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a Novinha da Baixada 
confessa paixão 

por namorar padrecos
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Vereadores tentam entregar notificação de mais um processo de impeachment. Denúncia de suspeita em contrato de 
lixo coloca políticos na mira do Legislativo na Baixada Fluminense.
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Nesta sexta (22), o abraço es-

pecial vai para Eric Costa, ani-
versariante do dia. Ele trabalha na 
cultura desde os 18 anos, atuando 
no Grupo Teatral Castro Alves, em Nova Piam, Belford 
Roxo. Roteirista e teatrólogo, atualmente reside em Nova 
Iguaçu. Formou-se em Direito, mas sua paixão pela arte 
segue acesa. Parabéns, Eric Costa! Aquele Abraço!!!

Resenha Cultural
Hora

Ela não sabia que con-
versava com o agente 
“Cão Misterioso”, aqui 
do SOMBRA. “Adoro 
namorar padres, chega 
a ser uma fixação minha 
atração pelos batinu-
dos”, confessou a loiri-

nha novinha moradora 
de Miguel Couto, Nova 
Iguaçu. “Homem co-
mum assim como você, 
bonito e coisa e tal, não 
me atrai”, disse a moça, 
olhando o Cachorro da 
cabeça aos pés. 

Novinha confessa tara 
por padrecos

Para finalizar a con-
fissão fora da igreja a 
garota maior de idade 
mandou o papo reto: 
“Existem mulheres ga-
madas por homens que 
vestem preto, que têm 
carro importado, não é? 
Pois a florzinha aqui é 
atraída por homens que 

vestem batinas, morou 
na jogada? Essa é a mi-
nha e ninguém tem nada 
com isso”. *Comentário 
do SOMBRA: não se 
faz mais devotos (as) 
como antigamente e 
nem padres e outros re-
ligiosos como no passa-
do (Risos).

“E daí? Ninguém tem nada com isso”

o soMBra
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Pergunta ao meu 
coroa se quer velha 
dentro daquela casinha 
que ele mora. O negó-
cio dele é novinha. Na 
base do azulzinho tra-
ça legal. Sou menina 
sortuda. Tenho amor 
e grana para gastar no 

salão, no shopping e 
até curtir umas baladi-
nhas de vez em quan-
do. Não quero outra 
vida. Enquanto ele vi-
ver sou dele”, afirmou 
a periguete de corpi-
nho bem feito e olhar 
sacana.

Jura que não larga o coroa batinudo

música & fraternidde

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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o “aconchego de          Mãe” da criss Massa
A Clilton Paz - Assesso-

ria de Imprensa, informa 
que a cantora Criss Massa 
(foto) está firme na divul-
gação da obra, feita por 
Léo Peres e Xande Santos, 
que fala do amor de mãe 
para seus filhos e filhas, 
em toda a sua plenitude. “A 
música, que já se encontra 
em todas as plataformas 
digitais, fala especialmente 
deste sentimento sublime e 
do poder da mulher”, con-
ta a sambista de raíz e uma 
das referênncias do gênero.

Criss Massa é filha de 
Betão, um dos integrantes 
do grupo Exporta Samba. 
“Desde criança convivi 
com sambistas e composi-
tores em minha casa. Isso 
influenciou minha forma-
ção artística e musical, ten-
do como base o samba de 
raiz”, acrescenta a morado-
ra de Bangu e um dos íco-
nes musicais da zona oeste 
do Rio.

Com uma postura única 
e cercada de muito afeto e 
amor. De antemão, o clipe 

da música “Aconchego de 
Mãe” foi lançado em todas 
as plataformas digitais, dia 
9 deste maio, véspera do 
Dia das Mães, ao meio dia.

Produzido pela D Co-
municação o clipe é uma 
junção de momentos fa-
miliares, tendo como per-
sonagens centrais as mães. 
Lúdico e com pitada de 
emoção, a música e as ima-
gens fotográficas oferecem 
ao público algo que parece 
estar perdido nos dias atu-
ais: o amor.

Ao final da obra, a home-
nagem a uma mãe, Miche-
le Siqueira, que no início 
deste ano faleceu em de-
corrência de um AVC, aos 
40 anos de idade. “É algo 
emocionante! Diariamente, 
outras ‘micheles’ vão em-
bora precocemente”, finali-
za Criss Massa. 

Você ouve e vê “Acon-
chego de Mãe” aqui https://
youtu.be/kU0rREB0U6Q

(Com informações do 
site https://www.egonoti-
cias.com/)

salve, salve os 
independentes!

É público e notó-
rio que artistas, pro-
jetos, movimentos 
independentes estão 
buscando, através 
das lives, não dei-
xar o público órfão 
e ainda amenizar o 
tédio, a agonia, cau-
sados pela pandemia 
do coronavírus no 
país e no mundo. A 
praga chinesa chegou 
e parou tudo. Confi-
nou milhões de pes-
soas. Causou o caos. 
A Cultura foi terri-
velmente afetada. A 
Resenha aplaude os 
artistas independen-
tes, mas não entende 
a ausência de eventos 
oficiais patrocinados 
pelas secretarias de 
cultura da Baixada, 
beneficentes ou não. 
Mesmo através de li-
ves. Seria legal. Que 
tal a Ideia: Aquele 
Abraço!!!

 Intérprete da Viradouro prepara

live solidáriaLIVE soLIdárIa
Evento buscará do-

ações para ajudar 
ritmistas, morado-

res de Niterói, São Gon-
çalo em situação de vul-
nerabilidade social. 

Como forma de auxiliar 
os mais afetados pela pan-
demia do Coronavírus,  o 
intérprete da atual cam-
peã do Carnaval, Unidos 
do Viradouro, Zé Paulo 
Sierra,  fará uma Live 
para arrecadar doações 
para moradores de Nite-
rói , São Gonçalo e para a 
Campanha Ritmo Solidá-
rio que realiza doações de 
cestas básicas a ritmistas 
de escolas de samba que 
se encontram em situação 
de vulnerabilidade.

Na “Live do Zé” o can-
tor reunirá um time de 
peso para participar da 
ação solidária. Além de 
contar com o mestre de 
bateria, Ciça, o intérpre-
te anuncia apresentação 

dos cantores Dudu nobre, 
Arlindinho, Ivo Meirel-
les, Anderson Leonardo, 
Renato da Rocinha dentre 
outros.

Além de muita música, 
os internautas também 

poderão conferir um bate- 
papo com personalidades 
tipo a campeã do BBB 
20, Thelma, o humorista 
Marcelo Adnet e o apre-
sentador Alex Escobar.

A ‘Live do Zé’ vai rolar 

na próxima segunda ( 25), 
a partir das 18h no You-
Tube (Sambistas da De-
pressão), uma página de 
humor especializada em 
Carnaval. Confira: Youtu-
be/sambistasdadepressao

Zé Paulo Sierra convidou Dudu Nobre, Ar-lindinho, Marcelo Adnet e outros artistas

DIVULGAçãO

cultura
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políticos ‘fantasmas’

A sede da empresa con-
tratada para a coleta de lixo 
fica perto do Centro de Ita-
guaí. O terreno onde ficam 
os caminhões pertence 
à sogra do vice-prefeito, 
Neusa Helena Souza e Sil-

va. Um documento mostra 
que a Prefeitura contratou 
a empresa Plural Serviços 
Técnicos em novembro de 
2018, sem licitação.

A denúncia também 
pede a cassação do manda-

to do vereador Nisan Cesar 
Reis dos Santos (PTB). Ele 
é ex-secretário de Ordem 
Pública e Limpeza Urbana 
e participou do processo de 
contratação da Plural.

A primeira denúncia que 

levou ao impeachment de 
Charlinho e Abelaird em 
março era de nepotismo. 
Os vereadores de oposição 
consideraram ilegal a no-
meação da esposa de Char-
linho, Andrea Busatto, 

como secretária municipal 
de Educação e Cultura.

Já o vice-prefeito no-
meou própria filha como 
secretária municipal de Es-
portes. Mas não foram ape-
nas estes dois cargos que 

foram ocupados por pa-
rentes do prefeito e vice. A 
denúncia de nepotismo cita 
mais de 60 nomes e afirma 
que somados, os salários 
deles passavam de R$ 500 
mil por mês.

NoVa dENúNcIa coNTra os acusados 

TrE-rJ condena prefeito de Magé e deputado por abuso de poder político 
O Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janei-
ro (TRE-RJ) condenou o 
prefeito de Magé, Rafael 
Santos de Souza (PPS), 
Rafael Tubarão, e o depu-
tado estadual e ex-vice-
-prefeito Vandro Lopes 
Gonçalves (SDD), o Van-
dro Familia, por abuso de 
poder político e conduta 
vedada.

Os políticos foram con-
denados após participa-
rem da entrega de cestas 
básicas a servidores co-
missionados poucos me-
ses antes das eleições de 
2018. Na época, o então 
vice-prefeito, a quem foi 
associado como respon-
sável pelo benefício, foi 
eleito deputado estadual.

Em videoconferên-
cia realizada na última 
quarta-feira, a Justiça 
Eleitoral condenou por 

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

geral

Legislativo não consegue encontrar o prefeito Charlinho e seu vice, 
Abeilardinho, para notificá-los sobre um novo processo de impeachment

unanimidade o prefeito 
e o deputado à inelegibi-
lidade até 2026, total de 
oito anos a partir da elei-
ção de 2018. “Ficou ine-
quívoco o propósito de 
beneficiar a candidatura a 

deputado estadual do en-
tão vice-prefeito“, desta-
cou o relator do processo, 
desembargador Cláudio 
dell`Orto.

Vandro fica inelegível 
e tem o mandato de de-

putado estadual caçado, 
sem poder voltar a ser 
vice-prefeito. Já Rafael 
Tubarão, fica inelegível 
até 2026, podendo ter-
minar seu mandato como 
prefeito. Os dois políticos 

ainda podem recorrer da 
decisão ao Tribunal Su-
perior Eleitoral, em Bra-
sília. O TRE determinou 
ainda a aplicação de uma 
multa no valor de em R$ 
106.410,00 para cada réu.

Possível fraude em 
licitação

Magé tinha um decre-
to prevendo a entrega de 
cestas a servidores co-
missionados com salário 
de até R$ 680, mas a lei 
de 2013 nunca tinha sido 
aplicada. A administra-
ção municipal sancionou 
uma nova lei, às véspe-
ras do ano eleitoral, para 
conceder o benefício a 
quem recebesse até R$ 
1.500.

O TRE determinou o 
envio dos autos do pro-
cesso ao Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro 
(MP-RJ) pedindo inves-
tigação sobre o procedi-
mento licitatório para a 
compra das cestas bási-
cas acima de R$ 3,5 mi-
lhões, dos quais só teriam 
sido gastos R$ 43 mil.

 Rafael Tubarão e Vandro Família acusados de trocar votos por cestas básicas 

REPRODUçãO

câmara de Itaguaí posta na internet 
notificação de pedido de impeachment

A Câmara de Vere-
adores de Itaguaí 
publicou em sua 

página na internet um edi-
tal de notificação de um 
novo processo de impe-
achment contra o prefei-
to Carlo Busatto Junior 
(MDB), o Charlinho, e 
o vice, Abeilard Goulart 
(sem partido), o Abeilar-
dinho. A postagem do do-
cumento feita no dia 13 
foi a saída encontrada pela 
Casa após diversas tentati-
vas feitas durante 35 dias 
para entregar-lhes o aviso 
em mãos. Em março deste 
ano, os dois sofreram im-
peachment e foram afas-

tados por nepotismo, mas 
uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) os 
reconduziu ao cargo.

Suspeitas em 
contrato de lixo 

A nova denúncia feita 

por uma servidora da pre-
feitura afirma que houve 
irregularidades no contra-
to da coleta de lixo, com 

favorecimento à família de 
Abeilardinho. Em Itaguaí, 
os números da pandemia 
vão subindo a despeito do 

‘desapareicmento’ dos dois 
políticos: segundo o balan-
ço da última quarta-feira, 
24 pessoas haviam morri-
do e 528 contraíram a Co-
vid-19, A cidade não tem 
sequer um leito de UTI e a 
única UPA da cidade está 
fechada há quatros anos.

A reportagem da TV 
Globo teve acesso às con-
tas de luz de casas de Char-
linho, como a do imóvel da 
Barra da Tijuca: a conta 
foi de mais de R$ 2 mil no 
mês passado. Já Abeilar-
dinho foi visto correndo 
em Itacuruçá, um distrito 
de Mangaratiba. De acor-
do com a Lei Orgânica de 
Itaguaí, o prefeito e o vice 
têm que fixar residência no 
município — ou podem 
perder o mandato.

RJ tem 32 mil casos confirmados por Covid-19
O estado do Rio de 

Janeiro chegou a 32.089 
casos confirmados e 
3.412 mortes por co-
vid-19. Nas últimas 24 
horas foram 1.717 novos 
casos e 175 óbitos. Os 
números foram divulga-
dos ontem pela Secreta-
ria de Estado de Saúde 
(SES).

Há outros 1.095 óbitos 
em investigação e 26.843 
pacientes se recuperaram 
da doença.

A capital tem 18.743 
casos confirmados, ou 
58,4% do total do estado. 
Entre os municípios com 

mais casos, aparecem 
Niterói (1.968), Nova 
Iguaçu (1.185), Duque 
de Caxias (1.171), São 
Gonçalo (859), São João 
de Meriti (608), Volta 
Redonda (546), Itabo-
raí (530), Belford Roxo 
(501), Mesquita (411), 
Angra dos Reis (404), 
Queimados (384), Cam-
pos dos Goytacazes 
(372), Magé (351), Pe-
trópolis (273), Nilópolis 
(244), Teresópolis (235), 
Cabo Frio (224) e Mari-
cá (200).

O número de mortes 
também é liderado pela 

capital, com 2.376 vítima 
fatais, ou 69,6% do total 
do estado. Em seguida, 
entre os municípios com 
maior número de óbitos, 
aparecem Duque de Ca-
xias (167), Nova Igua-
çu (112), São Gonçalo 
(76), Niterói (65), Bel-
ford Roxo (60), São João 
de Meriti (59), Itaboraí 
(45), Mesquita (44), Ni-
lópolis (28), Petrópolis 
(27), Itaguaí (24), Volta 
Redonda (20), Angra dos 
Reis (19), Teresópolis 
(19), Maricá (18), Ma-
caé (17), Campos dos 
Goytacazes (14) e Nova 

Friburgo (13).
O RJ alterna com o 

Ceará a segunda posição 
em número de casos de 
covid-19 no país, atrás 
de São Paulo. Por conta 
disso, o governador Wil-
son Witzel prorrogou as 
medidas de isolamento 
até o dia 31 de maio.

Aumento de
 quase 12 vezes 

O número de municí-
pios com casos de Co-
vid-19 aumentou quase 
12 vezes em 53 dias. Um 
levantamento divulgado 
nesta quinta-feira (21) 

pelo Ministério da Saú-
de apontou que mais da 
metade dos municípios 
brasileiros já registraram 
casos da doença.

Até ontem, 3.488 mu-
nicípios tiveram ao me-
nos um caso de corona-
vírus. A cifra representa 
62% de todos os 5.570 
municípios do país, de 
acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Em menos de dois me-
ses, o número de casos 
no país saltou para 291,5 
mil. Em 28 de março, o 
país registrava 297 mu-

nicípios com ao menos 
uma confirmação de co-
ronavírus e a maior parte 
dos 3.906 casos estava 
concentrada em 97 muni-
cípios da região Sudeste.

Ainda que tenha o 
maior número de con-
firmações, com mais de 
113 mil casos registrados 
até quarta-feira (20), a 
região sudeste não é que 
mais teve seus municí-
pios afetados. A região 
Nordeste lidera com mais 
de 1,3 mil municípios 
que concentram as 100,4 
mil confirmações de Co-
vid-19.

No apartamento de Charlinho, na Barra da Tijuca, conta de luz chega a mais de R$ 2 mil 

REPRODUçãO
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o Brasil da carência 
acentuada pela pandemia
Comparar a realida-

de de países economi-
camente desenvolvidos 
com o Brasil, é total-
mente desconexo. Afalta 
de estrutura adequada, 
como saneamento bási-
co e acesso a água po-
tável, desenha o mapa 
da desigualdade. E em 
tempos de pandemia eis 
que essa questão surge 
acentuadamente grave, 
acrescentando-se aí o 
colapso na rede de saúde 
pública. 

Esse quadro é explici-
tado por pesquisadores 
da Fiocruz, segundo os 
quais, mais de 7,8 mi-
lhões de brasileiros es-
tão a pelo menos quatro 
horas de distância de um 
município com estru-
tura para atendimento 
adequado dos sintomas 
respiratórios provocados 
pela Covid-19.

E a situação é mais 
grave no Amazonas (1,3 

milhão de habitantes), 
Pará (2,3 milhões) e 
Mato Grosso (888 mil), 
onde mais de 20% da 
população mora em áre-
as com até quatro horas 
de deslocamento até um 
município que ofere-
ça atendimento de alta 
complexidade, com Uni-
dade de Terapia Intensi-
va (UTI), equipamentos 
e pessoal especializado 
para doenças respirató-
rias agudas.

A pesquisa cruzou 
dados de hospitalização 
por problemas respira-
tórios do Ministério da 
Saúde com os desloca-
mentos populacionais 
e as distâncias que pre-
cisam ser percorridas 
pela população, consi-
derando as Regiões de 
Influência das Cidades 
(IBGE, 2018) e as Regi-
ões de Saúde (CIR) de-
finidas pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde.

combate à covid 

Estudantes de medicina da Fundação Técnico Educacional 
Souza Marques, do Rio, conseguem, na Justiça, a redução de 50% 
da mensalidade diante da suspensão das aulas presenciais devido 

a pandemia do novo coronavírus. 

O estado do Rio de Janeiro o 4º pior do país no ranking de transpa-
rência no combate à Covid-19. Aparece, empatado com o Pará, na 23ª 
posição do ranking nacional de transparência divulgado ontem pela 

Transparência Internacional.

O governo do RJ po-
derá ser autorizado a con-
ceder incentivos para em-
presas do estado a fim de 
fomentar uma conversão 
produtiva emergencial 
para a produção de insu-
mos e equipamentos para 
combater o novo corona-
vírus. 

A determinação é de 
um projeto de lei, que a 
Alerj aprovou, em dis-
cussão única, na última 
terça-feira. Durante a ses-
são online, os deputados 
também aprovaram ou-
tros quatro projetos de lei 
que autorizam ações por 
parte do governo.

Força a MaIs I

dIscussão úNIca II 

Todos as cinco propos-
tas serão encaminhadas ao 
governador Wilson Wit-
zel, que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-las ou 
vetá-las. O projeto de con-
versão produtiva valerá 
inclusive para as micro e 
pequena empresas optan-
tes do Simples Nacional.

Os incentivos às empresas poderão ser 
benefícios fiscais; concessão de financia-
mento, através da Agência de Fomento do 
Estado do Rio (AgeRio), com carência de, 
no mínimo, 6 meses, além da realização 
de aportes financeiros com contrapartida. 

VETo ou saNção III

carêNcIa V

Governo e Metrôrio prorrogam 
a manutenção de tarifa 

EdITorIaL

A proposta valerá enquanto perdurar 
o Plano de Contingência do Coronavírus 
da Secretaria de Estado de Saúde (SES) 
e posteriormente de forma permanente, 
buscando a diversificação econômica e o 
fortalecimento do parque produtivo do RJ.

coNTINGêNcIa IV

cedae segue com programa de sanitização 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

dIVuLGação

A longa espera de 
quem busca receber 
o auxílio emergencial 
do governo federal nas 
agências da Caixa tem 
um fator a mais en nada 

confortável: o frio nas 
madrugadas e a exposi-
ção ao sol durante o dia. 
Em Paracambi, igrejas 
protestantes se uniram 
para oferecer um pouco 

de alento àqueles que 
estão na fila: os temlos 
religiosos emprestaram 
cadeiras que tornam a 
espera menos cansativa. 

solidariedade na busca pelo auxílio 

dIVuLGação

O programa de sani-
tização da Cedae 
chegou na última 

quarta-feira à comunidade 
Vila Aliança, em Bangu, 
Zona Oeste do Rio. A ini-
ciativa, que visa combater 
a Covid-19, é uma ação 
complementar ao sanea-
mento nas comunidades 
do Rio de Janeiro e é re-
alizada por empresa espe-
cializada contratada pela 
Cedae. 

A desinfecção é condu-
zida por agentes especiali-
zados, com equipamentos 
de proteção individual 
(EPIs), que utilizam nebu-
lizador a frio para borrifar 
produto com efeito de-
sinfetante (quaternário de 
amônia de quinta geração 
e biguanida polimérica - 
phmb) nas vias e equipa-
mentos públicos das loca-
lidades.

A técnica e princípio ati-
vo do são os mesmos utili-
zados pelo governo chinês 
em ruas daquele país como 
forma de combate ao novo 
coronavírus. O produto 
age como uma película que 
mata os micro-organismos 
do local (vírus, bactérias, 
fungos e ácaros) e mantém 
a superfície desinfetada 
por até 30 dias, dependen-
do da ação externa e circu-
lação de pessoas.

Comunidades atendidas 
Desde o início do pro-

grama, já foram atendi-
das as comunidades  do 
Vidigal; Vila Parque da 
Cidade; Chácaras do Céu; 
Mangueira; Tuiuti; Barrei-
ra do Vasco; Jacarezinho; 
Rio das Pedras; Muzema; 
Tijuquinha; Vila da Paz; 
Cidade de Deus; Praia da 
Rosa e Sapucaia (Ilha do 
Governador); Rocinha; 
Complexo da Maré; Com-
plexo do Dique; Furquim 

Mendes; Vigário Geral; 
Parada de Lucas; Com-
plexo do Alemão; Com-
plexo de Manguinhos; 
Arará; Complexo da Pe-
nha; Complexo do Cari-

có; Complexo do Turano; 
Ladeira dos Tabajaras; 
Morro dos Cabritos; Can-
tagalo; Pavão e Pavãozi-
nho; Providência; Pedra 
Lisa; Silva Vale; Jardim 

Primavera (Cavalcanti); 
Complexo do Urubu; as 
comunidades do Guarabu 
e Morro do Dendê (Ilha do 
Governador); Complexo 
de Acari; Mata Machado, 

Tijuaçu e Furnas (Alto da 
Boa Vista); Morro da For-
miga; Meringuava (Ta-
quara); Vila Kennedy; e 
Carobinha (Campo Gran-
de).

dIVuLGação 

Ação complementar ao saneamento nas comunidades do Rio de 
Janeiro é realizada por empresa especializada contratada pela estatal

Mesmo com o anúncio 
do adiamento do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020, as 
inscrições para a prova 
não serão prorrogadas. 
O prazo termina hoje, às 
23h59 . Segundo o Insti-
tuto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pelo exame, 
mais de 4, 3 milhões de 
estudantes já estão ins-
critos para participar des-
ta edição.

Para o Enem Digital 
não há mais vagas. As 

101,1 mil vagas ofereci-
das se esgotaram desde a 
semana passada. A prova 
é a versão informatizada 
do Enem. Em vez de ca-
dernos de provas e cartão 
de respostas em papel, 
os participantes fazem 
as provas diretamente no 

computador.
Os candidatos não fa-

rão a prova em casa. A 
aplicação será em labo-
ratórios de informática 
em diversas faculdades 
brasileiras. Nessa opção, 
o candidato receberá um 
cartão de confirmação da 

inscrição no Enem com 
o endereço da faculdade 
e o laboratório de infor-
mática onde fará a prova, 
sob supervisão dos fis-
cais no Enem.

Para evitar erros na 
hora da inscrição, o Inep 
recomenda a todos os 

participantes que o pro-
cedimento seja feito com 
calma. O aluno deve, por 
exemplo, verificar cuida-
dosamente as informa-
ções declaradas. Algu-
mas delas não poderão 
ser modificadas depois 
da inscrição concluída.

Inscrições do Enem terminam hoje 
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esporte

Fla distribui cartão alimentação 
e máscaras para ambulantes 

Ontem, quinta-feira 
(21), o Flamen-
go, em parceria 

com o SOS Favela/Viva 
Rio, deu prosseguimento 
à campanha Nação Soli-
dária e realizou uma nova 
distribuição de cartões 
de alimentação e másca-
ras de proteção individu-
al para os trabalhadores 
informais que atuam no 
Maracanã. Os ambulan-
tes, impactados com a 
suspensão de jogos no 
estádio, devido à pande-
mia do novo coronavírus, 
também receberam paco-
tes de amendoim Mendo-
rato, patrocinador oficial 
do clube.

No segundo dia de en-
tregas, cerca de 250 ambu-
lantes receberam o auxílio 
no valor de R$ 55 e más-
caras de proteção confec-
cionadas com referências 
ao ídolo Zico. O atendi-
mento aos trabalhadores 
foi realizado, no estádio, 

das 9h às 15h.
“É um momento muito 

difícil que estamos viven-
do, não só para mim, mas 
também para vários am-
bulantes que trabalham no 
Maracanã. Muitos traba-
lhadores informais depen-
dem que tenham jogos no 
estádio para tirar o susten-
to de suas famílias. Essa 
ajuda que o Flamengo está 
oferecendo é muito boa 
e, de certa forma, ajuda 
a comprar algumas coi-
sas que estão faltando em 
casa. Agradeço ao clube 
por estar nos disponibili-
zando essa ajuda”, decla-
rou Fernando Azevedo, 
ambulante do Maracanã.

Supervisor dos ambu-
lantes, Fábio Lima agra-
deceu e disse que a ajuda 
chega em boa hora. “É 
complicado, porque, que-
rendo ou não, era nas par-
tidas que a gente tirava 
a nossa renda. Com essa 
pandemia, ficou muito difí-
cil. Essa iniciativa vai nos 
ajudar muito. Agora é tor-
cer para que as coisas pos-

Foi a segunda ação em benefício dos que trabalham no Maracanã

Trabalhadora informal mostra o que recebeu da campanha na quinta-feira (21)

MARCELO CORTES/FLAMENGO

Tricolor celso Barros critica
dirigentes de Flamengo e Vasco

Vice-presidente do Flu disse que os colegas prestaram desserviço ao estado

O encontro dos diri-
gentes de Flamengo e 
Vasco com o presidente 
Jair Bolsonaro não foi 
bem aceita pelos rivais. 
Após Carlos Augusto 
Montenegro criticar a 
atitude do lado do Bota-
fogo, o vice-presidente 
Celso Barros se pronun-
ciou por parte do Flumi-
nense.

Em texto publicado 
nas redes sociais, o di-
rigente ressaltou o atual 
estágio da pandemia de 
coronavírus no Rio de 
Janeiro. O vice-presi-
dente alegou que rubro-
-negros e cruzmaltinos 
estão indo de encontro 
ao que determinou as 
autoridades cariocas.

Mesmo sendo vice-
-presidente, o cartola 
não vem sendo um dos 
dirigentes atuantes no 

clube nesta temporada. 
Barros entrou em con-
flito com o presidente 
Mário Bittencourt em 
questões ligadas ao fu-
tebol e acabou por se 

afastar da política do 
Tricolor.

Enquanto isso, o elen-
co segue com os treinos 
virtuais. O clube já in-
formou que os trabalhos 

vão continuar até o fim 
do mês. O Fluminense 
adiantou que a retoma-
da das atividades só vai 
acontecer com a libera-
ção das autoridades.

Hoje tomamos co-
nhecimento de uma 
reunião em Brasília, 
dos presidentes do 
Flamengo e do Vas-
co, com o presidente 
Jair Bolsonaro.

Certamente ocor-
reu uma discussão 
sobre a volta do fute-
bol no Brasil. Esses 
clubes que tem um 
enorme número de 
torcedores, passaram 

para todos, discurso 
contrário, a princí-
pio, ao distanciamen-
to social. Esta tem 
sido uma defesa do 
Governo Federal, que 
é contrária a todas as 
lideranças mundiais.

No Rio de Janeiro, 
que é a base desses 
dois clubes, as mortes 
não param de crescer. 
Em entrevista, o pre-
feito do Rio, diz que 

não poderão existir 
treinos e convida os 
clubes a ouvirem a 
Bia, que contraiu a 
covid-19 e graças a 
Deus já se recuperou. 
Bia era ou é a Secre-
tária Municipal de 
Saúde. Salientou ain-
da que ela é rubro-
-negra.

Com todo o res-
peito, penso que o 
Vasco e o Flamen-

go, prestaram um 
enorme desserviço à 
população carioca e 
brasileira, ao procu-
rarem endossar que 
tudo isso não passa 
de uma “gripezinha” 
e que no caso deles, 
significa retornar as 
atividades, desres-
peitando os atletas, 
funcionários e suas 
famílias. Que Deus 
nos proteja!

o TExTo dE Barros

LUCAS MERçON / FLU

Vasco: Presidente Campello 
explica encontro com Bolsonaro

A presença de Ale-
xandre Campello em 
um encontro com o 
presidente Jair Bol-
sonaro rendeu mui-
tas críticas ao Vasco. 
No entanto, o man-
datário cruzmaltino 
fez questão de expli-
car as razões para ter 
ido a Brasília falar 
sobre a retomadas 
dos treinos presen-
ciais.

Campello enfati-
zou que não preten-
de retornar aos trei-
nos em São Januário 
antes da liberação 
das autoridades e 
respondeu às críti-
cas do ex-presidente 
alvinegro Carlos Au-
gusto Montenegro.

“Tenho visto uma 
polarização política 
em relação a isso. 
Na verdade, estamos 
conversando com há 
muito tempo, não 
só com o presidente 
Bolsonaro. Temos 
participado de reu-
niões sobre o assun-
to. Aliás, não vi o 
senhor Montenegro 
em nenhuma delas, 
não sabe o que foi 
falado. Nós conver-
samos com o pre-
feito Crivella, com 
o comitê científico 
da prefeitura. Fize-
mos videoconferên-
cia com vários mé-
dicos para criarmos 
um protocolo para 

a voltar ao futebol. 
Quando eu falo em 
voltar é aos treinos. 
Ninguém está pen-
sando em voltar com 
os campeonatos nes-
te momento”, disse 
ao Sportv.

O presidente vas-
caíno também recha-
çou a possibilidade 
do Campeonato Ca-
rioca ser retomado 
em Brasília, como 
foi sugerido por 
Bolsonaro. Alexan-
dre Campello negou 
a chance do elenco 
treinar na capital fe-
deral caso não haja 
liberação no Rio.

“Em momento al-
gum nós discutimos 
a ida para Brasília. 
Não pensamos em 
levar os treinos para 
Brasília. Os atletas 
seguem em suas re-
sidências. O que a 
gente quer é desen-
volver estes aspectos 
para quando for re-
tornar aos trabalhos 
podermos realizar 
tudo com total segu-
rança”, declarou.

O Vasco segue 
com o treinos vir-
tuais enquanto não 
existe a liberação 
por parte das autori-
dades cariocas. Mes-
mo assim, o clube 
segue com a postura 
de buscar se preparar 
para a retomada das 
atividades.

sam melhorar”, afirmou o 
supervisor.

Desde abril, a campa-
nha ‘Nação Solidária’, com 

apoio do SOS Favela/Viva 
Rio, já beneficiou mais de 
2 mil famílias em comu-
nidades carentes do Rio 

de Janeiro. Agora, numa 
segunda fase, a iniciativa 
busca amenizar a situação 
dos trabalhadores infor-

mais do Maracanã, que es-
tão sem renda por conta da 
paralisação das partidas 
de futebol no local.
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Quando começou 
a funcionar, em 
março, o polo de 

atendimento exclusivo 
para covid-19 de Mesqui-
ta recebia, em média, me-
nos de 100 pacientes por 
dia. Em pouco tempo, no 
entanto, a procura cres-
ceu surpreendentemente 
– incluindo moradores de 
outras cidades – e, no dia 
27 de abril, 359 pessoas 
passaram pelo espaço. 
Com cerca de 300 aten-
dimentos diários nos últi-
mos dias, a Prefeitura de 
Mesquita já prepara um 
novo polo de atendimento 
exclusivo para covid-19, 
localizado na Vila Olím-
pica, no Cosmorama, que 
será inaugurado nos pró-
ximos dias.

“O espaço foi prepara-
do, climatizado e poderá 
atender 250 pessoas por 
dia. Já temos um polo 
de um lado da linha do 
trem, em Santa Terezinha. 
Mas, com essa outra op-
ção, moradores de bairros 

como Cosmorama, Jusce-
lino, Banco de Areia, Ro-
cha Sobrinho, Vila Emil, 
Jacutinga e Santo Elias, 
por exemplo, que ficam 
do outro lado, terão aten-
dimento mais fácil”, ava-
lia o prefeito Jorge Mi-
randa.

Polos como os implan-
tados no município de 
Mesquita ajudam a de-
safogar as emergências 
e os hospitais com casos 
que podem ser leves ou 
mesmo que não tenham 
um diagnóstico clínico da 
doença. A iniciativa ainda 
contribui para evitar con-
taminação de pessoas que 
precisem buscar unidades 
de saúde em função de 
outros problemas, como 
doenças crônicas.

“Até o fim de abril, por 
exemplo, atendemos mais 
de 4 mil pessoas, desafo-
gando a UPA de Mesqui-
ta, fazendo com que ela 
atendesse somente casos 
mais graves e com neces-
sidade de leito de UTI, o 
que é dever do Estado, 
diante do cumprimento de 
seu papel na linha de cui-

dados da saúde pública”, 
informa Jorge Miranda.

O polo exclusivo de 
atendimento a pessoas 
com suspeita de covid-19 
de Santa Terezinha fica na 
Avenida União 525, no 
bairro Santa Terezinha. O 
funcionamento é diário, 
ou seja, de segunda-feira 
a domingo, sempre das 
8h às 20h. O novo polo 
do Cosmorama será inau-
gurado na Vila Olímpica 
Municipal de Mesquita, 
localizada na Avenida Ba-
ronesa de Mesquita s/nº. 
Assim como em Santa Te-
rezinha, o funcionamento 
será diário e no mesmo 
horário.

Novo polo de atendimento exclusivo 
para covid-19 criado em Mesquita

Unidade terá capacidade para atender 250 pacientes por dia, informa prefeitura

dIVuLGação

Unidade será aberta nos próximos dias na Vila Olímpica Municipal

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

Toffoli: STF pode limitar alcance 
de MP do presidente Bolsonaro

Ontem, o plenário do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) formou maio-
ria para reduzir o alcan-
ce da medida provisória 
editada pelo governo Jair 
Bolsonaro que criou um 
“salvo-conduto” a ges-
tores públicos - o que 
inclui o próprio chefe do 
Executivo - por eventu-
ais irregularidades em 
atos administrativos re-
lacionados à pandemia 
do novo coronavírus, 

como contratações frau-
dulentas ou liberação 
de dinheiro público sem 
previsão legal.

A MP prevê que agen-
tes públicos só poderão 
ser responsabilizados nas 
esferas civil e adminis-
trativa se ficar compro-
vada a intenção de frau-
de ou “erro grosseiro”. 
Na prática, ao reduzir o 
alcance da MP, o Supre-
mo ampliou a possibili-
dade de responsabiliza-

ção de agentes públicos 
e descartou as chances 
de a medida ser aplicada 
para atos de improbidade 
administrativa.

Como o julgamento 
ainda está em andamen-
to, falta definir os termos 
precisos dos limites im-
postos pelo Supremo.

O relator das sete 
ações levadas a julga-
mento, ministro Luís 
Roberto Barroso, e ou-
tros três ministros se 

pronunciaram no sen-
tido de que são “erros 
grosseiros” - que podem 
ser punidos - medidas 
que contrariem critérios 
científicos e técnicos 
estabelecidos por or-
ganizações e entidades 
médicas e sanitárias re-
conhecidas nacional e 
internacionalmente, ou 
que não observem os 
princípios constitucio-
nais da precaução e da 
prevenção. Ou seja, nada 
que não seja comprova-
damente seguro pode ser 
legitimamente feito.

“O erro grosseiro é o 
negacionismo científico 
voluntarista. Temos di-
versos órgãos que afir-
mam o que é eficiente e 
aquilo que não é eficien-
te”, disse o ministro Luiz 
Fux.

Os ministros Alexan-
dre de Moraes e Cármen 
Lúcia abriram uma nova 
corrente no julgamento, 
ao defender a suspensão 
de trechos da MP.

Texto presidencial que dá ‘salvo-conduto’ a agentes públicos não deve passar 
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O projeto tem o apoio 
da Fiocruz, que é parceira 
da Saúde de Mesquita. Em 
cada polo de atendimento 
exclusivo para covid-19, 
há dez profissionais de 
saúde no atendimento, en-
tre médicos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem. 
Pacientes com sintomas 

leves de Covid-19, por 
exemplo, ficam em conta-
to telefônico com a equipe 
de Vigilância Epidemioló-
gica, que chega a visitar 
algumas famílias, depen-
dendo do caso.

“O nosso polo de Santa 
Terezinha foi o primeiro 
implantado em todo o es-

tado do Rio de Janeiro. E 
tem papel fundamental no 
combate ao coronavírus”, 
frisa Dr. Emerson Trinda-
de, secretário municipal 
de Saúde de Mesquita. 
“Fazemos o diagnóstico 
clínico da população. En-
caminhamos para raio-x e 
tomografia, que são feitos 

no mesmo dia. Realizamos 
testes rápidos e SWAB, 
conforme protocolo do 
Ministério da Saúde e da 
Secretaria de Saúde do Es-
tado. E fazemos a dispen-
sação de medicamentos”, 
completa Thiago Wendell, 
consultor de Saúde do mu-
nicípio de Mesquita.

EquIPE coM dEz ProFIssIoNaIs

O ministro-chefe do Ga-
binete de Segurança Insti-
tucional (GSI), general Au-
gusto Heleno, descartou, 
ontem (21), a possibilidade 
de golpe, intervenção mili-
tar ou de uma nova ditadu-
ra no Brasil. “Os militares 
não vão dar golpe. Isso não 
passa na cabeça dessa nos-
sa geração, que foi forma-
da por aquela geração que 
viveu todos aqueles fatos, 
como estar contra o gover-
no, fazer uma contrarre-
volução em 1964”, disse o 
ministro, durante live para 
o grupo Personalidades em 
Foco.

Na visão do general, um 
dos principais interlocuto-
res do presidente Jair Bol-
sonaro, “não passa [pela 
cabeça] ditadura, interven-
ções, isso são provocações 
feitas por alguns indivíduos 
que não têm coragem de 
dizer quais são suas ideolo-
gias, que ficam provocando 
os militares para ver se nós 
vamos reagir”.

O general disse que isso 
se deve aos “nossos instru-
tores, vacinados por toda 
aquela trajetória de milita-
res se intrometendo de uma 
forma pouco aconselhável, 
mas muitas vezes necessá-
ria, na política”.

No mês passado, o mi-
nistro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, teve que 
divulgar duas notas rea-
firmando o compromisso 
das Forças Armadas com a 
Constituição depois que o 
presidente Bolsonaro par-
ticipou de atos que pediam 
uma intervenção militar e 
o fechamento do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e o 
Congresso.

Ele também voltou a cri-
ticar a mídia. “Na hora de 
apresentar os fatos, a gente 
percebe. É uma total con-
taminação dessa parte da 
imprensa. Só pode ser para 
derrubar o presidente da 
República. Não tem outra 
explicação”, disse o gene-
ral.

“os militares não 
vão dar golpe”, disse 

o general Heleno

O militar descarta intervenção 
militar e nova ditadura no Brasil

dIVuLGação

EVarIsTo sá / aFP
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João Vitor Gomes da 
Rocha, de 18 anos, co-
nhecido como Pastel, 

morto na tarde da última 
quarta-feira durante ope-
ração policial da 41ª DP 
(Tanque), era investigado 
por participação no um 
roubo de veículo, na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste 
do Rio e por tentativa de 
homicídio, ocorrida numa 

troca de tiros.
O jovem foi baleado du-

rante operação realizada 
pela Polícia Civil (da 41ª 
DP-Tanque), com o apoio 
de militares, que coincidiu 
com uma distribuição de 
cestas básicas na comuni-
dade. O suspeito partici-
pou de uma troca de tiros 
com os agentes. A ação 
mobilizou o veículo blin-
dado, o Caveirão, para 
resgatar os policiais que fi-
caram encurralados numa 

localidade da Cidade de 
Deus.

Fichado
De acordo com a Polícia 

Civil, João Vítor partici-
pou do roubo de um Hon-
da, em julho de 2019, pois 
uma perícia indicou que 
suas digitais foram encon-
tradas no veículo.

E em fevereiro deste 
ano, ele foi baleado em 
uma das pernas durante 
uma troca de tiros com a 

PM na CDD. Na ocasião, 
ao ser levado para o Hos-
pital Municipal Lourenço 
Jorge, na Barra da Tijuca, 
o marginal não foi reco-
nhecido pelos policiais mi-
litares e acabou liberado.

Mas o bandido passou 
a ser investigado também 
por tentativa de homicí-
dio e ainda aparece numa 
investigação da 41ª DP 
por envolvimento com o 
tráfico de drogas local que 
controla a comunidade. 

rEProdução

Cadáver 
cheio de tiro 
na Baixada

O cádaver de um homem 
(foto) foi encontrado na 
manhã de ontem, no bairro 
Riachão, em Nova Igua-
çu. A vítima apresentava 
marcas de tiros na cabeça 
e nos ombros e foi assas-
sinada nas imediações de 
uma fábrica de concreto, 
localizada às margens da 
Rodovia Presidente Dutra, 
no Parque das Torres, re-
gião de Austin. De acordo 
com as primeiras informa-
ções, o homem que aparen-
tava ter entre 20 e 25 anos, 

usava bermuda estampada 
e estava descalço. Popu-
lares que passavam pelo 
local acionaram a Polícia 
Militar e agentes do 20º 
BPM (Mesquita) chegaram 
à cena do crime e comuni-
caram o caso à Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) que 
realizou perícia e colheu 
pistas para dar início às 
investigações. Até o fecha-
mento desta reportagem, o 
jovem não havia sido iden-
tificado

rEProdução

plantão Cinegrafista da Globo é agredido 
MINAS GERAIS - O 

repórter cinegrafista Ro-
bson Panzera da TV In-
tegração, afiliada da TV 
Globo de Barbacena (MG) 
agredido e teve o equipa-
mento de trabalho destru-
ído na última quarta-feira. 
Segundo relatos, ele reali-
zava uma reportagem com 

a repórter Thaís Fullin 
quando um homem que 
passava de carro xingou e 
o agrediu no meio da rua.

O agressor foi identifi-
cado como o empresário 
Leonardo Rivelli, que che-
gou a bater no cinegrafista 
com o tripé utilizado para 
apoiar a câmera.

Panzera contou que 
estava gravando uma re-
portagem quando o co-
merciante se aproximou 
de carro, com um celular 
na mão, filmando e xin-
gando a TV Globo. De 
acordo com o cinegrafista, 
ele disse ter falado para o 
empresário que era errado 

ele dirigir e usar o celular 
ao mesmo tempo. Após 
a fala, o agressor saiu do 
carro e continuou filman-
do e proferindo palavrões, 
afirmando que enviaria 
um vídeo a um grupo de 
200 pessoas que “gostam 
de ver pessoas da impren-
sa sendo agredidas”.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Morto na cdd estava na mira 
da Polícia civil por dois crimes

família nega 

João Vitor ‘Pastel’ foi morto em troca de tiros com a polícia

Jovem conhecido como Pastel era 
investigado por tentativa de homicídio 

e roubo de veículo. Participação foi 
descoberta após análise de digitais no carro

A polícia informou ain-
da que João Vítor reagiu 
após ser cercado pelas 
equipes. Houve confron-

to e ele foi baleado nova-
mente e acabou morrendo 
ao dar entrada no Hospital 
Lourenço Jorge.

Nas redes sociais a polí-
cia interceptou mensagens 
de suspeitos homenage-
ando João Vitor. “Nós da 

cidade Deus estamos de 
luto pelo amigo que veio a 
falecer aqui agora na troca 
com os vermes”, escreveu 

um outro investigado. A 
família nega o histórico de 
crimes do rapaz. Também 
nas redes sociais, a polí-

cia diz ter encontrada uma 
foto de um fuzil mirando 
uma rua, que teria sido 
postada por João Vitor.

rEaGIu aPós EsTar cErcado PELos aGENTEs 

Três traficantes suspeitos 
de serem ex-seguranças de 
Rogério Avelino Silva, o 
Rogério 157, chefe do trá-
fico de drogas da Rocinha, 
foram flagrados e presos 
durante uma festa particular 
em um motel na Tijuca, bair-
ro da Zona Norte do Rio, na 
madrugada de ontem. A pri-
são fopi feita por policiais 
militares da Superintendên-
cia de Inteligência e Análise 
da Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora (SIA/CPP). 

Identificados como Ta-
les Juan Costa dos Santos, 
o Talibã, Lucas Ferreira, o 
Capetinha, e Wesley Lefun-
des Santos, o Baiano, eles 
foram capturados na festa 

com diversas bebidas al-
coólicas e outros homens e 
mulheres. A Polícia Militar 
informou que o trio foi en-
contrado após analise de da-
dos de inteligência da SIA/
CPP. Os criminosos são da 
facção Amigo dos Amigos 

(A.D.A). Rogério 157 está 
preso desde dezembro de 
2017.

Foragidos da polícia 
Talibã já havia sido preso 

em outubro de 2017 em uma 
ação do Batalhão de Polícia 

de Choque (BPChq). Ele es-
tava foragido da cadeia des-
de 30 de dezembro do ano 
passado.

Baiano também já havia 
sido preso, em 2018 pela Po-
lícia Federal, e também es-
tava foragido. Já Capetinha 
tinha um mandado de prisão 
de prisão em aberto contra 
ele por tráfico de drogas.

“A ação não resultou em 
qualquer efeito colateral, 
não havendo a vitimização 
de civis inocentes ou agen-
tes do Estado”, a CPP desta-
cou, sobre a ação que levou 
à prisão dos três, que foram 
encaminhados para a 19ª DP 
(Tijuca), onde o caso foi re-
gistrado. 

Ex-seguranças do ‘157’ rodam 
rEProdução 

O desembargador federal 
Abel Gomes, da 1ª Turma 
Especializada do Tribunal 
Regional Federal – 2ª Re-
gião (TRF-2) negou pedido 
de habeas corpus ao empre-
sário Mario Peixoto, preso 
na Operação Favorito, des-
dobramento da Lava Jato no 
Rio. A decisão é em caráter 
provisório e ainda pode ser 
revertida em votação pela 

Primeira Turma Especia-
lizada. No entanto, há data 
para o julgamento.

O empresário foi preso 
por determinação da primei-
ra instância da Justiça Fede-
ral, como resultado da in-
vestigação sobre os desvios 
de dinheiro em contratos 
na Secretaria Estadual de 
Saúde, envolvendo organi-
zações sociais (OS), duran-

te a gestão do governador 
Sergio Cabral. A investiga-
ção aponta para a suposta 
prática dos crimes de cor-
rupção, peculato, lavagem 
de dinheiro e organização 
criminosa.

No pedido de habeas 
corpus, a defesa usou o ar-
gumento de falta de funda-
mentação na ordem de en-
carceramento e que o cliente 

se enquadra no grupo de ris-
co para a Covid-19, o que 
justificaria sua liberação 
para permanecer em prisão 
domiciliar.

O relator Abel Gomes, 
no entanto, rebateu as ale-
gações destacando que há 
indícios de vinculação do 
acusado com o esquema de 
empresas beneficiárias das 
irregularidades. 

TRF2 nega habeas corpus a empresário 
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Governo apresenta Pacto social pela 
saúde e pela Economia do Estado

 O documento estabelece critérios objetivos de orientação à sociedade fluminense quanto às condições necessárias
 para a retomada das atividades econômicas, para garantir a saúde e dar previsibilidade à economia

O secretário de De-
s e n v o l v i m e n -
to Econômico, 

Energia e Relações Inter-
nacionais, Lucas Tristão, 
apresentou, na última 
quarta-feira, no Palácio 
Guanabara (foto), o Pacto 
Social pela Saúde e pela 
Economia do Estado do 
Rio de Janeiro.

Dois parâmetros vão 
balizar a retomada da 
economia fluminense: a 
evolução da pandemia e 
a capacidade hospitalar 
ofertada. Bandeiras Ver-
melha, Amarela e Verde 
serão adotadas para co-
municar à população e ao 
setor produtivo sobre as 
orientações que nortearão 
a abertura de serviços, as-
sim como a circulação de 
pessoas. Os ‘alertas’ se-
rão feitos semanalmente, 
sempre às sextas-feiras, 
em parceria com a Secre-
taria de Saúde, com base 

na análise de informações 
disponíveis.

- Estamos otimistas. 
Acreditamos que a obser-
vância dos critérios aqui 
apresentados é imprescin-
dível para o apontamento 
das medidas a serem to-
madas. Nossa equipe está 
trabalhando em conjunto 
com a Secretaria de Saú-
de. Após muitos debates 
definimos este plano. Pre-
cisamos dar alguma mar-
gem de previsibilidade ao 
mercado em geral, para os 
empreendedores indivi-
duais, indústrias e empre-
sas. Resultados positivos 
nos indicadores mostram 
a oportunidade de flexibi-
lização, assim como resul-
tados negativos anunciam 
a necessidade do retorno 
ou de novas restrições - 
afirmou Lucas Tristão. 

Segundo o subsecretá-
rio de Indústria, Comér-
cio e Serviços, Guilherme 
Mercês, o nome Pacto 
Social pela Saúde e pela 
Economia do Estado do 

Rio de Janeiro foi escolhi-
do porque a melhoria de 
métricas para a definição 
de medidas, sejam de fle-
xibilização ou recrudesci-
mento de ações, precisa 
do apoio da população. 

- O pacto apresenta as 
orientações de compor-
tamento e protocolos de 
operação sempre condi-
cionados às diretrizes de 
saúde. Sabemos da nossa 
responsabilidade em ofe-
recer estrutura hospita-
lar, mas também estamos 
convocando a população 
para estabelecer com o 
governo um pacto, já que 
o comportamento da pan-
demia depende também 
da atitude de cada um da 
sociedade - ressaltou.  

Bandeiras 
O  Pacto Social estabe-

lece Bandeira Vermelha 
para os casos em que a 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI for superior a 90% 
(Quarentena). A Bandeira 
Amarela será usada quan-

do a taxa de ocupação de 
leitos de UTI estiver entre 
70% e 90%  (Flexibiliza-
ção). Já a Bandeira Verde 
remete a uma situação de 
normalização, que só se 
configurará quando hou-
ver taxa de ocupação de 
leitos de UTI inferior a 
70% e evolução negativa 
de novos casos. 

Nas bandeiras, os crité-
rios objetivos foram distri-
buídos da seguinte forma: 
circulação de pessoas e 
veículos; economia; trans-
porte Público; locais pú-

blicos de lazer e turismo; 
restaurantes; entre outros. 
No caso da Bandeira Ver-
melha, que é a situação 
atual no Estado do Rio de 
Janeiro, a população deve 
seguir as restrições já de-
finidas em decretos publi-
cados no Diário Oficial. 

Já na Bandeira Amare-
la, por exemplo, há maior 
flexibilização das medi-
das com a liberação do 
funcionamento de certos 
serviços, como shoppin-
gs e academias e a am-
pliação da capacidade de 

funcionamento de restau-
rantes para 50%, sempre 
mantendo a distância de 
2 metros entre as mesas. 
Nesta mesma bandeira, o 
transporte público inter-
municipal funciona sem 
restrições. 

No caso da Bandeira 
Verde, as restrições são 
suspensas. Neste cená-
rio, locais turísticos e de 
lazer são frequentados e 
todos os serviços resta-
belecidos, respeitando os 
protocolos de segurança e 
higiene.

Laboratório da uerj integra rede 
global para pesquisas da covid-19

O Laboratório HE-
PGrid (High Ener-
gy Physics Grid), 
do Instituto de Físi-
ca da Universidade 
do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj), faz 
parte de um seleto 
grupo de instituições 
de todo o mundo de-
dicadas a combater 
a pandemia do novo 
coronavírus por meio 
do compartilhamento 
de uma malha global 
de serviços compu-
tacionais de alto de-
sempenho, voltada a 
diversas áreas do co-
nhecimento, a Open 
Science Grid (OSG). 
No Brasil, apenas a 
Uerj e a Universida-
de Estadual Paulis-
ta Júlio de Mesquita 
Filho (Unesp) parti-
cipam dessa rede de 
cooperação interna-
cional, contribuin-
do diretamente para 
alavancar os estudos 
sobre o novo corona-
vírus.

O HEPGrid da 
Uerj vem disponibi-
lizando sua estrutura 
computacional para 
colaborar com proje-
tos de pesquisas so-
bre a covid-19 desde 
o dia 6 de maio e, até 
o momento, já foram 
mais de 38.830 horas 
de processamento de 
dados.

De acordo com 
Luiz Mundim, pro-

fessor do Depar-
tamento de Física 
Nuclear e Altas Ener-
gias e coordenador 
do trabalho, o obje-
tivo maior é mostrar 
ao mundo que a coo-
peração científica é o 
caminho para encon-
trar a solução de pro-
blemas graves como, 
por exemplo, uma 
pandemia.

- São laboratórios 
do mundo inteiro 
fornecendo recursos 
computacionais em 
prol de um mesmo 
desejo: ajudar a en-
tender e a combater 
o vírus da covid-19 
e, assim, minimi-
zar seus estragos no 
mundo. Temos a ciên-
cia como ferramenta, 
mas entendemos que 
a união dos esforços 
e dos conhecimentos 
é que vai nos mostrar 
o caminho- afirma 
Mundim.

O grupo é forma-
do por outros nove 
professores do de-
partamento, quatro 
profissionais (um en-
genheiro e três ana-
listas) e quatro alunos 
de pós-doutorado. 

OSG e HEPGrid
A estrutura compu-

tacional do HEPGrid 
da Uerj disponibili-
zou mais de 300 nú-
cleos para contribuir 
com as pesquisas do 

OSG.  Com isso, o 
laboratório da uni-
versidade chegou a 
alcançar, na semana 
passada, a marca de 
14º centro que mais 
processou essas in-
formações, no mun-
do. Os principais pro-
jetos que atualmente 
utilizam os recursos 
computacionais do 
laboratório são: CO-
VID19_FoldingA -
tHome, COVID19_
S t a n f o r d _ D a s , 
COVID19_WeNMR 
e também o CO-
V I D 1 9 _ U C S D _
Hsiao. 

Mas, o que é 
exatamente o 

OSG?
O Open Science 

Grid é uma iniciativa 
mundial que forne-
ce serviço e suporte 
para provedores de 
recursos computacio-
nais por meio de uma 
malha distribuída de 
serviços computa-
cionais de alto ren-
dimento. Com a pan-
demia da Covid-19, 
o OSG organizou, 
então, o comparti-
lhamento de parte de 
sua estrutura para o 
estudo sobre o novo 
coronavírus.

Para conhecer o 
OSG e suas linhas 
de pesquisa, acesse: 
https://openscience-
grid.org

Ceperj: curso gratuito de Introdução à Gestão 
do Comportamento nas Organizações

A Escola de Gestão 
e Políticas Públicas da 
Fundação CEPERJ lan-
çou essa semana o Curso 
(foto) Introdução à Ges-
tão do Comportamento 
nas Organizações, mais 
uma opção para os servi-
dores e profissionais de 
empresas privadas que 
buscam qualificação nes-
se momento de pande-
mia. Seguindo o sucesso 
do Curso Introdutório ao 
Teletrabalho, lançado em 
abril e já com quase mil 
capacitados, o novo cur-
so também está disponí-
vel gratuitamente, no site 
da Fundação CEPERJ, e 
foi adaptado pela equipe 
da EGPP para atender a 
demanda de capacitações 
cem por cento on-line.

Para o secretário de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Leonardo Ro-
drigues, a preocupação 
da CEPERJ com este 
novo formato demonstra 
o alinhamento da insti-
tuição com a eficiência e 
o novo modelo de traba-
lho remoto que se dese-
nhou. 

- A Fundação CEPERJ 
preocupada com a quali-
dade contínua do servi-
ço público, abraçou essa 
missão e tem colaborado 
para que os servidores do 
Estado se adaptem a esse 
novo momento. Excelen-
te iniciativa – afirmou.

A proposta do Curso 
Introdução à Gestão do 
Comportamento nas Or-
ganizações é reconhecer 
os conceitos de Ética e 
Moral nas instituições, 
proporcionando ao alu-
no uma reflexão sobre 
sua conduta no ambiente 
corporativo, mais especi-
ficamente para o momen-
to de mudança, como o 
que vivenciamos agora, 
durante a pandemia que 
atinge o mundo.

O diretor da Escola de 
Gestão e Políticas Públi-
cas, Leonardo Mazzura-
na, explica que o cenário 
organizacional, composto 
pelo ambiente interno e 
externo à organização, 
tem demandado das ins-
tituições públicas e priva-
das o comprometimento 
ético nas suas ações jun-

to às partes interessadas, 
ou seja, fornecedores, 
concorrentes, acionistas, 
clientes e a sociedade em 
geral. E para a sobrevi-
vência em um ambiente 
complexo e competitivo, 
é fundamental que o capi-
tal humano seja um dife-
rencial. 

- A preocupação com 
retenção de talentos é la-
tente, pois o desenvolvi-
mento de novos produtos 
ou serviços, bem como 
melhorias nos processos 
organizacionais já exis-
tentes são o que garantem 
a longevidade organiza-
cional. Porém, os avan-
ços, as criações não po-
dem ocorrer a qualquer 
custo. É preciso que se 
discuta assuntos como 
ética e moral e a influên-
cia deles no comporta-
mento das organizações.

Os interessados podem 
fazer a inscrição, gratuita, 
diretamente por https://
escolavirtual.ceadceperj.
com.br/login/index.php

Ao final do curso todos 
os alunos receberão um 
certificado de conclusão.

DIVULGAçãO

GOVERNO DO ESTADO
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Investimento na Av. Paulo Erlei é de de R$ 3,5 milhões

volta redonda

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

cartilha digital sobre 
promoção de saúde é lançada na cidade

resende

A Prefeitura de Resende, 
por meio do Programa Saú-
de na Escola (PSE), lançou 
a cartilha digital sobre pro-
moção da saúde em meio à 
pandemia global do novo 
coronavírus (Covid-19). O 
programa faz parte da polí-
tica intersetorial da Secre-
tarias Municipais de Saúde 
e Educação. Os informa-
tivos estão disponíveis no 
site institucional do gover-
no municipal, e têm por 
finalidade, nesta primeira 
edição, ajudar os pais a es-
tabelecer ações preventivas 
com seus filhos, respeitan-
do cada faixa etária.

A primeira edição con-
ta com cinco vertentes: 
‘Acidentes Domésticos’; 
‘Cuidados com a Saúde 
Bucal’; ‘Desenvolvimen-
to Psicomotor’; ‘Higiene 

e Cuidados com o Corpo’; 
e ‘Livro de Atividades’. 
Para ter acesso às dicas, 
basta acessar o link http://
resende.rj.gov.br/saude-
-escola ou seguir o passo a 
passo: www.resende.rj.gov.
br > clicar no ícone supe-
rior ‘Novo Coronavírus’ 
> deslizar tela e clicar em 
‘Programa Saúde na Esco-
la’. Todos os assuntos abor-
dados buscam alertar os 
pais ou responsáveis sobre 
manutenção dos cuidados 
essenciais com seus filhos, 
além de fornecer alterna-
tivas para promover um 
novo cenário de atividades 
em casa durante a pande-
mia do novo coronavírus.

A coordenadora do Pro-
grama Saúde na Escola 
(PSE), Daniela Theodoro, 
explicou quais são os prin-
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Programa Saúde na Escola (PSE) disponibilizou orienta-
ções sobre acidentes domésticos e outros assuntos

Serviço de asfaltamento 
continua a todo vapor 

na Vila Maia

itatiaia 

O serviço de recupe-
ração asfáltica do bairro 
Vila Maia, que teve iní-
cio no dia 6 deste maio, 
continua sendo reali-
zado a todo vapor. Os 
trabalhos iniciados na 
Rua Benedito Ferraz, já 
foram concluídos, e atu-
almente, a equipe se en-
contra trabalhando nas 
Ruas Santo Agostinho e 
Eufrásia Maria de Brito, 
cujas obras estão em fase 
final.

Segundo a Secreta-
ria de Obras e Serviços 
Públicos, quatro vias do 
bairro ainda receberão o 
serviço. São elas as Ruas 
Sebastião Maia Souto 
(Rua Projetada), Sérgio 
Magalhães, Francisco 
Carvalho (Rua das Casi-
nhas) e Ronaldo Moreira 
Diniz. A previsão é que 
elas sejam finalizadas 
ainda nesta semana.

De acordo com o cro-
nograma estabelecido 
pela Prefeitura, após a 
conclusão dos serviços 
na Vila Maia, o bairro 
Jardim Paineiras será o 
próximo a receber as me-
lhorias, onde quatro ruas 
serão contempladas com 
o asfaltamento.

Carlos Alberto de Bar-
ros Soares, secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, ressalta o objetivo 

da realização do serviço 
de recuperação asfáltica 
nas vias do município. 
“Essas obras irão sanar 
problemas relacionados 
ao asfalto que não foram 
corrigidos nos governos 
anteriores. Estamos ten-
tando cumprir a meta de 
atender todos os bairros 
da cidade, oferecendo 
qualidade de vida e via-
bilidade aos moradores e 
visitantes”, afirmou.

Obras
O serviço de pavimen-

tação do município teve 
início em 2018. Em Pe-
nedo, por exemplo, o 
bairro alto da Fazendi-
nha foi um dos primei-
ros beneficiados, depois 
o trabalho seguiu pela 
Rua São Jorge, no Cam-
po Alegre. Na sequência, 
as intervenções foram 
para a praça próxima à 
Escola Sebastião Ber-
nardes seguindo para a 
Avenida das Mangueiras 
e Avenida Brasil, tam-
bém em Penedo. Outras 
localidades que também 
receberam as obras de 
asfaltamento foram os 
bairros Nova Conquista, 
Marechal Jardim, parte 
do Jardim Itatiaia, a Ave-
nida dos Expedicionários 
(Centro) e a Rua Adílio 
Xavier de Carvalho.

 ‘asfalto de Volta’ entra em 
nova etapa no bairro Três Poços

As obras de me-
lhorias e os 
serviços de 

manutenção e limpeza 
realizados pela prefei-
tura seguem a todo va-
por em Volta Redonda. 
No bairro Três Poços 
as equipes iniciaram 
o trabalho de nivela-
mento de trechos mais 
complexos da Avenida 
Paulo Erlei Abrantes, 
que recebeu obra de 
drenagem e terá um 
novo asfalto. Essa obra 
está recebendo inves-
timento de R$ 3,5 mi-
lhões por meio do pro-
grama Asfalto de Volta.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de 
Infraestrutura (SMI) 
a próxima etapa será 
a aplicação do novo 
asfalto, que deve ser 
entregue até a próxi-
ma terça-feira (26). 
A obra de drenagem, 
que já foi concluída, 
faz parte das interven-

ções de recuperação do 
solo e asfáltica da via, 
permitindo uma maior 
durabilidade do novo 
asfalto.

“Conseguimos re-
tomar a obra para be-
neficiar os moradores 
do Três Poços, que 
sofriam com poeira, 
alagamentos e outros 
transtornos há mais de 
dez anos. Além des-
sa importante via para 
Volta Redonda, esta-
mos investindo cerca 
de R$ 15 milhões com 
o programa Asfalto de 
Volta em toda a cida-
de”, explicou o prefei-
to Samuca Silva.

O programa Asfalto 
de Volta inclui, além 
de operações rotineiras 
de asfaltamento e tapa-
-buracos, seis contra-
tos de recapeamento e 
reconstrução de solo, 
em seis frentes de tra-
balho. Também fazem 
parte dos trabalhos 
a retirada de camada 
antiga de asfalto, tra-
tamento de solo e co-

locação de novos pavi-
mentos.

Manutenção
 e limpeza

Enquanto as obras de 
melhorias acontecem 
no Três Poços, as equi-
pes da SMI seguem 
com a programação de 
manutenção e limpeza 
pela cidade. O serviço 
de remoção de entulho 
foi realizado nos bair-
ros Santa Rita de Cás-
sia, Belmonte, Roma e 
Parque das Garças.

A operação tapa-
-buraco foi feita em 
ruas do Roma II e na 
Rua 21, na Vila Santa 
Cecília. No Retiro, as 
equipes atuaram com 
caiação na Avenida 
Antônio de Almeida, 
e limpeza de córrego 
na Rua Laranjeiras. O 
trabalho da secretaria 
envolveu ainda a capi-
na nos bairros Jardim 
Amália I e II, Nova 
Primavera, além de 
roçada no Parque das 
Garças. A via está passando por nivelamento e receberá massa asfáltica em seguida 

cipais temas elaborados 
para a confecção da pri-
meira cartilha, destacando 
seu público-alvo. “Con-
siderando o atual cenário 
da pandemia, o PSE criou 
a cartilha para orientar 
os responsáveis sobre 
como evitar acidentes do-
mésticos, uma vez que 
as crianças permanecem 
em casa, e alguns pais es-
tão trabalhando via home 
office. Além dos cuidados 
básicos para prevenir aci-
dentes com os pequenos, 
o material engloba ideias 
para o desenvolvimento 
psicomotor com brinca-
deiras utilizando recursos 
simples e muita criativida-
de no espaço residencial. 
Os lembretes com a saú-
de bucal e outros cuida-
dos com a higiene pessoal 

também estão expostos na 
cartilha. O material é fe-
chado com chave de ouro 
com um guia de exercícios 
didáticos, uma boa tarefa 
para memorizar os cuida-
dos contra a Covid-19. A 
intenção é compartilhar 
materiais que busquem le-
var a promoção de saúde 
tanto física quanto men-
tal. O público-alvo da pri-
meira cartilha são os pais 
que, às vezes, pelo can-
saço, acabam dispersan-
do algum detalhe, sendo 
assim, de extrema impor-
tância desenvolver ações 
preventivas de acordo 
com a capacidade física e 
mental de cada faixa etária 
– destaca, finalizando com 
a mensagem incentivado-
ra “Fique em casa, fique 
bem!”.

sul-fluminense
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Ingredientes

Modo de preparo

sorVETE aMErIcaNo

6 colheres (sopa) de 
achocolatado/6 colheres 
(sopa) de leite/4 ovos/1 
lata de leite condensa-
do/1 e 1/2 litro de leite/8 
colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite 
sem soro.

Misture bem o achocola-
tado juntamente com as 6 
colheres de leite/Coloque 
em uma forma de buraco 
e leve ao congelador.
1º CREME:

Em uma panela coloca as 
gemas, o leite condensa-
do e o leite.
Leve tudo ao fogo para 
engrossar.
Deixe esfriar e bate no li-
quidificador.
2º CREME:

Numa vasilha bata as cla-
ras em neve e o açúcar 
até obter consistência de 
suspiro.
Misture o creme de leite e 
mexa devagar para não 
perder o suspiro.
Misture os dois cremes e 
coloque na forma.
Leve novamente ao con-
gelador por volta de 6 ho-
ras.

2 cebolas em fatias gros-
sas/2 pimentões verdes/3 
vermelhos e cinco amare-
los/5 tomates sem semen-
tes/4 dentes de alho/2 
colheres de sopa rasa de 
páprica picante/2 kg de 
posta branca cortadas em 
cubos e cozidas em agua 
e temperos básicos/1 kg 
de linguiça fininha corta-
da em três partes cada 
gomo/4 batatas grandes 
pré fritas em palitos gran-
des/Folhas de louro, sal e 
pimenta a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Cozinhe a cebola o alho 
os tomates a páprica e os 
pimentões em aproxima-
damente 1/2 litro de água 
e sal até amolecer os pi-
mentões.
Bata tudo no liquidificador, 
volte a panela acrescente 
a carne já cozida e ferva 
em fogo baixo.
Leve a linguiça ao fogo 
em uma panela com meia 
xícara de água e deixe 
ferver até secar água e a 
linguiça, fritar em sua pró-
pria gordura.
Incorpore a carne que 
está no fogo.
Acrescente as folhas de 
louro o sal e a pimenta e 
as batatas pré fritas.
Deixe ferver bem, sirva 
com arroz branco e farofa.

carNE dE cHEIro

daNoNINHo casEIro

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de lei-
te/200 g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó, 
sabor morango.

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata 
todos os ingrediente até 
obter uma consistência cre-
mosa.
Dispense a mistura em um 
recipiente e leve à geladei-
ra até que esteja firme.

10 entretenimento

Lexa deixa bumbum à mostra em foto de 
biquíni na piscina: ‘onde queria estar’

Lexa movimentou as 
redes sociais em foto 
de biquíni. A cantora 
colocou bumbum para 
jogo em foto publicada 
no Instagram e arrancou 
suspiros dos fãs. Na 
imagem, a artista 
aparece na piscina da 
casa onde apresentou 
sua live. ‘Onde queria 
estar/ minha realidade: 
Uma pilha de louças pra 
lavar! Bom dia’, disse 
a funkeira. Na web, os 
seguidores elogiaram o 
corpo da artista.

Lexa movimentou 
as redes sociais na 
última quarta-feira 
(20). A cantora colocou 
bumbum pra jogo em 
foto compartilhada no 
seu perfil do Instagram 

e arrancou suspiros 
dos fãs que a seguem. 
Na imagem, a artista 
aparece de biquíni na 
piscina da mansão onde 
apresentou sua live. 
“Onde queria estar/ 
minha realidade: Uma 
pilha de louças pra lavar! 
Bom dia”, escreveu a 
mulher de MC Guimê 
no texto da publicação. 
Não faltaram elogios 
dos seguidores nos 
comentários do post. 
“Maravilhosa”, disse 
uma. “Perfeita”, falou 
outra. “Gata demais”, 
comentou um terceiro. 
“Corpão”, notou uma. 
“Lindo bumbum”, 
observou outro. “É um 
lacre essa mulher”, 
destacou uma usuária.

Giovanna Ewbank aposta em caminhadas 
e meditações na gravidez: ‘Me exercitar’
Na gravidez, 

G i o v a n n a 
Ewbank está 

mantendo o corpo 
em movimento com 
treinos leves. ‘Tenho 
conseguido me exer-
citar um pouco, feito 
caminhada e meditado 
no jardim. Essa hora 
pra mim é fundamen-
tal: momento de parar, 
respirar, pensar’, ex-
plicou em entrevista 
para a Marie Claire.

Giovanna Ewbank 
detalhou a rotina 
de exercícios da 
primeira gravidez. 
A apresentadora está 

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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mantendo o corpo 
em movimento com 
treinos leves, sem 
grandes preocupações 
com o físico. Para a 
artista, o importante 
é a conexão com a 
vida que está gerando. 
“Tenho conseguido me 
exercitar um pouco, 
feito caminhada e 
meditado no jardim. 
Essa hora pra mim 
é fundamental: 
momento de parar, 
respirar, pensar”, 
explicou a mulher de 
Bruno Gagliasso em 
entrevista à Marie 
Claire.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

William Bonner reage após filho ter nome 
usado em fraude: ‘Vinícius é vítima’

William Bonner fez 
um longo desabafo 
em seu Twitter para 
denunciar que o filho, 
Vinícius, teve o nome 
e o CPF usados em 
uma fraude para pedir 
auxílio-emergencial. 
Segundo o jornalista, 
há três anos outros 
golpes usando o nome 
do universitário já 
acontecem. ‘Meu filho 
não fraudou, é vítima 
e pode provar’, frisou 
o âncora do ‘Jornal 
Nacional’. ‘De nossa 
parte, apresentaremos 
nova queixa-crime’, 
acrescentou.

William Bonner 
revelou que o filho, 
Vinícius Bonemer, 

está sendo vítima 
de uso indevido de 
identidade e CPF. 
Dados do universitário 
foram usados para 
entrada de pedido de 
auxílio emergencial 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus. 
R e c e n t e m e n t e , 
Simone e Simaria 
também alertaram 
para uso o nomes deles 
em golpe pela internet. 
“Interrompo meu 
silêncio no Twitter 
para denunciar uma 
injustiça e uma fraude 
com dinheiro público”, 
justificou o jornalista 
citando que desde o 
dia 9 não postava nada 
no microblog.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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A Lua Nova traz novos 

movimentos para 

os projetos e para as 

relações com amigos. É 

um período positivo para 

assumir novas responsabilidades com 

cônjuge, sócios e parceiros. O céu pede 

para dar atenção às expectativas e à 

vulnerabilidade de algumas pessoas. 

A Lua Nova inova 

a forma de realizar 

contatos e de 

expor informações 

significativas. É 

um bom período para assumir 

responsabilidades com projetos ou 

com um grupo de pessoas. O céu, 

porém, fala sobre a impaciência e a 

vulnerabilidade de algumas pessoas.

Áries

A Lua Nova 

fala sobre novos 

p o s i c i o n a m e n t o s 

financeiros. É um 

período importante 

para concretizar novos investimentos 

e se comprometer com as metas 

profissionais, contudo é preciso 

avaliar nuances, expectativas e 

confusões.   

Touro

A Lua Nova o deixa 

em destaque e traz 

para você novos 

caminhos. Você vai se 

sentir preparado para 

assumir novas responsabilidades. É 

preciso, porém, avaliar as expectativas 

e os sentimentos confusos que 

envolvem outras pessoas. A 

vulnerabilidade emocional o 

prejudica.

Gêmeos

A Lua Nova ativa o seu 

emocional e o deixa 

mais introspectivo para 

analisar informações 

e notícias. De alguma 

forma, a experiência contribui 

para estruturar investimentos. Mas 

o céu fala para examinar as suas 

expectativas, os seus medos e os seus 

bloqueios emocionais.

Câncer

Leão

A Lua Nova traz 

novos caminhos para a 

carreira e novas ideias 

para movimentar os 

planos futuros. É um 

bom período para 

assumir compromissos no trabalho. 

O céu alerta sobre expectativas, 

principalmente na relação com uma 

pessoa significativa.

Virgem

A Lua Nova traz novas 

ideias e movimenta os 

estudos e a divulgação 

de informações. É 

um período muito 

positivo assumir compromissos 

que aperfeiçoam os talentos, mas é 

importante analisar as expectativas e 

as situações que causam desgastes.

Libra

A Lua Nova gera 

novos movimentos 

envolvendo os 

i n v e s t i m e n t o s , 

principalmente com 

foco em recursos compartilhados 

e em bens materiais. É um período 

positivo para assumir compromissos 

que se relacionem ao imóvel ou à 

família. Mas é importante analisar as 

expectativas.

Escorpião

A Lua Nova dá destaque 

ao relacionamento com 

uma pessoa. Busque 

identificar quem é essa 

figura. É um período 

positivo para expor 

ideias com essa pessoa e assumir uma 

postura comprometida. O céu, porém, 

fala sobre expectativas e sobre curas 

necessárias nesta troca.

Sagitário

A Lua Nova pede 

novos movimentos 

no trabalho. É um 

período importante para 

priorizar as tarefas da 

rotina e para avaliar as condições 

financeiras. Será necessário, porém, dar 

atenção às expectativas, à falta de foco 

e à vulnerabilidade das pessoas que o 

cercam.

Capricórnio

A Lua Nova 

dá destaque ao 

autodesenvolvimento 

e mexe com a 

autoestima. É um 

período significativo 

para assumir uma postura madura, 

principalmente com os filhos e o 

setor amoroso. Tenha atenção com 

os desgastes emocionais diante das 

expectativas.

Aquário

A Lua Nova dá 

destaque à família ou às 

questões do imóvel. É 

um período significativo 

de amadurecimento 

em relação às responsabilidades que 

devem ser assumidas. Você está, 

porém, muito vulnerável diante de 

expectativas que afetam as relações 

com algumas pessoas.

Peixes
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AVISO DE ADIAMENTO
REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 048/2020

Em referência ao Pregão Presencial n° 048/2020 do  processo ad-
ministrativo 7557/2019, que objetiva AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO GARAGEM NA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento o Secretário Municipal de Licitações, Compras e 
Contratos, informa que a licitação acima citada está adiada para o dia 
04 de junho  de 2020 às 14H.
O Edital  está disponível para ser retirado no portal oficial do mu-
nicípio no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para 
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel 
sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. Para 
maiores informações na Secretaria Municipal de Licitações, Compras 
e Contratos na Rua Hilário Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio de 
Janeiro, das 08h às 17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

Porto Real, 21 de maio de 2020
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

AVISO DE ADIAMENTO
REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 049/2020

Em referência ao Pregão Presencial n° 049/2020 do  processo admi-
nistrativo 3512/2019, que objetiva AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG E 45KG EM COMODATO DE 
VASILHAME para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, o Secretário Municipal de Licitações, Compras e 
Contratos, informa que a licitação acima citada está adiada para o dia 
05 de junho  de 2020 às 14H.
O Edital  está disponível para ser retirado no portal oficial do mu-
nicípio no endereço eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para 
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel 
sulfite tamanho A4 branco e documentos de identificação civil. Para 
maiores informações na Secretaria Municipal de Licitações, Compras 
e Contratos na Rua Hilário Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio de 
Janeiro, das 08h às 17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

Porto Real, 21 de maio de 2020
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contratos

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 4716/2019

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 4°, in-
ciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Licitações, 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° 003/2020 que objetiva a AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, atendendo a solicitação feita pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrativo 
4716/2019, às empresas:
Empresa: KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA-
TERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.438.280/0001-78
Valor de R$ 3.825,00 (três mil oitocentos e vinte e cinco reais)
Empresa: FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CNPJ: 21.766.049/0001-20
Valor de R$ 254.160,94 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e 
sessenta reais e noventa e quatro centavos)
Empresa: DDG 2003 – COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA
CNPJ: 05.433.252/0001-28
Valor de R$ 264.621,24 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos 
e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)
Empresa: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 27.656.480/0001-08
Valor de R$ 6.967,50 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta centavos)
Empresa: NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU-
TICOS EIRELI
CNPJ: 32.350.180/0001-28
Valor de R$ 10.396,05 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e 
cinco centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 21 de fevereiro de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO 2024/2020
Homologo e Autorizo a emissão de nota de empenho para aquisição 
de 01 Ônibus Rural Escolar - ORE 2, através da Ata de Registro de 
Preços nº 02/2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação para atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Turismo, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e art. 2º inciso, IV do 
Decreto Federal 7892/13 , em favor da empresa CNH INDUSTRIAL 
DO BRASIL, no valor global de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze 
mil reais), conforme pareceres da Procuradoria Geral e Controladoria 
Geral do Município as folhas nº 176 a 177 do Processo Administrativo 
nº 2024/2020.

Porto Real, 20 de maio de 2020.
Robson Paulino da Silva

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Gente Seguradora S.A.
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de seguro de automóvel
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-14.01.00-06-182-0015-2.018-
3.3.90.39.00-1.001.000-497/2020 Ficha 205
06 - NOTA DE EMPENHO: 497/2020
07 - VALOR: R$ 3.214,50 (três mil, duzentos e quatorze reais e 
cinquenta centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5823/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ordem de serviço 
10 - DATA DA ASSINATURA: 24 de abril de 2020

José Carlos Machado
Secretário Municipal de Ordem Pública

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Gente Seguradora S.A.
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de seguro de automóvel
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 03-15.01.00-08-244-0021-2.064-
3.3.90.39.00-1.311.0000-066/2020 Ficha 019
06 - NOTA DE EMPENHO: 066/2020
07 - VALOR: R$ 2.778,38 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais 
e trinta e oito centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6099/2019
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ordem de serviço 
10 - DATA DA ASSINATURA: 24 de abril de 2020

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

Habitação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 - CONTRATADO: Gente Seguradora S.A.
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de seguro de automóvel
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-03.01.00-04-122-0101-2.001-
3.3.90.39.00-1.001.0000-498/2020 Ficha 018
06 - NOTA DE EMPENHO: 498/2020
07 - VALOR: R$ 1.294,58 (hum mil, duzentos e noventa e quatro 
reais e cinquenta e oito centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 671/2020
09 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ordem de serviço 
10 - DATA DA ASSINATURA: 24 de abril de 2020

João Paulo dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento 

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 

21 DE MAIO DE 2020. PUBLICADO EM 22/05/2020 – CÓD-PMBR 
094.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº1409/SEMAD/2020 DE 21 DE MAIO DE 2020. 
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 1399 e 1400/SEMAD/2020 DE 18/05/2020, 
publicada em 19/04/2020.

PORTARIA Nº1410/SEMAD/2020 DE 21 DE MAIO DE 2020. 
Exonerar a contar de 18 de maio de 2020, com fundamento do dispos-
to no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, FELIPE GONÇAL-
VES PEDRO, do cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, da  Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Re-
cursos e Convênios.                 

PORTARIA Nº1411/SEMAD/2020 DE 21 DE MAIO DE 2020. 
Exonerar a contar de 18 de maio de 2020, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, GUILHER-
ME ARMELAU DE MENEZES, do cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, 
Captação de Recursos e Convênios.                 

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Despacho do Secretário (Processo nº 04/0408/2020) HOMOLO-
GO E RATIFICO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
005/2020, com base no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto 
é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  POSTAGENS DE CARTAS SIM-
PLES, REGISTRADAS COM OU SEM AVISO DE RECEBIMENTO 
(AR) E ENVIO POR SEDEX, ABRANGE TAMBÉM A AQUlSIÇÃO DE 
SELOS POSTAIS, AEROGRAMAS E ENVIOS DE TELEGRAMAS EM 
ATENDIMENDO AO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO, e adjudico 
seu objeto, em favor da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E TELEGRAFOS – ECT,  no valor de RS 300.000,00 (Trezen-
tos mil reais), conforme pareceres da Douta Procuradoria Geral 27 a 
41 e da Controladoria Geral do Município as fls. 47. Em 15 de maio 
de 2020. 

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUE 
Secretário Municipal de Fazenda

VANDER LOUZADA DE ARAUJO
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS E CONVÊNIOS. 

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0040/2019) HOMOLOGO 
a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
010/2020, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MORRO DA JAQUEIRA, SITU-

ADA NA RUA ESTADO DO RIO, S/Nº, BAIRRO AREIA BRANCA NO 
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ, Adjudicando seu objeto a em-
presa: TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS 
EIRELI, no valor de R$624.546,29 (Seiscentos e  vinte  e quatro mil, 
quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos)  conforme 
Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Ad-
judicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 1245 a 1248 
e ainda, pareceres  da Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 
680 a 687 e da Controladoria Geral do Município às fls. 1257 a 1259. 
Belford Roxo, 27 de abril de 2020.

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

Convênios 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMUG

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 
e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Especial de Projetos Especiais da Pre-
feitura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA DE 
EXPANSÃO DA CLÍNICA EM PARQUE AMORIM, SITUADO NA ES-
TRADA MANOEL DE SÁ, S/N, LOTE XV- BELFORD- ROXO - RJ.  
Podem participar do Processo licitatório todas as empresas do ramo 
pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 08 
de Junho de 2020 às 10:00 horas. PROCESSO: 47/000006/2020.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, 
situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Centro – 
Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e o carimbo com 
CNPJ da empresa interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Considerando que, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decla-
rou, em 11 de março do corrente ano, o estado de Pandemia de CO-
VID-19; 
Considerando a necessidade de ações de prevenção para evitar a 
ocorrência de transmissão e óbitos por infecção humana pelo novo 
CORONAVÍRUS (COVID-19);
Considerando ato da Presidência da Câmara dos Vereadores Nº 
11/2020 de 08 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação por 
tempo indeterminado das determinações, tendo em vista o enfren-
tamento emergencial decorrente do Novo CORONAVÍRUS (COVID 
-19).
A Prefeitura de Belford Roxo por meio desta Secretaria de Saúde en-
via informe para a Audiência Pública de Apresentação do Relatório do 
1º Quadrimestre de 2020, conforme preconiza a Lei Complementar Nº 
141, de 13 de janeiro de 2012:
“Art.36. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará rela-
tório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no 

mínimo, as seguintes informações: 
I – montante e fonte dos recursos aplicados no período; 
II – Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas 
recomendações e determinações;
III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial pró-
pria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indica-
dores de saúde da população em seu âmbito de atuação “.
 O Relatório Quadrimestral foi encaminhado ao Conselho Municipal 
de Saúde para a apreciação no dia 15/05/2020, e será apresentado 
em Audiência Pública. A fim de que não ocorra prejuízo do amplo 
acesso à audiência, esta será gravada e disponibilizada em canal di-
gital oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO para 
consulta e análise no dia 27/05/2020. Logicamente que a comunica-
ção e organização de uma audiência pública virtual serão adaptadas 
conforme características do município.

Atenciosamente,

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal da Saúde

Matricula  82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº 024/SEMED/2020 DE 21 DE MAIO DE 2020.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020,do 
Ministério da Saúde, que estabelece as medidas de enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente do corona vírus ( COVID-19);

CONSIDERANDO o DECRETO N° 4.856, DE 13 DE MARÇO DE 
2020
Ementa: “DISPÕE SOBRE a Criação do o Comitê de Prevenção 
e Enfrentamento ao  Corona vírus (COVID-19) e as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do corona vírus”.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 4.892 de 11 de maio de 
2020, que determina a suspensão das aulas nas Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino.
CONSIDERANDO o disposto no art. 206, inciso VII da Constituição 
Federal de 1988, que estabelece a necessidade do Poder Público 
proporcionar igualdade de condições para o acesso e a permanência 
na escola;
CONSIDERANDO a sensível queda na arrecadação, capaz de im-
pactar diretamente as políticas de manutenção e investimento na 
Educação, o Secretário Municipal de Educação.

RESOLVE:
Art. 1° – Criar uma Comissão de revisão e  planejamento  das ações 
orçamentárias da SEMED ,para o 2ºsemestre de 2020 em razão da 
pandemia (COVID-19 )
Art. 2°- A  Comissão atuará  pelo prazo de 30 dias; havendo necessi-
dade poderá ser prorrogado.
Art. 3° - A Comissão, com a presidência do primeiro membro, fica 
assim composta:

KEZIA MACEDO DOS SANTOS ALEIXO MATRÍCULA: 60/69132;
ADRIANA BUSCH PEREIRA – MATRÍCULA: 11/5641;
HISOLDA RODRIGUES ACÁCIO DE OLIVEIRA  MATRÍCULA: 
60/72212;
ROGÉRIO DAS NEVES PEREIRA MATRÍCULA: 60/060818.

Denis de Souza Macedo
   Secretário Municipal de Educação



sexta-feira, 22 de maio de 2020Hora12 esporte
previnir é preciso!

Com auxílio da Federação de Futebol do 
Rio de Janeiro (Ferj), o Nova Iguaçu pro-
moveu na quarta-feira (20) testes para de-
tecção da Covid-19 nos atletas, membros 
da comissão técnica e funcionários.

Os testes efetuados foram do tipo IgM 
IgG, que indicam se a pessoa está portando 
o Sars-CoV-2 (novo coronavírus) ou se já 
teve a doença e produziu anticorpos.

Ao todo, aconteceram 39 exames e ape-
nas um membro – do corpo administrativo 
– testou positivo para a Covid-19. Outras 
nove pessoas – um integrante da comissão 
técnica e oito atletas – já tiveram a doença 
anteriormente e não estão mais infectados.

Atendendo às medidas das autoridades 
sanitárias e de saúde, o Nova Iguaçu segue 
com suas atividades em campo suspensas. 
O funcionário que foi testado positivo, que 
só comparecia ao clube uma vez por sema-
na, foi colocado em isolamento domiciliar.

Médico do clube, Dr. Frederico Borges 
deixou claro que os atletas que já tiveram 
a doença anteriormente e estão sem o vírus 
devem continuar adotando todos os cuida-
dos já conhecidos, como distanciamento 
social, higienização constante das mãos e 
uso de máscara.

“O risco de transmissão ainda existe nes-
tes casos. Quem já teve a doença não vai 
ter mais a infecção ou apresentar sintomas, 
mas pode continuar sendo um vetor se ti-
ver contato com superfícies contaminadas. 
Por isso, todos tem de continuar adotando 
as precauções, lavar sempre as mãos, usar 
máscaras e evitar o contato social”, expli-
cou o médico.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 de olho no coronavírus, 
Nova Iguaçu realiza 
testes de covid-19

Um funcionário do clube testou positivo para o vírus chinês
 BERNARDO GLEIZER/NOVA IGUAçU FC

 Foram realizados 39 testes em funcionários, atletas e comissão técnica


