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Veículo blindado de Márcio Canella (MDB) foi atacado por criminosos quando passava pela Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Belford Roxo. Parlamentar estava com irmão e segurança. Civil apura suposta tentativa de assalto. 

Carro de deputado é

7

fuzilado
investigação

Divulgação/políCia Civil

Caiu nas 
garras da
poliçada

Terror da região Sul Fluminense, 
bandido Juninho Nazaré foi preso 
pela Polícia Civil de dois estados.
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Hospital novo em Meriti

O prefeito Dr. João 
(no detalhe), ao lado 
da secretária muni-
cipal de Saúde, Mar-
cia Lucas, inaugurou 
o primeiro hospital 
municipal que conta 
com 30 leitos de UTI.
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Nesta quinta-feira (21) quem re-

cebe o abraço especial da Resenha 
Cultural & Cia é o radialista Paulo 
Roberto Rodrígues. Morador do Jar-
dim América (RJ), PRR torce pelo Mengão e curte MPB de 
qualidade. Cronista esportivo  dos bons, ele confessa: “Doi-
do para acabar essa tortura de pandemia e voltar aos campos 
de futebol”. Valeu, Paulo Roberto! Aquele Abraço Fera!!!  

Resenha Cultural
Hora

“Alô, SOMBRA! 
Tem gente perversa por 
debaixo do pano co-
mendo a ‘merenda dos 
doentes’. O grave é que 
o homem que deveria 
puxar a orelha dos ga-
tos de barba e bigode, 

finge que não vê nada e 
depois diz que é sério, 
rígido, a favor dos mais 
pobres. Acho que vou 
dar meu dedo (se não 
der outra coisa) pra ele 
morder e lamber e ver 
que gosto tem”.

leitor na bronca 
com alguém pilantra

Em outro caso, Vó 
Candinha, agente sê-
nior do SOMBRA, dis-
se que colocou a más-
cara e saiu de carro com 
a filha para ver como 
andava as obras de um 
hospital extra na cidade 
que mora. “Promete-

ram que ia abrir, então 
fui lá. Se tivesse aberto 
‘tiraria minha pressão’ 
para não perder a via-
gem. Nada feito. Tudo 
parado. Me animei a 
investigar mais e contar 
aqui. Me aguarde”, diz 
a senhora. 

um quase elefante branco

o soMBRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Esse foi o bilhetinho 
recebido pela coluna de 
um seguidor revoltado 
com a enganação de cer-
tos líderes. Quem trouxe 
foi o Nandinho Boquinha 
de Veludo, presidente da 
Boca Maldita da cidade 
mais falada da Baixada 
e líder gay do lugar que 

mora. “Este senhor do bi-
lhete é militar reformado. 
Ele não anda nada satis-
feito com as sacanagens 
dos caras”, conta o co-
laborador ‘sombrio’. “O 
revoltado chama o alvo 
dele de ‘piroca desones-
to’. Inusitado, não?”, 
pergunta Nandinho. 

‘piroca desonesto’ é o alvo

Show & Fraternidade

Devido ao suces-
so das lives que 
tem feito pelo 

Facebook e Instagram, o 
cantor e compositor Enzo 
Belmonte fará, dia 28 des-
te maio, às 21h, a primeira 
transmissão ao vivo pelo 
canal do YouTube. Duran-
te a apresentação, um QR 
Code ficará disponível 
na tela para doações.  “O 
principal objetivo desta 
live é levar um pouco da 
alegria do Samba para a 
casa de cada um, além 
disso, faremos uma cam-
panha de arrecadação pra 
ajudar os moradores mais 
necessitados do meu lu-
gar, o Morro do Pinto.”, 
explica Enzo. 

No repertório, sambas 
como “O Show Tem Que 
Continuar”, “Quando A 
Gira Girou”, “Lama Nas 
Ruas”, “Andança”, “Água 

de Chuva no Mar”, “Tá 
Escrito”, “Sorriso Negro”, 
“Fogo de Saudade”, “A 
Flor e o Samba”, “Ver-
dade”, “Uma Prova de 
Amor”, “Caciqueando” 
e “Vou Festejar”. “Serão 
sambas de compositores 
que admiro, como Arlin-
do Cruz, Beth Carvalho, 
Zeca Pagodinho, Almir 
Guineto, Cartola, Xande 
de Pilares, Juninho Thy-
bau, entre tantos outros. 
Também músicas do meu 
último trabalho, o EP 
“Trovador Urbano”, além 
de canções que estarão no 
meu próximo CD, cha-
mado “Referências”. Será 
o dia de tirar o tapete da 
sala e sambar muito, até 
porque, como dizia Ma-
drinha Beth Carvalho: “O 
samba Cura!”.”, diz Enzo 
Belmonte. 

Canal do Enzo no You-
Tube - https://www.you-
tube.com/user/EnzoBel-
monte. 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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ReinalDo tHoMaz / Divulgação

vem aí, o 1º festival 

A novidade vai rolar no dia 6 de Junho a partir das 20h no canal do FSS no YouTube - link 
https://youtu.be/_qRxDBwokSA.

O evento contará com artistas da cena musical independente e outras vertentes culturais, 
representando vários estados do Brasil e Angola, país da África Central. “Vamos realizar 
um festival on-line, sem fins lucrativos, cujo objetivo é propagar a arte, o entretenimento e 
a conscientização sobre o isolamento social nesse momento tão complicado”, informa Vinni 
Rodrigues, um dos produtores, que ainda assina a edição e o designer gráfico. 

“Contaremos com bons nomes da cena musical independente. Serão apresentações de ar-
tistas de altíssima qualidade, que cantarão músicas autorais e inéditas, para o público curtir 
de casa e espantar o tédio e toda negatividade da quarentena”, acrescenta o músico e compo-
sitor, Vinícius Henrique, também produtor e curador da programação. 

Bruno Black, Roberta Gomes e Vinni Rodrigues serão os apresentadores da festa. A reali-
zação será da Vinni Produtora Cultural e do Sarau Prata, Prosa e Poesia.

Apoio: Resenha Cultural & Cia, Teia Artística, Rádio Web Música Tá na Pista, Rádio Tro-
pical AM 830 e Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçú.

enzo Belmonte faz live 
solidária pelo Youtube

segue o soM! 

ConfiRaM os 41 paRtiCipantes

André Marçal, Andréa Aggata, Banda Defon, Banda Latinidade, Banda Metálcool, Ban-
da Multiversos, Beatriz Rodarte (Minas Gerais), Cali Simões, Carlos de Souza, Carlinhos 
Cruz, Criss Massa, Daniel Guerra, Delei Black, Edu Dias, Grupo On Music (Angola), Ga-
briel Tehilin, Glauco Leão, Geisi Rios (Minas Gerais), Ivan Machado, Joice Kelly, Juçara 
Freire, Junior da Prata, Kaubel, Linda Baobá, Ludovick, Marcelo Bizar,  Márcia Lopes, 
Marina Elis, Marrone Recarregue, Mc NDY, Michelle Lopes, Neco Trindade, Renato Ra-
mos, Robson Ferreira, Sara Ramos, Seu Mathias, Valéria Barcellos (Rio Grande do Sul), 
Valnei Ainê, Vinícius Henrique, Vitor Affonso e Well Brasil.

Enzo: “doações arrecadadas no evento vão para 
famílias carentes do Morro do Pinto, onde nasci” 

Repertório tem homenagem à 
madrinha Beth Carvalho e outros
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maiS Saúde

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

auxílio só será depositado em contas a partir do dia 30
A segunda parcela do 

auxílio emergencial de 
R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras) só será 
depositada em contas 
fora da Caixa Econômi-
ca Federal a partir do dia 
30, disse há pouco o pre-
sidente do banco, Pedro 
Guimarães. Segundo ele, 
os beneficiários recebe-
rão o dinheiro automati-
camente na conta corrente 
fora da Caixa no período 
de 30 de maio a 13 de ju-
nho, conforme o mesmo 
cronograma de saque em 
espécie do segundo lote.

Guimarães explicou 
que até o dia 26 o auxílio 
está sendo depositado nas 
contas de poupança di-
gital da Caixa de acordo 
com o mês de nascimento 
do beneficiário. Até o dia 
29, o dinheiro poderá ser 
movimentado exclusiva-

geral

Unidade, que abrigava o antigo Posto de Assistência Médica (PAM), passou por 
grande reforma e conta com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva

Meriti ganha primeiro 
Hospital Municipal

 RICARDO MORAES/REUTERS

mente por meio do apli-
cativo Caixa Tem, que 
permite o pagamento de 
boletos bancários, contas 
domésticas (água, luz, 
telefone e gás) e de com-
pras em estabelecimentos 

parceiros.
“Foi definido que hou-

vesse uma oferta de con-
tas digitais para que, an-
tes do saque, as pessoas 
pudessem pagar contas e 
fazer compras pela inter-

net. Todos podem ficar 
tranquilos que, no dia em 
que for realizado o saque 
para os 3 milhões de bra-
sileiros que não têm conta 
na Caixa, todo o dinheiro 
que está na conta digital 

será transferido para a 
sua conta”, declarou.

Movimentação 
O presidente da Caixa 

deu um exemplo. Um be-
neficiário com conta no 

Banco do Brasil nascido 
em fevereiro vai poder 
sacar o dinheiro (da se-
gunda parcela) a partir 
de 1º de junho. Se ele 
não tiver feito nenhuma 
movimentação na con-
ta digital, receberá os 
R$ 600 integralmente na 
conta. Caso tenha pagado 
alguma conta ou compra-
do pelo aplicativo Caixa 
Tem, receberá o saldo re-
manescente.

Segundo a Caixa, até 
as 14h de ontem o auxílio 
emergencial foi pago a 
51,6 milhões de brasilei-
ros, num total de R$ 44,3 
bilhões. O número inclui 
tanto a primeira como 
a segunda parcela. Se 
for considerada apenas 
a primeira parcela, 10,7 
milhões de pessoas re-
ceberam R$ 7,7 bilhões. 
Fonte: Agência Brasil 

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explica procedimento 

MARCELLO CASAL JRAGêNCIA BRASIL

Hospital foi equipado com material novo e recém-adquirido, além disso, todos os leitos contam com 
monitores e respiradores para os pacientes

A Prefeitura de 
São João de 
Meriti inaugu-

rou ontem o primeiro 
hospital municipal da 
cidade. O local, que 
abrigava o antigo Pos-
to de Assistência Mé-
dica (PAM), passou 
por grande reforma e, 
no momento, funciona 
como hospital de reta-
guarda, recebendo ex-
clusivamente pacientes 
da Covid-19, transferi-
dos da UPA do bairro 
Jardim Íris, atual emer-
gência adulta do muni-
cípio.

De acordo com o 
prefeito João Ferreira 
Neto, Dr. João, o agora 
Hospital Municipal de 
São João de Meriti (Ab-
don Gonçalves) seria 
completamente inaugu-
rado em breve, porém, 
com o novo coronaví-
rus, ele e a Secretaria 
de Saúde acharam por 

bem acelerar as obras 
as obras do primeiro 
andar da unidade, que 
já estava quase pronto, 
a fim de dar suporte ao 
sistema municipal de 
saúde.

“O hospital conta 
com 30 leitos de UTI, 
usina de geração de 
oxigênio, um centro de 
imagem com tomógra-
fo, ressonância mag-
nética, densitometria 
óssea, ultrassonografia, 
mamografia de alta re-
solução, laboratório e, 
em breve, mais 60 lei-
tos vão ser abertos no 
segundo andar. No ter-
ceiro andar, um centro 
cirúrgico está sendo 
preparado, coisa que 
Meriti nunca teve an-
tes”, afirmou Dr. João. 

O hospital foi equi-
pado com material 
novo e recém-adquiri-
do, além disso, todos 
os leitos contam com 
monitores e respirado-
res para os pacientes. 

Atualmente 10 pessoas 
com a covid-19 já fo-
ram transferidas, duas 
delas fazendo uso dos 
respiradores.

Hospital de 
retaguarda

O diretor médico da 
unidade, Dr. Altair So-
ares, ressalta que no 
momento o hospital de 
retaguarda não reali-
za atendimento inicial 
e, de acordo com a se-
cretária municipal de 
Saúde, Marcia Lucas, 
quem estiver preci-
sando de atendimento 
pode procurar uma das 
UPA’s ou postos de

 saúde da cidade. Nos 
casos graves de sinto-
mas do novo corona-
vírus, a pessoa pode ir 
direto à UPA de Jardim 
Íris, que concentra o 
atendimento aos pacien-
tes da covid-19. De lá, 
se necessário, o paciente 
será transferido para o 
novo hospital municipal.

O prefeito, Dr. João, 
agradeceu o apoio da 
Assembléia Legislativa 
do Rio de Janeiro, da 
Câmara dos Vereadores 
de São João de Meriti, 

do Deputado Estadual 
Valdecy da Saúde e to-
dos

os envolvidos para 
que o hospital se tornas-
se realidade.

Em uma live em sua 
rede social no Facebook 
(@drjoaoferreiraneto) 
o prefeito anunciou a 
abertura, confira aqui 
ou em nossa matéria.
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Regina Duarte foi de 
protagonista à coadjuvante 
É unanimidade entre 

todos os analistas po-
líticos que a agora ex-
-secretária Especial de 
Cultura, Regina Duarte 
deixa o Governo de Jair 
Bolsonaro sem legados. 
Ao assumir o cargo no 
dia 4 de março, a atriz 
tinha a importante mis-
são de chancelar a área 
de cultura do país. En-
tretanto nunca protago-
nizou nenhuma medida 
na pasta e acabou ga-
nhando o selo de coad-
juvante.

Sem poder de deci-
são e cercada pela ala 
ideológica de Bolsona-
ro, Regina não refletiu 
a luz do seu talento ao 
comandar a pasta, pois 
não conseguiu vencer 
o grupo mais radical 
dentro do governo, que 
se opunha à sua nome-
ação. A saída da atriz 
foi comunicada pelo 

presidente via Twitter: 
“Regina Duarte relatou 
que sente falta de sua 
família, mas para que 
ela possa continuar con-
tribuindo com o gover-
no e a cultura brasileira, 
assumirá, em alguns 
dias, a Cinemateca em 
SP. Nos próximos dias, 
durante a transição, será 
mostrado o trabalho já 
realizado nos últimos 
60 dias”, anunciou o 
presidente pelo Twitter.

O desembarque de 
Regina Duarte da Cul-
tura é mais baixa ne-
gativa do governo, po-
tencializada pela má 
gestão. Ela segue deu 
sequência aos aconte-
cimentos que levaram à 
queda dos ministros da 
Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta e Neson Tei-
ch, além da polêmica 
saída de Sérgio Moro, 
da pasta da Justiça. 

ConSCientização 

O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse que a 
cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais 
e que não têm eficácia comprovada no tratamento da Covid-19 e 

que só podem ser usadas em ensaios clínicos.

Uma adolescente negra de uma escola particular em Laranjeiras, na 
Zona Sul do Rio, foi vitima de racismo. Em mensagens trocadas por 
meio de um aplicativo, Ndeye Fatou Ndiaye foi xingada e humilhada 

por causa da sua cor.

Em discussão única, a 
Assembleia Legislativa 
do Estado (Alerj) apro-
vou na última terça-feira, 
o projeto de decreto le-
gislativo 36/2020, que re-
conhece a calamidade na 
saúde pública por causa 
da pandemia em dois mu-
nicípios.

O prazo inicial do es-
tado de calamidade para 
Japeri, na Baixada Flu-
minense, em São José 
do Vale do Rio Preto, na 
Região Serrana, vai até 
31 de setembro, podendo 
ser estendido até 31 de 
dezembro pelas próprias 
prefeituras.

CalaMiDaDe i

até DezeMBRo ii

A medida será promul-
gada pelo presidente da 
Alerj, deputado André 
Ceciliano (PT) e publi-
cada no Diário Oficial do 
Legislativo nos próximos 
dias. Autor do projeto, ele 
diz que o reconhecimen-
to permite dar fôlego aos 
municípios.

A Alerj já reconheceu a calamidade pú-
blica de outros 81 municípios do estado 
em outras duas votações, nos dias 16 de 
abril e 30 de abril. Assinam o projeto de 
decrreto legislativo em favor de Japeri e 
ão José do Vale do Rio Preto 19 deputados. 

pRoMulgaDa iii

ReConHeCiMento v

governo e MetrôRio prorrogam 
a manutenção de tarifa 

eDitoRial

Como por exemplo, não cumprir dermi-
nações da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
“Com a implementação do isolamento so-
cial e o inevitável aumento dos gastos no 
combate, a calamidade tornou-se a única 
saída para estes municípios”, disse.

lRf iv

Detran inicia campanha contra Covid

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Divulgação

As concessionárias de 
TV por assinatura, tele-
fonia, internet e serviços 
assemelhados não po-
derão aplicar multa por 
quebra de fidelidade aos 
consumidores que soli-
citarem o cancelamento 

total ou parcial do con-
trato, portabilidade para 
outra operadora ou mu-
dança de plano enquan-
to perdurar a pandemia 
do coronavírus. A de-
terminação é do projeto 
de lei 2.354/2020, que a 

Assembleia Legislativa 
(Alerj) aprovou, em dis-
cussão única, na última 
terça-feira. O texto se-
guirá para o governador 
Wilson Witzel, que tem 
até 15 dias úteis para 
sancioná-lo ou vetá-lo.

empresas não poderão multar 
por quebra de fidelidade 

Divulgação

Começou ontem a 
campanha ‘Detran 
em Ação - Todos 

Contra o Corona’ para 
conscientizar motoristas 
profissionais (foto)sobre 
a prevenção do coronaví-
rus. Serão ações pontuais 
em terminais de ônibus, 
pontos de táxi e estacio-
namentos de entregado-
res, sempre respeitando 
as orientações sanitárias 
e sem qualquer forma de 
aglomeração.

As equipes do Detran.
RJ, em parceria com o 
Instituto Federal do Rio 
de Janeiro (IFRJ), falarão 
sobre medidas de prote-
ção ao coronavírus es-
pecíficas para cada uma 
das categorias de profis-
sionais do trânsito: cami-
nhoneiros, taxistas, mo-
tofretistas, motoristas de 
aplicativos e de ônibus.

“No momento da abor-
dagem, vamos dar as 
orientações, disponibi-
lizar duas máscaras fa-
ciais, um pote de álcool 
em gel e passar um ma-
nual digital para eles, via 
aplicativo de conversa ou 
airdrop. O manual é uma 
forma de fixar as orienta-
ções. Este trabalho foi de-
senvolvido com cuidado e 
respeito àqueles que estão 
se expondo em favor da 
proteção de quem pode 
ficar em casa”, lembrou 
Marcello Braga Maia, 
presidente do Detran.RJ.

Especialistas em 
educação 

As medidas de proteção 
do manual foram defini-
das e organizadas pelos 
especialistas em Educa-
ção para o Trânsito do 
Detran e levam em conta 
a necessidade e a reali-
dade de cada categoria. 
No dia 20, as equipes do 

Detran estarão no posto 
da Ceasa, em Irajá, para 
orientar caminhoneiros e 
taxistas. Já no dia 21, a 
ação acontecerá no Ter-
minal Alvorada, para os 
motoristas de ônibus, e 
em shoppings do bairro, 
para entregadores e mo-
toristas de aplicativos. A 
ação é uma parceria com 
o IFRJ que produziu o ál-
cool, enquanto o Detran 
disponibilizou os frascos 
para o envasamento e as 
máscaras para completar 
o cuidado integral.

“Desejamos com essa 
parceria conscientizar os 
motoristas e motociclis-
tas, que estão na linha de 
frente dos serviços essen-
ciais, sobre os cuidados 
necessários contra o coro-
navírus e aproveitar para 
falarmos também sobre 
como diminuir acidentes 
de trânsito. Estamos du-
rante o Maio Amarelo, 
por isso, nunca é demais 

falar também que celular 
e direção não é uma boa 
integração”, reforçou o 
coordenador de Educa-
ção para o Trânsito do 

Detran.RJ, Allan Borges, 
lembrando que o mês de 
maio é marcado também 
pelo Movimento Maio 
Amarelo, uma campanha 

internacional de conscien-
tização da sociedade, com 
o objetivo de reduzir o nú-
mero de mortes causadas 
por acidentes de trânsito.

RepRoDução

Ações do ‘Todos Contra o Corona’ serão pontuais em terminais 
de ônibus, pontos de táxi e estacionamentos de entregadores 

O Ministério da Edu-
cação decidiu adiar o 
Exame nacional do En-
sino Médio (Enem) 2020 
em função dos impacto 
da pandemia do novo 
coronavírus. “As datas 
serão adiadas de 30 a 
60 dias em relação ao 
que foi previsto nos edi-
tais“, diz nota conjunta 

do Mec e do Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

O cronograma inicial 
previa a aplicação do 
Enem 2020 impresso nos 
dias 1º e 8 de novembro. 
Já os participantes da 
versão digital, fariam a 
prova nos dias 11 e 18 

de outubro. mais de 3,5 
milhões de candidatos se 
inscraveram para o exa-
me.

Para definir a nova 
data, o Inep promoverá 
uma enquete direciona-
da aos inscritos do Enem 
2020, a ser realizada em 
junho, por meio da Pá-
gina do Participante. As 

inscrições para o exame 
seguem abertas até as 
23h59 desta sexta-feira, 
22 de maio.

Mais cedo, o ministro 
da Educação, Abraham 
Weintraub, pelas redes 
sociais, o já falou sobre 
um possível adiamento 
do Enem. Em sua con-
ta no Twitter, ele in-

formou que a decisão 
ocorre “diante dos re-
centes acontecimentos 
no Congresso” e após 
conversas com líderes 
do centrão.

A Câmara dos Deputa-
dos está pautada para vo-
tar hoje requerimento de 
urgência para a votação 
do projeto de lei (PL) 

2623/2020, que adia o 
Enem enquanto durarem 
as medidas sanitárias 
emergenciais decorren-
tes da pandemia do novo 
coronavírus, mas com 
o adiamento anunciado 
pelo próprio MEC, há a 
possibilidade de a pauta 
ser derrubada. 

Fonte: Agência Brasil 

Ministério da educação adia provas do enem 2020 
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secretário da CBf diz que futebol 
brasileiro pode voltar em junho

Para o secretário-ge-
ral da CBF, Walter 
Feldman, existe a 

possibilidade de o futebol 
brasileiro ser retomado en-
tre o fim de junho e início 
de julho. Em entrevista à 
agência Reuters, o dirigen-
te afirmou que se inspira 
na Alemanha para que os 
campeonatos voltem a ser 
disputados no país. “Parar 
foi necessário e voltar é 
possível. Esse é o grande 
aprendizado com o retorno 
do alemão. A Alemanha 
é uma ótima sinalização. 
Podemos ter, sim, só jo-
gos com portões fechados. 
Nos países, a epidemia vai 
e volta, tem novas ondas. 
Aglomerações mesmo 
só com vacina e controle 
absoluto”, explicou Feld-
man.

Na análise de Walter 
Feldman, maio se apre-
senta como o mês mais ca-
ótico no registro de casos 
do coronavírus no Brasil. 
Para ele, a partir de junho 

a curva de contaminação 
pela doença vai apresentar 
queda e será possível tra-
çar o futuro do esporte. 

“Maio é o período mais 
dramático da doença, e va-
mos ver as portas que vão 
se abrir em junho. O apro-
fundamento da crise, ago-
ra, significa que logo em 
seguida deve vir o abran-
damento”, disse. 

“Dependendo da curva 
da doença aqui no país, (o 
futebol poderia voltar da-
qui a um mês ou um mês 
e meio após o pico. Maio 
abre portas, junho abre ou-
tras adicionais e não duvi-
do que, em junho, com a 
volta dos treinos, protocolo 
sustentado e possibilidade 
de flexibilização das auto-
ridades de saúde, o futebol 
possa voltar com restri-
ções”, continuou. 

Apesar das previsões do 
secretário, ainda não há 
uma definição sobre o re-
torno do futebol no Brasil 
e nem como ele acontecerá, 
já que que os campeonatos 
estudais e regionais ainda 
não foram finalizados. 

 “Parar foi necessário e voltar é possível”, diz Feldman

Walter Feldman afirmou que se inspira na Alemanha para retomar as atividades

LUCAS FIGUEIREDO / CBF

Flamengo é flagrado treinando 
com bola no Ct george Helal

Jogadores foram fotografados se movimentando no gramado do Ninho do Urubu

A polêmica sobre a vol-
ta aos treinos do Flamen-
go em meio a pandemia 
do coronavírus continua. 
Depois de realizarem 
avaliações físicas na úl-
tima terça-feira (19), os 
jogadores voltaram ao 
Ninho do Urubu ontem, 
quarta (20), e foram fla-
grados, em imagens áreas 
feitas pelo Globoesporte, 
treinando em dois cam-
pos do CT. As atividades 
não foram autorizadas e 
nem mesmo comunicadas 
à prefeitura do Rio de Ja-
neiro. 

Na terça, o prefeito 
Marcelo Crivella havia 
dito que apenas a vol-
ta da fisioterapia estava 
liberada para os clubes 
da capital. Além disso, o 
mandatário revelou que 
entraria em contato com a 
diretoria para entender o 
que tinha acontecido. 

A assessoria da Prefei-
tura informou o seguinte: 
“Houve uma reunião de 
presidentes de alguns clu-
bes de futebol, entre eles o 
do Flamengo, com o gabi-
nete de crise da Prefeitura 
e a comunidade médico-
-científica que assessora 
o município e não houve 
unanimidade para o retor-
no aos treinos. Portanto, 
esse tipo de atividade não 
poderia ocorrer. 

Na reunião ficou defini-
do, apenas, que os atletas 

que estavam parados e 
necessitam de tratamento 
poderiam voltar à fisiote-
rapia. Também foi debati-
do um caderno de encar-
gos para o retorno, mas 
somente após situação da 
pandemia melhorar na ci-
dade.

A Secretária Municipal 
de Saúde, Beatriz Busch, 
vai fazer contato com o 
clube e verificar a situa-
ção, informando sobre o 
impedimento para trei-
nos”.

No mesmo dia, o pre-
sidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, acom-
panhado do chefe do de-
partamento médico do 
clube, Márcio Tannure, 
estiverem em um almo-
ço com o presidente Jair 
Bolsonaro debatendo a 
volta dos treinos e jogos. 
Foi solicitado que o Mi-
nistério da Saúde elabore 
um protocolo para a volta 
dos jogos e a possibilida-
de dos clubes deslocarem 
seus elencos e comissões 

para treinarem em Brasí-
lia, por conta do veto na 
cidade do Rio.

Apesar de garantir que 
esperava o aval das auto-
ridades para a volta dos 
treinos, o Flamengo re-
alizou, pelo segundo dia 
consecutivo, atividades 
no seu centro de treina-
mentos. O clube se vê 
protegido juridicamente 
quanto ao retorno das ati-
vidades, mas ainda não se 
pronunciou oficialmente 
sobre a situação. 

Não é de hoje que o 
Flamengo busca a volta 
dos treinos. No início 
do mês, o Rubro-Negro 
assinou um documento 
junto à FERJ e outros 
clubes do Rio visando o 
retorno dos treinos. Das 
equipes que disputam o 

Campeonato Carioca, 
apenas Botafogo e Flu-
minense não assinaram. 

O clube foi também 
um dos primeiros a ela-
borar um protocolo de 
segurança, encomendou 
mais de 600 testes e já 
fez duas levas de exames 

em seus funcionários e 
jogadores. Além disso, 
importou uma máquina, 
que deve chegar no iní-
cio de junho, para reali-
zar a desinfecção antes 
de cada atleta ou funcio-
nário entrarem no centro 
de treinamento.

‘BRiga’ pela volta aos tReinos

DIVULGAçãO

No Botafogo, Honda pediu 
para não receber salário

O ex-presidente Car-
los Augusto Montene-
gro, atual membro do 
Comitê Gestor do Bota-
fogo, revelou que Honda 
pediu para não receber 
salário durante a para-
lisação do futebol pela 
pandemia de coronaví-
rus.

“Não foi pago um cen-
tavo a ele até hoje. Era 
um dinheiro para pagar 
o Honda, foi bem plane-
jado e deu certo. Vamos 
pagar a ele, mas de outra 
forma. Ele é um cara tão 
diferente, que além de 
estar auxiliando uma sé-
rie de pessoas, não está 
fazendo questão de re-
ceber, principalmente o 
salário de março. Disse 
que está acompanhando 
os problemas do país e 
do mundo e que não se 
sentiria bem em receber 
neste momento. Até já 
se propôs a ajudar o Bo-
tafogo, se precisar. Traz 
cultura diferente, quer 
ajudar”, disse à Rádio 
Botafogo.

O vice-presidente de 
finanças, Luiz Felipe 
Novis, confirmou as de-
clarações do dirigente.

“Pelas informações 
que tenho do futebol, 
Honda é um jogador 
fantástico. Já houve al-
gum retorno de camisa. 
O nome do Botafogo 
correu o mundo. Agora, 
o plano completo não 
veio porque ele fez um 
jogo, um gol de pênal-
ti. Foi só um começo. A 
torcida está com aquele 
gostinho do quero mais. 
Um jogador que chega 
para um presidente e 
pergunta se precisa de 
investimento, de grana. 
Que jogador faz isso?”, 
afirmou em entrevista ao 
Canal do TF.

O Botafogo não fez 
acordo de redução sala-
rial com o elenco duran-
te a pandemia, pois ain-
da deve aos jogadores. 
Só que o clube demitiu 
funcionários neste perí-
odo para não piorar as 
finanças alvinegras.

 Dirigentes do clube rasgaram elogios ao 
meia japonês pela postura na crise

VITOR SILVA/BFR
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governadores discutem pauta de 
reunião nesta quinta com presidente 

Chefes dos Executivos debaterão a ajuda federal e combate à Covid-19

Caxias: mais um feirão de 
roupas é fechado pela prefeitura 

Mais um feirão de mo-
das foi fechado em Du-
que de Caxias por deso-
bediência ao decreto do 
prefeito Washington Reis, 
que restringiu o funciona-
mento do comércio não 
essencial na cidade até o 
dia 31/05. Atendendo a 
denúncias de aglomeração 
de pessoas no local e dos 
riscos para propagação do 
novo coronavírus, a equi-
pe da força-tarefa, que 
agora conta com apoio de 
policiais militares do pro-
grama Segurança Presen-
te, foi até um atacadista de 
roupas, na Rodovia Wa-
shington Luiz, no bairro 
Jardim Primavera.

No local, com mais de 
300 lojas abertas, segun-
do os fiscais da Secretaria 
Municipal de Fazenda, 
mais de mil pessoas cir-

culavam pelos corredores 
a procura de produtos de 
vestuário e moda vendidos 
a preço de atacado. O dono 
do empreendimento, que 
aluga lojas desde 2008, foi 
intimado e obrigado a fe-
char o espaço sob o risco 
de ter o alvará de funciona-
mento cassado. Com esse, 
sobe para cinco o número 
de feirões de roupas fecha-
dos nos últimos dias pela 
força-tarefa na BR 040.

A prefeitura vem per-
correndo todos os distritos 
para fazer valer o decreto 
de medidas protetivas das 
autoridades de saúde para 
evitar a disseminação do 
novo coronavírus no mu-
nicípio, que já registra 
151 óbitos e 1.158 casos 
confirmados da doença. 
Já foram cerca de 250 
intimações feitas, mul-

tas aplicadas e interdição 
de lojas comerciais por 
desobediências as novas 
normas estabelecidas para 
conter o avanço da doen-
ça.

Para funcionar, o co-
mércio autorizado tem 
que cumprir as orienta-
ções como o uso de pro-
teção facial dos funcioná-
rios, manter e só permitir 
a entrada no estabeleci-
mento de clientes usando 
máscara facial. Da força-
-tarefa fazem parte fiscais 
e agentes das secretarias 
de Saúde e Defesa Civil, 
Transportes e Serviços 
Públicos e Políticas de 
Segurança, Infraestrutura 
Urbana e Gestões Tec-
nológicas, além da guar-
da municipal e a partir de 
agora de PMs do programa 
Segurança Presente.

Câmara iguaçuana discute efeitos
da pandemia e aprova projetos

Os vereadores de 
Nova Iguaçu estive-
ram reunidos, através 
de videoconferência, 
na noite de terça (19) 
e realizaram a terceira 
sessão ordinária virtual, 
formato que vem sen-
do utilizado por causa 
da pandemia provoca-
da pelo novo coronaví-
rus. Logo no início dos 
trabalhos, o presidente 
Felipe Rangel Garcia, 
Felipinho Ravis, solici-
tou 1 minuto de silêncio 
pela memória do pai da 
vereadora Renata da 
Telemensagem, senhor 
Genecy de Souza Tur-
ques, falecido na última 
segunda.

No tempo destinado 
ao Tema Livre, vários 
assuntos foram discu-
tidos pelos parlamen-
tares, sendo o principal 
sobre as consequências 
sociais e econômicas 
que a Covid-19 vem 
causando no mundo 
todo, em especial na ci-
dade de Nova Iguaçu. 
Felipinho disse que a 
inauguração do hospital 
de campanha no muni-

cípio é esperada com 
muita ansiedade. “Re-
cebemos a informação, 
hoje, que será na sema-
na que vem, no dia 25. 
É preciso que seja mes-
mo”, afirmou. Os vere-
adores Aguinaldo Camu 
e Renato do Mercado 
agradeceram os esfor-
ços do Executivo em 
continuar as obras de 
infraestrutura nos bair-
ros Corumbá e Ambaí, 
apesar da atual crise vi-
vida na saúde. O vere-
ador Rogério Villanova 
parabenizou os assis-
tentes sociais cujo dia 
foi comemorado no dia 
15 de maio. Ele lembrou 
da grande importância 
desses profissionais no 
cuidado aos pacientes 
com a Covid. Marcelo 
Lajes disse que seus be-
bês, nascidos na semana 
retrasada, passam bem e 
já estão em casa,

Em primeira discus-
são foram aprovados 
vários projetos: o que 
adota medidas de iden-
tificação e acompanha-
mento dos estudantes da 
educação que tenham 

transtorno de aprendiza-
gem, do vereador Carlão 
Chambarelli; o que ins-
titui a inclusão dos con-
ceitos de empreende-
dorismo nas escolas da 
rede pública municipal, 
do presidente Felipinho 
Ravis; e o que disciplina 
a remoção de veículos 
abandonados nas vias 
públicas de Nova Igua-
çu, de autoria do vere-
ador Aguinaldo Camu. 
Em segunda e última 
discussão, foi aprovado 
o projeto do vereador 
Carlão Chambarelli que 
proíbe as concessioná-
rias de serviços públi-
cos a imputar multa ao 
consumidor sem o direi-
to a ampla defesa.

A próxima sessão vir-
tual acontece na terça, 
dia 26, às 18h, sob a 
coordenação do presi-
dente Felipinho Ravis. 
A Câmara segue fecha-
da ao público, mas os 
emails administrativo@
cmni.rj.gov.br e acs@
cmni.rj.gov.br podem 
ser utilizados pela po-
pulação como canais de 
comunicação.

Vereador-presidente Felipinho Ravis durante a sessão virtual de terça-feira

 DIVULGAçãO

Governadores de 25 
das 27 unidades da 
federação partici-

param, ontem (20), de uma 
reunião virtual, para defi-
nir os principais assuntos 
que pretendem tratar com 
o presidente Jair Bolso-
naro e ministros, marcada 
para esta quinta (21), por 
videochamada. Entre os 
assuntos, os governadores 
discutirão a ajuda federal 
a estados e municípios e 
a necessidade de critérios 
científicos para a adoção de 
medidas de enfrentamento 
ao novo coronavírus.

Os governadores tam-
bém debateram os impac-
tos e as medidas que cada 
estado e o Distrito Federal 
vêm adotando para enfren-
tar a pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19).

Após o término da reu-
nião, o governador de São 
Paulo, João Doria, declarou 
que os chefes dos executi-
vos estaduais estão abertos 
ao diálogo e buscando pro-
teger a vida da população. 
“Hoje (20), fizemos uma 

reunião com 25 dos 27 go-
vernadores. O sentimento 
de São Paulo e, certamen-
te, posso aqui interpretar, 
dos demais governadores, 
é para proteger a vida, obe-
decer a ciência, respeitar a 
orientação da medicina e 
fazermos uma reunião em 
paz”, disse Dória.

O chefe do Executivo 
do Ceará, Camilo Santana, 
manifestou o desejo de que 
a conversa entre governa-
dores e representantes do 
governo federal transcorra 
em clima “respeitoso e pro-

veitoso, em benefício da 
população”.

“Este não deve ser um 
momento de disputa parti-
dária ou ideológica, mas da 
união de todos para ações 
efetivas para o Brasil”, 
escreveu Santana em sua 
conta pessoal no Twitter.

O governador do Ma-
ranhão, Flávio Dino, de-
fendeu a importância da 
troca de informações, prin-
cipalmente de experiências 
exitosas. “Este é o cami-
nho. Temos que buscar as 
experiências dos estados. 

Nesse momento de distan-
ciamento social e atividade 
econômica paralisada, pre-
cisamos ter cientificidade e 
método para sair da crise”, 
defendeu Dino na reunião.

No Twitter, Wilson Lima, 
governador do Amazonas, 
disse que a reunião da ma-
nhã serviu para que os go-
vernadores “ajustassem 
a pauta” que pretendem 
apresentar ao presidente e a 
seus ministros. “Será uma 
nova oportunidade para 
agradecer o apoio federal 
[ao Amazonas] e reforçar 

as demandas que ainda te-
mos. A união de esforços 
é indispensável”, escreveu 
Lima.

Wellington Dias, go-
vernador do Piauí, já tinha 
manifestado, terça (19), 
que a reunião desta quinta-
-feira (21) é uma oportu-
nidade para o país definir 
ações integradas e coesas 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus e as consequ-
ências econômicas da pan-
demia. “Considero muito 
importante esse diálogo 
para um plano unificado e 

assim enfrentarmos juntos 
o inimigo em comum que é 
o coronavírus”.

Outro governador que 
participou da reunião vir-
tual e que já tinha se ma-
nifestado sobre a intenção 
de pedir ao governo federal 
tranquilidade para atender 
as orientações da comu-
nidade científica e órgãos 
especializados foi o gaúcho 
Eduardo Leite.

Em seu Twitter, Leite 
comentou a possibilidade 
da proposta de veto ao re-
ajuste dos salários de ser-
vidores públicos ser um 
dos itens da discussão com 
Bolsonaro e seus ministros. 
“Se isso acontecer, mani-
festarei meu apoio a esse 
veto”, antecipou o gover-
nador do Rio Grande do 
Sul. “Além disso, farei um 
apelo no sentido de aten-
dermos a ciência, dar segu-
rança nas condições de en-
frentamento ao coronavírus 
para garantir segurança à 
população para que, assim, 
possamos criar um ambien-
te [adequado] à retomada 
econômica”, acrescentou.

(Fonte: Agência Brasil)

 MARCELO CAMARGO / AGêNCIA BRASIL

25 das 27 unidades da federação participaram da reunião virtual dos chefes dos executivos
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Piloto da Core é ouvido na DP 
O piloto do helicóptero 

da Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core), 
da Polícia Civil, foi ouvi-
do na manhã de ontem, na 
Delegacia de Homicídios 
de Niterói, Itaboraí e São 
Gonçalo (DHNISG), sobre 
a morte do estudante João 
Pedro Matos Pinto, de 14 
anos. O menino morreu 
na última segunda-feira 
após ser atingido por tiro 
de fuzil na barriga durante 
operação policial na Ilha 
de Itaoca, no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonça-
lo, na Região Metropolita-
na do Rio. Quatro agentes 
de segurança já prestaram 
esclarecimentos na espe-
cializada.

Titular da especializada, 
o delegado Allan Duarte, 
disse que durante seu de-
poimento o piloto explicou 
a logística do socorro do 

adolescente, que foi levado 
para a Lagoa, na Zona Sul 
da capital. “O piloto da ae-
ronave foi ouvido hoje. Ele 
falou sobre a logística do 
socorro e, inclusive, justifi-
cou que isso já foi feito an-
teriormente até no socorro 
de policiais civis baleados 
em operações. O protocolo 
já foi adotado outras ve-
zes”, contou, acrescentan-
do que “as investigações 
ainda estão em fase de apu-
ração. Estamos ouvindo 
testemunhas e aguardando 
o laudo pericial para escla-
recer a origem do disparo”. 

A operação foi realiza-
da por agentes da Polícia 
Federal e da Core, da Po-
lícia Civil, na localidade 
da Praia da Luz, na Ilha 
de Itaoca, na tarde da últi-
ma segunda-feira e tinha o 
objetivo de cumprir man-
dados de busca e apreen-

são contra lideranças do 
tráfico, ligados à facção 
Comando Vermelho, que 
atuam na região.

Intertítulo - Família de 
morto em outra operação 
denuncia tortura

No mesmo dia em que 
João Pedro Mattos Pinto 
foi baleado, outro jovem 
morreu em uma operação 
na comunidade do Acari, 
Zona Norte do Rio. Iago 
César dos Reis Gonzaga, 
21, foi baleado e sofreu 
violência policial, segundo 
denúncia de familiares. 

Por volta das 5h da ma-
nhã da última terça-feira, 
agentes do Batalhão de 
Operações Policiais Espe-
ciais (Bope) entraram na 
favela junto com o Bata-
lhão de Choque da Polícia 
Militar. Iago foi baleado e 
desapareceu. Parentes di-

zem que o jovem foi tortu-
rado com um saco plástico 
na cabeça e com uma faca. 
Depois, foi levado, enrola-
do num lençol, para uma 
viatura. Os familiares per-
correram delegacias, hos-
pitais e institutos médicos 
legais (IMLs) em busca de 
informação. O corpo do jo-
vem só foi encontrado no 
IML do Rio.

RepRoDução/aRquivo pessoal 

plantão
Delegado e namorada morrem durante briga

SÃO PAULO - O de-
legado da Polícia Civil de 
São Paulo e instrutor de 
tiros Paulo Bilynkyj foi 
encontrado baleado em 
um apartamento em São 
Bernardo do Campo (SP). 
Uma mulher, identificada 
como Priscila Delgado de 
Barros, que mantinha re-
lacionamento com ele, foi 
encontrada morta, também 
com marca de tiro.

Segundo as primeiras 
informações, a principal 

suspeita é de que houve 
um tiroteio durante uma 
briga do casal. Os agen-
tes suspeitam de femini-
cídio, mas a ideia de que 
ele a matou na tentativa de 
se defender ainda não foi 
descartada.

Paulo está em uma Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) em estado grave. Os 
tiros atingiram dedo, perna 
e abdômen do delegado.

O prédio do crime é o 
mesmo onde o ex-presi-

dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) tem residência 
principal. De acordo com 

a assessoria dele, o petis-
ta não estava em casa na 
hora do crime.

João Pedro foi atingido 
dentro de casa 

Civil de Barra 
Mansa prende 
juninho nazaré

A Polícia Civil de 
Barra Mansa e Espíri-
to Santo colocou atrás 
das grades o bandido 
mais procurado da re-
gião Sul Fluminense. 
Elmo Silva Lopes Jú-
nior, conhecido como 
Juninho Nazaré, é 
apontado como líder de 
uma facção criminosa 
que age em todo esta-
do do RJ. Ele foi deti-
do no Espírito Santo 
com uma grande soma 
de dinheiro vivo e num 
carro da Land Rover. 
Agentes da 90ª Dele-
gacia de Polícia loca-
lizaram e prenderam 
Juninho em uma cidade 
do Estado do Espirito 
Santo, contando com 
apoio de agentes locais. 

A operação é uma con-
tinuidade da ação defla-
grada no último dia 15,  
quando foi presa a ad-
vogada do suspeito de-
tido hoje, pelos crimes 
de lavagem de dinheiro. 
No entanto, o suspeito 
havia fugido do local, 
logo após a prisão da 
advogada

Homem vai em cana com 
pedra de crack gigante 
Ademar Silva, 33 anos, 

foi preso ontem, no bair-
ro Fonseca Almeida, em 
Comendador Levy Gaspa-
rian. Com o traficante foi 
apreendido 13 pinos de co-
caína, um pedra grande de 
crack e R$ 712. 

A equipe do Patrulha-
mento Tático Móvel (Pata-
mo) da 1ª Cia do 38º BPM 
(Três Rios) composta pelos 

sargentos Bruno e Malta e 
cabos Luis Paulo e Carva-
lho, com a participação de 
um policial civil lotado na 
108ª DP (Três Rios), pren-
deram Edmar após um mo-
nitoramento velado.

O traficante foi autuado 
por tráfico de drogas. Um 
dos agentes chegou a dizer 
que a pedra de crack era 
muito fedorenta.

RepRoDução

Divulgação/políCia Civil 

O deputado estadua 
Márcio Canella 
(MDB) teve o 

carro atingido por tiros, 
na tarde de ontem, em 
Belford Roxo. Uma das 
hipóteses que está sendo 
investigada pela Polícia 
Civil seria uma tentativa 
de assalto. Como o carro é 
blindado, o motorista não 
parou. O parlamentar esta-
va com um irmão quando 
o carro, que é blindado, foi 
atacado quando passava 
pela Avenida Joaquim da 
Costa Lima, altura do Lote 
XV. Um policial lotado no 
gabinete dirigia o veículo. 

“Estava no meu escritó-
rio político, no centro de 
Belford Roxo, e iria para o 
Lote Quinze. Na Avenida 
Joaquim da Costa Lima, 
no bairro Santa Marta, um 
Renault passou metralhan-
do. Tenho porte de arma e 
ando armado. O meu mo-
torista acelerou, eles vie-
ram atrás e eu revidei os 
tiros. Eles entraram para 
o bairro de Santa Marta e 
nós encontramos uma via-
tura mais à frente”, contou 

o parlamentar, acrescen-
tando que “Está tudo bem, 
graças a Deus. A polícia 
está investigando pra sa-
ber de onde que partiu 
isso. De uma coisa podem 
ter certeza, não vão nos 
acovardar, vou continuar 
fazendo o meu trabalho, 
que é trazer dias melho-
res pra população de Bel-
ford Roxo. Agora está nas 
mãos da polícia (o caso), 
não vou poder entrar em 
mais detalhes porque a 
investigação é sigilosa”, 

disse. 

Denúncia contra 
traficante 

No ano passado, o de-
putado denunciou através 
de um vídeo a atuação do 
traficante Cremilson Al-
meida de Souza, o Coroa, 
apontado como um dos 
chefes do tráfico de dro-
gas do Roseiral. Segun-
do reportagem do jornal 
‘Extra’, Canella disse que 
o bandido pretendia trans-
formar a comunidade em 

um complexo de favelas, 
dominando a região no en-
torno.

Ele relatou que, depois 
do vídeo, chegaram duas 
denúncias pelo Disque-
-Denúncia de que trafican-

tes do Roseiral estariam 
planejando um atentado 
contra sua vida.

De acordo com infor-
mações, Canella e os ou-
tros ocupantes não ficaram 
feridos.

fotos: RepRoDução

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Deputado é vítima de atentado 
inveStigação 

Carro blindado onde estava Márcio Canella foi metralhado por 
criminosos numa suposta tentativa de assalto em Belford Roxo

O deputado Márcio Canella e o carro com 
marcas de tiros: blindagem salvou ocupantes 

O parlamentar usou usa 
página do facebook para 
esclarecer o fato: “No iní-
cio da tarde de hoje, eu, 
Deputado Estadual Márcio 
Canella, tive o meu carro 
alvejado por tiros em Bel-
ford Roxo. Havia saído do 
Centro do Município e es-
tava a caminho do Bairro 
Lote 15, quando me depa-
rei com bandidos armados 
numa Duster de cor bran-
ca, na Avenida Joaquim 
da Costa Lima, na altura 
do Bairro Vila Pauline. 
Quero tranquilizar a todos. 
Foi um susto, mas graças a  
DEUS, estou bem. Confio 
na atuação da Polícia, que 
brevemente irá esclarecer 
os fatos e descobrir os au-
tores. Agradeço o carinho e 
a preocupação de todos os 
Deputados, Deputadas e de 
todos os amigos. Continua-
rei na Alerj defendendo os 
direitos dos moradores de 
todo o Estado do Rio, pois 
fui eleito para isso e não me 
intimidarei. Acima de tudo, 
confio em DEUS! (sic)

DeManDas 
De agRessão 

DeputaDo
Divulga nota
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novo prazo

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Detran.Rj prorroga prazos de 
licenciamento anual de veículos

Devido às medidas de contingenciamento para evitar a propagação do novo coronavírus, o 
Detran.RJ prorrogou os prazos de licenciamento anual de veículos para o exercício 2020

O serviço está 
suspenso des-
de o dia 17 de 

março, quando foram 
implementadas as me-
didas de isolamento so-
cial no Estado do Rio. 
Os prazos foram pror-
rogados para o segun-

do semestre desse ano, 
para que os usuários te-
nham mais tempo para 
realizar o procedimen-
to quando o serviço 
voltar à normalidade.

Lembrando que o li-
cenciamento anual é a 
retirada do Certificado 
de Registro e Licen-
ciamento de Veículo 
(CRLV) - documento 

verde - nas unidades do 
Detran.

Confira o calendá-
rio de licenciamento 
anual para exercício 

2020:
- Final de placa  0 a 

2 - até 31/08/2020
- Final de placa 3 a 6  

- até 30/09/2020
- Final de placa 7 a 9  

- até 30/11/2020

Outras medidas
- Os proprietários de 

veículos novos pode-
rão dirigir automóveis 
sem placa. A medida 
se aplica a veículos ad-
quiridos a partir do úl-
timo dia 19 de feverei-
ro e neste momento de 
crise não há prazo para 
terminar. Nesses casos, 
é prudente que os pro-
prietários andem com a 

Nota Fiscal de compra 
do veículo e a sua iden-
tidade

- Quem comprou ve-
ículos usados também 
fica desobrigado de 
iniciar o processo de 
registro do novo Cer-
tificado de Registro do 
Veículo (CRV) no De-
tran.

- Desde o dia 20 de 
fevereiro, está suspen-
sa a aplicação da multa 
administrativa do arti-
go 233 do CTB (Códi-
go de Trânsito Brasilei-
ro) nas Transferências 
de Propriedade. Dessa 
forma, quem fizer o 
registro da TP após o 
prazo de 30 dias dado 
pelo CTB não será pe-
nalizado.

em quarentena com o inimigo: violência contra 
a mulher cresce durante a pandemia

Segundo o plantão judi-
ciário do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJRJ), houve um 
aumento de cerca de 50% 
na demanda de casos de 
violência contra a mulher 
após o início da recomen-
dação de isolamento so-
cial no estado, em março. 
Pesquisa do Instituto de 
Medicina Social da Uni-
versidade do Estado do 
Rio de Janeiro (IMS/Uerj) 
conta com apoio da Faperj 
e chama atenção para na-
tureza da situação, como a 
pressão psicológica e sub-
notificação de casos.

 Para a maioria das pes-
soas ficar em casa nesse 
momento de quarentena 
é sinônimo de proteção. 
Mas para muitas mulheres, 
de diversas idades e condi-
ções econômicas, que tam-
bém precisam lidar com o 
medo de contaminação 
pelo vírus, a quarentena 
representa o desafio de 
permanecer trancada com 
o agressor em seu próprio 
lar, 24 horas por dia - dis-
se a médica e professora 
Claudia Leite de Moraes, 
do IMS/Uerj e do curso de 
Pós-Graduação em Saúde 
da Família da Universida-
de Estácio de Sá.

Contemplada pelo pro-
grama Cientista do Nosso 
Estado, por meio do qual 
recebe apoio da FAPERJ 
para a realização de suas 
pesquisas, ela coordena, 

na universidade, o Pro-
grama de Investigação 
Epidemiológica em Vio-
lência Familiar (PIEVF), 
que completou 20 anos em 
2019.

Em meio à pandemia, 
uma dura realidade, mas-
carada em muitos lares, 
torna-se, agora, mais visí-
vel. O número de casos de 
violência contra a mulher 
vem crescendo de forma 
substancial, no mundo in-
teiro, nesse período em 
que diversos países adota-
ram medidas necessárias 
de isolamento social para 
frear o avanço do novo co-
ronavírus. Na China, por 
exemplo, ativistas de di-
reitos humanos denuncia-
ram que os casos de agres-
sões à mulher triplicaram 
durante a quarentena. Na 
França, desde o começo 
da crise sanitária, houve 
um aumento de aproxima-
damente 30% dos casos 
de polícia relacionados às 
agressões contra mulhe-
res. 

De acordo com a Or-
ganização das Nações 
Unidas (ONU Mulheres), 
mesmo antes da dissemi-
nação global do coronaví-
rus, um terço das mulheres 
em todo o mundo já expe-
rimentou alguma forma de 
violência em suas vidas, 
seja física ou psicológica. 
No Brasil, não é diferente.

  Vale lembrar que mui-
tos casos de violência con-

tra a mulher são subnotifi-
cados, porque há o medo e 
a resistência da vítima em 
denunciar, além da dificul-
dade concreta de contato 
presencial com as institui-
ções de proteção à mulher 
no período da pandemia - 
completou. 

A pressão psicológica, 
que cresce naturalmen-
te com as notícias sobre 
o avanço da pandemia, e 
o aumento do tempo de 
convívio com o agressor 
são apenas alguns fato-
res associados à violência 
contra a mulher nessa qua-
rentena.

 O aumento do estresse 
e a sobrecarga de trabalho 
em casa para a mulher, 
que muitas vezes é a prin-
cipal ou única encarregada 
dos cuidados com familia-
res, são alguns fatores que 
propiciam a ocorrência de 
violência, em lares onde a 
principal forma de comu-
nicação já é a violência. O 
maior tempo de convívio 
com os agressores, que 
passam a ter maior con-
trole e poder sobre a víti-
ma, e a redução do contato 
com a rede psicossocial de 
apoio individual e coleti-
vo, como amigos, família, 
trabalho e escolas, tam-
bém aumentam o risco de 
violência - acrescentou.  

A própria conjuntura 
econômica também contri-
bui para agravar as tensões 
domésticas. A perda de 

empregos afeta especial-
mente as mulheres, que 
se concentram no setor de 
Serviços, o mais afetado 
pela crise, e ainda repre-
sentam a maioria da força 
de trabalho no mercado in-
formal, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Além das restrições de 
movimento decorrentes da 
quarentena, as limitações 
financeiras e o sentimento 
de insegurança encorajam 
os abusadores, dando-lhes 
poder e controle adicio-
nais. O abuso de álcool e 
drogas, mais frequente em 
situações de crise, também 
compõe o quadro que pode 
levar a intensificação e a 
ocorrência de novos casos 
de violência – resumiu.

Diante de situações de 

violência contra a mulher, 
Cláudia destaca a impor-
tância de uma atenção 
redobrada dos vizinhos e 
familiares durante o confi-
namento.

Especialmente nesse 
período de isolamento so-
cial, os vizinhos, amigos e 
familiares têm que se cons-
cientizar que em briga de 
marido e mulher é preciso, 
sim, meter a colher. Mui-
tas vezes, eles são os que 
têm melhores condições 
de realizar denúncias de 
violência, já que não estão 
diretamente expostos aos 
agressores. É preciso ter 
muita atenção às situações 
suspeitas, como gritos, 
choros, discussões em voz 
alta e ameaças. As denún-
cias anônimas podem evi-
tar situações mais graves e 

até a morte - alertou.
Em relação aos cuida-

dos por parte de familia-
res, ela ponderou:

 Os familiares devem 
estranhar situações como 
a perda repentina de con-
tato, pelo telefone e redes 
sociais. É importante que 
mulheres em situação de 
violência busquem fazer 
o isolamento social com 
outros familiares, e evi-
tem ficar sozinhas com o 
agressor.

A pesquisadora destaca 
que, nesse momento de 
quarentena, é fundamen-
tal a organização de redes 
institucionais de apoio a 
distância, com canais para 
assistência remota à mu-
lher vítima de violência, 
pela Internet e pelo tele-
fone.

DIVULGAçãO
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563 pessoas já estão curadas da COVID-19 e 22 morreram

Em mais uma 
transmissão ao 
vivo pelas redes 

sociais, o prefeito de 
Volta Redonda, Samuca 
Silva, atualizou os dados 
de combate a Covid-19, 
o Novo Coronavírus, 
na cidade. O município 
até a última terça tinha 
697 casos confirmados 
de coronavírus. Os ca-
sos suspeitos chegaram 
a 1.725, sendo que 517 
exames deram negati-
vos e 563 pessoas já es-
tão curadas. Os óbitos 
na cidade são 22.

Entre os eixos de mo-
nitoramento do avanço 
do vírus, que são condi-
cionantes para ativida-
des econômicas fiquem 
abertas, a cidade está 
dentro dos limites.

Os seis eixos de mo-
nitoramento são: o nú-
mero de casos suspeitos 
não poderá aumentar 
em 5% por dois dias se-
guidos (o aumento foi 
de 1,95%); A ocupação 
de leitos no CTI não ul-
trapassar 50% (estando 
com 31% de ocupação). 

A ocupação de leitos no 
Hospital de Campanha 
não ultrapassar 60% 
(permanecem em 5,26); 
O grupo de risco per-
manecer em isolamento 
social; Uso de máscara 
obrigatório nas ruas; 
Além de manter a proi-
bição de qualquer tipo 
de aglomeração.

- Infelizmente no fi-
nal de semana nós tive-

mos muitos pontos de 
aglomeração. E isso não 
pode acontecer. A flexi-
bilização das atividades 
só é possível se as pes-
soas forem as ruas ape-
nas em caso de neces-
sidade. Enquanto várias 
cidades falam em fecha-
mento total, nós falamos 
em flexibilização. Mas 
isso só é possível se to-
dos fizerem suas partes. 

E, claro, monitorando o 
avanço do vírus e a ca-
pacidade de atendimen-
to - disse Samuca.

O prefeito destacou 
que durante as ações de 
fiscalizações na sexta-
-feira, sábado e domin-
go, dias 15, 16 e 17, dez 
estabelecimentos foram 
interditados por des-
cumprimento do decreto 
municipal, sendo outros 

cinco autuados por vio-
lar as medidas. Outros 
72 locais foram orienta-
dos pelos fiscais. Até o 
momento apenas um es-
tabelecimento comercial 
teve seu alvará cassado, 
no bairro Jardim Amália 
II, por descumprir o de-
creto municipal.

O Secretário de Saú-
de, Alfredo Peixoto, re-
forçou que as medidas 

de isolamento social são 
as melhores ferramen-
tas. “Quarentena não 
é férias. Estamos ven-
do em algumas praças 
de lazer aglomerações, 
crianças brincando e so-
cializando, muita gente 
perto uma da outra. Isso 
não pode acontecer. O 
isolamento social é fun-
damental para achatar 
a curva de contamina-
ção”, disse o secretário.

Samuca ainda apro-
veitou para esclarecer 
duvidas de quando igre-
jas, academias e colé-
gios poderão retornar as 
atividades. Segundo o 
prefeito, ainda não está 
no momento de apre-
sentar ao Ministério Pú-
blico uma proposta de 
reabertura. ‘’Estamos 
dialogando com todos 
os setores. Ainda não é 
o momento dessas aber-
turas. Tanto que o MP já 
entrou com agravo pe-
dindo novamente o fe-
chamento das atividades 
econômicas. Precisamos 
de um cronograma con-
creto e com segurança’’, 
disse o prefeito. 

(Fonte: SecomVR)

volta redonda

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

prefeitura abre nova 
contratação emergencial de médicos

itatiaia

A Secretaria Munici-
pal de Saúde recebeu até 
ontem) inscrições para o 
Processo Seletivo Sim-
plificado para contratação 
temporária e emergencial 
de médicos. A abertura do 
processo, que consta no 
edital nº 073/2020, tem 
como justificativa a excep-
cionalidade da situação de 
saúde pública enfrentada 
em nível mundial e medi-
das de proteção a popula-
ção da proliferação do Co-
ronavírus, o COVID-19. 
O processo seletivo leva 
em consideração os De-
cretos nº 46.970/2020 e 
46.973/2020 do Governo 
do Estado do Rio de Janei-
ro e nº 3.407/2020 do Mu-
nicípio de Itatiaia.

As oportunidades são 
para Médico Clínico Geral 
Ambulatorial (Covid-19), 
Médico Otorrinolaringo-
logista Ambulatorial, Mé-
dico Pediatra Plantonis-
ta, Médico Clínico Geral 
Plantonista (Covid-19) e 
Médico Obstetra Planto-
nista. Os interessados po-
derão se inscrever das 08h 

às 13h30, na Secretaria 
Municipal de Saúde, loca-
lizada na Avenida dos Ex-
pedicionários, s/nº, Centro.

Os requisitos exigidos 
para preenchimento do car-
go, conforme descrito no 
edital são:  ter idade igual 
ou  acima de 18 anos, ser 
brasileiro nato ou naturali-
zado, estar em dia com as 
obrigações eleitorais e mi-
litares, possuir a formação 
e requisitos para o exercí-
cio profissional respectivo, 
se aposentado, o candidato 
deverá ser amparado pelas 
exceções previstas no inci-
so XVI do art.37 da Cons-
tituição Federal de 1988. O 
candidato aposentado pelo 
INSS pode se inscrever e 
participar do processo sele-
tivo, consoante o disposto 
no art. 37, § 10, da Consti-
tuição Federal.

Os interessados também 
devem preencher um for-
mulário de inscrição, que 
deve ser retirado no mesmo 
local e entregue juntamen-
te com a documentação 
exigida no edital no perío-
do informado.

Cidade do aço segue metas que 
permitem abertura de atividades 

O município agora tem 697 casos confirmados de coronavírus em mais uma baixa registrada

felipe CaRvalHo / seCoM-vR

Divulgação/pMi

Ação visa proteger mais ainda a população 
da proliferação do Coronavírus 

Os documentos neces-
sários para a inscrição 
são: RG e CPF, ou car-
teira de motorista que 
conste o número do RG 
e CPF (original e có-
pia), Currículo detalha-
do (com confirmações 
claras a respeito da  es-
colaridade, cursos e ex-
periência profissional) 
Laudo Médico de com-
provação de Deficiência, 
caso o candidato se de-
clare deficiente, em con-

formidade com o Art.37 
do Decreto Federal n.º 
3.298/99, a cópia dos 
Diplomas, Certificados e 
carteira de trabalho (par-
te que conste contratação 
na área pretendida.

O salário base dos 
médicos das diversas es-
pecialidades são de R$ 
1.829,24,porém pode 
ser acrescido de gratifi-
cações, de acordo com a 
necessidade da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

DoCuMentação exigiDa

Conforme descrito no 
edital, o processo seleti-
vo será realizado em duas 
fases, compreendendo a 

prova de títulos e entre-
vista. O resultado final 
será publicado no site ofi-
cial da Prefeitura no en-

dereço eletrônico www.
itatiaia.rj.gov.br

 O Processo Seletivo 
não tem validade de con-

curso público e o edital 
completo poder ser con-
sultado no Boletim Oficial 
no Portal da Prefeitura.

 a seleção

Fase final na 
revitalização do 

Centro Odontológico

reSende

A Prefeitura de Resen-
de segue empenhada em 
dar prosseguimento a to-
dos os programas de re-
vitalização do município. 
Mesmo neste momento 
em que os esforços estão 
voltados principalmente 
à ampliação e melhor es-
truturação do sistema de 
saúde da cidade de Re-
sende com o objetivo de 
enfrentamento ao coro-
navírus, as obras seguem 
em andamento. 

A reforma do Centro 
de Especialidades Odon-
tológicas (CEO) Cidade 
Alegria, por exemplo, 
está perto de ser conclu-
ída. A unidade recebeu 
obras em sua estrutura 
para ampliar o número 
de consultórios e assim 
conseguir atender um 
maior número de pacien-
tes, com mais conforto 
e segurança. Da mes-
ma maneira, s trabalhos 
promoverão algumas 
adequações com relação 
às normas da Vigilância 
Sanitária de possuir es-
paços separados, especi-
ficamente, para as salas 
de esterilização e de ex-
purgo.    

Agora, na fase final, já 
estão sendo realizadas as 

etapas de instalações de 
luminárias, armários nas 
bancadas e as portas dos 
consultórios. Serviços 
como os de reforma da 
parte elétrica, hidráulica, 
pisos e bancadas já foram 
realizados, como afirma 
o prefeito Diogo Balieiro 
Diniz, que vem acompa-
nhando de perto todas as 
melhorias que estão sen-
do realizadas em nosso 
município. 

Além das reformas, 
o CEO também recebe-
rá novos equipamentos 
odontológicos comple-
tos, incluindo cadeira 
odontológica, pedal de 
comando, mesa do equi-
po, refletor, cadeira mo-
cho, aparelho de raios 
X, fotopolimerizador, ul-
trassonografia e bombas 
de vácuo.   

Atualmente, o Centro 
de Especialidades Odon-
tológicas Alegria oferece 
atendimentos nas áreas 
de endodontia (canal), 
periodontia (tratamento 
de gengiva), prótese den-
tária, cirurgia oral menor, 
odontopediatria, estoma-
tologia (para diagnóstico 
de lesões orais) e atendi-
mento a pacientes com 
necessidades especiais.
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ingredientes

Modo de preparo

loMBo ao leite

Lombo de porco de 1 kg 
(aproximadamente)/Ale-
crim/Salvia/Alho em pasta 
ou picado/Pimenta do rei-
no/Sal/Azeite extra virgem 
extra/1 l de leite integral
Sal/Pão italiano.

Limpar o lombo do even-
tual excesso de gordu-
ra, temperá-lo com a as 
ervas frescas (pode usar 
também as desidratadas, 
mas as frescas garantem 
gosto mais intenso) tritura-
das com uma faca afiada
Junte o alho picado o sal 
e a pimenta do reino e 
espalme o composto no 
lombo em sua totalidade.
Esquente o azeite em uma 
ampla panela e deixe o 
lombo fritar até ficar bem 
corado.
Acrescente todo o leite e 
deixe cozinhar por uma 
hora em fogo médio baixo 
e com a penela tampada
Verificar de tempo em 
tempo que o líquido não 
se seque.
Se no final de uma hora o 
molho estiver ainda mui-
to liquido deixe a panela 
destampada por mais 10 
minutos.
O molho deve resultar me-
diamente grosso.
Fatie o lombo e sirva nos 
pratos onde colocarás 
fina sfatias de pao italiano 
torrado e cobertas pelo 
molho do lombo.
Pode ser acompanhado 
maravilhosamente por er-
vilhas ou espinafre cozidos.

Bife De CaRniça

200 g de bife de contrafilet 
ou alcatra/4 colheres de 
sopa de óleo/2 colheres de 
sopa de extrato de tomate
2 colheres de chá de ale-
crim/Orégano a gosto/Sal 
a gosto/1 colher de man-
teiga.

ingredientes

Modo de preparo
Tempere o bife com sal.
Em uma frigideira funda 
(ainda sem fogo), ponha o 
bife e despeje o óleo em 
cima, ponha o extrato em 
cima, distribua a manteiga, 
ascenda o fogo.
A partir que for fritando, 
acrescente o alecrim e o 
orégano.
Frite até dar a aparência 
de queimado e virar um 
molho (o bife não vai quei-
mar, só da aparência de 
queimado).
E está pronto o bife de car-
niça.
Sirva com arroz ou pão.
E um vinho seco tinto ou 
branco.

quentão De vinHo

2 l de vinho tinto suave/1 
copo de água 200 ml/
Meio copo de cachaça/1 
1/2 copo de açúcar/2 
pauzinhos de canela/12 
cravos (ou a gosto)/8 ro-
delinhas de gengibre (ou 
a gosto).

ingredientes

Modo de preparo
Misture todos os ingredien-
tes ao fogo em uma pa-
nela.
Depois que levantar fervu-
ra, deixe por mais 10 minu-
tos.
Está pronto é só servir.
Tomar a bebida quente.

Marcio garcia faz foto de treino em 
família e filho mais velho chama atenção

O filho mais velho de 
Marcio Garcia, Pedro, 
chamou atenção da 
web por beleza. O 
apresentador da Globo 
compartilhou fotos 
de treino em família 
e, entre elas, mostrou 
uma imagem ao lado 
do primogênito. 
‘Repostando a foto do 
meu parceiro diário 
de malhação, Pedro 
Garcia. Te amo demais, 
moleque’, apontou. O 
registro impressionou 
pela semelhança com 
o famoso.

Marcio Garcia 
compartilhou uma foto 
do treino em família. O 
apresentador mostrou 
ter companhia da 

mulher, Andrea Santa 
Rosa, e dos filhos na 
hora de se exercitar. 
Em publicação no 
Instagram, o famoso 
exibiu registros da 
rotina fitness. “Mais 
um dia de malhação 
em família!!! 
Obrigado meu Deus 
por essa turma que 
eu amo tanto!”, 
comemorou na última 
terça-feira (19). Na 
web, o artista também 
exibiu uma foto 
com o primogênito. 
“Repostando a foto 
do meu parceiro 
diário de malhação, 
Pedro Garcia. Te amo 
demais, moleque”, 
disparou.

Cauã Reymond faz 40 anos e ganha 
homenagem de Mariana goldfarb
Cauã Reymond 

completou 40 
anos ontem e 

ganhou uma home-
nagem da mulher, 
Mariana Goldfarb. A 
modelo e estudante 
de Nutrição resgatou 
uma foto na qual os 
dois aparecem em ca-
choeira. Na véspera, 
Mariana já havia exal-
tado a relação com o 
marido, protagonista 
da próxima novela das 
nove, ‘Um Lugar ao 
Sol’. Na trama, Cauã 
vai viver gêmeos que 
foram separados no 
nascimento.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

Mariana Goldfarb 
compartilhou foto em 
seu Instagram para 
parabenizar o marido, 
Cauã Reymond, 
por seu aniversário. 
Casado com a modelo 
desde abril de 2019, 
o ator completou 
40 anos ontem. Na 
imagem antiga, o casal 
aparece abraçado se 
divertindo em uma 
cachoeira - ela de 
biquíni e ele só de 
short. Para legendar 
a postagem, Mariana 
usou somente um 
emoticon de bolo e 
um outro de coração.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

anitta se pronuncia sobre polêmica envolvendo 
a mãe: ‘a gente segue se amando’

Anitta falou sobre a 
relação com a mãe após 
Miriam Macedo deixar 
a casa da cantora. Na 
web, a artista garantiu 
que está tudo bem entre 
as duas. ‘A gente segue 
se amando. Está tudo 
bem com a gente. E ela 
não tem a obrigação de 
me dar satisfação para 
onde ela vai, o que faz ou 
deixa de fazer. A gente 
se fala como família 
que se ama. A gente se 
fala e conversa sempre’, 
garantiu.

Anitta se pronunciou 
sobre a polêmica 
envolvendo a mãe. Nas 
redes sociais, a cantora 
confirmou que deu um 
apartamento para Miriam 
Macedo em frente a praia 

e comentou os rumores 
de que ela teria voltado 
a morar no subúrbio com 
uma irmã após brigas 
com a filha. “Galera, 
bom dia! Eu vim aqui 
infelizmente para falar 
um assunto muito chato. 
Está saindo na imprensa 
algumas polêmicas 
sobre a minha mãe e é o 
seguinte: eu queria deixar 
muito claro que minha 
mãe é uma pessoa, eu 
sou outra. Assim como 
pai, meu irmão, eu sou 
outra pessoa. O que eles 
decidem fazer da vida 
deles, se eles vão para 
esquerda, para direita, 
para cima, para baixo, 
para Honório, para Barra, 
para onde for, é uma 
decisão deles”, iniciou.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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Fique em casa. 
Por amor, por empatia. 

Não é por um, é por todos!

É um dia para se 

conectar com valores 

mais elevados e, assim, 

renovar a vida. É somente 

por meio de novos 

sentimentos que será possível mudar a 

rota e fazer uma trajetória carregada 

do que é verdadeiramente essencial 

para você.

Os seus valores estão 

sendo transformados, e 

isso é positivo para que 

você se conecte com o 

essencial. O céu lhe traz 

novos significados e possibilidades 

na administração financeira e para 

concretizar investimentos. Pode 

ser que você sinta a necessidade de 

ajudar algumas pessoas.

Áries

As transformações 

pelas quais vem 

passando elevam os 

seus ideais para o que 

é essencial. A sua 

presença em projetos ou na forma de 

se relacionar com algumas pessoas 

gera conexão e sentimentos altruístas. 

É momento de renovar e vivenciar a 

simplicidade.

Touro

Dedique o dia para 

ficar sozinho e 

reescreva os seus 

sonhos. O céu fala 

sobre as limpezas 

emocionais e a necessidade de 

entender o momento pelo qual 

você vem passando por meio do 

autoconhecimento.Devem ser vividos 

o amor e a simplicidade.

Gêmeos

A saudade pode ficar 

mais forte, assim 

como as memórias 

que o ligam a pessoas 

amigas. É um dia 

para lidar com os sentimentos, 

principalmente aqueles que voltam 

para trazer curas. Dedique o dia para 

vivificar a fé e a esperança.

Câncer

Leão

Você pode curar as 

pessoas por meio de 

um novo olhar sobre a 

vida e a simplicidade 

das coisas. O céu fala 

sobre novas percepções 

e, consequentemente, sobre uma 

conexão com uma pessoa que tem 

muito mais a ver com você.

Virgem

Ao obter a consciência 

do que deve ser 

eliminado, você terá 

a oportunidade de 

enxergar o que é 

essencial para ter uma vida leve e feliz. 

O céu fala sobre as transformações 

pelas quais você vem passando e sobre 

como tudo isso impacta o seu estilo de 

vida e a sua rotina.

Libra

O céu fala sobre a cura 

e o perdão que devem 

ser exercidos por você 

em relação a uma 

pessoa importante. 

Você está tomando consciência do que 

é verdadeiramente essencial e o céu lhe 

convida a ressignificar a sua história 

com uma outra pessoa.

Escorpião

O céu traz uma reflexão 

sobre a forma de 

trabalhar e desenvolver 

o que é essencial para 

uma rotina produtiva e 

saudável. A experiência 

também impacta o ambiente familiar 

ou o local de trabalho. É preciso 

renovar e ressignificar.

Sagitário

O céu lhe convida a 

olhar para si mesmo 

com mais generosidade 

e reconhecer o que a 

vida vem lhe trazendo 

de bom. É um bom dia para lidar com 

os sentimentos mais profundos e para 

curar a sua história afetiva.

Capricórnio

O céu pede para que 

você reconstrua um 

novo cenário familiar. 

Neste novo ciclo, é 

aconselhável manter 

os laços de amor e de 

gratidão aos antepassados. É um dia 

para revisar as suas ações em família e 

vivificar a sua história e a relação com 

o passado.

Aquário

Talvez seja importante 

expressar os seus 

sentimentos por 

pessoas próximas. 

Uma conversa ou 

uma nova postura o ajudam a curar 

os sentimentos do passado e a 

ressignificá-los por meio do perdão e 

do amor. Seja leve e se conecte com o 

que é essencial.

Peixes
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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 

20 DE MAiO DE 2020. puBLiCADO EM 21/05/2020 – 
CÓD-pMBR 093.

COnSELHO MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SOCiAL 
- CMAS

RESOLuÇÃO n.º 11/CMAS-BR /2020 DE 20 DE 
MAiO DE 2020
“Dispõe sobre a substituição de membros nas Co-
missões de Trabalho do Conselho Municipal de As-
sistência Social do Município de Belford Roxo refe-
rente ao mandato 2019/2021”.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Bel-
ford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, deliberativo 
e fiscalizador das ações de assistência social, no 
uso das competências e atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Municipal nº. 1068, de 27 de ou-
tubro de 2005 e pelo Regimento interno, em Reunião 
ordinária realizada no dia 20 de maio de 2020. 
       
  RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados para compor as Comis-
sões de Trabalho do Conselho Municipal de Assis-
tência Social, os seguintes membros:

Comissão de políticas Básicas e Assistenciais.

Silvia Barboza Moura – Não Governamental;
Em substituição de: Marlucia Constantino Avellar. 

Comissão de Fiscalização do Fundo Municipal de 
Assistência Social.

Daniela Farias da Silva-  Governamental;
Em substituição: Leandro da Silva Graciolli.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da 
data de publicação.                 
                       

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

RESOLuÇÃO n.º12/CMAS-BR /2020 DE 20 DE MAiO 
DE 2020
“Dispõe sobre a aprovação do termo de aceite para 
o recurso emergencial do COViD -19, recurso Fede-
ral para a execução de ações socioassistenciais e 
estruturação da rede devido à situação de Emergên-
cia COViD -19.

COnSiDERAnDO a documentação apresentada 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania de Belford Roxo - SEMASC;

A plenária do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Belford Roxo – CMAS-BR, órgão paritário, 
deliberativo e fiscalizador das ações de assistência 
social, no uso das competências e atribuições que 
lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.068, de 
27 de outubro de 2005 e pelo Regimento interno, em 
Reunião Ordinária realizada no dia 20 de maio de 
2020.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o termo de aceite para o recurso 
emergencial do COViD -19, se trata de recurso Fede-
ral para a execução de ações socioassistenciais e 
estruturação da rede devido à situação de emergên-
cia COViD-19, conforme apresentado pela Secreta-
ria Municipal de Assistência Social e Cidadania de 
Belford Roxo (SEMASC); 

Art. 2º - A cópia da referida proposta ficará arquiva-
da na Sede do CMAS para vistas dos Conselheiros 
e demais interessados;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da 
data de publicação, quando são revogadas as dis-
posições em contrário.                                         

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

                                                      

nOTA DE FALECiMEnTO

É com grande pesar que comunicamos o falecimento 
do estimado Diretor de Contabilidade, Sr. Leonel Ca-
margo, hoje em 20/05/2020.
Aos familiares e amigos, o pREViD registra os seus 
mais sinceros sentimentos de pesar pela perda.

pEDRO pAuLO DA SiLVEiRA
Diretor – presidente
Matrícula: 60/362.17

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Covid-19

Seguindo as orienta-
ções do protocolo 
da Ferj, o Madurei-

ra passou por uma sani-

tização na segunda-feira 
(18/05). A higienização, 
feita com aplicação de 
quaternária de amônia de 
quinta geração, durou toda 
a manhã e passou por to-
das as instalações do clu-
be, que está fechado desde 
as primeiras recomenda-

ções de paralisação do 
futebol do Rio de Janeiro. 
Vale ressaltar que o Tri-
color Suburbano voltará a 
receber a sanitização em 
Conselheiro Galvão nas 
próximas três semanas.

A medida vem de en-
contro com o “Protocolo 

de Recomendações Mé-
dicas para o Retorno ao 
Futebol” criado pela Co-
missão Médica Especial 
Temporária da Federação 
de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro, formada 
por médicos dos clubes da 
Série A do Campeonato 

Carioca, entre eles o Dr. 
André Luis Abrantes, mé-
dico do próprio Madura. 
Ontem (20) foi a vez de o 
clube realizar testes para 
Coronavírus com atletas e 
funcionários.

Sem data para voltar 
aos treinamentos, o Ma-

dureira Esporte Clube, 
assim como a Federação, 
seguem fielmente as reco-
mendações das autorida-
des de saúde e torcem para 
que o futebol retorne, de 
forma segura, o mais rápi-
do possível. 

(Fonte: Agência Ferj)

 Madureira também foi higienizado 
contra o coronavírus

 Daqui a três semanas o clube repetirá a dose no combate ao vírus 

Conselheiro Galvão e demais depen-
dências foram sanitizados pelos agen-

tes de saúde


