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meu filho”

Neilton Mattos desa-
bafa sobre a morte do 
estudante João Pedro 
Pinto, morto na opera-
ção das Polícias Civil 
e Federal no Rio.
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A Pandemia deixa pessoas com 
saudade das sacanagens

2

Clubes do rio ainda não 
podem retornar aos treinos

esportes

Uso de máscaras será 
obrigatório no país

Corpo carbonizado é encontrado 
por populares em área isolada

Câmara dos Deputados aprova texto base que prevê 
multa de R$ 300 para que não usar o protetor.
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Nesta quarta (20), a Resenha 

Cultural tem o prazer de abraçar 
um dos nomes destacados da mú-
sica na Baixada Fluminense. Ele 
é Neco Trindade, de Belford Roxo, o aniversariante 
do dia. Cantor e compositor, Neco promete come-
morar a data com muita intensidade. Parabéns, Fera! 
Aquele Abraço Neco Trindade.

Resenha Cultural
Hora

Mais um cantante 
da Baixada Fluminen-
se está anunciando live 
no Facebook. Ele é 
Vitor Affonso, de Bel-
ford Roxo. Nesta quar-
ta (20) o rapaz estará 
no ar a partir das 21 
horas, atendendo pedi-
dos dos fãs, mostrando 
o melhor da MPB, sem 
esquecer as mídis au-
torais de sua autoria e 
amigos compositores. 
“Este ano completo 
quatro anos na estra-
da. A cada live busco 
sempre mostrar lados 
musicais diferentes a 
quem me vê do outro 
lado da telinha. Vai ser 
massa, mais uma vez”, 
promete Vitor Affonso. 
“As lives estão ameni-
zando o tédio causado 
pela pandemia do Co-
ronavírus”, finaliza.

Logo mais, esta Re-
senha ficará ligada na 
apresentação do can-
tor.

Vitor Affonso em 
live no Face

Tem ‘mandrake’ su-
bindo em cadáver para 
fazer de palanque elei-
toral, mesmo com um 
monte morrendo em sua 
cidade. O FDP está de 
olho na grana federal e 
faz de conta que nada 

ocorre. “Vamos revitali-
zar a saúde, acabar com 
as filas nos hospitais 
e nas UPAs”, discursa 
o cara de pau. Ontem, 
correu boato na boca 
maldita sobre a figura 
não muito bom. 

Sobe em cadáver e pensa na grana

o SoMBrA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Não quero afirmar 
nada, mas um parente 
do dito cujo soltou sem 
querer que ele além de 
olho grande por dinhei-
ro já ganhou uns chi-
frinhos para largar de 
ser autoritário e nada 
carinhoso com a 01. A 

fonte é uma colega de 
reduto que detesta o 
cara”, conta Nandinho 
Boquinha de Veludo, 
presidente da Boca e li-
derança gay na cidade. 
“Se vazar será um mer-
delê danado”, acrescen-
ta.

nada carinhoso ganhou galhos da 01

artistas em ação
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Enquanto isso, o 
Pombal Chifre de 
Ouro a turma que 
ama botar galho está 
sentindo falta das 
noitadas em certos 
apartamentos do lo-
cal. Sempre regados 
a muito álcool e mú-
sica os embalos iam 

até de manhã. Foi a 
peste chinesa aparecer 
para o síndico-geral 
mandar parar a puta-
ria. “Tem muita gente 
com saudade”, afirma 
Nandinho Boquinha 
de Veludo. *O SOM-
BRA não fala nada. Só 
observa.

Saudades das sacanagens
 no Pombal

cultura

O Aleatórios é um jogo 
literário feito por autores 
da Baixada, que costuma-
vam se reunir na Biblio-
teca Cial Brito, em Nova 
Iguaçu, com a finalidade 
de ler contos e textos sem 

assinatura. Para o grupo 
o anonimato dos contos 
reduz as diferenças entre 
autores experientes e no-
vatos, valorizando mais a 
arte do que o artista. Estan-
do em quarentena os auto-

res se reúnem virtualmente 
e continuam produzindo 
seus contos. 

Neste maio, o Aleató-
rios firmou parceria com a 
Escola Livre F.A.M.A. Os 
alunos da escola farão in-

tervenções teatrais a partir 
dos contos escritos. Eles 
não saberão quem são os 
autores de cada texto, pre-
servando assim a essência 
do Aleatórios.As dramati-
zações serão disponibiliza-

das em vídeo no Instagram 
do Aleatórios a partir deste 
dia 20. Tema de maio: Rou-
pa de sair. Organizadores: 
Jonatan Magella e Thiago 
Kuermes. Instagram: @
aleatoriosliterario

Aleatórios e Fama juntos na quarentena

Blockos.TV, o entretenimento 
de crianças no ‘isolamento’

Criançada em casa? 
Nova série musical es-
treia na internet durante 
a quarentena e ajuda a 
entreter os pequenos com 
a participação de grandes 
artistas brasileiros

Quando a Céu canta 
o sobre o “Pomar”, fala 
também da importância 
de cultivar e ter paciên-
cia. Zeca Baleiro dá voz 
não apenas à “Birra”, 
mas como trabalhar a ir-
ritação. Em “Brincar de 
Pular”, Sergio Loroza re-
conhece as semelhanças e 
diferenças de cada um e 
fala também da compai-
xão. Marcelo Pretto do 
Barbatuques usa o próprio 
corpo como instrumento 
em “Truque do Batuque”, 
mostrando que criar mú-
sica pode ser fácil e diver-
tido. Já Fernanda Abreu 
empresta seu swing cario-
ca para abordar o respeito 
às diferenças em “Cada 
um Tem Seu Jeito”.

Assim é a nova série 
divertida de animações 
Blockos.tv. Cada um com 
seu estilo, ritmo, voz e o 
mesmo objetivo: entreter 
as crianças e promover 

o desenvolvimento só-
cio emocional durante os 
primeiros anos de vida. 
A primeira temporada 
tem 5 episódios e já está 
disponível gratuitamente 
no YouTube e nas redes 
sociais Instagram e Face-
book.

Um grupo de amigos 
geométricos com forma-
tos diferentes, habilidades 
e talentos únicos vivem 
em um brinquedo onde 
cada um tem seu encai-
xe perfeito. Juntos eles 
exploram o mundo à sua 
volta e encaram diferen-
tes situações, novidades 
e descobertas. Todas as 
músicas e animações são 
originais e foram elabo-
radas por um time multi-
disciplinar para estimular 
e desenvolver habilidades 
importantes para uma in-
fância saudável e feliz. 

Sabemos que a saúde 
emocional das crianças 
está intimamente ligada 
às experiências cotidianas 
e ao ambiente social em 
que elas vivem. Foi com 
essa reflexão que surgiu 
Blockos.tv, bem antes, 
aliás, do mundo viver a 

atual pandemia. Mas o 
lançamento da série nesse 
momento é propício, uma 
vez que os pais tem bus-
cado dar mais atenção às 
emoções dos filhos con-
finados e, principalmen-
te, encontrar atividades 
prazerosas em família. Os 

clipes são só o início da 
abordagem de cada tema. 
Quem estiver seguindo 
Blockos nas redes, terá 
sempre propostas de brin-
cadeiras e atividades para 
serem feitas “off-line” so-
bre os temas levantados, 
informa a produção.

 Sergio Loroza é um dos ‘divertidores’ do 
projeto on-line

 DIVULgAçãO
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pandemia

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Enem: MEC vai abrir consulta sobre data 
O ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, anun-
ciou que o governo vai abrir 
consulta direta, por meio da 
internet, aos candidatos ins-
critos no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) - 
foto - para decidir a data de 
realização das provas deste 
ano.

De acordo com o minis-
tro, a consulta ocorrerá na 
Página do Participante em 
final de junho. O Ministério 
da Educação (MEC) estima 
que 5 milhões se inscreve-
rão.

Todos os inscritos pode-
rão escolher entre a manu-
tenção da data das provas, 
o adiamento por 30 dias e 
a suspensão indefinida do 
exame deste ano por causa 
da pandemia de covid-19.

As provas do Enem estão 
marcadas para 1º de no-
vembro (inguagens, códi-
gos e suas tecnologias; re-
dação; ciências humanas e 
suas tecnologias) e 8 de no-
vembro (ciências da nature-
za e suas tecnologias; mate-
mática e suas tecnologias). 
Fonte: Agência Brasil 

ENEM.INEP.gOV.BR

geral

Câmara aprova uso obrigatório 
de máscara em locais públicos

Quem descumprir a medida pode ser multado em até R$ 300 ou em dobro, em casos de reincidência

O plenário da Câma-
ra dos Deputados 
aprovou ontem o 

texto-base do projeto de lei 
que obriga o uso de más-
caras em locais públicos e 
privados enquanto durar a 
emergência de saúde pú-
blica causada pela pande-
mia de Covid-19. O projeto 
prevê multa de R$ 300 para 
quem não usar a máscara. 
A punição poderá chegar 
a R$ 600 se houver reinci-

dência.
Os parlamentares anali-

saram propostas de modi-
ficação ao texto. O projeto 
estabelece o uso da más-
cara em ruas, instalações, 
prédios ou áreas de acesso 
público. O equipamen-
to de proteção poderá ser 
produzido artesanalmente, 
seguindo recomendações 
técnicas e fundamentadas 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa). 

O texto também prevê 
que os órgãos públicos e 
as empresas autorizadas a 

funcionar durante a pan-
demia serão obrigados a 
fornecer aos funcionários 
máscaras de proteção in-
dividual artesanal e outros 
equipamentos de proteção 
quando o estabelecimento 
funcionar atendendo ao pú-
blico. O empregador tam-
bém será multado em caso 
de descumprimento. 

Acréscimo de 
dispositivo 

Os parlamentares acres-
centaram um dispositivo 
que obriga o uso de másca-

ras para trabalhadores dos 
estabelecimentos prisio-
nais e de cumprimento de 
medidas socioeducativas. 
O objetivo é garantir que 
esses funcionários também 
tenham direito a receber as 
máscaras do Poder Públi-
co.

Na compra das másca-
ras para os funcionários, o 
Poder Público dará priori-
dade aos equipamentos de 
proteção feitos por costu-
reiras ou outros produtores 
locais, de forma individu-
al, associada ou por meio 

de cooperativas de produ-
tores, observado sempre o 
preço de mercado.

O projeto determina ain-
da a realização de campa-
nhas publicitárias de inte-
resse público, informando 
a necessidade do uso de 
máscaras de proteção pes-
soal e a maneira correta de 
seu descarte, obedecendo 
às recomendações do Mi-
nistério da Saúde.

A medida aprovada as-
segura ainda que profissio-
nais de saúde contaminados 
pela covid-19 terão garan-

tidos leitos e atendimento 
em hospitais, respeitados 
os protocolos nacionais de 
atendimento médico.

Dispensa
A multa será dispensa-

da para os mais pobres, 
onde não houver distribui-
ção gratuita de máscaras. 
Também ficará dispensa-
do o uso de máscaras por 
pessoas com transtorno do 
espectro autista ou defi-
ciência que impeça o uso 
adequado da máscara fa-
cial. Fonte: Agência Brasil 

Bolsonaristas derrubam projeto 
de lei sobre decreto de lockdown
A bancada bolsona-

rista derrubou ontem 
o projeto de lei do lo-
ckdown, em sessão re-
mota da Assembleia 
Legislativa do Rio 
(Alerj). A proposta ti-
nha objetivo de autori-
zar o Estado do Rio a 
adotar medidas ainda 
mais restritivas como 
forma de enfrentamento 
ao coronavírus. 

Desde o início da ma-
nhã, Dr. Serginho (Re-
publicanos) começou a 
conversar com deputa-
dos para obstruir a pau-
ta e impedir a votação 
do PL 2338/2020, de 
autoria de Renan Ferrei-
rinha (PSB). Ao longo 
da discussão na sessão 
remota, Dr. Serginho 
declarou que estava 
retirando a obstrução, 

por ter garantia de que 
o projeto seria derrota-
do no voto, e para que 
pautas importantes para 
a população pudessem 
ser votadas ainda na 
sessão desta terça-feira.

Através de votos no-
minais, a proposta foi 
recusada por 55 depu-
tados, 13 abstenções e 1 
voto favorável. Na ava-
liação de Dr. Serginho, 
o isolamento total agra-
va ainda mais a crise 
sócio-econômica, dian-
te do fechamento pro-
longado de comércios e 
indústrias. “Queremos 
a reabertura imediata 
dos comércios com res-
ponsabilidade, critérios 
para resguardar a saúde 
das pessoas. O confina-
mento obrigatório é ab-
surdo”, afirmou.

Taxa de uso de leitos por planos de 
saúde é de 47% em abril, diz ANS 

O Boletim Covid-19 
ontem pela Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar (ANS), com mo-
nitoramento realizado 
junto ao setor de planos 
de saúde durante a pande-
mia do novo coronavírus, 
aponta que a taxa mensal 
de ocupação de leitos de 
pacientes com a covid-19 
evoluiu de 9% em feve-
reiro para 47% em abril, 
de acordo com dados de 
atendimento assistencial 
prestado por 45 opera-
doras de planos de saúde 
que dispõem de rede pró-
pria hospitalar. Já a taxa 
média de ocupação de 
leitos para demais proce-
dimentos mostrou recuo 
nos três primeiros meses 

do ano, passando de 66% 
em fevereiro para 61% 
em março e 51% em abril.

O documento indica 
que houve expansão no 
número de internações 
por síndrome respiratória 
aguda grave (Sars), em 
comparação ao mesmo 
período do ano passado. 
As internações por Sars 
subiram de 936 em feve-
reiro para 2.575 em mar-
ço e para 5.432 em abril 
de 2020. 

No mesmo período de 
2019, os números eram 
920 internações em fe-
vereiro, 1,561 em mar-
ço e 1.800 em abril. O 
Sars-CoV-2 é o novo 
coronavírus identificado 
como agente etiológico 

da doença pelo coronaví-
rus 2019 (covid-19) que 
começou em Wuhan, na 
China, no fim de 2019, e 
se espalhou pelo mundo.

Análise qualificada
Segundo a ANS, o obje-

tivo do Boletim Covid-19 
é subsidiar a análise qua-

lificada da agência regu-
ladora sobre o tema, con-
tribuindo para a tomada 
de decisões no enfrenta-
mento da pandemia, além 
de apresentar à sociedade 
informações importantes 
para a compreensão do ce-
nário no mercado de pla-
nos de saúde.

 REUTERS / BRUNO KELLY / DIREITOS RESERVADOS



quarta-feira, 20 de maio de 2020Hora4

A ‘escolha de Sofia’ é angustiante 
Profissionais da saúde, 

especificamente, os médi-
cos estão vivenciando um 
momento crucial em seus 
plantões: escolher quem 
deve morrer e viver.  Essa 
dura realidade retratada 
em outro contexto na pro-
dução cinematográfica ‘A 
escolha de Sófia’, de 1982, 
que impõe a uma judia to-
mar uma difícil decisão 
sob pressão e sacrifício 
pessoal, é vista ao vivo e a 
cores nos hospitais e uni-
dades de saúde por causa 
do novo coronavírus. 

A questão é fincada na 
falta de leitos de UTI, pro-
blema crônico do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
como dimensionou com 
exatidão uma médica da 
rede pública do Rio. Se-
gundo ela, essa deficiência 
se agravou com a pande-
mia, ainda com os esfor-
ços de governos para au-
mentar a capacidade dos 
hospitais.

A médica diz que os 
leitos mais do que dobra-

ram, mas o sistema não 
conseguiu dar conta da 
demanda. “Temos pacien-
tes intubados na enferma-
ria, na emergência. Já teve 
paciente que ficou mais 
de duas horas rodando 
intubado em ambulância 
porque não tinha vaga”, 
diz, para acrescentar: 
“Fazemos essa escolha 
(de quem vai para a UTI) 
todos os dias, é algo roti-
neiro.” Uma outra médica 
revela que precisou apli-
car a ‘escolha de Sofia’ 
com uma paciente de 90 
anos depois que sua saúde 
piorou rapidamente ao ser 
internada em um grande 
hospital particular do Rio. 
A idosa precisava ir para 
a UTI, que estava quase 
lotada. E havia outros oito 
pacientes mais jovens em 
estado grave, recebendo 
um alto fluxo de oxigênio.

Uma comissão de médi-
cos optou por deixar a ido-
sa sob cuidados paliativos, 
e ela morreu na madruga-
da seguinte.

a partir de 24 de maio

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, declarou ontem 
que, na última semana de junho, vai abrir uma consulta aos estu-
dantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) sobre a data do exame.

Escutas telefônicas da operação que prendeu membros da Secre-
taria da Saúde mostram operador financeiro do empresário Mário 
Peixoto citando o governador em esquema criminoso. Wilson Witzel 

nega irregularidades. 

Marcado para o dia 4 
de outubro de 2020, com 
o segundo turno, para ci-
dades com mais de 200 
mil eleitores, em 25 de 
outubro, as eleições mu-
nicipais poderão sair do 
cronograma programado 
pelo Superior Tribunal 
Eleitoral. 

É que o senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede) 
apresentou uma Proposta 
de Emenda à Constitui-
ção (PEC) para o adia-
mento do pleito sob a 
justificativa de que a al-
teração é necessária em 
razão da pandemia da 
Covid-19. 

ELEiçõES i

PEC nA PAUTA ii

Mas, o senador, que é 
líder da Rede, manteve 
inalterado na PEC o man-
dato dos atuais prefeitos e 
vereadores. Ele programa 
o primeiro turno para o 
dia 6 de dezembro, o se-
gundo para 20 de dezem-
bro, com a posse dos elei-
tos em 1º de janeiro.

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
julgará, hoje, a legalidade do bloqueio do 
WhatsApp no Brasil. O objetivo é avaliar 
se a quebra de sigilo das mensagens en-
viadas e recebidas pode ser usada em in-
vestigações judiciais. Totalmente viável.

MAnDAToS iii

BLoqUEio Do ZAP

Governo e Metrôrio prorrogam 
a manutenção de tarifa 

EDiToriAL

A proposta de Randolfe vai ganhando 
força. Segundo o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
o Senado deve formar um grupo junto 
com a Casa para que a possível nova data 
possa ser discutido. A conferir.

GAnhA ForçA iV

Gol projeta retomada gradual de voos 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Plano será iniciado com um total de 16 rotas, com foco 
nas regiões Sul, Nordeste, além de Brasília e Vitória 

DiVULGAção

O secretário de Estado 
de Fazenda, Luiz Claudio 
Rodrigues de Carvalho, 
afirmou, durante reunião 
remota mediada pelo di-
retor da Assessoria Fiscal 
da Assembleia Legisla-
tiva do Estado (Alerj), o 

economista Mauro Osó-
rio, que os números da 
queda de arrecadação 
do estado com a pande-
mia do coronavírus es-
tão sendo atualizados. e 
as estimativas de perda 
diminuíram. “Algumas 

das nossas estimativas já 
falam em perdas de R$ 
7,1 bilhões, ou seja, R$ 
3,5 bilhões menor que 
aquela anterior, que fala-
va em perda de R$ 10, 6 
bilhões”, explicou o se-
cretário.

Perda de receita no rJ pode ser menor 

DiVULGAção

Após a redução 
abrupta de oferta 
de voos por conta 

da pandemia do novo coro-
navírus, a companhia aérea 
gol já prepara um plano de 
retomada de voos no esta-
do a partir do dia 24 deste 
mês. Com base na deman-
da existente, principalmen-
te de profissionais de saúde 
e trabalhadores de serviços 
essenciais, a empresa ava-
lia que poderá chegar em 
dezembro deste ano com 
redução de apenas 11% 
na oferta de assentos em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.  A 
informação foi transmiti-
da ao governador Wilson 
Witzel em reunião realiza-
da, nesta terça-feira (19/5), 
por videoconferência, com 
a participação do presiden-
te da gol, Paulo Kakinoff 

e o vice Celso Ferrer, além 
do secretário de Estado de 
Turismo, Otavio Leite.

“Fiquei feliz de ver 
esta projeção de retomada 
para este ano tão difícil. 
A recuperação econômica 
é gradual e estamos pen-
sando nela. É preciso que 
enfrentemos os desafios 
com união”, afirmou Wit-
zel, destacando que, no 
entanto, neste momento, o 
governo continua concen-
trando esforços na entrega 
dos hospitais de campanha.

Análise e 
planejamento prévio
Segundo o vice da gol, 

Celso Ferrer, o plano de 
retomada será iniciado 
com um total de 16 rotas, 
com foco nas regiões Sul, 
Nordeste, além de Brasília 
e Vitória. Ele ressaltou que 
a análise e planejamento 
prévio da companhia para 
o pós-pandemia será ava-

liado constantemente, já 
que depende do avanço do 
combate à disseminação 
do vírus no estado flumi-
nense. Os primeiros voos 
partirão do Aeroporto Tom 
Jobim e, mais adiante, do 
Aeroporto Santos Dumont.

“Hoje a gol está com 
uma malha de apenas três 
voos do galeão para gua-
rulhos, porém, a partir do 
dia 24 de maio, voltaremos 
a ter uma quantidade de 
voos maior para o Rio de 
Janeiro. Será ainda mui-
to tímida, provavelmente 
vamos passar de três voos 
para uma média de 10 a 
12. Além disso, também 
teremos alguns destinos 
para o Santos Dumont”, 
disse Ferrer.

Para o secretário de Tu-
rismo, a projeção de re-
tomada apresentada pela 
empresa área traz otimis-
mo diante das dificuldades 
enfrentadas.

“A companhia está pen-
sando à frente. Considero 
importante reuniões como 
essa para que possamos 

prosseguir com o diálogo. 
Planejar a retomada é fun-
damental, porque quando 
a situação da saúde permi-

tir teremos um norte, com 
todos os cuidados e pro-
tocolos de saúde pública 
mantidos”, frisou.

DiVULGAção/GoVErno Do ESTADo 

Governador Wilson Witzel: “Fiquei feliz de ver esta 
projeção de retomada para este ano tão difícil”

ESTADOS UNIDOS - Em 
anúncio surpreendente, o presi-
dente dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, de 73 anos, revelou 
que está tomando hidroxicloro-
quina como medida de prevenção 
contra o coronavírus, apesar de 
alertas de especialistas sobre o 
uso do medicamento para com-
bate à malária. “Estou tomando 
hidroxicloroquina”, disse Trump 
a repórteres. “Estou tomando há 
uma semana e meia. Um compri-

mido por dia.”
O presidente fez a revelação de 

forma voluntária durante entre-
vista coletiva, após se reunir com 
empresários do setor de restauran-
tes, que estão sofrendo os impac-
tos da pandemia.

Há algumas semanas, Trump 
promoveu a droga como um po-
tencial tratamento para a Co-
vid-19, tendo como base um re-
latório positivo quanto a seu uso 
no combate ao vírus, mas estudos 

subsequentes mostraram que o 
medicamento não é eficaz.

A Administração de Alimentos 
e Medicamentos dos EUA (FDA, 
na sigla em inglês) emitiu alerta 
sobre o uso do remédio. Em co-
municado divulgado no dia 24 de 
abril, a FDA disse que está “ciente 
de relatos de sérios problemas de 
arritmia cardíaca” em pacientes 
de Covid-19 tratados com a hidro-
xicloroquina ou com cloroquina, 
um medicamento mais antigo.

M
Un

Do

Apesar de alertas, Trump diz que toma cloroquina 

Presidente afirmou que recebe a
 medicação há uma semana e meia

rEUTErS/EriC ThAyEr/DirEiToS rESErVADoS
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“TA Aí o qUE VoCê
 queriA…”. 

“TA Aí o qUE VoCê
 queriA…”. 

 Januário de oliveira recorda 
narrações históricas 

Mestre Janu escalou 
seu Vasco de todos os 

tempos

Depois das séries 
com ex-jogado-
res relembran-

do jogos inesquecíveis e 
torcedores ilustres falan-
do sobre a paixão pelo 
Vasco, nesta semana o 
Site Oficial vasco.com.br 
conversou com o primei-
ro entrevistado da série 
desenvolvida com nar-
radores esportivos. Ele é 
Januário de Oliveira, que 
ficou eternizado por bor-
dões como “cruel, mui-
to cruel”, “é disso que o 

povo gosta”, “eeee o gol”, 
dentre outros. Natural de 
Alegrete, no Rio grande 
do Sul, Januário come-
çou na Rádio Farroupilha, 
em Porto Alegre. No Rio, 
atuou nas rádios Mauá 
e Nacional, mas é muito 
lembrado pelas transmis-
sões e apresentações de 
programas esportivos na 
TVE-RJ e na TV Bandei-
rantes.

O jogo marcante do 
Vasco que Januário de 
Oliveira narrou marcou 
o nascimento de um dos 
maiores ídolos da história 
do clube. Foi a vitória vas-
caína sobre o Santos por 5 

a 3, na Vila Belmiro, pelo 
Campeonato Brasilei-
ro de 1995. Era a estreia 
oficial de Juninho Per-
nambucano, que na época 
ainda não carregava o es-
tado natal compondo seu 
nome. Anos depois, ele 
se tornaria o Reizinho da 
Colina e seria eternizado 
com as grandes conquis-
tas.

“Sem dúvida o jogo 
inesquecível que narrei 
do Vasco foi a estreia do 
Juninho Pernambucano. 
Foi um jogo daqueles 
que “É disso que o povo 
gosta!”, cheio de gols e 
emoção. É o tipo de jogo 

“cruel, muito cruel o jo-
gador do Vasco” - conta 
o narrador, antes de com-
pletar que via talento em 
Juninho quando ele ainda 
jogava pelo Sport.

“Nem foi preciso es-
perar o primeiro gol no 
Vasco. Já tinha visto ele 
jogando em Recife, ma-
grinho, pequeno e muito 
habilidoso. Quando che-
gou ao Vasco, deu um 
show de bola. Literalmen-
te explodiu tudo”.

Outro jogador do Vas-
co que marcou Januário 
teve uma passagem rá-
pida pelo Cruzmaltino, 
mas inesquecível para o 

narrador. Contratado jun-
to a Portuguesa de Des-
portos-SP em 94, Dener 
chegou em São Januário 
mostrando sua principal 
característica: o drible. E 
num dia de muita inspi-
ração do craque, o narra-
dor acabou utilizando um 
adjetivo que seria eterni-
zado pela sua voz com di-
versos jogadores mais pra 
frente: CRUEL, MUITO 
CRUEL!

“Um dos primeiros jo-
gos do Dener pelo Vasco, 
quando ele veio da Por-
tuguesa, ele participou 
de todos os gols e sofreu 
um pênalti, se machucou 

e teve que ser substitu-
ído. Num dos gols, foi 
fantástico. Ele saiu da 
área do Vasco, driblan-
do e driblando, não deu 
pra ninguém, driblou um, 
dois, três, o primeiro ele 
driblou de novo, o goleiro 
saiu, ele driblou e entrou 
com bola e tudo. Eu gri-
tei aquele gol com tanto 
entusiasmo, como se eu 
fosse um vascaíno roxo 
e comecei a usar todos os 
adjetivos que eu conhe-
cia lindo, fantástico, ma-
ravilhoso... e me ocorreu 
o CRUEL! O Dener foi 
cruel com o Madureira. E 
assim surgiu”, recorda.

Atualmente, Januário 
vive em Natal com a so-
brinha Daniela e a família 
dela. O eterno narrador 
perdeu a visão por con-
ta da diabetes, mas ain-
da tem a cabeça lúcida e 
uma memória privilegia-
da. Por ter participado de 
tantos jogos marcantes da 
história do Vasco, ele não 
conseguiu escolher um 
gol especialmente como 
inesquecível. Segundo o 
narrador, todos os que ele 
narrou foram importantes 
e seguem na memória dos 
torcedores.”

“Os gols, esses sim 

são os queridos de todos, 
pra mim em especial, me 
deixam extremamente or-
gulhoso e feliz! Espero 
ter passado um pouco da 
minha emoção em cada 
um deles. Eeeee o gol..... 
goooooooool!”, brinca, 
antes de completar, falan-
do sobre uma dupla que 
deu muitas alegrias aos 
vascaínos.

“O gol ou os gols mais 
marcantes que narrei do 
Vasco acredito que te-
nham sido na década de 
90. Naquela época os 
torcedores gritavam pelo 
campeonato, havia a bri-

ga pela coroa de Rei do 
Rio entre os atacantes dos 
quatro grande e depois a 
disputa se tornou interna 
entre Romário e Edmundo 
tornava tudo ainda mais 
competitivo. Teve a famo-
sa frase do Romário: “ago-
ra a corte está completa, o 
rei, o príncipe e o bobo”. A 
galera ia ao delírio. Cada 
gol de ambos já era uma 
atração à parte!

Sobre os bordões, Ja-
nuário diz que não foram 
pré-criados.

“Meus bordões sur-
giam espontaneamente. 
Naturalmente, quando me 

dava conta, já estava no ar 
e na boca do povo”, afir-
ma.

Para o Mestre, o Vasco 
de todas as épocas seria 
Carlos germano, Pauli-
nho de Almeida, Brito, 
Fontana e Eduardo; Alcir, 
Roberto Dinamite e Tos-

tão; Bebeto, Edmundo e 
Romário. Técnico: Antô-
nio Lopes.

Sobre a saudade dos 
tempos de narração ele 
diz emocionado: “Poxa 
vida! Qualquer um que te-
nha trabalhando na época 
em que trabalhei segura-

mente tem grandes recor-
dações e muita vontade 
de voltar ao tempo para 
rever grandes jogos, jo-
gadores e grandes colegas 
que me causam saudades. 
Ano passado estive no 
Maracanã e me emocio-
nei bastante!”.

Januário com o ex-meia vascaíno William, no Maracanã, em 2019 

 gUILHERME OLIVEIRA/gLOBOESPORTE.COM

O ex-narrador atualmente vive em Natal e perdeu a visão por conta da diabetes

 FABIANO DE OLIVEIRA/gLOBOESPORTE.COM

Clubes do rio ainda não podem 
retornar aos treinos, adverte Crivella
Em coletiva rea-

lizada na manhã de 
terça (19) na qual 
ampliou até o dia 25 
de maio as medidas 
de isolamento social 
para combater a pro-
pagação do novo co-
ronavírus, o prefeito 
do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, 
afirmou que os clu-
bes de futebol da ci-
dade ainda não estão 
autorizados a retor-

nar aos treinos.
Ao ser questionado 

por jornalistas sobre 
a possibilidade da 
volta das atividades 
dos clubes cariocas 
no atual momento, o 
prefeito afirmou: “Se 
há algo que faz falta a 
todos os cariocas, é o 
futebol (...), mas pelo 
conselho [científico] 
não foi autorizada a 
volta aos treinos, foi 
autorizada a volta à 

fisioterapia e também 
foi aprovado o cader-
no de encargos para 
evitar contaminação 
quando retornarem as 
atividades”

Segundo Crivella, 
critérios sanitários 
não permitem que se 
autorize ainda o re-
torno das atividades 
das equipes de fute-
bol do Rio de Janei-
ro: “Foi comunicado 
ao presidente do Fla-

mengo, foi comuni-
cado ao presidente 
do Vasco que isto ha-
via sido deliberado. 
Nas próximas reuni-
ões vamos voltar ao 
assunto dos treinos. 
Isso não depende da 
nossa vontade, mas 
da curva, da veloci-
dade de contamina-
ção, e dos leitos dis-
poníveis na cidade”. 
(Fonte: Agência Bra-
sil)

ConFirA ALGUnS DoS 
BorDõES inESqUECíVEiS

“Ta aí o que você que-
ria, bola rolando…” - 
quando o juiz apitava o 
início da partida ou do se-
gundo tempo. “Tá lá um 
corpo estendido no chão” 
- para o jogador que caía 
machucado no gramado.

“Lá vem geraldo e 
Enéas para mais um car-
reto da tarde”, quando 
os maqueiros do Mara-
canã, geraldo e Enéas, 
entravam em campo 
para retirar um jogador 
machucado. “Vai sair o 
primeiro carreto da noi-
te” - quando um jogador 
contundido era levado 
pela maca para fora do 
campo.

“Sinistro, muito sinis-
tro…” - para falha grave 
de jogador ou árbitro.

“Cruel, muito 
cruel…” - para elogiar 
o jogador após o gol ou 
um lance bonito. “É dis-
so (Fulano), é disso que 
o povo gosta” - para o 
jogador (Fulano) que 
acabara de estufar as re-
des, marcando o gol.

“golaço, aço, aço” - 
após um gol muito bo-
nito. 

Januário de Oliveira, 
na TV, e Waldyr Amaral, 
no Rádio, estão entre os 
maiores criadores de bor-
dões do futebol brasileiro.  

(Fonte: Cecom/Vasco)
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 Segundo Maia, a medida será discutida com o ministro Luís Roberto Barroso, do TSE

Congresso discutirá adiamento de 
eleições sem prorrogar mandato

Tema será estudado por uma comissão mista de deputados e senadores

O presidente da Câ-
mara dos Depu-
tados, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), infor-
mou ontem, terça-feira 
(19) que será criada uma 
comissão mista, composta 
por deputados e senado-
res, para avaliar a possi-
bilidade de adiamento das 
eleições municipais deste 
ano sem a prorrogação de 

mandato de prefeitos e ve-
readores.

“O presidente do Con-
gresso Nacional, senador 
Davi Alcolumbre [DEM-
-AP] vai construir um gru-
po de trabalho junto com a 
Câmara, para que a gente 
possa discutir a questão 
da data da eleição. [Se] 
nós vamos mantê-la no 
mesmo dia, ou se o Par-
lamento vai modificá-la 
dentro do próprio manda-

to, em uma outra data. En-
tão, seria o adiamento das 
eleições sem prorrogação 
de mandato. Isso eu vi em 
uma discussão com os lí-
deres, que é quase uma 
unanimidade”, afirmou 
Maia, em entrevista cole-
tiva na chegada à Câmara 
dos Deputados. 

De acordo com Maia, 
antes de passar pela aná-
lise dos parlamentares, 
a medida será discutida 

com o ministro Luís Ro-
berto Barroso, que toma 
posse na presidência do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) no dia 25 deste 
mês.

Recesso legislativo
Rodrigo Maia defen-

deu ainda a suspensão do 
recesso parlamentar do 
Congresso Nacional em 
virtude da pandemia de 
covid-19. A expectativa 

do deputado é que os tra-
balhos presenciais na Câ-
mara sejam retomados a 
partir de julho. Na segun-
da (18), o presidente do 
Senado, Davi Alcolum-
bre, decidiu suspender o 
recesso parlamentar, que 
ocorreria de 17 a 31 de 
julho.

“A decisão está correta. 
A proposta é do presiden-
te do Congresso Nacional, 
senador Davi Alcolumbre. 

A minha posição é que, 
no período do recesso, se 
possível, estejamos re-
tomando os trabalhos no 
Congresso Nacional e fi-
quemos esse período todo 
em votação remota. Então, 
eu acho que o recesso, de 
alguma forma, já foi aten-
dido”, disse. Maia descar-
tou que a suspensão do re-
cesso possa prejudicar as 
articulações políticas para 
as eleições municipais.

Nova iguaçu fiscaliza comércio;
bloqueio do Calçadão acaba hoje
Trinta autos de embar-

go e 37 notificações. Este 
foi o balanço do fim de 
semana da ação de fis-
calização realizada pela 
Prefeitura de Nova Igua-
çu, por meio da Secreta-
ria Municipal Segurança 
Pública (SEMSEg), nos 
bairros de Comendador 
Soares, Austin e Miguel 
Couto. O objetivo foi 
garantir o não funciona-
mento do comércio não 
essencial e, desta forma, 
reduzir o número de pes-
soas nas ruas, evitando 
a disseminação da Co-
vid-19.

Durante a operação, 
realizada no sábado (16) 
e no domingo (17), foram 
montadas barreiras em 
regiões com centros co-
merciais movimentados. 
Em Comendador Soares, 
houve fechamento par-
cial do trânsito, com o 
apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Transporte, 
Trânsito e Mobilidade 
Urbana (SEMTMU) e 
da Polícia Militar. Já em 
Austin e Miguel Cou-
to não houve interdição 
de vias públicas, mas 
a Segurança Presente e 
um efetivo reforçado de 
agentes da Ordem Públi-
ca garantiram a fiscaliza-
ção rigorosa no comér-
cio.

“Compreendemos a 
necessidade do comer-
ciante de abrir seu esta-

belecimento, mas preci-
samos garantir a saúde e 
segurança da população 
em tempos de pandemia. 
É preciso que todos en-
tendam que quanto mais 
aumenta o número de 
doentes e a procura por 
leitos nos hospitais, mais 
tempo será necessário 
que as medidas adotadas 
pela Prefeitura de Nova 
Iguaçu continuem em vi-
gor”, disse o secretário 
municipal de Seguran-
ça Pública, Igor Porto. 
“Peço a todos que tenham 
um pouco mais de paci-
ência e fiquem em casa. 
Só assim conseguiremos 
conter o avanço do coro-
navírus e tudo voltará ao 
normal o quanto antes”.

 
Bloqueio no

 Calçadão termina
 nesta quarta

 A Prefeitura de Nova 
Iguaçu vem tomando 
uma série de medidas 

para conter o avanço da 
Covid-19 no município. 
Elas estão ainda mais rí-
gidas desde o dia 11 de 
maio, quando teve início 
a restrição parcial aos 
acessos do Calçadão, 
um dos principais polos 
comerciais do estado. 
Foram montadas, com 
grades, 13 barreiras sani-
tárias para que as pessoas 
só circulem no local em 
busca de serviços essen-
ciais. A ação acontece en-
tre 5h30 e 18h e deve se 
estender até esta quarta-
-feira (20).

O objetivo da ação nas 
imediações é diminuir o 
fluxo de pessoas no local e 
conscientizá-las para que 
elas só circulem no local 
em busca de serviços es-
senciais. Somente quatro 
barreiras estão permitindo 
a entrada e saída de tran-
seuntes. Todos os demais 
pontos de bloqueios não 
permitem passagem.

 DIVULgAçãO

Quem insistiu em abrir lojas e trabalhar teve 
de fechar logo em seguida

Mais de mil municípios terão
 r$ 598 mi em emendas parlamentares

A nova modalidade de 
repasse de recursos de 
emendas parlamentares 
para estados e municí-
pios, chamada de trans-
ferências especiais, estão 
disponível desde ontem 
terça-feira (19). Criada 
no final do ano passado 
por emenda à Consti-
tuição, essa modalidade 
ocorre quando um par-
lamentar encaminha re-
cursos para um governo 
estadual ou uma prefei-
tura sem uma destinação 
definida.

De acordo com o Mi-
nistério da Economia, 
em 2020, primeiro ano 
da nova modalidade de 
transferência, serão aten-
didos 1.296 municípios, 
com um total de R$ 598 
milhões em emendas 
parlamentares.

Segundo o secretário 
de gestão do Ministério 
da Economia, Cristiano 
Heckert, para ter acesso 
aos recursos, os gesto-
res públicos devem se 
cadastrar no Portal gov.

br. Depois é preciso en-
trar na plataforma, dar 
ciência da existência da 
emenda e indicar uma 
agência bancária para re-
ceber os recursos.

O passo a passo para 
realizar o cadastro e re-
ceber a transferência está 
disponível na Plataforma 
+Brasil.

Heckert acrescentou 
que essa modalidade de 
transferência dá mais 
liberdade para os mu-
nicípios escolherem as 
ações em que preten-
dem aplicar os recursos. 
“Às vezes, o município 
pode receber uma emen-
da que é para uma fina-
lidade necessária, mas 
não a prioritária. Com as 
transferências especiais, 
há liberdade maior para 
direcionar os recursos.”

Entretanto, há algumas 
restrições para a apli-
cação do dinheiro. “Os 
recursos não podem ser 
usados para pagamento 
de pessoal ou para en-
cargos de dívidas, e 70% 

têm que ser direciona-
dos para investimento”, 
explicou. O objetivo é 
que as transferências es-
peciais sejam usadas em 
programas finalísticos, 
que atendam diretamen-
te o cidadão, como ações 
voltadas para infraestru-
tura, saúde e educação.

Para o secretário, uma 
das vantagens deste novo 
módulo será a transpa-
rência das informações, 
que estarão disponíveis 
para toda a sociedade no 
Painel Parlamentar, onde 
será possível acompa-
nhar o andamento das 
políticas públicas defi-
nidas pelos municípios. 
“Além desta ferramenta 
de transparência, funda-
mental para o controle 
social, também desen-
volvemos uma funcio-
nalidade que permitirá o 
acompanhamento e ge-
renciamento das emen-
das pelos parlamenta-
res”, explica Heckert.

(Fonte: Agência Bra-
sil)

Cristiano Heckert: “transferências especiais já estão disponíveis”

 DIVULgAçãO
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Sob gritos de pro-
testo e pedidos por 
justiça, familiares e 

parentes participaram, na 
tarde de ontem, no Cemi-
tério São Miguel, em São 
gonçalo, Região Metro-
politana do Rio, do sepul-
tamento do menino do se-
pultamento do estudante 
João Pedro Matos Pinto, 
de 14 anos. 

O adolescente foi morto 
com um tiro de fuzil du-
rante uma operação das 
Polícia Civil e Federal no 
Complexo do Salgueiro, 
que fica no município. O 
Corpo de Bombeiros in-
formou que a vítima foi 
deixada sem vida, por 
volta das 15h da áultima 
segunda-feira, no grupa-
mento de Operações Aé-
reas (gOA) da Lagoa, na 
Zona Sul do Rio.

A família ficou sem 
notícias do jovem ontem, 
após o reconhecimento do 
corpo no IML de Tribobó, 
também em São gonçalo, 
por um  tio e um primo. 
Desde então, os parentes 
tinham apenas a informa-
ção de que havia um ca-
dáver de um jovem com 
as características do João 
Pedro. 

“Interrompeu o sonho 
do meu filho”

Muito abalado com a 
morte do filho atingido por 
um tiro de fuzil em casa, o 
pai de João, Neilton Mat-
tos, falou a jornalistas a, 
em frente da 72ªDP (Mú-
tua). Dono de um quios-
que na Praia da Luz, pró-
ximo ao local onde tudo 
aconteceu, ele disse que 
estava trabalhando e que 
ouviu os tiros, mas que 
não poderia imaginar o 
que estava acontecendo. 

“Eu estava bem próxi-
mo, trabalhando com a 
minha cunhada, quando 
escutamos o barulho do 
helicóptero dando rasante, 
bem baixo. Já ficamos pre-
ocupados com as crianças 
que estavam lá (em casa) 
jogando. Queríamos ir, 
mas estávamos preocupa-
dos com o helicóptero. Re-
solvemos, então, esperar 
um pouco. Aí, decidimos 
ir, e, quando chegamos lá, 
os policiais da Core (Co-
ordenadoria de Recursos 
Especiais da Polícia Civil) 
e da (Polícia) Federal es-
tavam com os cinco ado-
lescentes sentados, como 
bandidos, mas não são 
bandidos, são apenas ado-
lescentes, não traficantes. 
Percebi que faltava um 
adolescente, meu filho, 

João Pedro”, relatou. 
Foi o sobrinho, Natan, 

quem contou sobre a mor-
te do adolescente. Aos 
prantos, Neilton lembrou 
emociondo: “Quando 
cheguei, perguntei: cadê 
o João Pedro? E o primo 
dele, Natan, chorando, 
disse que o João Pedro 
havia sido baleado, um 
jovem com 14 anos, um 
jovem com um futuro bri-
lhante pela frente, um jo-
vem que sabia o que que-
ria para o seu futuro, no 
9ºano, já quase terminan-
do seus estudos, querendo 
ser alguém na vida... mas 
infelizmente a polícia in-
terrompeu o sonho do 
meu filho”. 

FoToS: rEProDUção

Corpo carbonizado 
na Zona Norte do Rio 

Um corpo totalmente 
carbonizado foi encon-
trado na noite da última 
segunda-feira, dentro um 
carro na Rua Marechal 
Alencastro, no Parque An-
chieta, na Zona Norte do 
Rio. O cádaver estava no 
porta-malas de um Pris-

ma, abandonado próximo 
a ponte na pista sentido 
Ricardo de Albuquerque. 

De acordo com as pri-
meiras informações, o 
cadáver foi achado após 
populares perceberem um 
carro em chamas. A polí-
cia foi acionada junto com 

o Corpo de Bombeiros, 
que controlou o fogo. Ao 
fazer uma revista no veí-
culo, os agentes encontra-
ram o corpo. 

A Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DHC) 
trabalha para conseguir 
imagens de câmeras da 

região da região na ten-
tativa de encontrar pistas 
que levem a identificação 
do carro e dos assassinos. 
Até o fechamento des-
ta reportagem, não havia 
informações sobrre se a 
vítima havia sido identi-
ficada.

FoToS: rEProDUção 

Draco apreende 
r$ 500 mil itens 

em empresa que seria 
ligada à milícia 

A Delegacia de Re-
pressão ao Crime Or-
ganizado (Draco), da 
Polícia Civil, apreendeu 
ontem, uma grande quan-
tidade de equipamentos 
de distribuição de servi-
ços de telefonia e internet 
em uma empresa em Se-
nador Camará, na Zona 
Oeste do Rio. Os agentes 
disseram que no endere-
ço não havia registro da 
procedência do material.

O material apreen-
dido é avaliado em R$ 

500 mil. A empresa tem 
a estimativa de atender 
mais de 3 mil clientes na 
Zona Oeste do Rio. Os 
policiais suspeitam que a 
empresa atue junto com 
milicianos. Na operação 
foi preso um dos sócios, 
suspeito de receptação da 
mercadoria. A empresa 
foi interditada.

As investigações ago-
ra vão focar na lavagem 
de dinheiro e no levanta-
mento do que foi movi-
mentado pela empresa.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Estudante morto com tiro de fuzil
foi encontrado no iML por parentes

operação 

Família estava sem notícias de João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, 
desde que ele foi baleado e levado por um helicóptero da Polícia Civil 

A operação que resultou na morte do adolescen-
te teve como objetivo tentar prender o traficante 
Ricardo Severo, o Faustão, de 41 anos. As investi-
gações aponta que ele controla o tráfico de drogas 
na localidade. 

Segundo fontes da Polícia Civil, durante a ação, 
o criminoso e cerca de dez seguranças correram 
para a rua de trás onde fica a casa de João Pedro, 
de 14 anos, na Praia da Luz, na Ilha de Itaoca. Ba-
leado, o menino depois foi levado do local em um 
helicóptero da Polícia Civil.

Quando três agentes da Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core, a tropa de choque da Polícia Civil) chegaram à via, houve 
um intenso confronto. Para escapar, os bandidos pularam os muros de várias re-
sidências. Na fuga, alguns passaram por dentro do terreno da casa onde a criança 
morava com os pais, atirando e lançando granadas. Naquele momento, João e seus 
primos jogavam sinuca no local. Na tentativa de prender Faustão, os agentes revi-
daram. Mesmo com problemas de saúde, Faustão conseguiu fugir. 

ALVo ErA TrAFiCAnTE FAUSTão 

rEProDUção/G1

Parte do material apreendido pelos agentes da especializada 
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É preciso agir com 

coragem para mudar 

o rumo profissional e 

empregar o seu potencial 

com a certeza do sucesso. 

O ingresso do Sol em Gêmeos ilumina 

os seus projetos e as suas ideias. É 

um dia para ousar e sair da zona de 

conforto.

É um bom dia para 

tomar decisões diferentes 

com a intenção de inovar 

a carreira. O ciclo pede 

um novo olhar sobre 

investimentos. O ingresso do Sol em 

Gêmeos o ajuda a promover relações 

que agregam em relação aos seus 

projetos.

Áries

O novo ciclo pede 

de você uma nova 

postura e também uma 

desconstrução sobre a 

sua visão financeira. 

É essencial ter coragem para tomar 

decisões com precisão. O ingresso 

do Sol em Gêmeos ilumina o setor 

material.

Touro

É importante gerenciar 

os seus medos e atuar 

com maturidade 

para promover novas 

decisões na carreira. 

Hoje o Sol ingressa no seu signo e 

ilumina as suas posturas. Você está 

atravessando uma ponte e, ao final 

dela, encontrará uma bifurcação.

Gêmeos

Você é capaz de 

enxergar novas 

possibilidades e de 

mover novas ideias em 

grupo. Os projetos são 

conduzidos por meio de suas crenças, 

sejam elas libertadoras ou limitantes. 

O ingresso do Sol em Gêmeos 

ilumina o seu inconsciente e amplia 

as suas percepções.

Câncer

Leão

O céu traz convites e 

propostas interessantes 

para desenvolver todo 

o seu potencial. É um 

dia para ousar e estar 

aberto a caminho 

novos. O ingresso do Sol em Gêmeos 

ilumina a sua carreira e amplia as 

possibilidades profissionais.

Virgem

O céu fala sobre novas 

decisões que mudam 

a rotina ou a forma 

de produzir. Esteja 

aberto a convites 

e a oportunidades de trabalho. O 

ingresso do Sol em Gêmeos ilumina 

os estudos, as viagens, a divulgação de 

informações e o contato com pessoas 

que estão longe.

Libra

O céu fala sobre 

novas decisões no 

r e l a c i o n a m e n t o . 

As decisões 

podem também ser 

direcionadas ao bem-estar dos filhos. 

Se estiver sozinho, é um excelente 

dia para se relacionar com alguém 

especial. O ingresso do Sol em 

Gêmeos ilumina os investimentos e as 

mudanças ousadas.

Escorpião

O dia fala sobre 

mudanças que precisam 

ser concretizadas no 

trabalho ou sobre 

mudanças de aspectos 

significativos em sua 

rotina. As decisões podem envolver a 

família ou o imóvel. O ingresso do Sol 

em Gêmeos ilumina o relacionamento 

e as parcerias.

Sagitário

O céu fala sobre as 

mudanças que são 

importantes para a 

experiência afetiva. Isso 

envolve tanto a relação 

amorosa quanto o desenvolvimento dos 

filhos. O ingresso do Sol em Gêmeos 

ilumina a rotina e o trabalho.

Capricórnio

É importante entender 

as mudanças pelas 

quais a família vem 

passando. O céu fala 

sobre um novo ciclo 

familiar e a experiência 

também engloba o cenário financeiro. 

O ingresso do Sol em Gêmeos ilumina 

a autoestima e o campo amoroso.

Aquário

O céu fala sobre 

as novas posturas 

que são necessárias 

neste novo ciclo. A 

experiência dá destaque 

às pessoas do seu convívio e pede 

uma desconstrução significativa. O 

ingresso do Sol em Gêmeos ilumina 

os assuntos familiares e domésticos.

Peixes

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

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 060/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará 
às 10 horas, do dia 02 de junho de 2020 na Sala de Licitações 
do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro 
à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 
060/2020 na modalidade pregão na forma presencial, tipo me-
nor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE BONÉ, BOLSA E CA-
MISA   para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
conforme especificações contidas no edital e seus anexos que 
é parte integrante do Processo Administrativo nº 362/2020. O 
Edital poderá ser retirado no portal oficial do município no en-
dereço 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 identifica-
ção civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 5.499,00 (cinco mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais).

Porto Real, 19 de maio de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 061/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará 
às 11 horas, do dia 01 de junho de 2020 na Sala de Licitações 
do Centro Administrativo Municipal no Palácio 5 de Novembro 
à Rua Hilário Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº 
061/2020 na modalidade pregão na forma presencial, tipo me-
nor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INCLUSIVE PEÇAS, DE 
TRATOR BUDNY   para atender a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, conforme especificações contidas no 
edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Ad-
ministrativo nº 444/2020. O Edital poderá ser retirado no portal 
oficial do município no endereço eletrônico https://www.portore-
al.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 docu-
mentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
35.213,00 (trinta e cinco mil e duzentos e três reais).

Porto Real, 19 de maio de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico  008/2020

O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria Municipal 
de Licitações Compras e Contratos torna público que realizará 
às 10 horas, do dia 05 de junho de 2020 através do Portal 
eletrónico de licitação do Banco do Brasil (www.licitações.com.
br ), licitação nº 008/2020 na modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO DE COPOS DES-
CARTÁVEIS, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO conforme especificações contidas no edital 
e seus anexos que é parte integrante do Processo Administra-
tivo nº 2017/2020. O Edital poderá ser retirado no portal oficial 
do município no endereço eletrônico https://www.portoreal.
rj.gov.br. através do portal eletrônico do Banco do Brasil aci-
ma citado., 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 docu-
mentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 
2.376,00 (dois mil e trezentos e setenta e seis reais)

Porto Real, 19 de maio de 2020.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E 
CONTRATOS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

                RESOLUÇÃO nº 95/2020
 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Seropédica - biênio 
2019/2020 - propõe o presente projeto de resolução alterador 
do Regimento Interno, objetivando criar modalidade de Sessão 
por meio virtual, o que faz com fundamento no art. 26, §2º, I, 
“e” c/c art. 163, caput, segunda parte, e parágrafo único, I, do 
RI, conforme a justificativa abaixo:

JUSTIFICATIVA 
Objetivando dar continuidade aos trabalhos legislativos da 
Câmara Municipal de Seropédica, cujas Sessões presenciais 
foram suspensas em decorrência da pandemia do novo 
coronavírus – Covid-19, faz-se necessário criar modalidade de 
Sessão por meio virtual, de forma a preservar a saúde dos 
edis, servidores e população.   

PROPOSIÇÃO

Art. 1º Fica criado o inciso III, alíneas “a” e “b”, §§ 1º e 2º, ao 
art. 111 do Regimento Interno da Câmara Municipal para que 
nele possa constar a seguinte redação:

III. Quanto à modalidade;
a) Presencial;
b) Virtual.

§1º. As Sessões Virtuais serão convocadas pela Mesa Diretora 
nos casos de urgência ou de interesse público relevante, 
podendo ocorrer por meio de grupo de WhatsApp, Skype, 
vídeo conferência ou similares.
§2º. Aplica-se à Sessão Virtual o regime jurídico das Sessões 
Ordinárias, no que couber, sendo os casos omissos resolvidos 
pelo Presidente da Câmara Municipal.

  Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Seropédica, 15 de maio de 2020. 

José Celso da Costa
Presidente da Câmara Municipal de Seropédica

Anderson de Moura Medeiros
Vice-Presidente

Lucas Dutra dos Santos
Primeiro Secretário

Hugo Pereira do Canto Júnior
Segundo Secretário

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 

19 DE MAIO DE 2020. PUBLICADO EM 20/05/2020 – CÓD-
-PMBR 092.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº1405/SEMAD/2020 DE 19 DE MAIO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, HUMBERTO 
DOS SANTOS MARTINS CEZARIO LIMA, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº1406/SEMAD/2020 DE 19 DE MAIO DE 2020. 
Exonerar, a contar de 01 de maio de 2020, com fundamento 
do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JULIO CESAR DA SILVA, do cargo em comissão de ASSES-
SOR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, símbolo CC-10, na 
Secretária Municipal de Saúde.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTA-

ÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS-SEMOCAP.

PORTARIA Nº 028/SEMOCAP/2020 DE 19 DE MAIO DE 2020
Substitui membro na portaria nº 022/SEMOCAP/2020 de 
04/05/2020, que passa a vigorar nos seguintes termos: 
Jonathan de Sá Vianna- matrícula 60/076.689 em substituição 
a Paulo José Cardim de Nantes – matrícula 11/53002 produ-
zindo seus efeitos a contar de 19  maio de 2020. 

PORTARIA Nº 029/SEMOCAP/2020 DE 19 DE MAIO DE 2020
Substitui membro e dá nova redação à Portaria nº 034/SEMO-
CAP/2019 de 06/11/2019, que passa a vigorar nos seguintes 
termos: 
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, 
Vinicius Resende Mamede  matrícula 60/70.170, Jonathan 
de Sá Vianna- matrícula 60/076.689 em substituição a Paulo 
José Cardim de Nantes – matrícula 11/53002   e  sob a presi-
dência do primeiro, para fiscalizarem  as obras de Construção 
do Calçadão de Areia Branca– no bairro Areia Branca- neste 
município de Belford Roxo, bem como o contido nos autos do 
processo administrativo n.º 52/082/2019, Contrato nº 010/SE-
MOCAP/2019, Tomada de Preço nº 014/2019 produzindo seus 
efeitos a contar da publicação desta portaria

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

CASA CIVIL – CC

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02/000062/2018
TERMO: 001
CONTRATO: 002/SEPE-CC/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PROJAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA-ME.
OBJETO: RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 002/SEPE-
-CC/2019, RELATIVO A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 
UM POSTO DE SAÚDE, SITUADO NA
RUA ALBANO, BAIRRO MALHAPÃO, NO MNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO/RJ.
VALOR ACRESCIDO: R$ 150.486,69 (cento e cinquenta mil, 
quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centa-
vos).
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Mu-
nicipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2020.

MERHI DAYCHOUM
SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

PORTARIA Nº 011/SEMUS/2020 DE 19 DE MAIO DE 2020
Cessa, a contar desta data, os efeitos da Portaria nº 044/
SEMUS/2018 de 29 de Junho de 2018, publicada em 30 de 
Junho de 2018.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde – SEMUS

Mat.: 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E   
MOBILIDADE URBANA – SEMOSP

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO 
(JARI)

Em reunião realizada em 03 de Março de 2020, às 10:00 ho-
ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos 
de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Proces-
sos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 
17/2018, onde considerou -se as seguintes decisões:

Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: E-12/064/3737/2018, 
E-12/064/3873/2018,  E-12/064/4375/2018, 
E-12/064/4604/2018 e E-12/064/4605/2018.
                                     

       Belford Roxo, 03 de Março 2020.

Em reunião realizada em 05 de Março de 2020, às 10:00 ho-
ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos 
de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Proces-
sos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 
18/2018, onde considerou -se as seguintes decisões:

Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: E-12/065/888/2018, 
E-12/065/1465/2018,  E-12/065/1994/2018, 
E-12/065/3826/2018 e E-12/065/4389/2018.
                                  

         Belford Roxo, 05 de Março 2020.

Em reunião realizada em 10 de Março de 2020, às 10:00 ho-
ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos 
de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Proces-
sos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 
19/2018, onde considerou -se as seguintes decisões:

Recurso de Multas Deferidos: 
Recurso de Multas Indeferidos: E-12/065/4588/2018, 
E-12/065/5488/2018,  E-12/065/6810/2018, 
E-12/065/6829/2018 e E-12/065/6863/2018.

      Belford Roxo, 10 de Março 2020.

Em reunião realizada em 12 de Março de 2020, às 10:00 ho-
ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos 
de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Proces-
sos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 
20/2018, onde considerou -se as seguintes decisões:

Recurso de Multas Deferidos: E-12/065/7626/2018.

Recurso de Multas Indeferidos: E-12/065/6896/2018, 
E-12/065/7439/2018,  E-12/065/7629/2018 e 
E-12/065/7971/2018.

     Belford Roxo, 12 de Março 2020.

Em reunião realizada em 17 de Março de 2020, às 10:00 ho-
ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos 
de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Proces-
sos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 
21/2018, onde considerou -se as seguintes decisões:

Recurso de Multas Deferidos:

Recurso de Multas Indeferidos: E-12/065/14749/2018, 
E-12/065/17899/2018,  E-12/065/100169/2018, 
E-12/065/100403/2018, e E-12/066/475/2018.

 
     Belford Roxo, 17 de Março 2020.

Em reunião realizada em 19 de Março de 2020, às 10:00 ho-
ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos 
de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Proces-
sos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 
22/2018, onde considerou -se as seguintes decisões:

Recurso de Multas Deferidos:

Recurso de Multas Indeferidos: E-12/065/6304/2018, 
E-12/065/6633/2018,  E-12/065/6699/2018, 
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TorTA DE BATATA DE 
FriGiDEirA

6 batatas cortadas 
em rodelas/ 1 ce-
bola cortada em ro-
delas/ 100 ml azeite 
de oliva/ Pimenta do 
reino/ 100 ml óleo/ 6 
ovos/ Sal

ingredientes

Modo de preparo

Numa frigideira, colo-
que o azeite e o óleo.
Leve ao fogo forte e 
deixe aquecer até fi-
car bem quente.
Acrescente as rodelas 
de cebola e cozinhe 
até ficarem levemen-
te douradas.
Com uma escumadei-
ra retire as cebolas e 
deixe escorrer o óleo 
em papel absorvente.
Adicione as rodelas 
de batatas à mistu-
ra quente de azeite 
e óleo e mexa deli-
cadamente com 1 
colher de pau para 
que todas as rodelas 
fiquem cobertas com 
a gordura.
Frite, mexendo de vez 
em quando, até as ro-
delas ficarem doura-
das mas sem tostar.
Retire do fogo e deixe 
escorrer sobre papel 
absorvente.
Tire a frigideira do 
fogo e escorra toda a 
gordura, mantendo 3 
colheres (sopa).
Reserve.
Coloque a cebola e 
a batata numa tigela, 
misture bem e tempe-
re com sal e pimenta 
a gosto.
Numa outra tigela, 
coloque os ovos, junte 
1 colher (chá) de sal 
e bata com um ba-
tedor de ovos ou na 
batedeira elétrica até 
espumar.
Acrescente a mistura 
de batata e cebola 
aos ovos batidos e 
mexa delicadamente 
com a colher de pau.
Coloque a gordura 
reservada na frigidei-
ra e aqueça em fogo 
médio até ficar bem 
quente.
Adicione a mistura de 
batata, cebola e ovos 
preparados e, com 
uma espátula, espa-
lhe uniformemente na 
frigideira.
Cozinhe por 2 a 3 mi-
nutos, sacudindo da 
frigideira de vez em 
quando para o ovo 
não grudar.
Quando a parte infe-
rior da mistura estiver 
firme, coloque um 
prato sobre a frigidei-
ra e, em seguida, vire 
a torta sobre ele cui-
dadosamente.
Coloque a torta de 
volta na frigideira com 
o lado não cozido vi-
rado para baixo.
Leve a frigideira nova-
mente ao fogo médio 
e continue o cozimen-
to por cerca de 3 mi-
nutos ou até dourar.
Passe a torta para um 
prato antes de servir e 
leve imediatamente à 
mesa.

E-12/066/100054/2018, e E-12/066/100221/2018.

          Belford Roxo, 19 de Março 2020.

Em reunião realizada em 24 de Março de 2020, às 10:00 ho-
ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos 
de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Proces-
sos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 
23/2018, onde considerou -se as seguintes decisões:

Recurso de Multas Deferidos:

Recurso de Multas Indeferidos: E-12/066/911/2018, 
E-12/066/1320/2018,  E-12/066/1643/2018, 
E-12/066/1836/2018, e E-12/066/1854/2018.

                      Belford Roxo, 23 de Março 2020.

Em reunião realizada em 26 de Março de 2020, às 10:00 ho-
ras, na Sala de Sessões da Junta Administrativa de Recursos 
de Infração – JARI, da SEMOSP, foram julgados os Proces-
sos de Interposição de Recursos de Multas, relativos ao Lote 
24/2018, onde considerou -se as seguintes decisões:

Recurso de Multas Deferidos:

Recurso de Multas Indeferidos: E-12/066/100777/2018, 
E-12/066/101626/2018,   E-12/066/101745/2018, 
E-12/066/101779/2018, e E-12/066/101780/2018.

             Belford Roxo, 26 de Março 2020.

CARLOS NORBERTO N. DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA 1ª JARI B.ROXO
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

CoSTELinhA 
ASSADA CoM
 MAnDioCA

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

Tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
Cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
Coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºC durante 
40 minutos.
Retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
Cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
Escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
Sirva com a carne.

ESTroGonoFE 
DE CArnE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

Derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
Mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
Acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
Cozinhe até formar 
um molho espesso.
Se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
Sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

10
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

PEiXE CoM AçAí

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

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

FiLÉ DE MErLUZA CoM 
BATATA Ao Forno

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

ingredientes

Modo de preparo

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

ingredientes

Modo de preparo

ArroZ DoCE

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ Cane-
la/ Erva doce

Lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
Em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
Junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
Sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

CAMArão rEFoGADo

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ Sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

ingredientes

Modo de preparo

No copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
Coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
Enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
Deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
Acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
Junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
Tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.
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covid-19

 Macaé deve 
buscar reforços 

na base, diz
 José Carlos 

Pereira 
Solução caseira para 

sequência do Estadual
 do Rio

Enquanto os 
treinos pre-
senciais não 

são liberados pelos 
órgãos governamen-
tais, o Macaé Esporte 
segue se preparando 
fora de campo visan-
do o retorno do Cam-

peonato Carioca. A 
equipe do Norte Flu-
minense, que ainda 
tem chances de clas-
sificação na Taça Rio, 
deve realizar os testes 
da Covid-19 na próxi-
ma semana. Jogado-
res, comissão técnica 
e funcionários passa-
rão pelos testes, se-
guindo recomendação 

do protocolo da Ferj.
Enquanto isso, a co-

missão técnica obser-
va as melhores con-
dições para o retorno 
aos treinos. Assim 
como outras equipes 
do futebol carioca, o 
Macaé deve contar 
com alguns jogadores 
oriundos da categoria 
de base para reforçar 

o elenco na reta final 
da competição. Se-
gundo o gerente da 
base do clube, José 
Carlos Pereira, o tra-
balho na categoria 
Sub-20 sempre foi 
voltado para revelar 
atletas e fortalecer o 
grupo principal.

“Vai ser uma prá-
tica comum no fute-

bol, não só no Bra-
sil, mas no resto do 
mundo. Mesmo com 
pouco tempo de tra-
balho posso dizer que 
os garotos estão pron-
tos. Nossos treinos no 
Sub-20 sempre foram 
muito fortes, e bus-
camos sempre tirar o 
melhor de cada joga-
dor. O trabalho sem-

pre foi voltado para 
poder abastecer o 
profissional. Não es-
perava que fosse tão 
rápido! A Covid-19 
mudou tudo para to-
dos os clubes; tenho 
confiança no trabalho 
e sei que os atletas 
vão dar o melhor caso 
seja necessário”, dis-
se José Carlos.

Gerente da base, Pereira acredita no potencial da garotada alvianil


