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vira crente
e passa a

dar conselhos
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BPChoque acaba com a marra 
de gerente de boca de fumo 

em favela de Duque de Caxias

Morreu cheio 
de tiro na cara 
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Atacante do Fla
doará camisa para 
ajudar instituições
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Homem é executado à luz do dia e Delegacia de Homicídios busca ima-
gens de câmeras e testemunhas para identificar assassino. 

7

12

PM condenado por 
chacina usava 

celular na prisão
7

Brasil já tem mais 
de 200 mortos 

pelo coronavírus
3

Meriti segue 
com vacina para 

idosos contra gripe
4

dEnunciAdO cuRvA dA dOEnçA cAMPAnhA

Xipoca do 
tráfico vai 
pro saco 

Traficante atirou contra os policiais militares e levou a pior 

Programa Jovem
Aprendiz tem 

inscrições abertas
4

homicídio prende
miliciana na Zona

Oeste do Rio
7

cORREiOS AtRáS dAS gRAdES

pandemia da Covid-19

nova iguaçu em estado de calamidade
Prefeito Rogério Lisboa decreta medida para conter avanço do novo coronavírus. Município 

registrou até ontem sete casos. Outras cidades da Baixada também têm pacientes infectados. 
3

Monstro 
que matou 

namorada é 
enjaulado 

Matheus Moreira Soares 
confessou que depois cor-
tou o corpo em pedaços e 
queimou. Justiça o liber-
tou, mas determinou pri-
são para o assassino.

7

Quarentena no RJ reduz 
média de tiroteios por dia

7
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Em tempos de 
quarentena forçada 
pela pandemia do 
vírus chinês (corona-
virus) a atriz Juliana 
Lima (Palhaça Be-
terraba) e sua filha 
e herdeira artística, 
Ana Júlia (Palhaci-
nha Juju), também 
entraram na onda das 
lives para espantar o 
tédio no Facebook. 
Sábado (28/03), as 
duas papearam com 
convidados e brinca-
ram bastante na rede 
social. “Foi divertido 
e uma experiência 
nova para mim e a 
Juju. Pela boa reper-
cussão, deveremos 
manter a live perio-
dicamente”, disse Ju-
liana.

Beterraba 
e Juju 

agradam 
no Face

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Nesta quarta, primeiro de abril, 

o abraço verdadeiro e especial vai 
para o ator e diretor, Celso Moscia-
ro, de Nilópolis. Uma das referên-
cias da arte na Baixada, Mosciaro 
foi um dos destaques da cultura iguaçuana nas décadas 
de 70 e 80. O Teatro Arcádia foi um dos palcos de seu 
trabalho, representando ou dirigindo. Aquele Abraço, 

Resenha Cultural
Hora

Sambistas de B. Roxo gravam música sobre a pandemia

Em quarEntEna

•jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

FOTOS: divULgAçãO 

“No Bloco 7 mora 
uma figura que se diz 
pastor e que não se cansa 
de aconselhar pessoas a 
seguir sua igreja. ‘irmão, 
ande correto. Se entrega 
e serás salvo’”, costuma 
dizer o Affonso, com ar 

de profeta.
Casado, sem filhos, 

Affonso, um ex-cerve-
jeiro do Pombal, se en-
tregou e um ano depois 
estava com sua igreja 
funcionando perto do 
conjunto. 

Ex-cervejeiro vira crente 
e aconselha moradores

Nandinho prossegue: 
“O melhor da história 
vem agora. Affonso 
foi descoberto man-
dando ver numa irmã 
atrás da igreja, mas não 
viu quem o flagrou. O 
irmão de religião do 
‘Afonsinho’, apelido 
mundano do pastor, 
não aguentou a cocei-
ra na língua e passou a 
contar no pé do ouvido 

das ovelhas. Logo, en-
tre os irmãos, Affonso 
ganhou a alcunha de 
‘Pastor Papa-irmãs’. 
Como se nada tivesse 
acontecido, as reuni-
ões seguem normais no 
templo”. “Uma coisa é 
certa: as irmãs ficaram 
curiosas ao descobri-
rem as peripécias do 
líder religioso”, com-
pleta Nandinho.  

‘Pastor Papa-irmãs’ é 
flagrado mandando ver

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.comArtistas se unem em 
‘lives’ contra o tédio 

Para não cair no té-
dio que o hiato das 
atividades artísti-

cas provoca nos músi-
cos, cantores, produtores 
e demais ativistas cultu-
rais, alguns resolveram 
partir para lives em con-

junto no Facebook e ins-
tagram, principalmente, 
e têm encontrado alívio 
para suas angústias de fi-
car parado, em casa, sob 
a quarentena preventiva 
de combate ao Corona-
vírus. “Esta pandemia ti-
rou todo mundo das ruas 
e dos palcos. Não estou 
aguentando mais esta 

inércia”, disse o músi-
co, cantor e escritor, Edu 
dias, de São João de Me-
riti. “Estou realizando li-
ves com colegas e convi-
do a todos para somarem 
nesta minha ação”, pos-
tou vitor Affonso, cantor 
de Belford Roxo, no gru-
po Resenha Cultural & 
Cia, no WhatsApp.

Edu topou o convite 
e ambos marcaram uma 
performance juntos no 
instagram. O músico, 
cantor, compositor e es-
critor, vinícius Henri-
que, de Nova iguaçu, se 
juntou à dupla e coisas 
boas vão sair dessa união 
nos próximos dias. É só 
conferir.

No momento em que 
o mundo sofre com a ter-
rível pandemia do novo 
coronavírus, mal que já 
tirou milhares de vidas, 
vários exemplos de so-
lidariedade e união têm 
emocionado e motivado, 
não só o país, como o 
mundo. Celebridades da 
Tv, música e esporte se 
destacam através de bons 
exemplos como apresen-
tações gratuitas e doações 
de produtos e dinheiro. 
Mostram que, com serie-
dade, trabalho sério, pre-
venção e acima de tudo 
fé em Deus é possível 
superar a COvid-19. Em 
Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense, nasceu um 
movimento musical que 
está emocionando a to-
dos. Músicos e cantores 
acabam de gravar vídeo 
com música que promete 
ser um hino na luta contra 
a ameaça do coronavírus. 
Composta por Anderson 
Chumbinho e Ailton San-

tos, a canção “Coronavi-
rus - deus é a Solução” 
transmite mensagem de 
fé, esperança e conclama 
a união de todos em torno 
da prevenção e a busca de 
dias melhores. Em tem-

pos de medo e incertezas, 
a arte, mais uma vez, faz 
sua parte. O vídeo você 
confere na página da Re-
senha Cultural https://
web.facebook.com/Rese-
nhaArteCultura.
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sitiva, Anjinho, Kinho Raízes, Sapatinho, Wendel  
100% e Ligeiro. 

composiTores: Chumbinho e Aílton San-
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Banjo e cavaco: Talles
viola: Eduardo de Paula
Edição: RgON

vinícius henrique vitor affonso edu Dias

Músicos, cantores e produtores querem fugir da inércia 

O Pombal Chifre de Ouro é um poço de casos e 
causos interessantes. O colaborador aqui do SOM-
BRA, Nandinho Boquinha de veludo, liderança gay 
na cidade mais famosa da Baixada e sede do Pombal, 
trouxe história atraente para nossos leitores.

Mais uma do Pombal chifre de Ouro
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Mundo pode ter vacina para 
o coronavírus em meses

•jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

PanDEmIa

divULgAçãO/Tv gLOBO

nova iguaçu decreta 
estado de calamidade

O município já registrou sete casos da doença. Prefeito disse que população, no entanto, não
 precisa ficar preocupada: “Vamos seguir na nossa rotina do isolamento, que é importantíssimo’’

Nova iguaçu 
já registrou 7 
casos do novo 

coronavírus até ontem, 
quando o prefeito Ro-
gério Lisboa decretou 
estado de calamida-
de. O município, que 
está adotando algumas 
medidas restritivas, já 
estava em situação de 
emergência. 

Lisboa, no entanto, 
disse que a popula-
ção não precisa ficar 
preocupada. “vamos 
seguir na nossa rotina 
do isolamento, que é 
importantíssimo. E pra 
gente decretar estado 
de calamidade, a gen-
te precisa de dois pré-
-requisitos: um é estar 
em estado de contágio 
comunitário, que está 
no Brasil inteiro, e a 
gente ter ocupado mais 
de 80% dos leitos, o 
que acontece aqui em 
Nova iguaçu”.

Ele agradeceu a co-
laboração dos morado-
res que têm seguido as 
orientações dos órgãos 
de saúde, permanecen-
do em casa. “Com isso 
a gente tenta achatar 
essa curva de cresci-
mento. E a gente já 
percebe que vem ga-
nhando essa luta com o 
achatamento da curva. 
E nós vamos vencer 
essa batalha, se Deus 
quiser”.

número de leitos 
ampliado 

O prefeito enfati-
zou que o número de 
leitos será ampliado 
no Hospital geral de 
Nova iguaçu (HgNi), 
na Posse, e no hospital 
de campanha que será 
construído. 

“Estamos amplian-
do [o Hospital da Pos-
se] com contêineres, 
que é mais rápido, na 
espera do hospital de 
campanha que vai ter 
aqui em Nova iguaçu. 
É o hospital de cam-
panha do Aeroclube. A 
gente aguarda e até o 
final de abril, nós tere-
mos mais 100 leitos do 
hospital de campanha. 
E no Hospital da Posse 
estamos construindo 
mais 40 leitos”, disse 
o prefeito.

 outra cidades
Em São João de 

Meriti, há 1 caso con-
firmado, segundo o 
boletim da Secretaria 
Estadual de Saúde, 
mas a prefeitura do 
município já confir-
mou outros 2 casos. 
Além desses, há mais 
88 casos investigados. 
As pessoas estão em 
isolamento domiciliar. 
Também em São João 
de Meriti, 25 casos fo-
ram descartados.

Em Queimados, o 
primeiro caso de Co-
vid-19 foi confirmado 
pela Secretaria Muni-

cipal de Saúde. A pa-
ciente é uma mulher 
de 27 anos que testou 
positivo para a doen-
ça no último domingo 
(29). Trata-se de uma 
enfermeira que está em 
isolamento domiciliar. 
Outros casos suspeitos 
também estão sendo 
analisados pela prefei-
tura.

Em Duque de Ca-
xias, segundo o bole-
tim atualizado na úl-
tima segunda-feira, o 

município já contabili-
za 5 casos confirmados 
e 168 suspeitos.

Em Belford Roxo há 
2 casos confirmados, 
em Seropédica, 1, e em 
guapimirim, 1.

Já em Magé, não há 
nenhum caso confirma-
do até o momento, mas 
29 casos suspeitos es-
tão sendo monitorados. 
As pessoas receberam 
orientações para per-
manecerem em casa.

o que é coronaví-
rus?

Coronavírus é o 
nome de uma grande 
família de vírus que 
tem uma estrutura em 
formato de coroa, co-
nhecida desde 1960. 
Eles causam infecções 
respiratórias e já pro-
vocaram outras doen-
ças, como a Síndrome 
Respiratória Aguda 
grave (Sars) e a Sín-
drome Respiratória do 
Oriente Médio (Mers).

A doença causada 
pelo novo coronaví-
rus recebeu o nome 
de Covid-19. Ela foi 
descoberta no final de 
dezembro de 2019, na 
China. A primeira mor-
te foi registrada em 9 
de janeiro. A preven-
ção contra a transmis-
são do novo corona-
vírus exige cuidados 
simples no dia a dia, 
como a forma correta 
de lavar as mãos, es-
pirrar e tossir.

4.579 para 5.717. O re-
sultado de novas 1.138 
pessoas infectadas em 
um dia foi mais que o 
dobro do maior regis-
trado até agora, de 502 

novos casos no dia 27 
de março.

Os estados com mais 
casos são São Paulo 
(2.339), Rio de Janei-
ro (708), Ceará (390), 

distrito Federal (332) e 
Minas gerais (275). A 
menor incidência está 
em estados da Região 
Norte, como Rondô-
nia (8), Amapá (10), 
Tocantins (11) e Ro-
raima (16).  

O índice de letali-
dade, que estava abai-
xo de 2% no final de 
semana, atingiu 3,5% 
no balanço de ontem, 
o mesmo do registra-
do na última segunda-
-feira. O governo di-
vulgou os dados sobre 
o avanço da Covid-19, 
em coletiva de im-
prensa. Participaram 
o ministro-chefe da 
Casa Civil, Walter 
Braga Netto; da Eco-
nomia, Paulo guedes; 
da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta; e da 
Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro. 
Fonte Agência Brasil.

MARCELLO CASAL JRAgêNCiA BRASiL

Receita libera entrada 
de 500 mil testes em 

tempo recorde
Por meio da simplifi-

cação de procedimentos 
implementada após a 
disseminação da pan-
demia do novo corona-
vírus, a Receita Federal 
liberou, em tempo re-
corde, 500 mil kits de 
testes de detecção rápi-
da para a Covid-19. Em 
68 minutos, a alfândega 
do Aeroporto de Cum-
bica, em guarulhos 
(SP), desembaraçou o 
primeiro lote de testes 
importados da China.

Transportada pela 
companhia aérea Emi-
rates, a carga pesava 6 
toneladas e chegou ao 
Brasil no fim da tarde da 
última segunda-feira. A 
liberação acelerada en-
volveu uma articulação 
entre a Receita Fede-
ral, a Agência Nacional 

de vigilância Sanitária 
(Anvisa), o Ministério 
da Saúde, a concessio-
nária gruAirport (que 
opera o Aeroporto de 
Cumbica) e a compa-
nhia aérea.

O desembaraço cor-
responde à liberação 
da entrada de merca-
dorias no país após a 
comprovação da regu-
laridade da carga. Este 
foi o primeiro de cinco 
lotes de kits que serão 
importados da China, 
por meio do aeroporto 
de guarulhos, ao longo 
dos próximos 30 dias, 
totalizando 5 milhões 
de testes. No último 
sábado, o Ministério 
da Saúde anunciou que 
pretende ampliar para 
10 milhões a aquisição 
de testes rápidos.

 prefeito rogério lisboa diz que município já estava em situação emergencial 

O número de mor-
tes em razão do novo 
coronavírus chegou a 
201, ontem, confor-
me nova atualização 
divulgada pelo Minis-
tério da Saúde (foto). 
O resultado marca um 
aumento 26% em re-
lação a ontem, quan-
do foram registrados 
159.

As mortes ocorre-
ram em São Paulo 
(136), Rio de Janeiro 
(23), Ceará (7), Per-
nambuco (6), Piauí 
(4), Rio grande do 
Sul (4), Paraná (3), 
Amazonas (3), distri-
to Federal (3), Minas 
gerais (2), Bahia (2), 
Santa Catarina (2), 
Alagoas (1), Mara-
nhão (1), goiás (1), 
Rondônia (1) e Rio 
grande do Norte (1).  

Já os casos con-
firmados saíram de 

País tem 201 óbitos por covid-19 
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Confira a matéria completa no site elizeupires.com

O padre Luiz Cesar Moraes, de itajubá, Minas 
gerais, se divertiu com sua própria gafe e encantou 
a internet ao fazer a transmissão de uma benção on-
-line em sua página no Facebook, no domingo (29).

isso porque, ao longo de toda a gravação, os fil-
tros divertidos da rede social apareciam enquanto 
ele fazia a prece.

Ao publicar o vídeo no Facebook, ele pediu des-
culpas pelos efeitos e disse que “deus quer tam-
bém um pouco de alegria.”

Padre faz transmissão de benção
 on-line e vira meme com filtros 
divertidos: ‘Acionei sem querer’

Contrariando o posi-
cionamento do presiden-
te Jair Bolsonaro e seus 
asseclas, que defendem 
o fim do isolamento so-
cial como forma de dar 
mais fôlego a economia 

que se arrasta na lama 
da pandemia, a direto-
ra da Organização Pan-
-Americana de Saúde 
(Opas), Carissa Etienne, 
declarou que a Covid-19 
é grave e que os países 

das Américas precisam 
fazer tudo o que estiver 
ao alcance para mitigar o 
impacto da doença.

“O melhor momento 
para fazer isso é agora, 
antes que os hospitais e 

os profissionais de saú-
de fiquem sobrecarrega-
dos.” O pronunciamen-
to foi feito na Opas, em 
Washington, nos Estados 
Unidos, e foi transmitido 
pela internet. 

na contramão do governo Bolsonaro

REPROdUçãO/Tv ALERJ 

Com dois casos confirmados, 
Rio das Ostras demora 20 dias 

para implantar centro de 
triagem para casos suspeitos

 de coronavírus

 “A semana começou 
com novidades em Rio 
das Ostras. Na manhã 
desta segunda-feira, dia 
30, foi realizada a abertu-
ra do Centro de Triagem 
do Coronavírus, situado 
no Centro de Saúde Ex-
tensão do Bosque. Essa 
é mais uma estratégia do 
município de prevenção 
e enfrentamento ao Co-
vid-19.” diz o primeiro 
parágrafo de um release 
encaminhado à impren-

sa pela Prefeitura de Rio 
das Ostras, destacan-
do as ações do prefeito 
Marcelino Borba, que 
estaria de parabéns se 
não tivesse levado 20 
dias para tomar tal pro-
vidência, uma vez que 
não a estrutura física da 
unidade médica do bair-
ro Extensão do Bosque 
– local escolhido – já faz 
parte da rede há anos, 
assim como os profissio-
nais necessários.

divULgAçãO/gOvERNO dO ESTAdO 

geral

Segundo dia de vacinação 
contra a gripe em Meriti

camPanha

Elizeu
Pires

WWW.ELiZEuPiRES.cOM

Os cinco pontos de atendimento à população continuam
 recebendo aqueles que precisam se vacinar

antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

 israel - Jerusalém, começou a 
testar um protótipo de vacina para 
Covid-19 em roedores em seu la-

boratório bioquímico de defesa, disse uma 
fonte na última terça-feira.

O número de mortes por causa da 
Covid-19 nos Estados Unidos ultra-
passou, nesta terça-feira (31) o da 

China, segundo a universidade americana 
Johns Hopkins.

O Serviço de Aten-
dimento Móvel de 
Urgência (SAMU 
192) na cidade do Rio 
de Janeiro passou a 
ser responsabilidade 
da Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES). A 
SES assumiu a gestão 
operacional. 

A partir desta quarta 
a doação de sangue pas-
sará a atender condomí-
nios do Rio de Janeiro. 
A estratégia, que leva o 
nome de “Hemorio em 
Casa”, tem como objeti-
vo facilitar a participa-
ção dos doadores que se 
encontram em período 
de isolamento social. 

SAMu 

hEMORiO

 A Junta Comercial 
do Rio, órgão vinculado 
à Secretaria de desen-
volvimento Econômico, 
Energia e Relações in-
ternacionais, será pio-
neira no país no uso de 
uma ferramenta que vai 
facilitar ainda mais o 
processo de abertura de 
empresas.

A Supervia implantou 
novas medidas visando 
reduzir as aglomerações 
em estações e composi-
ções do sistema. O iní-
cio do horário de pico 
da manhã, que ocorria 
às 6h, será antecipado 
para as 5h nos ramais de 
Japeri, Santa Cruz e Sa-
racuruna.

JucERJA

SuPERviA

diREtO AO POntO

No segundo dia 
de vacinação 
contra a gri-

pe, a Prefeitura de São 
João de Meriti segue 
imunizando pessoas a 
partir de 60 anos e pro-
fissionais da área de 
saúde. Ontem, os cinco 
pontos de atendimento 
à população continuam 
recebendo aqueles que 
precisam se vacinar. 
Ontem mais de 6.200 
doses foram aplicadas 
e na semana passada 
esse número passou de 
17 mil.

O prefeito João Fer-
reira Neto, o dr. João, 
lembra que a vacina-
ção vai até o dia 23 de 
maio e que até a última 

segunda-feira, 3 mil 
idosos cadastrados nos 
Programas Melhor em 
Casa e Saúde da Fa-
mília já receberam as 
doses em suas residên-
cias.

A Prefeitura de São 
João de Meriti, em par-
ceria com o governo do 
Estado, incluiu o posto 
de vistoria do Detran 
de Meriti como pon-
to de vacinação Drive 
Thru, onde as pessoas 
entram com seus carros 
na linha de atendimen-
to e recebem a vacina-
ção sem precisar des-
cer do veículo, além de 
imunizar também quem 
chega a pé. isso é mais 
uma medida de segu-
rança para a população 
e os profissionais, evi-
tando a aglomeração de 

pessoas neste momento 
de surto de coronavírus.

A secretária de Saúde 
do município, Marcia 
Lucas, reforça que a va-
cina é contra a gripe e 

não contra a covid-19, 
isso porque ainda não 
existe vacina contra o 
novo coronavírus.

As doses estão sendo 
aplicadas todos os dias, 

das 10h às 14h, nos se-
guintes pontos: detran 
- drive-Thru (em fren-
te ao Shopping gran-
de Rio); vila Olímpica 
(Rua Milton, s/n); Cen-

tro Cultural Meritiense 
(Rua Panamense, s/n); 
Colégio Progressão (Av. 
do Comércio, 40); e 
Clube do Fazenda (Av. 
Pernambucana, 2011)

os cinco pontos de atendimento seguem recebendo quem precisam se vacinar

Jovem Aprendiz abre inscrições
Os Correios abriram 

ontem as inscrições 
para o Programa Jovem 
Aprendiz. São 4.462 va-
gas, mais a formação de 
cadastro reserva, dispo-
níveis em todo o territó-
rio nacional. Para parti-

cipar, é preciso ter entre 
14 e 22 anos de idade 
completos; cursar, no 
mínimo, o 6º (sexto) ano 
do Ensino Fundamental; 
estar matriculado e fre-
quentando a escola, além 
de não ter sido contrata-

do anteriormente como 
jovem aprendiz dos Cor-
reios e/ou ter mantido 
vínculo empregatício 
com a empresa, dentre 
outros requisitos.

Os jovens seleciona-
dos terão uma jornada 

semanal de 20 horas, 
receberão o salário mí-
nimo-hora no valor de 
R$ 490,83, além de vale-
-transporte, vale-refeição 
ou alimentação e unifor-
me. do total das vagas, 
10% serão destinadas 

aos candidatos na con-
dição de pessoa com de-
ficiência e 20% aos que 
se declararem negros e 
pardos.

durante a vigência 
do contrato especial de 
aprendizagem, o Jovem 

Aprendiz conciliará a 
fase teórica dos cursos 
de Assistente Adminis-
trativo e de Assistente de 
Logística, em entidade 
qualificada na formação 
técnico-profissional, e a 
fase prática nos Correios. 



Hora5 quarta-feira, 01 de abril de 2020 quarta-feira, 01 de abril de 2020

tuDo Em casa 

 Moreira explica opção pela 
dupla Ramon e Lopes no futebol

A solução ‘caseira’ foi a melhor encontrada pela diretoria

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

nOvO técnicO AgRAdEcE SOnhO REALiZAdO

ex-meia, ramon foi ídolo do clube nos anos 90 e fez parte do grupo 

campeão da libertadores em 1998
 antonio lopes retorna ao clube ao qual deu títulos importantes

Segundo o vice de 
futebol do vasco, 
José Luiz Moreira, 

os dois foram escolhidos 
para comandar o dia a dia 
da equipe de São Janu-
ário. A solução ‘caseira’ 
foi a melhor encontrada 

pela diretoria para mudar 
os rumos da equipe em 
2020. Ramon chega para 
substituir Abel Braga, que 
deixou o cargo há duas se-
manas.

Ramon foi ídolo do 
clube nos anos 90 e fez 
parte do grupo campeão 
da Libertadores em 1998. 
Encerrou a carreira de jo-
gador em 2013 e no mes-

mo ano estreou como au-
xiliar no Joinville (SC). 
Como treinador, trabalhou 
na equipe catarinense em 
2016, no Anápolis (gO) e 
no Tombense (Mg).

No ano passado, Ramon 
passou a fazer parte da co-
missão técnica permanen-
te do vasco como auxiliar. 
Tem 47 anos e é mineiro 
de Contagem.

Para dar suporte a Ra-
mon Menezes, o vasco 
trouxe de volta um velho 
conhecido. O ex-treinador 
Antônio Lopes, com di-
versas passagens por São 
Januário, está de volta.

Antônio Lopes, 78, trei-
nou o vasco em diversas 
oportunidades. Coinci-
dentemente, ele era o co-
mandante na campanha da 

Libertadores em 1998. O 
ex-delegado deixou a bei-
ra dos gramados em 2014 
e passou a atuar como di-
rigente. Teve trabalhos de 
destaque no Athlético Pa-
ranaense e Botafogo. “O 
Ramon é um menino que 
estava merecendo uma 
oportunidade. Conhece o 
elenco. A gente visualizou 
isso, então foi uma grande 

oportunidade para ele”, 
afirmou José Luiz Moreira 
à Rádio Tupi.

“Quanto ao Lopes, vai 
dar ao Ramon uma susten-
tação bastante interessan-
te. E a retaguarda do Ra-
mon vai ficar forte. Uma 
pessoa experiente. Uma 
pessoa que também tem 
uma ligação com o vas-
co”, completou.

Através de suas re-
des sociais, Ramon 
Menezes se manifestou 
e agradeceu a oportu-
nidade e confiança do 
clube. Ele destacou sua 
identificação com o 

vasco da gama e pro-
meteu empenho na bei-
ra do gramado.

“Hoje realizo o sonho 
de ser efetivado treina-
dor do Clube de Regatas 
vasco da gama. É com 

muita honra que aceito 
essa missão de contri-
buir mais ainda com o 
clube que sempre me 
acolheu tão bem, onde 
conquistei quase tudo 
como jogador, que me 

formou como homem 
e que sem dúvidas tem 
uma das torcidas mais 
apaixonadas do mundo.

Agradeço ao presi-
dente Alexandre Cam-
pello e a todos os di-

retores pelo voto de 
confiança no meu traba-
lho. vamos juntos colo-
car o nosso gigANTE 
vasco da gama no topo 
novamente!”

A torcida vascaína 

pode ter certeza que 
verá ali na beira do 
campo o mesmo Ra-
mon que sempre deu a 
vida por eles dentro das 
quatro linhas” – postou 
Ramon.

Flamengo ainda tem carência nas duas laterais este ano 
O Flamengo tem o elen-

co mais forte e valioso do 
Brasil no momento. Cam-
peão Brasileiro e da Liber-
tadores em 2019, o clube 
contratou reforços para 
esta temporada e está ainda 
mais poderoso. Entretanto, 
para alcançar seus objeti-
vos em 2020, o clube pre-
cisa resolver carência nas 
laterais.

Michael, Pedro e Pedro 
Rocha chegaram para dar 
mais opções a Jorge Jesus 
no setor ofensivo. Thia-
go Maia foi uma adição 
de qualidade para o meio 
campo. Ele se tornou fun-

damental nas primeiras ro-
dadas da Libertadores com 
a suspensão de Willian 
Arão.

Todos estes reforços te-
riam lugar certo entre os 
titulares em qualquer ou-
tro clube brasileiro. Eles 
permitiram ao treinador 
contar com alternativas de 
alto padrão no banco de re-
servas.

Para o setor defensivo, o 
Flamengo contratou gus-
tavo Henrique e Léo Perei-
ra. Os dois, entretanto, che-
garam para suprir as perdas 
de Pablo Marí e Rhodolfo, 
que deixaram o clube.

O setor mais carente do 
elenco rubro-negro são as 
laterais. O elenco profis-
sional do Flamengo tem 
33 jogadores: 4 goleiros, 6 
zagueiros, 4 laterais (dois 
pra cada lado), 5 primeiros 
volantes, 5 meias e 9 ata-
cantes.

Rafinha e Filipe Luís são 
titulares absolutos do lado 
direito e esquerdo, respec-
tivamente. Porém, ambos 
completarão 35 anos no 
segundo semestre e o rit-
mo dos jogos têm um peso 
diferente. A dupla não tem 
condições de enfrentar jo-
gos quarta e domingo em 

sequência. durante o ano 
passado, Rodinei, na direi-
ta, e Renê, na esquerda, fo-
ram utilizados regularmen-
te para poupar os titulares.

Rodinei foi empresta-
do ao internacional e João 
Lucas passou a ser a única 
opção do treinador. Mesma 
situação de Renê na es-
querda. Se precisar de uma 
terceira opção, Jesus terá 
que procurar na base ou 
improvisar.

Para uma equipe com 
as ambições do Flamengo, 
isso é pouco. A meta de 
conquistar o tri da Liber-
tadores e tentar novamen-

te o título mundial pode 
depender da solução deste 
problema. Oficialmente, o 
clube não divulga nenhu-
ma negociação nesse mo-
mento. O presidente Ro-
dolfo Landim, entretanto, 
garante que o Flamengo 
não está parado.

“O processo de identifi-
cação de jogadores para o 
plantel do Flamengo é um 
processo contínuo. Hoje a 
gente tem uma área dentro 
do Flamengo, que é o De-
partamento de Scouting, 
que é muito bem estrutu-
rada” disse em entrevista à 
Fox Sports.

“A gente tem ali um gru-
po que está sempre ava-
liando não só o que está 
acontecendo dentro do 
Flamengo. As áreas onde 
eventualmente a gente 
pode precisar de reforços. 
Como olhando pra fora, 
buscando todas as opor-
tunidades de mercado que 
possam atender, dentro de 
uma relação de custo bene-
fício”, completou.

Landim ressaltou ainda 
o nível de exigência de Jor-
ge Jesus. Segundo o man-
datário, o Mister está sem-
pre buscando as melhores 
soluções para o clube.

Jesus é insaCiável, diz presidente
“O Jorge Jesus é insa-

ciável. Ele é um técnico 
que está sempre buscan-
do o melhor possível para 
o Flamengo. Em relação 

ao lateral direito, o fato 
dele ser extremamente 
detalhista, ele sempre 
busca melhorar as solu-
ções para o clube como 

um todo. E a lateral-di-
reita não é uma exceção”, 
concluiu.

Com a parada devido 
à pandemia do corona-

vírus, a diretoria ganhou 
mais tempo para procurar 
soluções. Mas assim que 
os jogadores retornarem, 
a maratona de jogos não 

vai tardar. Se não há ain-
da uma data para a bola 
voltar a rolar, uma coisa 
é certa, o calendário será 
apertado. Além dos Es-

taduais para terminar, o 
Fla terá a sequência da 
Libertadores, Campeo-
nato Brasileiro e Copa do 
Brasil.



Hora6 quarta-feira, 01 de abril de 2020 quarta-feira, 01 de abril de 2020geral

saÚDE

O acompanhamento é diário e separado por bairro

A Prefeitura de Mes-
quita deu dois pas-
sos importantes 

no combate ao novo co-
ronavírus na cidade. Além 
de inaugurar um polo de 
atendimento exclusivo 
para Covid-19 em Santa 
Terezinha, no dia 23 de 
março, o município tam-
bém tem agora um painel 
digital sobre coronavírus, 
que pode ser acessado 
pela internet e funciona 
como um boletim epide-
miológico. Ali, entram 
diariamente os casos sus-
peitos e os descartados 
por laboratório ou clini-
camente. Por enquanto, 
Mesquita ainda não tem 
nenhum caso confirmado 
de Covid-19. Caso acon-
teça, a informação será 
incluída no painel digital 

sobre coronavírus em se-
guida. O acesso é pelo en-
dereço http://coronavirus.
mesquita.rj.gov.br.

“Esse acompanhamen-
to diário e separado por 
bairro facilita bastante a 
leitura dos profissionais 
de saúde sobre a situação 
em cada área da cidade. 
Além disso, é uma forma 
também de mostrar para 
toda a população e para as 
mídias esse monitoramen-
to. Nosso foco sempre foi 
na transparência e não se-
ria agora que mudaríamos 
isso”, diz Jorge Miranda, 
prefeito de Mesquita.

O painel digital sobre 
coronavírus, além de di-
vidir os casos por bairros, 
também cria gráficos para 
o município de Mesquita. 
A partir deles, será pos-
sível analisar a curva de 
infecções por coronaví-
rus na cidade e avaliar se 

elas estão avançando ou 
diminuindo. No entanto, 
convém reforçar que, até 
o momento, não há con-
firmação de casos da Co-
vid-19 em Mesquita.

Polo de atendimento 
exclusivo para Covid-19 
em Mesquita funciona 
diariamente, das 8h às 20h

O município de Mes-
quita abriu no dia 23 de 
março um polo de aten-
dimento exclusivo para 
Covid-19. O espaço, loca-
lizado na Avenida União 
525, no bairro Santa Te-
rezinha, está pronto para 
receber pacientes com 
sintomas do novo coro-
navírus, para diagnóstico 
e encaminhamento ao tra-
tamento adequado. O fun-
cionamento é diário, das 
8h às 20h.

“Temos profissionais 
preparados para receber 
essas pessoas em toda 

Painel digital sobre o covid-19 
mostra a situação em Mesquita

ALETHEA LiMA/PMM

a nossa rede municipal. 
Nesse polo, no entanto, os 
esforços são unicamente 
para auxiliar quem apre-
senta sintomas e precisa 
de um diagnóstico clíni-
co. Tudo aqui foi plane-
jado especificamente para 
isso”, frisa o prefeito Jor-
ge Miranda.

O polo de atendimento 
exclusivo para Covid-19 
é fruto de uma parceria 
que a Prefeitura de Mes-
quita mantém com a Fio-
cruz. Entre outras ativi-
dades, ela já trouxe para 
Mesquita, por exemplo, o 
Programa de Residência 
Multiprofissional em Saú-
de da Família. Agora, com 
esse novo polo, a intenção 
é combater o avanço da 
Covid-19 em Mesquita e 
na Baixada Fluminense, 
de forma geral, já que se 
trata de uma região com 
bastante deslocamento 

intermunicipal. Para isso, 
os profissionais atuam no 
espaço realizam uma tria-
gem para avaliar se é ne-
cessária a internação do 
paciente ou se, em casos 
leves, a pessoa pode ser 
liberada para manter a 
quarentena de 14 dias em 
casa.

“Essa é uma estratégia 
que já foi realizada pelo 
Ministério da Saúde na 
época da H1N1 e também 
para a dengue. Um bom 
planejamento das prefei-
turas municipais e das se-
cretarias estaduais pode 
ajudar bastante o SUS 
nesse momento”, avalia 
daniel Soranz, professor e 
pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz, que acom-
panhou o treinamento dos 
profissionais do polo e o 
início das atividades.

O atendimento é feito 
por uma equipe com 10 

profissionais de saúde, 
incluindo médicos, enfer-
meiros e técnicos de en-
fermagem. Eles já foram 
preparados para o diag-
nóstico clínico dos pa-
cientes. E, em caso de ne-
cessidade, encaminhar os 
casos mais delicados para 
a UPA de Edson Passos ou 
um hospital estadual.

“Nós mesmos faremos 
esse encaminhamento, le-
vando os pacientes às uni-
dades para testes ou até 
mesmo internação. Nos 
casos de sintomas mais 
leves, colhemos os da-
dos desses pacientes para 
que, enquanto estejam em 
quarentena, se protegendo 
e evitando o contágio de 
outras pessoas, possamos 
monitorá-los via telefone 
e internet”, explica dr. 
Emerson Trindade, secre-
tário municipal de Saúde 
de Mesquita.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Prefeitura de nova iguaçu 
higieniza espaços públicos
Depois de fazer a des-

contaminação dos am-
bientes externos das 
unidades de saúde do 
município, a Prefeitura 
de Nova iguaçu ampliou 
o trabalho de reforço da 
higienização a pontos da 
cidade onde há maior cir-
culação de pessoas. Na 
terça-feira (31), agentes 
da Superintendência de 
vigilância Ambiental 
(Suvam), órgão ligado 
à Secretaria Municipal 
Saúde (Semus), realiza-
ram o serviço em passa-
relas, pontos de ônibus, 
praças, estação de trem 
e no terminal rodoviário, 
pulverizando hipoclori-
to (mistura de água com 
água sanitária) em corri-
mãos, paredes e arredo-

res como forma de com-
bater a disseminação da 
Covid-19.

Agentes da Suvam co-
meçaram a higienização 
por passarelas do Cen-
tro, passando pelo Bura-
co do getúlio, pontos de 
ônibus, Praça da Liber-
dade, estação de trem e 
o terminal rodoviário de 
Nova iguaçu. No período 
da tarde, o trabalho foi 
reforçado nas principais 
emergências do municí-
pio, como as Upas de Co-
mendador Soares, Austin, 
Botafogo e Cabuçu – es-
tas duas administradas 
pelo estado –, a Unidade 
24h de vila de Cava e o 
Hospital geral de Nova 
iguaçu. O serviço segue 
ao longo da semana, e se 

tornou uma ação rotinei-
ra da Prefeitura, que vai 
percorrer a cidade para 
garantir a limpeza e des-
contaminação dos espa-
ços públicos. “Na última 
semana iniciamos esse 
trabalho de descontami-
nação nos arredores de 
nossas unidades de saú-
de e decidimos ampliar o 
serviço aos espaços pú-
blicos, como passarelas, 
estações de trem e ro-
doviária, que são locais 
com maior fluxo de pes-
soas. vamos percorrer o 
município com este tra-
balho de higienização, 
que faz parte de uma sé-
rie de medidas que esta-
mos adotando para com-
bater a disseminação do 
coronavírus”, destaca o 

prefeito Rogerio Lisboa.
Para reforçar a lim-

peza e descontamina-
ção da área externa das 
unidades de saúde de 
Nova iguaçu, a Empresa 
Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlurb) está 
realizando a lavagem 
do chão da área exter-
na do Hospital geral de 
Nova iguaçu, Materni-
dade Municipal Maria-
na Bulhões e das Upas, 
municipais e estaduais, 
também utilizando pro-
duto a base de hipoclo-
rito. A ação foi intensi-
ficada na última semana 
e acontece diariamente, 
inclusive aos finais de 
semana, para combater a 
propagação da Covid-19 
na cidade.

CUIDADORA DE 
IDOSOS

Ofereço meus ser-
viços de CUidA-
dORA dE idOSOS. 
Tenho experiência 
profissional na área 
e também como 
babá e auxiliar de 
serviços gerais. dis-

ponibilidade para 
trabalhar em qual-
quer horário. Meu 
nome é ilma Apa-
recida Ferreira. Os 
interessados podem 
ligar para o telefone 
(21) 992624172.

 Qualquer pessoa pode monitorar casos suspeitos e descartados, divididos por bairros
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antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

traficante morre na 
troca de tiros com a PM

Um suspeito de 
envolvimento 
com o tráfico 

de drogas em uma co-
munidade de Duque de 
Caxias morreu durante 
confronto com agentes 
da Polícia Militar. Co-
nhecido apenas como 
Xipoca, o homem não 
teve a identidade di-
vulgada.

De acordo com as 
primeiras informa-
ções, agentes do Ba-
talhão de Polícia de 
Choque (BPChoque) 
realizavam uma in-
cursão na comunida-
de do Lixão quando 
se depararam com um 
grupo de criminosos 
armados. O bando ati-

rou contra os policiais, 
qiue revidaram. No 
confronto, Xipoca foi 
atingido. O comparsas 
conseguiram fugir. 

Levado pelos agen-
tes para o Hospital 
Moacyr Rodrigues do 
Carmo, ele não resis-
tiu aos ferimentos. de 
acordo com a polícia, 
ele era gerente geral da 
Mangueirinha. A PM 
informou que vai se-
guir com as operações 
para combater o tráfico 
de entrorpecentes nas 
comunidades flumi-
nenses. 

 morTo em 
são Gonçalo

A Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, 
São gonçalo e itabo-
raí (dHNSgi) inves-

Xipoca foi morto em confronto na comunidade do lixão , em caxias 

REPROdUçãO/REdES SOCiAiS

Conhecido como Xipoca, era gerente geral da comunidade Mangueirinha. 
Ele e comparsas entraram em confronto com agentes do BPChoque

tigam o assassinato de 
homem ocorrido na 
última segunda-feira. 

Sem ter a identificação 
divulgada, a vítima foi 
atingida por diversos 

disparos de arma de 
fogo e morreu numa 
das do bairro Anaia, 

em São gonçalo, Re-
gião Metropolitana do 
Rio.

Preso assassino 
confesso de 

companheira 
O plantão do Tribu-

nal de Justiça aceitou a 
denúncia do Ministério 
Público do Rio contra 
Matheus Moreira Soares. 
Ele confessou ter mata-
do, esquartejado e quei-
mado o corpo da com-
panheira, desirré Silva 
Campos, de 23 anos, em 
itaperuna, no interior do 
estado.

O assassino havia sido 
colocado em liberdade 
durante a audiência de 
custódia, realizada no 
último sábado. Matheus 
teve a prisão temporária 
pelo prazo de 30 dias de-
cretada pela Justiça. de 
acordo com a Secretaria 
de Administração Peni-
tenciária (Seap), o acu-
sado, que havia deixado 

a cadeia na tarde desta 
segunda-feira, já está de 
volta ao sistema. 

Matheus, que trabalha-
ria como açougueiro, foi 
encontrado em casa na 
última sexta-feira e, na 
delegacia, confessou o 
crime dizendo que matou 
Desiree após uma discus-
são entre os dois. Além 
disso, o criminoso rela-
tou que esquartejou os 
membros da vítima para 
facilitar a retirada do 
corpo da casa e os jogou 
na localidade conhecida 
como Estrada do Avaí, 
próximo ao bairro Cehab, 
zona rural de itaperuna. 
Ele disse também que 
queimou partes do corpo 
da companheira para a 
polícia não identificá-los.

PM condenado por chacina no Rio é
 denunciado por uso de celular na prisão 

Condenado a 52 anos 
de prisão pela participa-
ção na chacina de Costa 
Barros, na Zona Norte 
do Rio, quando cinco 
jovens foram mortos, 
em novembro de 2015, 
o soldado Antônio Car-
los gonçalves Filho, vai 
responder por mais um 
crime. O preso foi fla-
grado com um celular 
dentro da cela em feve-
reiro de 2017. 

O Ministério Público 
do Rio (MPRJ) fez a de-
núncia após as escutas 
telefônicas confirma-
rem que era o soldado 
condenado que usava o 
aparelho e ela foi acei-
ta pela juíza Ana Paula 
Monte Figueiredo Pena 
Barros, da Auditoria 
Militar do Tribunal de 
Justiça do Rio (TJRJ), 
no dia 31 de janeiro.

No processo de recep-
tação no qual o acusado 
foi denunciado respon-
dem outros dois poli-
ciais militares expulsos 
da corporação e um ofi-
cial da PM, todos flagra-
dos com celulares em 
suas celas: o major Sér-
gio Ferreira de Oliveira, 
condenado por integrar 
uma quadrilha de PMs 
que fraudava contratos 
do Fundo de Saúde da 
corporação (Fuspom).

O ex-PM Flávio 
Fernandes Franco foi 
condenado por ter ex-
torquido um turista no 
Aterro do Flamengo, e o 
também expulso Felipe 
Lessa de Oliveira tem 
uma condenação pelo 
sequestro de um comer-
ciante no Complexo da 
Maré. 

Chacina de Costa 

Barros
Em 28 de novembro 

de 2015, Carlos Edu-
ardo da Silva de Sou-
za, 16, Roberto Silva 
de Souza, 16, Cleiton 
Corrêa de Souza, 18, 
Wilton Esteves Domin-
gues Junior, 20, e Wes-
ley Castro Rodrigues, 
25, foram mortos den-
tro de um Pálio branco 

atingido por 111 tiros 
disparados por policiais 
militares. O carro (foto) 
dos jovens foi fuzilado 
quando passava pela 
Estrada João Paulo, em 
Costa Barros. Os poli-
ciais chegaram a dizer 
que trocaram tiros com 
os jovens, mas a perícia 
descartou a versão dos 
agentes.

REPROdUçãO

Tiroteio: Rio teve queda de 
11% durante a quarentena
A Região Metropoli-

tana do Rio teve queda 
de 11% na média de ti-
roteios por dia durante 
a quarentena por conta 
do novo coronavírus, de 
acordo com a plataforma 
Fogo Cruzado. O grande 
Rio teve 239 tiroteios no 
período de isolamento 
(14 e 31 de março), con-
tando com uma média de 
13 tiros por dia. Ao todo, 
51 pessoas foram balea-
das, 20 delas morreram.

Ainda de acordo com 
a plataforma, houve uma 

queda de 11% em com-
paração com a média de 
tiros por dia durante o 
período pré-quarentena 
(1 e 13 de março): foram 
193 tiroteios que deixa-
ram 32 mortos e 55 fe-
ridos, registrando uma 
média de 15 tiroteios por 
dia.

Além disso, o Fogo 
Cruzado disse que foi re-
gistrado 432 tiroteios na 
Região Metropolitana. 
Ao todo, 138 pessoas fo-
ram baleadas este mês e, 
destas, 52 morreram. 

Miliciana é agarrada pela dhc
Alice Santiago de Sou-

za (foto), de 21 anos, foi 
presa em flagrante, on-
tem, na comunidade da 
Muzema, na Zona Oeste, 
apontada como integran-
te de um grupo de mili-
cianos. A prisão foi feita 
por agentes da Delegacia 
de Homicídios da Capi-
tal (dHC). Ela foi encon-
trada em casa. 

De acordo com os 
agentes, a organização 
criminosa que a mulher 
faz parte é responsável 
por homicídios, extor-
sões e violências contra 

moradores da região que 
descumprem as suas de-
terminações. Com a ela 
foram apreendidos ma-
teriais relacionados aos 
crimes praticados, como 
anotações de cobrança e 
cadernos de contabilida-
de do grupo.

- REPROdUçãO/REdES SOCiAiS 

Covid-19: MP-RJ recomenda 
ações para PM e Polícia Civil

Por recomendação 
do Ministério Pu-
blico do Rio, as se-
cretarias de Polícias 
Civil e Militar vão 
adotar medidas que 
protejam seus poli-
ciais durante a pan-
demia da Covid-19. 
Foi pedido ainda aos 
secretários Rogério 
Figueredo, da PM, 
e Marcus vinícius 
Braga, da Polícia Ci-
vil, que enviem uma 
resposta oficial em 
até 48 horas.

Nos documentos, 
o grupo de Atuação 
Especializada em Se-
gurança Publica (ga-
esp) alerta para ins-
talações insalubres 
para policiais mili-
tares, principalmente 
em UPPs, além do 
uso de equipamen-
tos compartilhados, 
a falta de produtos 
como sabão para os 
PMs e também a fal-
ta de informações so-
bre agentes infecta-
dos com a Covid-19.
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O governador Wil-
son Witzel anun-
ciou novos inves-

timentos em hospitais e 
equipamentos para agili-
zar o atendimento a pa-
cientes de Covid-19. Entre 
as ações, estão a monta-
gem de oito hospitais de 
campanha no estado, com 
1,8 mil leitos no total. A 
previsão é que as unidades 
sejam inauguradas até o 
dia 30 de abril.

“Os hospitais de cam-
panha serão instalados 
no Maracanã, Jacare-
paguá, Leblon, Caxias, 
São gonçalo, Campos, 
Casimiro de Abreu e no 
Complexo de gericinó. 
Cada hospital contará 
com 200 leitos”, afir-
mou Witzel, durante en-
trevista coletiva.

prorrogou 
medidas 

Witzel prorrogou na 
última segunda-feira, 
por mais 15 dias, as me-
didas de prevenção e 
enfrentamento à propa-
gação do novo corona-
vírus.  O decreto 47.006 
reconhece a necessidade 
de manutenção da situ-

ação de emergência no 
estado do Rio. Segun-
do Witzel, o isolamento 
social ainda é a melhor 
estratégia para evitar o 
aumento no número de 
casos da doença no es-
tado.

“Quero pedir que a 
população fluminense 
fique em casa e que ob-
serve rigorosamente as 
orientações do governo 
estadual. Não acreditem 
em qualquer outra in-
formação que não seja 
pautada em critérios 
técnicos e científicos 
sob pena de termos um 
agravamento desta cri-
se”, frisou o governador.

Nova avaliação da 
curva de contágio será 
realizada no dia 4 de 
abril pela equipe técni-
ca da Secretaria de Saú-
de antes da decisão de 
flexibilizar as medidas 
estabelecidas. “Após a 
avaliação vamos veri-
ficar se haverá algum 
tipo de flexibilização, 
mas sempre pautados na 
questão técnica da saú-
de e jamais observando 
interesses econômi-
cos. A economia é uma 
preocupação sim, mas 
jamais vamos virar as 
costas aos que mais pre-

cisam neste momento. 
Não há outra forma de 
conter o vírus que não 
seja pelo isolamento so-
cial. Este é um momen-
to de união”, disse.

outras ações 
anunciadas

A partir desta segun-
da-feira (30/3), o SAMU 
192 ganhou o reforço 
de mais 112 veículos, 
sendo 35 Unidades de 
Suporte Avançado (as 
USAs, também conhe-
cidas como “UTis mó-
veis”), 47 Unidades de 
Suporte Básico (USBs) 
e 30 motolâncias. O ob-
jetivo é reforçar o aten-
dimento emergencial à 
população nos próximos 
seis meses. O investi-

mento chega a R$ 166,5 
milhões.

O governo do Estado 
também abriu novos lei-
tos esta semana no Hos-
pital Universitário Pe-
dro Ernesto (100 novos 
leitos). Outros 75 serão 
inaugurados no Hospi-
tal Estadual Anchieta, 
no Caju, nos próximos 
dias. Além disso, a se-
cretaria de Saúde, vai 
adquirir, ainda esta se-
mana, mais de 700 mil 
testes rápidos que serão 
disponibilizados priori-
tariamente a profissio-
nais da saúde, da segu-
rança pública, pacientes 
graves sob suspeita de 
corona, além de óbitos 
em investigação.

“Não vamos permitir 

que os policiais milita-
res que não morreram 
no combate à violência 
morram agora pelo ví-
rus”, afirmou.

Na próxima semana, 
o governo do Estado 
entregará ainda 42 am-
bulâncias a municípios 
fluminenses. A frota vai 
permitir a transferên-
cia de infectados para 
hospitais de referência, 
localizados em vários 
pontos do Estado do 
Rio de Janeiro, no com-
bate à doença.  O con-
trato prevê, ao todo, 229 
ambulâncias e 93 vans.

O secretário de Saú-
de, Edmar Santos, re-
forçou o pedido do go-
vernador: “Não estamos 
decidindo (que a po-

pulação fique em casa) 
por achismo, mas por 
bases fundamentadas. 
Temos quatro grupos 
de pesquisa integrados 
conosco acompanhando 
tempo a tempo os casos 
de novo coronavírus. A 
tendência hoje é que a 
curva no Rio de Janeiro, 
em uma análise inicial, 
caminhe para uma tra-
jetória mais horizontal 
de modo que, dentro de 
duas semanas, ela ve-
nha a encontrar a curva 
da Coreia do Sul. Esse é 
um sinal de alento, mas 
não podemos relaxar. 
isso mostra a importân-
cia do isolamento so-
cial”, disse o secretário 
de Saúde, Edmar San-
tos.

divULgAçãO/gOvERNO dO ESTAdO 

Estado terá oito hospitais 
de campanha, diz Witzel

EnfrEntamEnto Da PanDEmIa 

•antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com
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EuA ultrapassa a china em número de mortes por covid-19 
esTaDos UniDos - O 

número de mortes por cau-
sa da Covid-19 nos Estados 
Unidos ultrapassou o da 
China, segundo informou 
ontem a universidade ame-
ricana Johns Hopkins. O 
país registrou 3.416 contra 
3.309 do país oriental. Tam-
bém houve mortes em Hong 
Kong e Taiwan, onde 4 e 5 

pessoas faleceram, respecti-
vamente.

A Covid-19, a doença 
causada pelo novo corona-
vírus, foi iniciada na cidade 
de Wuhan, que fica na pro-
víncia de Hubei, na China. 
O país foi o primeiro foco 
do surto, que depois se es-
palhou pelo mundo e se tor-
nou uma pandemia. A popu-

lação de Wuhan, o primeiro 
epicentro da doença, ficou 
mais de dois meses em con-
finamento severo e, recente-
mente, recebeu autorização 
para começar a sair.

Com a reabertura gradual 
de Wuhan, seus habitantes 
tiveram a primeira oportuni-
dade de enterrar seus mortos 
e de respirar, após a experi-

ência que a cidade está vi-
vendo.

A região dos EUA onde 
há mais mortes é a cidade 
de Nova York, a maior do 
país. Lá, 932 pessoas morre-
ram por causa da Covid-19. 
O número de casos nos 
EUA aumentou em mais de 
20.000 confirmados na últi-
ma segunda-feira, sobrecar-

regando hospitais que estão 
ficando sem médicos, enfer-
meiros, equipamentos médi-
cos e utensílios de proteção.

O país pretende cons-
truir centenas de hospitais 
temporários para aliviar a 
pressão sobre os centros 
médicos que lidam com o 
aumento de pacientes com 
coronavírus.

A previsão é que as unidades sejam inauguradas até o dia 30 de abril. Governador anunciou novos 
investimentos em hospitais e equipamentos para agilizar o atendimento a pacientes de Covid-19

O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia (SAMU 192) na ci-
dade do Rio de Janeiro 
passou a ser responsabi-
lidade da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) 
desde a última segunda-
-feira. A SES assumiu 
a gestão operacional do 
serviço e vai atuar no 
atendimento emergencial 
da população em parceria 
com o Corpo de Bombei-
ros. 

A mudança atende a 
uma determinação do 
Tribunal de Contas do 
Estado (TCE). Neste mo-
mento, o serviço deixa de 
ser administrado exclusi-
vamente pelo Corpo de 
Bombeiros, que, no en-
tanto, continuará ceden-
do instalações de quartéis 
de todas as regiões da ci-
dade, onde ficarão os ve-

ículos e as equipes médi-
cas que prestarão socorro 
a quem fizer o chamado 
pelo telefone. 

A população fluminen-
se seguirá contando com 
o atendimento do Corpo 
de Bombeiros em ocor-
rências como colisão, ca-
potagem, queda de moto, 
atropelamentos e tantas 
outras situações de so-
corro e salvamento. 

UTis móveis 
O SAMU 192 vai ope-

rar com 112 veículos, 
sendo 35 Unidades de 
Suporte Avançado (as 
USAs, também conhe-
cidas como ‘UTis mó-
veis’), 47 Unidades de 
Suporte Básico (USBs) e 
30 motolâncias. Enquan-
to as ambulâncias de Su-
porte Básico contarão 
com um motorista e um 

técnico de enfermagem, 
as de Suporte Avançado 
terão um condutor, um 
médico e um enfermeiro, 
e serão equipadas com 
ventilador mecânico, 
bomba de infusão, car-
dioversor desfibrilador, 
entre outros equipamen-
tos para salvar vidas. 

Queremos cobrir toda a 
capital com a maior rapi-
dez possível. As motolân-
cias, por exemplo, serão 
acionadas para atender 
vítimas de ataques cardí-
acos. No trânsito do Rio 
de Janeiro, elas chegarão 
para prestar socorro num 
tempo mais curto do que 
chegariam as ambulân-
cias. Trabalhamos para 
salvar vidas”, explicou o 
secretário da pasta, Ed-
mar Santos.

O quadro de funcioná-
rios da empresa contra-

tada contará com 2.170 
plantões médicos nas 
UTis móveis, 620 plan-
tões de médicos regula-
dores, 449 técnicos de 
enfermagem, 245 enfer-
meiros, 410 condutores, 
30 rádio-operadores e 77 

técnicos auxiliares de re-
gulação médica.

O Serviço de Aten-
dimento Móvel de Ur-
gência é um sistema de 
atendimento médico bra-
sileiro, utilizado em ca-
sos de emergência. É um 

programa do Ministério 
da Saúde que, até então, 
era gerenciado na cidade 
do Rio de Janeiro pelo 
Corpo de Bombeiros. 
Nas demais cidades do 
Brasil, o serviço é geren-
ciado pelas prefeituras.

SAúdE ASSuME OPERAçãO dO SAMu 192 nA cAPitAL

Governador Wilson Witzel durante anúncio de novas ações contra a covid-19

divULgAçãO
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Desde a última 
quinta-feira, a 
equipe do se-

tor de imunização da 
Secretaria Municipal 
de Saúde estará percor-
rendo os bairros para 
vacinar os idosos de ita-
tiaia contra a influenza 
(H1N1). Os idosos e os 
trabalhadores da saúde 
são o público-alvo nes-
ta atual fase da campa-
nha que foi antecipada 
pelo Ministério da Saú-
de com a finalidade de 
prevenir a gripe e  auxi-
liar os profissionais de 
saúde a descartarem as 
influenzas na triagem e 
acelerarem o diagnósti-
co para a Novo Corona-
vírus (Covid 19) .

De acordo com a co-
ordenadora do Setor 
de imunização, Andréa 
Millen, o município se-
guirá as recomendações 
da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) e ado-

tará um calendário de 
vacinação, dividido por 
faixa etárias, o que aju-
dará a não gerar aglo-
merações que possam 
ser favoráveis a disse-
minação do Covid-19.

“A equipe de vacina-
ção passará nos diversos 
bairros da cidade para 
vacinar os idosos.Não 
vamos entrar de casa 
em casa,porque nesse 
momento é importante 
que priorizemos a va-
cinação em locais aber-
tos e arejados,mas es-
taremos em todas ruas 
para vacinar os idosos.
vale lembrar também 
que haverá postos de 
vacinação no sistema 
drive thru que ficarão 
localizados em frente  a 
Policlínica Municipal, 
no Centro, em frente a 
Unidade de Estratégia 
da Família do Campo 
Alegre i,no Campo Ale-
gre e outra em frente a 
Unidade de Estratégia 
da Família de Penedo”, 
explicou

calendário até 
28 de março 

De acordo com o ca-
lendário até o dia 28 de 
março, a imunização 
contra o influenza será 
voltada para pessoas 
com 80 anos ou mais; 
de 30 de março a 03 
de abril será destinada 

para  idosos com ida-
des entre 70 e 79 anos; 
já do dia 06 de abril a 
14 de abril, receberão a 
dose da vacina pessoas 
na faixa etária entre  60 
e 69 anos. A partir do 
dia 15 de abril a dose 
da vacina volta a ser 
aplicada em todos os 

cidadãos com 60 anos 
ou mais.

Para receber a dose 
da vacina é necessário 
apresentar a carteira de 
vacinação, como refor-
ça Andrea Millem. “So-
licitamos a todos os ido-
sos que no momento da 
vacinação apresentem 

o cartão  dos anos ante-
riores, pois dessa forma 
a vacina será aplicada 
e logo em seguida re-
gistrada no cartão, sem 
a necessidade de fazer 
outro na hora e com isso 
ganharemos tempo para 
vacinar mais pessoas”, 
explicou.

itatiaia irá vacinar idosos 
por faixa etária nos bairros

PrEvEnção 

antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Campanha acontece em todo município. Os trabalhadores da saúde são o público-alvo 
nesta atual fase da campanha que foi antecipada pelo Ministério da Saúde 

Além dos idosos, a atu-
al fase da campanha de 
vacinação também con-
templa os profissionais 
de saúde, que serão va-

cinados nas unidades de 
saúde. 

A campanha nacional 
acontecerá até o dia 22 
de maio. O público-alvo 

completo terá ainda ges-
tantes, professores, pro-
fissionais de forças de 
segurança e salvamento, 
puérperas (mulheres com 

até 45 dias após o parto) 
e crianças com idade en-
tre seis meses e 5 anos, 
11 meses e 29 dias e in-
divíduos com idade entre 

55 e 59 anos, além dos 
moradores com doenças 
crônicas

Conforme recomen-
dação do Ministério da 

Saúde,  estão suspensas 
as vacinas de rotina para 
crianças ou adultos em 
todas as unidades de saú-
de, até o dia 15 de abril.

Até O diA 22 dE MAiO 

secretaria de saúde quer atingir meta com maior a campanha 

covid-19: Angra ganha 
unidade de referência 

Na última sexta-feira, 
o prefeito inaugurou ofi-
cialmente o Centro de 
Referência Covid-19, 
unidade de saúde voltada 
exclusivamente ao futuro 
tratamento de casos mais 
graves do coronavírus em 
Angra dos Reis. instalado 
na Santa Casa, o centro, 
que foi aberto à população 
ontem (30), às 18h, conta 
com 100 leitos de CTi, 
sendo 60 para tratamen-
to semi-intensivo e 40 de 
tratamento intensivo. des-
ses, 40 já estão prontos, 
sendo que outros 10 foram 
entregues no sábado (28) 
e os outros 50 serão mon-
tados ao longo da semana. 
Mais de 200 profissionais 
estão atuando no local 
que, apesar de já ter toda 
a estrutura física pron-
ta, ainda aguarda alguns 
equipamentos que estão 
chegando.

“Estamos preparando 
100 leitos de CTi, com 
todos os equipamentos 
comprados por uma par-
ceria entre o governo do 
estado e a Prefeitura de 
Angra. Tomamos essa 

decisão porque eu não 
poderia esperar ter o pro-
blema para depois correr 
atrás. O governador do 
estado e o secretário es-
tadual de Saúde foram 
muito solícitos, fazendo 
esse convênio conosco”, 
explica o prefeito, antes 
de continuar. “Toda a 
referência do coronaví-
rus será na Santa Casa. 
Já temos a metade dos 
leitos prontos, com res-
piradores e todos os equi-
pamentos necessários 
a atender às pessoas no 
CTi. A obra civil acaba 
hoje, mas vamos continu-
ar trabalhando por mais 

dois dias, porque alguns 
itens ainda vão ser entre-
gues”. 

resposta à pandemia 
Para oferecer uma res-

posta exemplar à pan-
demia, o trabalho de 
prevenção em Angra 
continua com as medidas 
restritivas para aglomera-
ções. Além disso, um ga-
binete de Crise foi criado 
pelo prefeito, juntando 
secretários e demais pro-
fissionais de diversas áre-
as, no intuito de oferecer 
um forte planejamento 
estratégico e de execu-
ção.

divULgAçãO/PMi
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santa casa já com 40 leitos de cTi prontos para receber pacientes

Barra Mansa higieniza 
pontos de ônibus e praças
O Saae-BM (Servi-

ço Autônomo de Água 
e Esgoto) adotou como 
rotina as lavagens e de-
sinfecção de locais, que 
mesmo diante da pan-
demia do novo corona-
vírus, ainda mantém um 
fluxo expressivo de pes-
soas, como é o caso dos 
pontos de ônibus.

Apesar do isolamen-
to domiciliar algumas 
categorias, de serviços 
considerados essências, 
como a saúde, farmácia, 
supermercados e os pró-
prios motoristas dos co-
letivos, continuam atu-
ando profissionalmente, 
de maneira estratégica 
a fim de evitar a propa-

gação do vírus. Assim, 
equipes da autarquia, em 
sistema de plantão, têm 
feito a higienização des-
sas áreas.

No último sábado, a 
limpeza ocorreu na Pra-
ça das Nações Unidas e 
na Ponte Ataulfo Pinto 

dos Reis, no bairro Ano 
Bom. Ontem (30), o pro-
cedimento foi realizado 
nos pontos de ônibus e 
na praça da vista Alegre, 
se estendendo na sequ-
ência para os terminais 
da Rua José Melchiades, 
na vila Nova.

divULgAçãO/PMBM

Funcionáriodo saer realiza lavagem e desinfecção de locais

Porto Real reduz carga horária 
A Secretaria Munici-

pal de Obras e Serviços 
Públicos, respeitando as 
orientações do Ministério 
da Saúde, reduziu a carga 
horária dos trabalhadores 
que realizam os serviços 
de limpeza urbana (capi-
na, roçada e retirada de 
entulhos). Com a medida, 

o serviço passa a ser reali-
zado das 6h às 12h. 

Além disso, também 
foram dispensados os tra-
balhadores com mais de 
60 anos ou que tenham al-
guma comorbidade como: 
diabetes, hipertensão arte-
rial, doenças respiratórias, 
entre outros.

suspensão das aulas
Ainda atendendo as nor-

mas de prevenção à Co-
vid-19, a Prefeitura publi-
cou o decreto nº 2437, de 
25 de março de 2020, que 
amplia a suspensão das 
aulas em todas as unidades 
da rede publica municipal 
de ensino. 
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Trabalho: é na crise 

que descobrimos novos 

talentos. Criatividade 

não lhe falta para 

você deslanchar sua 

atividade. Seja você o maestro de sua 

prosperidade. Vida social promete 

bons papos. Finança: situação estável. 

Amor: convívio familiar em fase de 

harmonia total. 

Trabalho: bom 

momento para buscar 

a p e r f e i ç o a m e n t o 

profissional. Evolução 

na área de sua atividade 

se faz necessário para crescer na 

sua carreira. Finança: chance de 

aumentar o seu rendimento com um 

serviço extra. Amor: clima favorável 

para conquistas amorosas. 

Áries

Trabalho: aumente 

os seus contatos 

profissionais. Da 

divulgação do que 

faz ou produz é que 

virão os bons negócios. Vida social: 

promete momentos alegres. Finança: 

você precisa expandir o seu negócio 

para ganhar mais dinheiro. Amor: 

vida afetiva promete alegrias.

Touro

Trabalho: fase de ações 

positivas ampliarão 

seus horizontes 

profissionais. Você 

estará mais confortável 

para penetrar no mundo dos negócios 

Finança: lucratividade tende surgir de 

onde você menos espera. Amor: clima 

muito romântico. Paixão vai marcar o 

momento. 

Gêmeos

Trabalho: é hora de 

batalhar mais pelos 

seus interesses. O 

momento favorece 

iniciativas profissionais 

e você deve aproveitar para alavancar 

suas atividades. Vida social: promete 

alegrias. Finança: prosperidade 

através de bons serviços. Amor: 

romance marcará o dia. 

Câncer

Leão

Trabalho: você se 

sente mais aberto 

as atividades 

coletivas e percebe 

que o trabalho em 

conjunto pode render 

melhores resultados. Finança: 

cautela nos negócios. Não apresse 

os acontecimentos para não sofrer 

prejuízo. Amor: esse é o seu dia de 

sucesso amoroso. 

Virgem

Trabalho: assuntos que 

envolvam questões ou 

reformas profissionais 

estão favorecidos. O 

poder de comunicação 

e inovação contribuirão para sua 

elevação profissional. Finança: novas 

rotinas aumentarão os seus ganhos. 

Amor: a vida amorosa ficará muito 

animada. 

Libra

Trabalho: fase de 

renovação. Elemento: 

ar. Signo complementar: 

Sagitário. A fase 

está favorável para 

os estudos e as comunicações. No 

trabalho, encontrará o caminho livre 

para expor as suas ideias que estarão 

acima de tudo claras e decididas. 

Escorpião

Trabalho: Júpiter, 

regente deste signo, 

assinala um período 

de prosperidade 

p r o f i s s i o n a l . 

Produtividade promete 

aumentar de acordo seus esforços. 

Finança: sua vida financeira vai 

decolar! Invista mais no trabalho, tá? 

Amor: troque ideias para amenizar 

uma situação. 

Sagitário

Trabalho: aposte em seus 

projetos e logo verá a cor 

do dinheiro. Saturno, 

regente deste signo, 

lhe dá determinação 

para correr e atingir os seus objetivos. 

Finança: prosperidade à vista! Vida 

social: você será o centro das atenções. 

Amor: afeto e alegria na vida a dois. 

Capricórnio

Trabalho: poderá 

ter a sensação 

que conseguirá 

transformar seus 

sonhos em realidade. 

Isso, se deve ao 

seu anjo de aguarda que assinala 

prosperidade para sua vida 

profissional. Finança: bons lucros com 

trabalhos criativos. Amor: evite rotina. 

Divirta-se com seu amor. 

Aquário

Trabalho: mantenha 

suas atividades sob 

vigilância e não dê 

espaço para uma 

queda de qualidade 

ou produtividade. O momento exige 

evolução para qualquer serviço ou 

negócio crescer. Finança: não gaste 

demais. Amor: ouça o seu coração e 

nunca fará injustiça.

Peixes

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA 
iGuAÇu-RJ, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO 
COnFERiDAS pOR LEi, 
 
RESOLVE:
pORTARiA n.° 078, DE 31 DE MARÇO DE 2020.
ExOnERAR MARCIO ADRIANO DA SILVA do Cargo em 
Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a contar da 

data da publicação.

pORTARiA n.° 079, DE 31 DE MARÇO DE 2020.
nOMEAR DONATO JEFFERSON CASTRO CANDIDO para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, 
Símbolo CC-5, a contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 080, DE 31 DE MARÇO DE 2020.

COnCEDER LiCEnÇA pARA ALEiTAMEnTO MATERnO à 
servidora DANIELE DA CUNHA LAGE, matrícula n.º 244/2017, 
pelo período de 30 (trinta) dias, de acordo com os termos da 
Lei n.º 4.058/2010, com efeitos a contar de 30.03.2020.

 Nova Iguaçu, 31 de março de 2020.
FELipE RAnGEL GARCiA

presidente

ATOS OFICIAIS

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

A Prefeitura Municipal de São João de Meriti torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Pregão da Secretaria Municipal 
de Saúde, e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e o De-
creto Municipal de Pregão nº. 4.550/06, que irá realizar a seguinte 
licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 - SEMUS
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2020
Objeto: Registro de preço para aquisição de gás liquefeito de 
petróleo para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde, de acordo com o Termo de Referência. Data de 
abertura: 15/04/2020 às 10:00 horas. Retirada do Edital: Na sala da 
Superintendência de Licitações e Contratos da SEMUS, sito à Rua 
Antero Pinto Pereira, n°1244, 2° andar – Jardim Meriti – São João 

de Meriti/RJ, CEP 25555-490 das 10:00 às 17:00 horas, mediante 
a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4 e Pen drive ou CD para 
gravação do Edital e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 
Mauricio da Silva Campos – Pregoeiro. 

São João de Meriti, 31 de Março de 2020.
Mauricio da Silva Campos

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas atribuições 
legais etc.

PORTARIA Nº127/2020 R E S O L VE, Exonerar o Servidor 
BRUNO DINIZ PEREIRA - Matr. nº34.146, do Cargo: Assessor  
Parlamentar I – CC1, do Gabinete do Vereador VALTER DE 
ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 22/03/2020.

PORTARIA Nº128/2020 R E S O L VE, Exonerar o servidor 
THIAGO DE OLIVEIRA MATOZO - Matr. nº34.147, do Cargo: 
Assessor Parlamentar II - CC2, do Gabinete do Vereador  VAL-
TER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 22/03/2020.

PORTARIA Nº129/2020 R E S O L VE, Exonerar a Servidora 
MARILAINE DA SILVA SOARES - Matr. nº34.145, do Cargo: 
Assessor Parlamentar II - CC2, do Gabinete do Vereador VAL-
TER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 22/03/2020.

PORTARIA Nº130/2020 R E S O L VE, Exonerar o Servidor 
JOSE ROBERTO RODRIGUES DA COSTA - Matr. nº34.130 
do Cargo: Assessor Parlamentar I – CC1, do Gabinete do Ve-
reador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA a partir de 
22/03/2020.

PORTARIA Nº131/2020 R E S O L VE, Exonerar o Servidor 
RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA - Matr. nº34.131, do Cargo: 
Chefe de Gabinete do Gabinete do Vereador VALTER DE AL-
MEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 22/03/2020.

PORTARIA Nº132/2020 R E S O L VE, Exonerar o servidor 
CASSIO RICARDO MARTINS CURITIBA - Matr. nº34.132, do 
Cargo: Assessor Parlamentar II – CC2, do Gabinete do Vere-

ador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir de 
22/03/2020.

PORTARIA Nº133/2020 R E S O L V E, Exonerar o servidor 
FRANCIS DE PAULA RICAS MANSO ANJO - Matr. nº34.134, 
do Cargo : Assessor Parlamentar II – CC2, do Gabinete do 
Vereador VALTER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA, a partir 
de 22/03/2020.

PORTARIA Nº134/2020 R E S O L V E, Exonerar a servidora 
BRUNA RODRIGUES BARBOSA – Matr. nº34.140, do Cargo: 
Assessor Parlamentar II – CC2, do Gabinete do Vereador VAL-
TER DE ALMEIDA MATOS DA COSTA,  a partir de 22/03/2020. 

PORTARIA Nº135/2020 R E S O L V E, Nomear o servidor SIN-
VAL LOBO NEVES FILHO - Mat. nº 34.149, no cargo: Assessor 
Parlamentar I – CCI no Gabinete do Vereador RUBEM VIEIRA 
DE SOUZA, a partir de 23/03/2020.

PORTARIA Nº136/2020 R E S O L V E, Nomear o servidor 
CLAUDIO PEREIRA DA ROCHA - Mat. nº 34.148, no cargo: 
Assessor Parlamentar I – CCI,  no Gabinete do Vereador  RU-
BEM VIEIRA DE SOUZA, a partir de 23/03/2020.

PORTARIA Nº137/2020 R E S O L VE, Nomear a servidora 
SIMONE MARIA DA LUZ - Mat. nº 34.150, no cargo: Assessor 
Parlamentar I – CCI no Gabinete do Vereador RUBEM VIEIRA 
DE SOUZA, a partir de 23/03/2020. 

PORTARIA Nº138/2020 R E S O L V E, Nomear a servidora 
ELAINE PEREIRA DA SILVA - Mat. nº 34.153, no cargo: Asses-
sor Parlamentar II – CC2, no Gabinete do Vereador RUBEM 
VIEIRA DE SOUZA, a partir de 23/03/2020.

PORTARIA Nº139/2020 R E S O L V E, Nomear o servidor - 
JOEL MARINS LEMES JUNIOR - Mat. nº 34.156, no cargo: As-
sessor Parlamentar I – CC1, no Gabinete do Vereador RUBEM 
VIEIRA DE SOUZA, a partir de 23/03/2020. 

PORTARIA Nº140/2020 R E S O L V E, Nomear o servidor 
UANDERSON DE ALENCAR COSTA - Mat. nº 34.154, 
no cargo: Assessor Parlamentar II – CC2, no Gabinete do 
Vereador RUBEM VIEIRA DE SOUZA, a partir de 23/03/2020.

PORTARIA Nº141/2020 R E S O L V E Nomear o servidor 
FABIO TAVARES PELETEIRO FENTANES - Mat. nº 34.155, 
no cargo: em Comissão de Chefe de Gabinete - CG no 
Gabinete do Vereador RUBEM VIEIRA DE SOUZA, a partir de 
23/03/2020.

PORTARIA Nº142/2020 R E S O L V E, Nomear o servidor 
SAMUEL MOREIRA DA SILVA - Mat. nº 34.157, no cargo: 
Assessor Parlamentar I CCI – no Gabinete do Vereador 
RUBEM VIEIRA DE SOUZA, a partir de 23/03/2020.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, 27 DE MARÇO DE 2020.
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ingredientes

Modo de preparo

cREPE dE tAPiOcA 
(cREPiOcA)

1 ovo (é melhor tirar a 
pele da gema)/1 colher 
de polvilho doce (pode 
ser substituído por tapioca 
ou polvilho azedo)/1 co-
lher de requeijão/1 colher 
de água/1 pitada sal.

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

ingredientes

Modo de preparo

PiRãO dE FRAngO

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

ingredientes

Modo de preparo

FRAngO dE PAnELA dE 
PRESSãO SEM águA

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela 
de pressão o frango e os in-
gredientes, menos o colorau 
e cozinhe por 20 minutos em 
fogo alto.
Abra a panela com cuida-
do (não esqueça de tirar a 
pressão), coloque o colorau 
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos, 
dependendo do seu fogão 
em fogo médio.

ingredientes

Modo de preparo

BOLO dE 
cOcA - cOLA

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

Primeiro abra a Coca - 
Cola e deixe alguns mi-
nutos aberta para per-
der o gás e não espumar 
muito na hora de bater
Bater as gemas com o 
açúcar, misturar a Coca 
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com 
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio 
por aproximadamente 
40 minutos

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO 3249/2019
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
43, VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93, ADJUDICO E 
HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA n° 002/2019 que objetiva a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO E 
MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE PORTO REAL (INCLUINDO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED E CORRELATOS E 
EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), atendendo 
a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS no processo administrativo 3249/2019, à 
empresa:
Empresa: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 15.984.883/0001-99
Valor de R$ 3.598.932,75 (três milhões, quinhentos e noventa e oito 
mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 20 de março de 2020
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 7226/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 028/2020 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA, COM JORNAL 
DE AMPLA CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA REALIZAÇÃO DE 
ATOS OFICIAIS atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO no processo administrativo 7226/2019, 
à empresa:
Empresa: EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE LTDA
CNPJ: 39.555.503/0001-69
Valor de R$ 725.343,53 (setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e 
quarenta e três reais e cinquenta e três centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 19 de março de 2020
Gilberto de Souza Caldas

Secretário Municipal de Governo

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 1190/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 035/2020 que objetiva 
a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, atendendo a 
solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) 
no processo administrativo 1190/2020, à empresa:
Empresa: L A MARASSI MERCEARIA LTDA EPP
CNPJ: 12.392.614/0001-45
Valor de R$ 266.745,80 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos 
e quarenta e cinco reais e oitenta centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 31 de março de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 6099/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 033/2020 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, atendendo a solicitação feita pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO no processo administrativo 6099/2019, 
à empresa:
Empresa: GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001-02
Valor de R$ 2.778,38 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais e 
trinta e oito centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 31 de março de 2020
CREUSA PEREIRA MARTINS MOTHÉ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 5823/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Li-
citações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 
2.100 de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente lici-
tação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2020 que 
objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ORDEM PÚBLICA (SMOP) no processo administrativo 5823/2019, 
à empresa:
Empresa: GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001-02
Valor de R$ 3.214,50 (três mil, duzentos e quatorze reais e cinquen-
ta centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 31 de março de 2020
Elias Vargas de Oliveira

Secretário Municipal de Ordem Pública

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 671/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 037/2020 que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SEGURO DE AUTOMÓVEL atendendo a solicitação feita 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RECEITA E 
PLANEJAMENTO no processo administrativo 671/2020, à empresa:
Empresa: GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001-02
Valor de R$ 1.294,58 (mil duzentos e noventa e quatro reais e cin-
quenta e oito centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 31 de março de 2020
João Paulo dos Santos

Secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Comal Construtora Ltda
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para rede de 
drenagem de águas pluviais - Parque Mariana
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-15-451-0010-
1.058-4.4.90.51.00-1.001.0000-361/2020 Ficha 096
06 - NOTA DE EMPENHO: 361/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 567.163,07 (quinhentos e sessenta e 
sete mil, cento e sessenta e três reais e sete centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1499/2020
09 - PRAZO: 30 (trinta) dias a partir da ciência da ordem de serviço
10 - DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Itasul Prestação de Serviços Ltda
03 - OBJETO: Construção do Centro de Referência de Assistência 
Social no bairro Freitas Soares
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03-15.01.00-08-244-0021-
1.093-4.4.90.51.00-1.001.0000-054/2020 Ficha 003
06 - NOTA DE EMPENHO: 054/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 328.477,46 (trezentos e vinte e oito mil, 
quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8297/2019
09 - PRAZO: 08 (oito) meses a partir da ciência da ordem de ser-
viço
10 - DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2020

Creusa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e 

Habitação 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: D R A Network do Brasil Serviços e Comércio 
Ltda Me
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para constru-
ção de escola de ensino infantil no bairro Village, Rua Vitória, Porto 
Real - RJ, Projeto 2 Convencional
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-11.01.00-12-365-0012-2.050-
4.4.90.51.00-1.001.0000 370/2020 Ficha 246
        01-11.01.00-12-365-0012-2.050-4.4.90.51.00-1.510.0000 
371/2020  Ficha 253
06 - NOTAS DE EMPENHO: 370/2020 e 371/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 1.880.792,61 (hum milhão, oitocentos 
e oitenta mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e um 
centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1156/2020
09 - PRAZO: 08 (oito) meses a partir da ciência da ordem de ser-
viço
10 - DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2020

Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Empresa Jornalística Diário do Vale Ltda
03 - OBJETO:Contratação de empresa jornalística, com jornal de 
ampla circulação local, para realização de atos oficiais
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 001-02.01.00-04-122-0101-
2.003-3.3.90.39.00-1.001.0000-402/2020 Ficha 0009
06 - NOTA DE EMPENHO: 402/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 725.353,53 (setecentos e vinte e cinco 
mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7226/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ciência da ordem de 
serviço
10 - DATA DA ASSINATURA: 19 de março de 2020

Gilberto de Souza Caldas
Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Global Serviços Ltda
03 - OBJETO: Construção de creche municipal no bairro Vila Marina 
/ Bulhões, no Município de Porto Real
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-11.01.00-12-365-0012-2.050-
4.4.90.51.00-1.001.0000 385/2020 Ficha 246
06 - NOTA DE EMPENHO: 385/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 790.886,72 (setecentos e noventa mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 225/2020
09 - PRAZO: 10 (dez) meses a partir da ciência da ordem de ser-
viço
10 - DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2020

Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: 7LAN Comércio e Serviço Eireli 
03 - OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada de locação de câmeras de videomonitoramento, 
sistema de  videomonitoramento em nuvem, sistema integrado de  
videomonitoramento, manutenção e suporte da solução ofertada e 
instalação dos equipamentos
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-14.01.00-06-451-0015-
2.057-3.3.90.39.00-1.001.0000-339/2020 Ficha 214
06 - NOTA DE EMPENHO: 339/2020
07 - VALOR GLOBAL: R$ 1.270.790,00 (hum milhão, duzentos e 
setenta mil e setecentos e noventa reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5860/2019 apenso 
1763/2020
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ciência da ordem de 
serviço
10 - DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2020

Elias Vargas de Oliveira
Secretário Municipal de Ordem Pública

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO CONTRATO 
Nº 027/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Zada Promoções e Eventos Desportivos Ltda Me
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao con-
trato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57,  inciso II, da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 3626/2018
06 - Prazo: 06 meses com início em 25/03/2020 e término 25/03/2021
07 - Valor: R$ 371.799,51 (trezentos e setenta e um mil, setecentos 
e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos)
08 - Data da Assinatura: 20 de março de 2020

Antônio Sebastião da Silva
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 03 AO CONTRATO 
Nº 049/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Comal Construtora Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de prazo ao con-
trato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57,  § 1°, inciso IV, da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 6776/2018
06 - Prazo: 120 (cento e vinte) dias com início em 24/02/2020 e 
término 22/06/2020
07 - Data da Assinatura: 21 de fevereiro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 03 AO CONTRATO 
Nº 003/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: SINDPASS - Sindicato das Empresas de Transpor-
tes de Passageiros de Barra Mansa
03 - Objeto: Termo de aditamento de reajuste de valor
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, § 8°, da Lei Federal n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 5883/2017
06 - Valor: R$ 19.986,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta e seis 
reais)
07 - Data da Assinatura: 10 de março de 2020

Vanessa de Paula Miranda
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 

Renda

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

             Conforme consta do Processo Administrativo nº 
1690/2020, autorizo e ratifico a contratação por inexigi-
bilidade de licitação, com base no art. 25, caput da Lei 
Federal nº 8.666/93, a empresa IMPRENSA OFICIAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS 
OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, no valor 
global de R$ 28.828,80 (vinte e oito mil, oitocentos e 
vinte e oito reais e oitenta centavos), conforme justifica-
tiva e parecer da Procuradoria Geral do Município às fls. 
12 a 13 e Controladoria Geral do Município à fl. 15 do 
processo em questão.

Porto Real, 31 de março de 2020.

GILBERTO DE SOUZA CALDAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

             Conforme consta do Processo Administrativo 
nº 1691/2020, autorizo e ratifico a contratação por ine-
xigibilidade de licitação, com base no art. 25,caput da 
Lei Federal nº 8.666/93, a empresa IMPRENSA NACIO-
NAL, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLI-
CIDADE DE ATOS OFICIAIS JUNTO AO DIÁRIO OFI-
CIAL DA UNIÃO, no valor global de R$ 2.709,28 (dois 
mil, setecentos e nove reais e vinte e oito centavos), 
conforme justificativa e parecer da Procuradoria Geral 
do Município às fls. 10 a 11e Controladoria Geral do Mu-
nicípio à fl. 13 do processo em questão.

Porto Real, 31 de março de 2020.

GILBERTO DE SOUZA CALDAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
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Bruno henrique doará camisa 
do Fla para ajudar instituições

coronavírus 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Em meio à qua-
rentena por con-
ta da pandemia 

do novo coronavírus, 
Bruno Henrique se 
mobilizou para ajudar 
financeiramente “insti-
tuições que estão na luta 
para diminuir os impac-
tos” da COvid-19. O 
atacante do Flamengo 
doará uma camisa re-
cém-utilizada para um 
leilão beneficente.

Em ação e parceria 
com o “Canal Wamo”, 
o leilão será feito pela 
“Football For a Cause”, 
empresa que gera recur-
sos a partir da venda de 
itens esportivos em prol 
de campanhas sociais.

“Fala, galera! Esta-

mos todos juntos no 
combate à Covid-19. 
Para ajudar, eu estou 
doando essa camisa 
que será leiloada pelo 
pessoal da @football-
foracause em parceria 
com o @canalwamo. 
Todo lucro desse lei-
lão será repassado para 
instituições que estão 
na luta para diminuir 
os impactos dessa pan-
demia mundial nos 
lugares mais necessi-
tados do nosso país”, 
escreveu o perfil oficial 
de Bruno Henrique, 
completando com de-
safios: “Estou em casa, 
mas não de mãos ata-
das. desafio os amigos 
@pretinhorodi_oficial 
@hugomoura98 @ab-
solutsportbr e @har-
rycollecta a entrar nes-

sa campanha e fazer da 
paixão nacional uma 
grande ferramenta de 
transformação social”.

Rodinei, emprestado 
pelo Flamengo ao inter-
nacional, e Hugo Mou-
ra, volante do Rubro-
-Negro, foram outros 
atletas convocados por 
Bruno para a ação.

Rodrigo Caio também 
doará uma camisa auto-
grafada para colaborar 
com doações - como 
materiais médicos - 
para a campanha Desa-
fio Corona. Já Renê fez 
uma doação que tem 
como objetivo ajudar o 
Hospital Regional Jus-
tino Luz, em Picos (sua 
cidade natal), Piauí, na 
compra de aparelhos 
respiradores. 

(Fonte: site Terra)

REPROdUçãO / TWiTTER

Atacante vai disponibilizar o ‘manto rubro-negro’ usado em 2020

o artilheiro postou vídeo realçando a importância do álcool em gel contra o vírus chinês
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SEgundO cAdERnO

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

BAiãO dE dOiS

800 g de carne 
seca em cubos/ 
1 1/2 xícara (chá) 
de feijão de cor-
da/ 4 xícaras (chá) 
de água/ 1 colher 
(sopa) de óleo/ 1 
cebola grande pi-
cada/ 2 dentes de 
alho picados/ 2 xí-
caras (chá) de ar-
roz/ Sal e pimenta 
do reino a gosto/ 
1 xícara (chá) de 
queijo coalho em 
cubos/ 1/3 xícara 
(chá) de cheiro 
verde picado/ 2 
colheres (sopa) de 
coentro picado

Deixe a carne de 
molho em água 
de um dia para o 
outro, trocando a 
água por três ve-
zes para tirar o ex-
cesso de sal.
Separadamente, 
deixe o feijão de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra o feijão, a 
carne e reserve.
Em uma panela de 
pressão, coloque 
o feijão para cozi-
nhar com 3 xícaras 
(chá) de água, por 
10 minutos depois 
de iniciada a pres-
são.
Deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra a panela, 
coloque a carne, 
a água restante, 
tampe e cozinhe 
por 10 minutos de-
pois de iniciada a 
pressão.
Deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra e escorra, 
reservando a água 
do cozimento.
Em uma panela, 
refogue no óleo a 
cebola e o alho 
até ficar transpa-
rente.
Junte o arroz, sal, 
pimenta, a carne, 
o feijão e misture.
Cubra com a 
água do cozimen-
to reservada, tam-
pe e cozinhe por 8 
minutos.
Junte o queijo e 
cozinhe com a pa-
nela destampada 
por 5 minutos ou 
até secar toda a 
água e o queijo 
ficar ligeiramente 
derretido.
Adicione o cheiro 
verde, o coentro, 
misture e transfira 
para uma vasilha.
Sirva em seguida.

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 

31 DE MARÇO DE 2020. PUBLICADO EM 01/04/2020 
– CÓD-PMBR 063.

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

- a necessidade de regulamentação, no Estado do Rio 
de Janeiro, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do coronavírus responsá-
vel pelo surto de 2019;

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

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

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

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

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

do Município de Belford Roxo.

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

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

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

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

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

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

Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de 
resguardar o interesse da coletividade na prevenção 
do contágio e no combate da propagação do Corona-
vírus (COVID-19), diante de mortes já confirmadas e 
o aumento de pessoas contaminadas, DETERMINO A 
SUSPENSÃO, pelo período de 15 dias, das seguintes 
atividades:

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

II - atividades coletivas de cinema, teatro e afins;

III - a visita a pacientes diagnosticados com o COVID-19, 
internados na rede pública ou privada de saúde;

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

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

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

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

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

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

§1º - Os serviços considerados essenciais serão 

definidos em regramento próprio, assim como a força de 
Segurança Pública (Guarda Municipal) na garantia do 
cumprimento das regras estabelecidas neste Decreto.

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

§3º - Fica autorizado em todo o Município de Belford 
Roxo o funcionamento de supermercados e pequenos 
estabelecimentos, tais como: lojas de conveniência, 
mercado de pequeno porte, açougue, aviário, padaria, 
lanchonete, hortifrúti e demais estabelecimentos congê-
neres que se destinam à venda de alimentos, bebidas, 
materiais de limpeza e higiene pessoal, bem como de 
estabelecimentos que comercializam materiais de cons-
trução, as oficinas mecânicas, as Borracharias e as Ca-
sas Lotéricas, vedada a permanência continuada e a 
aglomeração de pessoas nesses locais.

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

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

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

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

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

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

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

Art.8º - Determino a manutenção da avaliação da sus-
pensão total ou parcial do gozo de férias dos servidores 
da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança, 
da Secretaria de Defesa Civil, a fim de que não se com-
prometam as medidas de prevenção.

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

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

Art. 11 - Em caso de descumprimento das medidas 
previstas neste Decreto, as autoridades competentes 
devem apurar as eventuais práticas de infrações admi-
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

nistrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, 
bem como do crime previsto no artigo 268 do Código Penal.

Art.12 - Este Decreto entra em vigor a contar da sua publicação, ficando revogados 
os Decretos nº 4856, de 13 de março de 2020, nº 4860, de 18 de março de 2020, nº 
4863, de 22 de março de 2020 e nº 46.987, de 23 de março de 2020 e nº 4871 de 
30 de março de 2020.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4874, DE 31 DE MARÇO DE 2020
“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão de Análise de Defesa da 
Autuação – CADA de Belford Roxo”.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, usando das 
atribuições que lhe confere e a legislação em vigor, em especial ao Decreto n. º 
4506 de 11 de julho de 2018,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados para compor a única Comissão de Análise de Defesa da 
Autuação – CADA de Belford Roxo.

NOME MATRÍCULA CARGO

Marcelo da Silva Pereira 11/018.531 Presidente

Geane Salgado Tenório 10/043.762 Membro Efetivo I

Lucas de Aguiar Silva 60/075.114 Membro Efetivo II

Fabiano Gomes dos Santos Silva 11/019.433 Membro Suplente I

Jose Dourado de Barros Junior 10/043.767 Membro Suplente II

Art. 2 º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-
posições em contrário. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 019/GP/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020.
Exonerar a pedido, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO DO NASCIMENTO NUNES, do cargo em 
comissão de Secretário Municipal, símbolo  SM, da Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº 020/GP/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020
Exonerar a pedido, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDRE VIEIRA, do cargo em comissão de 
SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, símbolo SM, do Ga-
binete do Prefeito.

PORTARIA Nº 021/GP/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020
Exonerar a pedido, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WILSON DE ARAUJO, do cargo em comis-
são de CONSULTOR ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL, símbolo SM, da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº1264/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 1245, 1246, 1247, 1248, 1249 e 1250/SE-
MAD/2019 DE 30/03/2020, publicada em 31/03/2020.

PORTARIA Nº1265/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO DOS ANJOS BARROS, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1266/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1252/SEMAD/2019 DE 30/03/2020, publicada 

em 31/03/2020.

PORTARIA Nº1267/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JOÃO CARLOS ELEUTERIO JÚNIOR, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº1268/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, IZABEL CRISTINA RIBEIRO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº1269/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MOYSES DE ALMEIDA MOTTA NETO, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1270/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, VIVALDINO ANDRE GOMES, do cargo em comissão 
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1271/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RAPHAEL SIMONIN MATIAS, do cargo em comissão de 
Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº1272/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARCELO DE ALMEIDA GAIC, do cargo em comissão 
de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade Urbana. 

PORTARIA Nº1273/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MATHEUS  EGGERE DE CASTRIA, do cargo em comis-
são de Secretário Executivo, símbolo CC-2, do Gabinete do Prefeito. 

PORTARIA Nº1274/SEMAD/2020 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1242/SEMAD/2019 DE 30/03/2020, publicada 
em 31/03/2020.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

CONSELHI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

COMUNICADO
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo, no uso 
de suas atribuições, CONVOCA os Senhores (as) Conselheiros Titulares e Suplen-
tes para a reunião extraordinária no dia 01 de abril de 2020, às 14 horas, no Con-
selho Municipal de Assistência Social de Belford Roxo, situado r. Adélia Sarruf, 39 
- Areia Branca, Belford Roxo - RJ, 26135-010.

Ordem do dia:

1) Boas Vindas;
2) Aprovação da Ata Anterior enviada para aprovação;
3) Substituição de Conselheiros;
4) Emenda Parlamentar nº 3300 4562 0200 001 e nº 005593/2020;
5) Decreto Municipal nº 4.863 – Medidas de Proteção Contra o COVID-19,
6) Assuntos Eventuais.

Manuel Martins Guedes
Presidente do CMAS-BR
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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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Ajude-nos a    
manter a 

cidade limpa... 

...não jogue 
lixo 

nas ruas!


