297/SEMAD/2020 DE 07 DE ABRIL DE 
2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1294/SEMAD/2020 
DE 06/04/2020, publicada em 07/04/2020.

PORTARIA Nº1298/SEMAD/2020 DE 07 DE ABRIL DE 
2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSELENE SABINO 
DE SANTOS LAURINDO, do cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da Secretária Municipal de Saúde.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº1006/SEMAD/2020 DE 06/03/2020, 
publicado em 07/03/2020.
ONDE SE LÊ: CARLOS ALGUSTO DE CASTRO; 
LEIA SE: CARLOS AUGUSTO DE CASTRO FERREI-
RA.

NA PORTARIA Nº1295/SEMAD/2020 DE 06/03/2020, 
publicado em 07/03/2020.
ONDE SE LÊ: Assessor Executivo, símbolo CC-4, no 
Gabinete do Prefeito;
LEIA SE: Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na 
Secretária Municipal de Educação.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

CASA CIVIL - CC
PORTARIA N° 10/CC/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020.
Designar a contar de 21 de Fevereiro de 2020 a comis-
são de Fiscalização composta pelos servidores, Enge-

nheira Hálida Ferreira Pajeú de Andrade ,   matrícula 
n° 60/72.733 e Júlio Cesar Malta de Melo Meirelles , 
matrícula n°  60/61.804 a presidência do primeiro para 
fiscalizarem o contrato de “Obra de Construção de uma 
Creche, situada na Rua Dr. Buriche, S/N°  - Bairro Jar-
dim Glaucia - Belford Roxo/RJ”, conforme Legislação 
em vigor e contido nos autos do processo administrativo 
n° 02/00100/2017.

MERHI DAYCHOUM
Secretário Especial de Projetos Especiais

Mat. 60/67.193

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
BELFORD ROXO – FUNBEL

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 02 DE 06 DE ABRIL DE 
2020
A Presidente da Fundação de Desenvolvimento Social 
de Belford Roxo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas e regimentais;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a recente 
Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de 
Saúde / OMS no que tange ao coronavírus - Covid-19; 

Considerando o Decreto Estadual nº 47.006 de 27 de 
março de 2020, que dispõe sobre a prorrogação de 
medidas, anteriormente adotadas e estabelece novas 
medidas temporárias de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento da emergência em saúde pública de im-
portância internacional, bem como, reconhece a neces-
sidade de manutenção da situação de emergência no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando o Decreto Municipal no 4.873, de 31 de 
março de 2020, que dispõe sobre a prorrogação das 
medidas temporárias previstas no Decreto n° 4.860, de 
18 de Março de 2020, com objetivo de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento da emergência em saú-
de pública de importância 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 a lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019;

RESOLVE:
I - Este Ato prorroga as medidas temporárias previstas 
no Ato n° 01, de 18 de Março de 2020, com objetivo 
de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emer-

gência em saúde pública de importância internacional, 
decorrente do novo corona vírus, vetor da COVID-19, 
bem como reconhece a situação de emergência no 
âmbito do Município de Belford Roxo.

II - De forma excepcional, com o único objetivo de res-
guardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do corona vírus, 
(COVID-19), a Fundação de Desenvolvimento Social de 
Belford Roxo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, funciona-
rá nas seguintes condições:

III – Deverão exercer suas funções laborais, preferen-
cialmente, fora das instalações físicas do órgão de lo-
tação, em trabalho remoto regime home office - desde 
que observada a natureza da atividade, mediante a  uti-
lização de tecnologia de informação e de comunicação 
disponíveis: Trabalhadores com idade superior a 60 
anos; Trabalhadores gestantes; Trabalhadores com as 
seguintes doenças: diabéticos, problemas no coração, 
asmáticos e doentes renais.

§1 - A liberação será mediante comprovação a ser 
encaminhada para o setor de Recursos Humanos da 
FUNBEL, através do seguinte e-mail: “funbelbel@
gmail.com”.
§2 - Os demais trabalhadores que não se enquadram 
nas características acima irão desempenhar suas fun-
ções, por escala, administrada por esta Presidência.

IV – Estão suspensos os serviços da Unidade do  Posto 
conveniado do DETRAN/FUNBEL.

§1 - Aqueles que compareceram no posto e fizeram seu 
RG até dia 10 de março de 2020 e os documentos já se 
encontram disponíveis no Posto para entrega, poderá 
comparecer para retirar, observando o horário de fun-
cionamento.

V -  Estão suspensas as Atividades de atendimento 
particularizado em salas fechadas, como ASSEJUR e 
Atendimento Psicológico; Atendimento ao idoso; Aten-
dimento no Setor de Vale Social. 

§1 - O Vale Social funcionará somente para entrega dos 
passes.

VI - O expediente da Funbel será das 10h às 16h, de 
segunda-feira a sexta-feira.

Estas orientações são válidas até o dia 15 de abril de 
2020 e outros Atos poderão ser emitidos considerando 
os desdobramentos e as informações oficiais da saúde 
do Município de Belford Roxo. 

Clarice da Silva Santos
Diretor Presidente - FUNBEL
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ingredientes

Modo de preparo

Mini ABóBORAS 
REChEADAS COM 

CARnE MOíDA

 1 colher de sopa 
azeite de oliva; ½ ce-
bola picada em cubi-
nhos; 1 dente de alho 
picado; 200g de car-
ne bovina moída; Sal 
a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extra-
to de tomate; ½ maço 
de salsinha picada; 2 
abobrinhas de tronco 
redondas.

 Refogar a cebola e 
o alho no azeite de 
oliva.
Juntar a carne moída. 
Temperar com sal e 
pimenta a gosto.
Adicionar o extrato 
de tomate, em segui-
da a salsinha. Misturar 
e reservar.
Em uma panela, com 
água fervente, dispor 
as abobrinhas e dei-
xar cozinhar por 15 
minutos. A casca e 
o miolo devem ficar 
macios. Cuidar para 
não se desmancha-
rem.
Com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte 
de cima da abobri-
nha e com uma co-
lher, retirar as semen-
tes de dentro.
Rechear com a carne 
moída e servir.

ESTROgOnOFE 
DE FRAngO

500 gramas de peito 
de frango cortado 
em tirinhas 1/4 xícara 
(chá) de manteiga 1 
unidade de cebola 
picada 1 colher (so-
bremesa) de mostar-
da 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 
1 pitada de pimenta-
-do-reino 1 unidade 
de tomate sem pele 
picado 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 o frango e tem-
pere com o sal.
Mexa até o frango 
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 o 
frango macio, 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.
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ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

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

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

PEiXE COM AçAí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

Filé DE MERluZA COM 
BATATA AO FORnO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

ingredientes

Modo de preparo

CARnE DE SOl COM 
PiRãO DE quEijO

500g de filé mig-
non/ 2 colheres 
(sopa) de sal/ 2 li-
tros de água
Pirão de queijo
400g de queijo coa-
lho/ 2 xícaras (chá) 
de leite/ 1/3 xícara 
(chá) de farinha de 
mandioca/ 4 colhe-
res (sopa) de man-
teiga derretida/ 1 
colher (chá) de sal

Salgue a carne 
com o sal e deixe 
na geladeira por 1 
dia.
Leve-a ao freezer e 
deixe por 8 dias.
Para dessalgar, re-
tire-a do freezer e 
deixe descongelar 
na geladeira.
Retire-a da gela-
deira e deixe-a de 
molho em 2 litros de 
água por 30 minu-
tos.
Escorra a água e 
lave a carne, esfre-
gando-a.
Troque de água e 
deixe de molho por 
mais 30 minutos, re-
petindo o mesmo 
procedimento.
Asse a carne na 
churrasqueira ou no 
forno por 30 minu-
tos.
Regue com a man-
teiga e reserve.
Pirão de queijo

Corte o queijo em 
cubinhos e bata-
-os no liquidificador 
com o leite até for-
mar um creme ho-
mogêneo.
Em uma panela, 
leve essa mistura 
ao fogo e adicione 
a manteiga e o sal.
Acrescente a fa-
rinha de mandio-
ca aos poucos e 
cozinhe, mexendo 
sempre, até adqui-
rir consistência de 
purê.
Sirva quente com a 
carne.

ARROZ DE TACACá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

Em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
Acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.
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conselho de craque

 galinho Zico diz que neymar 
“tem de ser mais profissional”

 Ídolo conta porquê Gabigol não deu certo na Inter de Milão

Ex-jogador e ídolo do 
Flamengo, Zico foi 
manchete no jornal 

italiano “La Gazzeta dello 
Sport”, no domingo (5), 
após falar em entrevista ao 
periódico sobre o atacante 
Neymar, do PSG. O “Ga-
linho” avaliou que falta 
profissionalismo ao craque 
atual. Além disso, o ex-
-atleta ainda comentou as 
razões para Gabigol, ata-
cante agora do Rubro-Ne-
gro, não ter dado errado na 
Inter de Milão.

Aos 67 anos, Zico acre-
dita que o que falta ao atual 
camisa 10 da Seleção é a 
fascinação, como a de ou-
tros craques, pelo futebol. 
Ele revelou ter dito isso já 
ao jogador do PSG. “Gosto 

muito do Ney, o seu modo 
de jogar é incrível. Mas ele 
precisa ser mais profissio-
nal, como Ronaldo e Mes-
si, que vivem pelo futebol. 
Ney tem muitos pensamen-
tos que o distraem”, apon-
tou Zico, que ainda elogiou 
o “Garoto da Vila”:

“Eu falei para ele recen-
temente, pedi para ser mais 
profissional. Ele tem 28 
anos, ainda, e o PSG tem 
uma excelente equipe, po-
dem vencer a Champions. 
Dependerá da sua qualida-
de durante todo o torneio, 
não em só um jogo. Agora 
Ney tem mais experiência e 
maturidade”.

Ao jornal italiano, o “Rei 
da Gávea” também falou 
sobre dois atletas que en-
volvem o Flamengo: Gabi-
gol e Lucas Paquetá. Zico 
disse que o que faltou ao 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

atacante foi “tempo” para 
entenderem melhor seu es-
tilo de jogo. 

“Antes nós íamos jogar 
lá, mais maduros. Para os 

atacantes, atuar na Itália é 
duro. E se um clube te cha-
ma ainda jovem, tem que 
te conhecer muito bem. A 
Inter não deu tempo de en-

tender o Gabriel, que tipo 
de jogo o favorecia, como 
usá-lo melhor. Além disso, 
Ronaldo Fenômeno, que 
explodiu com 18 anos, tem 

Declaração da lenda rubro-negra foi publicada pelo jornal
 La Gazzeta dello Sport no último domingo

um e apenas um.
Na carona da entrevis-

ta, Zicão demonstrou pre-
ocupação com o futebol 
do ex-Fla, Lucas Paquetá. 
“Lamento muito, porque 
ele tem qualidade, é fortís-
simo. É preciso dar tempo 
para ele adaptar-se ao fute-
bol italiano, a uma equipe 
que mudou tanto na parte 
técnica quanto no planeja-
mento. Com 22 anos, não 
pode resolver tudo no Mi-
lan. Ele é um meia, ótimo 
para dar passagem ao (Ra-
fael) Leão, tem visão de 
jogo. Na ponta, ou de 10, 
ele deve estar perto da área 
porque tem bom chute, 
mas nunca na defesa. Mas, 
no Brasil, ninguém chega à 
Seleção por amizade com 
o treinador”, completou o 
Galinho de Quintino. (Fon-
te: Yahoo Esportes)

 DIVULGAçãO

Simpático, Marcellus Almeida não pre-
cisa fazer esforço para conquistar to-
dos a sua volta. O jovem da cidade 

de Desterro, na Paraíba, é a personificação 
do bom cárater, da pessoa do bem e, acima 
de tudo, da humildade. Com tantas qualida-
des, ele ainda reúne outra: é um cozinheiro 
de mão cheia. Não há quem não consi-
ga sentir-se atraído por seu alto astral. 
Os amigos mais próximos dizem que 
é coisa de Deus. E é por isso que 
hoje eles se reúnem em 
torno de Marcellus que 
comemora mais um 
ano de vida, ao lado 
também dos familia-
res. Parabéns, querido! É o que de-
sejamos pra você, além de paz, saúde 
e prosperidade. De seus amigos.

Marcellus é pura simpatia!
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SEgunDO CADERnO

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

BOlO DE CEnOuRA 
FOFinhO

MASSA:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) 
de óleo/3 ovos/1/2 xíca-
ra (chá) de amido de mi-
lho MAIZENA®/1 e 1/2 xí-
cara (chá) de farinha de 
trigo/1 colher (sopa) de 
fermento em pó/1 xícara 
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de cho-
colate ao leite derretido 
(ainda quente)/1/2 xíca-
ra (chá) de creme de 
leite

Modo de preparo

Preaqueça o forno em 
temperatura média 
(180°C)
Unte e enfarinhe uma for-
ma de furo central média 
(20 cm de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidifica-
dor, coloque a cenoura, 
o óleo e os ovos, e bata 
até ficar homogêneo
Em uma tigela, peneire 
o amido de milho MAIZE-
NA®, a farinha de trigo, o 
fermento e o açúcar, jun-
te a mistura de cenoura 
reservada, e mexa com 
o auxílio de uma espátu-
la até que vire uma mas-
sa uniforme
Disponha a massa na for-
ma reservada e leve ao 
forno por 35 minutos, ou 
até que um palito, depois 
de espetado na massa, 
saia limpo
Retire do forno e deixe 
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe 
por toda a superfície do 
bolo e sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 
cm de diâmetro)

ingredientes

Modo de preparo

WAFFlE CláSSiCO

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) de 
açúcar/2 colheres (chá) 
de fermento em pó/1/2 co-
lher (chá) de sal/2 colheres 
amido de milho/3 ovos ba-
tidos/4 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal derreti-
da/1 e 3/4 de xícara (chá) 
de leite/1 colher (sopa) de 
essência de baunilha

Peneire em um recipien-
te a farinha de trigo, o 
açúcar, o amido, o fer-
mento e o sal
Reserve
Em outro recipiente 
misture os ovos batidos 
com o leite, a manteiga 
derretida e a essência 
de baunilha
Despeje sobre a mistu-
ra de farinha e rapida-
mente incorpore os in-
gredientes
Aqueça o aparelho 
para Waffles
Coloque uma concha 
rasa de massa e espa-
lhe até cobrir o molde 
do aparelho, feche a 
tampa e deixe assar até 
a massa ficar bem dou-
rada
Retire com espátulas de 
silicone
Sirva com mel, frutas ou 
geleia
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

Aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
Regue com o shoyu 
e o saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
Refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
Aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
Em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºC 190 ºC), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

500 gramas de fei-
jão preto2 cebola 
picadas2 dentes de 
alho4 colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo 
de legumes2 cenoura 
picadas500 gramas 
de abóbora japonesa 
picada1 chuchu300 
gramas de mandioca 
(aipim ou macaxeira) 
cozida• repolho pica-
do a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Cozinhe o feijão. Re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
Acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, 
a mandioca, o caldo 
de legumes, o shoyu 
e o louro. Cozinhe por 
10 minutos.
Devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. Ferva 
até as folhas estarem 
ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

lASAnhA 
vEgETARiAnA

FEijOADA 
vEgETARiAnA

Modo de preparo
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jOElhO DE PORCO nA 
CERvEjA

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

SOPA DE ESPinAFRE

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.
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ingredientes

Modo de preparo

ROlO DE CARnE 
REChEADO COM 

ESPinAFRE E quEijO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SAlADA 
MulTiCOR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.


