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Nova Iguaçu ‘Mais Seguro’

Em parceria com outros órgãos, prefeitura estacionou ônibus de monitoramento para 
auxiliar no patrulhamento ostensivo na região central da cidade, como o calçadão.

Mais uma 
vítima de 

bala perdida
Jovem foi atingida
enquanto dormia

7

DIvulgAção/pMNI

rEproDução/FACE

Homem ainda não foi identificado. E em Nova Iguaçu, outro corpo 
foi encontrado por populares em área dominada pelo tráfico.
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
O abraço especial da Resenha 

Cultural & Cia desta terça (26) 
vai para o ator Wildson França, 
de Belford Roxo. Intérprete do 
‘Palhaço Wil Wil’, o artista é o aniversariante do dia 
e promete comemorar intensamente a data especial 
ao lado dos entes queridos. Parabéns, Wil! Aquele 
Abraço Fera!

Resenha Cultural
Hora

O Presidente do 
Conselho Municipal 
de Cultura de Quei-
mados, Leandro San-
tanna, vem dividindo 
o tempo da quarentena 
entre várias lives que 
tem participado como 
convidado e inúmeras 
reuniões de articula-
ção da política cultu-
ral da região. No mo-
mento a maioria das 
reuniões online discu-
tem a Lei de Emergên-
cia Cultural, onde pro-
dutores e gestores de 
cultura de todo Brasil 
criam articulações 
para aprovação do PL 
1075 que se aprovado 
está semana trará re-
cursos para artistas e 
espaços culturais das 
cidades da Baixada.

lei de 
Emergência 

Cultural 
pode virar
 realidade

O medo da COVID-19 
está deixando morado-
res do Pombal Chifre 
de Ouro, o paraíso dos 
cornos da Baixada Flu-
minense ‘em parafuso’. 
Fique em casa! Fique 

em casa! Fique em casa! 
Essa ordem no megafone 
do síndico apavora quem 
é fraco e faz muita gen-
te fechar janelas quando 
ele passa pelas vias do 
conjunto.

Medão no pombal 
Chifre de ouro

o SoMBrA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

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

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

Moradora sai de casa 
pelada e abafa geral

Série A do CArnAvAl

Chegou a vez dos 
amantes do Car-
naval da Série A 

curtirem um verdadeiro 
festival de samba-enre-
do, mesmo com a pan-
demia causada pelo novo 
coronavirus. Próximo 
sábado, 30, a partir das 
17h, a Lierj vai realizar a 
‘Live do Samba Série A’ 
em seu canal no youtube, 
Lierj TV, com apresenta-
ção do amigo Capadócia, 
participação dos intér-
pretes de suas 15 agre-
miações filiadas, além de 
um cunho totalmente so-
cial, com arrecadação de 
doações que serão reves-
tidas a famílias carentes 
de comunidades de onde 
as escolas são sediadas.

“Todos já pediam uma 
live com as escolas da 
Série A e a gente buscou 
os meios que viabilizas-
sem. Nosso amigo Ca-
padócia demonstrou o 
interesse em promover 
a live, a gente abraçou a 

ideia, inclusive o convi-
damos para apresentar o 
evento”, contou Wallace 
Palhares, Presidente da 
Lierj.

A ‘Live do Samba 
Série A’ contará com a 
apresentação dos intér-
pretes das 15 agremia-
ções filiadas à Lierj. 
Unidos de Padre Miguel, 
Porto da Pedra, Estácio 
de Sá, União da Ilha do 
Governador, Inocentes 
de Belford Roxo, Aca-
dêmicos do Cubango, 
Império da Tijuca, Aca-
dêmicos de Santa Cruz, 
Acadêmicos do Sossego, 
Império Serrano, Unidos 

de Bangu, Acadêmicos 
de Vigário Geral, Uni-
dos da Ponte, Lins Impe-
rial e Em Cima da Hora. 
A programação será 
apresentada pelo Sandro 
Capadócia, Assessor Es-
pecial da Secretaria de 
Estado de Turismo do 
Rio de Janeiro.

“Estávamos sentindo 
falta do samba, então nós 
estamos trazendo a boa 
nova, que é esta live que 
vai amenizar um pouco 
dessa saudade e ainda es-
taremos fazendo o bem, 
sem olhar a quem. Desde 
já agradecemos todos os 
parceiros que estão co-

nosco e, com certeza, a 
Live do Samba Série A 
será um sucesso de so-
lidariedade”, destacou o 
Capadócia.

Quem quiser curtir os 
sambas-enredo históri-
cos das escolas da Série 
A, basta se inscrever na 
‘Lierj TV’, canal da Lierj 
na plataforma youtube e 
aproveitar para ajudar na 
obra social, com doações 
que serão intermediadas 
pelo aplicativo da ‘Ame 
Digital’, parceira da pro-
jeto. Mais informações 
podem ser adquiridas 
nas redes sociais oficiais 
da Lierj.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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“A música ajuda a viver! 
Ajude a quem vive de música”

Sábado tem live da lierj 
com 15 intérpretes 

“Assim que soube do 
nu móvel da moradora, o 
síndico, que é corno assu-
mido, saiu com a tropa de 
choque da administração à 
caça da ‘Eva’. Quando os 
caras se aproximaram dela 
ouviram o que não que-
riam. “Sou maior de ida-
de, solteira e a maioria dos 

que estão aqui já me pegou 
várias vezes. Vou pra casa 
porque já protestei, mas se 
me encostarem a mão vou 
dedurar um por um. Só 
assim, as cornas dessa ba-
gaça vão saber os maridos 
que possuem”. A peladona 
voltou pra casa e a ordem 
voltou a reinar no paraíso”.

Disse a real e foi embora pro apê

Evento será transmitido pela ‘Lierj TV’ no Youtube

Vitória da solidariedade. Assim pode ser definida a campanha 
“A música ajuda a viver! Ajude a quem vive de música”, promo-
vida pelo Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio 
de Janeiro (SindMusi-RJ) como forma de amenizar os efeitos da 
pandemia causada pela COVID 19 aos profissionais de música em 
estado de vulnerabilidade social. A meta de beneficiar os 100 pri-
meiros músicos cadastrados no formulário divulgado pelo sindi-
cato em seu site foi ultrapassada de forma significativa, atingindo 
assim mais profissionais.

Trata-se de um marco importantíssimo, pois demonstra que 
podemos alcançar a tão almejada unidade nas ações da categoria 
junto ao seu sindicato – trincheira que é na luta pelos interesses 
dos músicos.

Uma unidade forjada na solidariedade, em uma sociedade onde 
poucos têm muito e a grande maioria não tem quase nada, não é 
pouca coisa. É de uma significância enorme. Para o SindMusi é 
um privilégio representar uma categoria que se compadece com 
o outro: que sabe da importância em ajudar com o que tem com 
aqueles que se encontram desamparados, enquanto realizadores 
da arte e da cultura, pelo poder público.

Deixamos aqui o nosso imenso agradecimento a todos com a 
certeza de que juntos podemos, sim, mudar o mundo. O iguaçuano 
e um dos beneficiados pela ação, Décio Cavaquinho (foto) aplau-
de a iniciativa. “Para mim esse apoio é algo importantíssimo na 
pandemia que afetou todos nós. Valeu mesmo!”, disse o músico.



terça-feira, 26 de maio de 2020 Hora 3
pAndemiA

A Prefeitura de 
São João de Me-
riti lançou uma 

plataforma de Monito-
ramento dos casos de 
Covid-19. O sistema vai 
reunir os números de 
casos confirmados, sus-
peitos da doença, casos 
negativos e óbitos, além 
de oferecer informações 
necessárias sobre o co-
ronavírus e as ações da 
prefeitura durante o 
combate da pandemia.

As informações que 
estarão disponibilizadas 

serão todas baseadas em 
dados oficiais da Secre-
taria Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro. O 
conteúdo será atualiza-
do diariamente e será 
possível acompanhar o 
número de casos confir-
mados de coronavírus e 
os óbitos em cada bairro 
da cidade.

Para conferir o pai-
nel, basta acessar o link: 
http://meriti.rj.gov.br/
covid/dist/index.html. 
Além disso, há ainda 
uma Central de Aten-
dimento Sobre o Co-
ronavírus. O telefone é 
08001230010.

Campanha
 de vacinação 

A Prefeitura infor-
mou ontem que as va-
cinas contra a gripe só 
serão dadas nos postos 
de saúde do município, 
no horário das 10h às 
14h. A campanha, nesta 
fase, vai atender idosos, 
profissionais de saúde, 
das forças de segurança, 
rodoviários e pessoas (a 
partir dos 6 anos) com 
comorbidades. Fora do 
horário estipulado pela 
prefeitura, a população 
não poderá ser vacina-
da.

Meriti ganha nova plataforma 
de controle contra coronavírus

rEproDução/g1

Prefeitura lançou ferramenta com dados atualizados da Secretaria de Estado 
de Saúde. É possível acompanhar a situação da doença em cada bairro 

rEproDução /AgêNCIA BrASIl 
Chegaram na manhã 

de ontem, no Aeroporto 
Internacional do Galeão, 
135 aparelhos respira-
dores importados pela 
organização social Iabas 
de um fornecedor chinês 
para serem distribuídos 
pelos hospitais de cam-
panha do Estado do Rio. 
Os aparelhos vieram em 
um avião cargueiro fre-
tado pelo Iabas exclu-
sivamente para trazer 
os aparelhos da cidade 
de Shenzhen, na China, 
com escalas em Miami 
e Manaus. Os respira-
dores estão no terminal 
de cargas do Galeão, já 
liberados pela Receita 
Federal e aguardando 
autorização da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para 
serem imediatamente le-
vados aos hospitais.

De acordo com o Ia-

bas, os 135 ventilado-
res vão ser distribuídos 
pelos hospitais de cam-
panha de São Gonçalo, 
Nova Iguaçu e Caxias, 
que serão os próximos a 
entrarem em operação. 
Cada um desses hos-
pitais receberá 40 apa-
relhos, e os outros 15 
restantes irão reforçar a 
UTI do hospital de cam-
panha do Maracanã, já 
em funcionamento.

Ao todo, o Iabas com-
prou 500 respiradores 
da empresa Shenzhen 
Comen Medical. Um 
cargueiro com mais 50 
respiradores deve sair 
de Shenzhen ainda esta 
semana, e outros 50 apa-
relhos devem ser envia-
dos na semana que vem. 
O calendário de entrega 
dos aparelhos compra-
dos na China vai até 
junho. A organização 

social diz que já tem 91 
aparelhos em operação, 
e que deve receber ou-
tros dez comprados no 
Espírito Santo. Soman-
do aos 500 comprados 
na China, os hospitais do 
Rio vão contar com 601 
aparelhos.  

São Gonçalo e Nova 
Iguaçu

O médico Hélcio Wa-
tanabe, superintendente 
do Iabas, informou que o 
hospital de campanha de 
São Gonçalo será aberto 
hoje e já estará pronto 
para receber os primei-
ros pacientes amanhã, o 
que dependerá do siste-
ma de regulação. Ainda 
segundo ele, a previsão 
do Iabas é entregar o 
hospital de campanha de 
Nova Iguaçu na próxima 
sexta-feira e o de Caxias 

Mais de 100 respiradores vão equipar utIs dos hospitais de campanha

 Equipamentos serão destinados a dois hospitais montados 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Mulher com suspeita de Covid morre Seropédica
rEproDução 

Patrícia era auxiliar de dentista e tinha 47 anos

Familiares de Patrícia, 
uma auxiliar de dentista 
de 47 anos, disseram que 
a levaram diversas ve-
zes à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de 
Seropédica, mas que a 
paciente foi mandada de 
volta para casa. “Estava 
enfrentando a Covid mais 
ou menos há uns 14, 15 
dias e sempre passando 
que estava melhor, que 
estava bem. E, toda vez 
que nós buscávamos aten-
dimento, socorro na UPA 
de Seropédica, eles fala-
vam que não tem muito 
que possam fazer. O me-
lhor que tem que fazer é 
ficar em casa e se tratar. 
Se tratar como?”, questio-
na Matheus Lima, sobri-
nho da vítima.

Matheus conta que a tia 
morreu enquanto toma-
va banho, por volta das 
14h. Ele questiona o tra-

tamento dado pelo Estado 
às pessoas com sintomas 
do coronavírus. “É mes-
mo para ficar em casa? 
Ou seria melhor já tratar 
a pessoa logo de primeira 
que já deu confirmado pra 
Covid?”, diz.

Em toda a rede públi-
ca do estado, 308 pesso-
as com suspeita ou con-
firmação de coronavírus 
aguardam transferência 
para um leito de UTI, e 
184 esperam por um leito 
de enfermaria.

 RJ passa de 4 mil 
mortes por Covid

Segundo atualização de 
balanço divulgado ontem 
pela Secretaria de Estado 
de Saúde sobre casos e 
mortes de coronavírus no 
RJ, foram 4.105 mortes - 
eram 3.993 no domingo 
(+ 2,8%); 39.298 casos 
- eram 37.912 (3,6%); fo-

ram 112 mortes e 1.386 
casos confirmados nas 
últimas 24 horas; 986 
óbitos em investigação - 
eram 990; 240 casos fo-
ram descartados e 31.687 
recuperados

O órgão esclarece que 
os casos e óbitos regis-
trados no boletim não 
ocorreram nas últimas 24 
horas – essa a data de re-
gistro no sistema.

E em todo o país já fo-
ram registradas 23.102 
mortes provocadas pela 
Covid-19 e 370.060 casos 
confirmados da doença. 

O último balanço do 
Ministério da Saúde, di-
vulgado no domingo in-
forma 22.666 mortos e 
363.211 casos. O Brasil 
é o segundo país no mun-
do com o maior número 
de casos confirmados da 
doença, atrás dos Estados 
Unidos.

na segunda-feira, já com 
os novos respiradores 
importados da China. 
Cada aparelho custou 

US$ 15 mil dólares, fora 
as despesas com trans-
porte e importação, que 
são do comprador. Os 

aparelhos são de alta 
tecnologia, com bate-
ria de lítio, e pesam 350 
quilos cada.
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A batalha da oMS contra a desinformação 
Um novo termo en-

trou no ‘dicionário’ 
pandêmico da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS): a ‘infodemia’, 
usado para para carim-
bar informações falsas 
sobre o coronavírus. Em 
tom de apelo, a cientista-
-chefe da entidade, Sou-
mya Swaminathan, disse 
que os pesquisadores 
têm um papel importante 
no combate às fake news 
relacionadas à Covid-19. 
Para ela, os cientistas 
precisam falar numa lin-
guagem mais simples, 
para que todas as pesso-
as entendam.

“A OMS publica ví-
deos explicando o que 
é verdade e o que é fal-
so sobre esse vírus, nós 
conseguimos comunicar 
muito. Temos conferên-
cias de imprensa três 
vezes por semana. É 
importante que os cien-
tistas tenham a voz, mas 
as pessoas leigas não en-
tendem, então temos que 
aprender a usar a lingua-
gem leiga para comuni-
car”, disse.

Swaminathan parti-

cipou, ontem, da ceri-
mônia virtual em home-
nagem aos 120 anos da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Ela destacou a 
cooperação global cien-
tífica para enfrentar a 
pandemia, independen-
temenre de posições ge-
opolíticas e ideológicas 
dos diferentes países. A 
cientista disse que esta 
é a maior cooperação já 
vista. “A única forma de 
vencer essa pandemia é 
compartilhando conheci-
mento e recursos”, afir-
mou.

“Em janeiro tivemos 
um fórum de pesquisa e 
inovação (...). Identifica-
mos nove áreas temáticas 
onde grupos de trabalho 
começaram a trabalhar 
com teleconferências se-
manais desenvolvendo 
suas áreas de pesquisa, 
como transmissão da do-
ença, conhecer o vírus 
propriamente, os hos-
pedeiros, como passou 
para os seres humanos, 
até o manejo clínico, va-
cina, tratamento, ciência 
comportamental e social 
e ética nesse contexto de 

CoronAvíruS

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2020 estão abertas até amanhã e devem ser feitas por meio da 
internet. O prazo começou no dia 11 e terminaria no dia 22, mas 

foi estendido por mais cinco dias.

O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Michael Ryan, declarou ontem que a América do Sul se 
tornou o novo epicentro da pandemia de Covid-19, a doença causada 

pelo novo coronavírus.

Como a proposta re-
cebeu cinco emendas, 
voltará às comissões e 
retorna à pauta de vota-
ção na semana que vem. 
O objetivo do PL é ga-
rantir que trabalhadores 
do RJ recebam integral-
mente o valor deposita-
do na poupança social.

SEM DESCoNto I

CoM EMENDAS II

Com isso, a PL proíbe 
os bancos de usarem o 
valor sob a justificativa 
de que o dinheiro dispo-
nibilizado em razão da 
pandemia deve ser pro-
tegido para que não seja 
debitado pelas institui-
ções para cobrir débitos 
na conta dos beneficiá-
rios.

No Dia Mundial da Esclerose Múl-
tipla (30 de maio), a Federação In-
ternacional da Esclerose Múltipla irá 
realizar uma live para conectar as pes-
soas que convivem com a doença. São 
cerca de 2,5 milhões no mundo e 35 
mil no Brasil vivendo com a EM.

protEgIDo III

ESClEroSE

EDItorIAl

Autora da proposta, a deputada Ro-
sane Felix (PSD) disse que “chefes de 
famílias sofrem graves restrições fi-
nanceiras no período de quarentena. 
Estão com a conta no vermelho, não 
podemos deixar que o recurso (...) 
seja descontado.

No vErMElho Iv

testes rápidos chegam
 aos abrigos de Queimados

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

DIvulgAção

O governo deverá re-
verter o benefício ou 
verba indenizatória, 
como o pagamento do 
vale transporte, dos pro-
fissionais da rede pú-
blica de educação em 
ressarcimento de des-
pesas para o desenvol-

vimento e aplicação do 
ensino remoto enquan-
to vigorar a calamidade 
pública em decorrência 
do coronavírus. A de-
terminação é do projeto 
de lei 2.554/2020, que a 
Assembleia Legislativa 
do Estado do RJ (Alerj) 

aprovou, em discussão 
única, ontem. As verbas 
haviam sido suspensas 
pela circular SUSIG nº 
06/2020. O texto seguirá 
para o governador Wil-
son Witzel, que tem até 
15 dias úteis para san-
cioná-lo ou vetá-lo.

governo estuda reverter verba 
indenizatória na Educação 

DIvulgAção

DIvulgAção 

Os deputados da As-
sembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
começaram a discutir 
ontem o projeto de lei 
2336/2020, que proíbe 
as instituições bancá-
rias de descontarem dí-
vidas do auxílio emer-
gencial de R$ 600 pago 
pelo governo federal.

geral

Parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social promove a 
testagem de 40 profissionais que atuam nos equipamentos de acolhimento da cidade

Para diagnosticar 
aqueles que cui-
dam de crianças 

e adolescentes em situ-
ação de acolhimento no 
município de Queima-
dos, a Prefeitura iniciou 
ontem a testagem rápi-
da para diagnóstico do 
novo coronavírus em 
profissionais que atuam 
nos abrigos municipais. 
Ao todo, cerca de 40 
funcionários serão tes-
tados até o fim da se-
mana.

A iniciativa acontece 
graças à parceria entre 

as Secretarias Muni-
cipais de Saúde e As-
sistência Social e tem 
como objetivo garantir 
a segurança dos resi-
dentes das instituições 
e dos próprios funcio-
nários. Para o mutirão, 
a Semus mobilizará um 
técnico de enfermagem 
por dia, até a próxima 
sexta-feira, para con-
templar todos os plan-
tões nos abrigos. Os 
profissionais que tes-
tarem positivo serão 
encaminhados imedia-
tamente a uma das uni-
dades de saúde do mu-
nicípio para avaliação 
médica.

 Essencial para o 
bem-estar 

Para o secretário mu-
nicipal de Assistência 
Social, Elton Teixeira, 
a oferta de testes rápi-
dos é essencial para o 
bem-estar da popula-
ção e, principalmente, 
daqueles que estão em 
situação de vulnerabi-
lidade social. “Quei-
mados é uma das úni-
cas cidades do Estado 
a oferecer esse exame 
de forma rápida e isso 
tem sido fundamental 
para o combate a esse 
vírus. Essa parceria foi 
pensada para dar segu-

rança ao ambiente de 
acolhimento de nossas 
crianças e adolescen-
tes neste período tão 
complicado. É o nosso 
papel como gestão ga-
rantir isso”, declarou o 
gestor.  

Além deste procedi-
mento, foram adotadas 
novas medidas para 
evitar a disseminação 
da Covid-19 nos abri-
gos municipais, tais 
como: disponibilização 
de dispensers de álcool 
em gel 70%, sabonete 
líquido e papel toalha 
nos principais cômo-
dos das instituições; 
suspensão de visitas de 

familiares e adoção de 
contatos via telefone e 
chamadas de vídeo;

3. Suspensão de visi-
tas e eventos externos; 
quarto com banheiro 
designado para isola-
mento e distanciamento 
social para crianças e 
adolescentes que apre-
sentarem sintomas da 
Covid-19 e novos aco-
lhimentos; construção 
de planos de contingên-
cia e plano operacio-
nal de procedimentos 
juntamente com a vigi-
lância epidemiológica; 
disponibilização de car-
tazes informativos com 
medidas de prevenção, 

protocolos e fluxos a 
serem realizados pelos 
profissionais e crianças/
adolescentes acolhi-
das; disponibilização 
de máscaras , viseiras, 
luvas e demais equi-
pamentos necessários 
para uso dos funcioná-
rios em casos de suspei-
ta ou contaminação por 
Covid-19 em crianças/ 
adolescentes; disponi-
bilização de produtos 
de limpeza como álcool 
70% líquido, hipoclo-
rito de sódio e desinfe-
tante para a desinfecção 
de objetos pessoais e 
coletivos, além de ma-
çanetas e superfícies.

 Testagem rápida para diagnóstico em profissionais que atuam nos abrigos municipais
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prefeito diz que volta do Carioca dependerá das curvas
Em entrevista coletiva 

realizada ontem, o pre-
feito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella (Re-
publicanos), não “bateu 
o martelo” sobre a volta 
do Campeonato Cario-
ca no dia 14 de junho, 
como sugeriram os clu-
bes em reunião realizada 
no último domingo com 
a autoridade. O político 
condicionou o retorno da 
competição à curva de 
casos no mês em questão.

“Nós propusemos ju-
lho os jogos sem torcida, 
mas eles (clubes) pedi-
ram primeiro para verifi-
car a curva em meados de 
junho. Se será na segun-
da quinzena de junho ou 
não (a volta do Carioca), 
isso ainda não podemos 
prometer, porque tem 
que ser de acordo com as 

curvas de meados de ju-
nho. Segundo nossos téc-
nicos, a curva chegará a 
0.1 ou 0.0, porém temos 
que esperar a confirma-

ção”, declarou.
Em relação aos treina-

mentos, Crivella liberou 
a volta agora, mas com 
a condição de que seja 

apenas para fisiotera-
pia e atividades físicas. 
O prefeito também deu 
uma alfinetada nas emis-
soras que têm filmado 
os treinos do Flamengo 
com imagens aéreas. O 
Rubro-Negro já retornou 
mesmo antes da libera-
ção das autoridades:

“Quero alertar o se-
guinte: pode ser que o 
drone verifique o treina-
mento, mas é fisioterapia 
com bola (risos). O treino 
coletivo, o ‘rachão’, está 
proibido e só volta em 
junho, mas a fisioterapia 
está liberada”. Um jorna-
lista, então, ressaltou que 
junho já se inicia na se-
mana que vem, e questio-
nou se, então, a partir da 
semana que vem os “ra-
chões” já estão liberados.

Já poderá começar a 

ter o rachão, mas nós va-
mos nos reunir para ver 
a data”, disse. O prefeito 
do Rio de Janeiro tam-
bém fez questão de elo-
giar o protocolo “Jogo 
Seguro”, elaborado pelos 
departamentos médicos 
dos clubes carioca junto 
com a Federação de Fu-
tebol do Rio de Janeiro 
(Ferj):

“Quero parabenizar 
os clubes pelo protocolo 
que apresentaram. Foi 
aplaudido por todos. As 
medidas são para todos 
os atletas, funcionários, 
familiares... Um cuida-
do espetacular. Quero 
aplaudir de pé o doutor 
Tannure (médico do Fla-
mengo) e todos os outros 
clubes. Todos os setores 
deveriam fazer a mesma 
coisa”.

esporte

jota.carvalho@yahoo.com

DIvulgAçãoluto

treinador lutava contra um câncer de fígado desde o início deste ano
jota carvalho

Aos 63 anos, 
Oswaldo Fumei-
ro Alvarez, mais 

conhecido como Va-
dão, faleceu na tarde de 
hoje (26), em São Paulo 
(SP). A causa da morte 
foi um câncer no fígado, 
que evoluiu para outros 
órgãos. Vadão treinou 
a seleção brasileira fe-

minina de futebol por 
duas vezes: a primeira 
de 2014 a 2016, quando 
as brasileiras disputaram 
a Olimpíada Rio 2016 - 
terminando na quarta po-
sição geral  -, e a segun-
da delas no ano passado, 
para a disputa da Copa 
do Mundo. A equipe foi 
desclassificada nas oi-
tavas de final, ao perder 
para as anfitriãs france-
sas.

No Twitter a CBF la-
mentou e se despediu do 
treinador com a mensa-
gem: “Profissional leal, 
nunca mediu esforços 
no exercício da função 
e trouxe resultados fun-
damentais para a Sele-
ção Feminina. O Futebol 
Brasileiro agradece sua 
contribuição!”.

O treinador teve passa-
gem por grandes clubes 
brasileiros que prestaram 

homenagens ao técnico 
pelas redes sociais. Entre 
eles, o Corinthians, time 
que Vadão comandou na 
temporada de 2000. 

A Portuguesa e a Pon-
te Preta também se ma-
nifestaram, assim como 
o São Paulo. “Campeão 
por nossa instituição e 
com enormes serviços 
prestados, será eterna-
mente lembrado pelo ca-
ráter, pela competência e 

pelo profissionalismo”, 
lembrou o tricolor pau-
lista.

A carreira de Vadão 
no futebol começou na 
meia-esquerda das cate-
gorias de base do Gua-
rani. Ele também jogaria 
por por Noroeste, Ca-
tanduvense e Botafogo-
-SP. Após se formar em 
Educação Física, foi pre-
parador da Portuguesa e 
teve o primeiro trabalho 

como técnico no Mogi 
Mirim, ficando conheci-
do por montar, no início 
dos anos 90, o Carrossel 
Caipira.

O corpo de Vadão se-
gue para a cidade na-
tal do treinador, Monte 
Azul Paulista, onde será 
velado e sepultado em 
cerimônia reservada aos 
amigos mais próximos e 
familiares. Vadão deixa a 
esposa e dois filhos.

O Flamengo informou 
que, em novos testes realiza-
dos para covid-19, todos os 
resultados foram negativos. 
Em uma primeira leva de 
exames, feita no começo do 
mês, 38 pessoas testaram po-
sitivo, sendo três atletas. Em 
nota, o Rubro-Negro indicou 

ainda que fará testes sema-
nais em jogadores e fun-
cionários e que trabalha de 
acordo com o protocolo da 
Federação de Futebol do Es-
tado do Rio de Janeiro (Ferj).

O clube retornou às ati-
vidades na última semana, 
mesmo sem a liberação das 

autoridades governamentais. 
Em reunião realizada no úl-
timo domingo entre Crivella, 
Ferj e clubes, ficou definido 
que os treinos poderão vol-
tar a partir de hoje, exceto os 
chamados “rachão” e “cole-
tivo”, que só vão estar libe-
rados em junho.

Gabigol realiza exame para a covid-19 
no CT do Flamengo, Ninho do Urubu 

“O Clube de Regatas 
do Flamengo informa 
que todos os atletas e 
colaboradores da co-
missão técnica testa-
ram negativo no exame 

semanal de coronaví-
rus, realizado na última  
segunda-feira, no CT. O 
Clube reforça que tra-
balha em acordo com o 
protocolo da Federação 

de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro (FERJ) 
para conceder a biosse-
gurança necessária no 
Departamento de Fute-
bol”.

vEJA NotA Do FlAMENgo NA íNtEgrA: DIvulgAção

Morre vadão, 
ex-técnico 
da seleção 

feminina de 
futebol

DIvulgAção

DIvulgAção

De volta ao Athletico, 
o centroavante Walter dá 
indícios que vai agarrar a 
oportunidade com unhas e 
dentes. Nem mesmo com a 
pausa do futebol por conta 
do coronavírus faz o atacan-
te deixar de lado a atividade 
física. Em postagem, o atle-
ta aparece na academia com 
um peso na mão. A imagem 
deixou a torcida do Athleti-
co eufórica e com o sonho 
de dias melhores em relação 
ao sistema ofensivo. Inicial-
mente, o contrato de Walter 
vale por três meses. Caso 
ele perca peso e demonstre 
muita dedicação de jogar 
pelo clube, o centroavante 
terá vínculo prolongado.

Athletico 
exalta a 

dedicação 
de Walter 
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Bolsonaro sanciona 
parcialmente lei que 
cria a Nova Embratur

Medida está publicada no Diário 
Oficial da União de hoje (25)

Está publicada 
na edição desta 
segunda-fe i ra 

(25) do Diário Ofi-
cial da União a san-
ção parcial da lei que 
cria a nova Embratur. 
Ao todo, cinco pontos 
do texto aprovado por 
deputados e senadores 
foram vetados, entre 
eles incentivos fiscais 
voltados para o setor 

do turismo. Em sessão 
conjunta do Congres-
so Nacional, que ainda 
não tem data marcada, 
os parlamentares po-
dem acatar ou derrubar 
os vetos.

No veto, o presidente 
Jair Bolsonaro excluiu, 
por exemplo, o trecho 
que zerava, a partir de 
2021, o Imposto de 
Renda (IR) devido por 
empresas aéreas por 
causa de contratos de 

leasing de aeronaves e 
motores. A justificativa 
é que o Congresso não 
indicou estimativa de 
impacto ou fontes de 
compensação dessas 
perdas. Também ficou 
fora da norma o artigo 
que garantia a redução 
para 6%, até 2024, do 
IR sobre valores reme-
tidos ao exterior para 
gastos pessoais de bra-
sileiros em viagens in-
ternacionais.

Entre os trechos ve-
tados por Bolsonaro 
está ainda o que trans-
fere recursos do Fundo 
Nacional da Aviação 
Civil ao Fundo Geral 
de Turismo. O gover-
no argumenta que a 
medida geraria impac-
to econômico negati-
vo para o mercado de 
transporte aéreo.

Também foi vetado 
o trecho que coloca-
ria deputados de co-

missões da Câmara no 
conselho deliberativo 
da Embratur. Para o 
governo, a medida in-
clui membros no con-
selho sem correlação 
com os períodos de 
mandato dos parla-
mentares, dando a eles 
atribuições próprias do 
Poder Executivo.

A Lei 14.002, de 
2020, transforma o 
Instituto Brasileiro de 
Turismo (Embratur) 

em uma agência com 
status de serviço social 
autônomo, a Agência 
Brasileira de Promo-
ção Internacional do 
Turismo. O texto teve 
origem na Medida Pro-
visória 907/2019, apro-
vada pelo Congresso. 
De acordo com a nor-
ma sancionada, a nova 
Embratur tem a missão 
de planejar, formular e 
implementar serviços 
turísticos.

Depósito será realizado entre esta 
segunda-feira e 5 de junho

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) co-
meça hoje (25) a pagar o 
13º de aposentados e pen-
sionistas. O depósito da 
segunda parte desse abono 
anual será realizado entre 
esta segunda-feira e 5 de 
junho, conforme a tabela 
de pagamento de 2020. A 
antecipação do 13º é uma 
das medidas anunciadas 
pelo governo federal para 
o enfrentamento da pande-
mia da covid-19.

Para aqueles que rece-
bem um salário mínimo, 
o depósito da antecipação 
será feito entre os dias 25 
de maio e 5 de junho, de 
acordo com o número final 
do benefício, sem levar em 
conta o dígito verificador. 
Segurados com renda men-
sal acima do piso nacional 
terão seus pagamentos cre-
ditados entre os dias 1º e 5 
de junho.

Segundo o Ministério da 
Economia, em todo o país, 
35,8 milhões de pessoas 
receberão seus benefícios 
de maio. O INSS injetará 
na economia um total de 
R$ 71,5 bilhões. Desse to-
tal de pagamento referente 
a maio, 30,8 milhões de 

beneficiários receberão a 
segunda parcela do 13º, o 
equivalente a R$ 23,8 bi-
lhões.

Por lei, tem direito ao 
13º quem, durante o ano, 
recebeu benefício previ-
denciário de aposentadoria, 
pensão por morte, auxílio-
-doença, auxílio-acidente 
ou auxílio-reclusão. Na hi-
pótese de cessação progra-
mada do benefício, previs-
ta antes de 31 de dezembro 
de 2020, será pago o valor 
proporcional do abono 
anual ao beneficiário. Nes-
ta parcela, vale lembrar, é 
feito o desconto do Impos-
to de Renda (IR).

Aqueles que recebem be-
nefícios assistenciais – Be-
nefício de Prestação Conti-
nuada da Lei Orgânica da 

Assistência Social (BPC/
LOAS) e Renda Mensal 
Vitalícia (RMV) – não têm 
direito ao abono anual.

Como saber qual 
é o dia do pagamento

Para saber o dia do pa-
gamento, é preciso verifi-
car o número do benefício. 
Cada benefício pago pelo 
INSS é composto por uma 
numeração única e segue 
um padrão de 10 dígitos 
no seguinte formato: Nú-
mero do Benefício (NB): 
999.999.999-9

O número a ser observa-
do é o penúltimo algaris-
mo. Além dessa informa-
ção, também é necessário 
observar se o benefício é 
de um salário mínimo ou 
mais.

Sisu oferecerá bolsas de
 estudo de ensino a distância

O Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) 
ofertará, a partir do 
segundo semestre, 
bolsas de estudo para 
cursos de ensino a 
distância (EaD). A 
nova modalidade de 
oferta foi publicada 
em portaria no Diário 
Oficial da União hoje 
(25). O Sisu oferta 
vagas em instituições 
públicas de ensino su-
perior com base nas 
notas do Exame Na-
cional do Ensino Mé-
dio (Enem).

A portaria determi-
na ainda que as ins-
tituições de ensino 
superior devem dis-
ponibilizar um meio 
digital para que o es-
tudante entregue a 
documentação neces-
sária para a matrícula. 
Além disso, as insti-
tuições devem publi-
car na internet a lista 
de espera por curso, 
turno e modalidade de 
concorrência, assim 
como a sistemática 
adotada para convo-
cação dos candidatos.

Adesão
O Ministério da 

Educação (MEC) já 
divulgou o cronogra-
ma para adesão das 
instituições de educa-
ção superior públicas 
ao processo seletivo 
do segundo semes-
tre do Sisu. O prazo 
de adesão vai de hoje 
(25) até a sexta-feira 
(29), às 23h59. Já o 
prazo de retificação 
do termo de adesão 
tem iníco no dia 1º de 
junho e se encerra 5 
de junho, às 23h59.

As vagas são oferecidas com base 
nas notas do Enem

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO
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Mulher é baleada na cabeça na CDD
mAiS um CASo

 Bianca passo por cirurgia e seue em observação 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Mais uma vítima 
de bala perdi-
da é registra-

da no Rio. Dessa vez, 
uma jovem de 22 anos 
foi atingida na cabeça 
dentro de casa na Cida-
de de Deus, comunidade 
da Zona Oeste do Rio, 
na manhã de ontem. O 
marido de Bianca Re-
gina Oliveira relatou 
que ela estava dormindo 
quando foi ferida. Mo-
radores disseram que a 
vítima foi socorrida em 
uma moto para a Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) da região. 
A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que 
a jovem tem quadro de 
saúde estável.

“Ela tava dormindo, 

nessa hora aí, come-
çou a sair tiroteio. Aí, 
ela levantou da cama 
para pegar o telefone. 
Assim que ela levantou 
da cama, eu falei “mô, 
deita no chão, deita no 
chão”. Assim que eu 
falei, ela foi baleada. 
Ela falou “aqui, mô”, 
quando eu fui ver, era 
um buraco assim nela, 
já saindo sangue. Aí, o 
morador conseguiu so-
correr ela pro UPA. Gra-
ças a Deus, ela tá fora de 
perigo. Ela tava deitada, 
nós ‘tava’ dormindo”, 
conta o marido.

De acordo com infor-
mações, no início da tar-
de Bianca precisou ser 
transferida para o Hos-
pital Municipal Miguel 
Couto, para uma nova 
avaliação pela neuroci-
rurgia. No momento em 

que Bianca foi baleada, 
havia uma operação da 
Polícia Militar na loca-
lidade conhecida como 
Brejo. 

Bandidos teriam 
atacado PMs 

A Secretaria de Es-
tado de Polícia Militar 
informou que agentes 
do 18º BPM (Jacarepa-
guá) e do Comando de 
Policiamento Ambiental 
(CPAm) foram aciona-
dos para auxiliar uma 
ação do Instituto Estadu-
al do Ambiente (INEA) 
em um centro de treina-
mento próximo à comu-
nidade Cidade de Deus.

Ainda segundo a cor-
poração, durante o des-
locamento das equipes, 
foram ouvidos disparos 
de arma de fogo no in-
terior da comunidade. 

Jovem estava dormindo quando foi atingida. Ela foi socorrida 
na UPA da região e tem quadro de saúde estável

tErCEIro CASo DE MorADor BAlEADo EM uMA SEMANA 
 Em uma semana, 

este é o terceiro caso 
em que moradores são 
baleados em comuni-
dades do Rio. No dia 
18 de maio, João Pe-
dro, de 14 anos, foi 
morto a tiro no Com-
plexo do Salgueiro, 
em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana 

do Rio, durante uma 
ação da Polícia Fede-
ral.

Na última quinta-
-feira, Rodrigo Cer-
queira, 19, também 
morreu após ser atin-
gido no Morro da Pro-
vidência, no Centro do 
Rio. Segundo a Polí-
cia Militar, os agentes 

da UPP realizavam um 
patrulhamento na Rua 
Rivadávia Corrêa, no 
Santo Cristo, quando 
foram atacados a tiros 
e revidaram.

Operações somen-
te em casos de ex-

trema urgência, diz 
MPF 

O Ministério Públi-
co Federal pediu que 
a Polícia Federal só 
realize operações de 
cumprimento de man-
dado judicial em casos 
de “extrema urgência” 
durante o período de 
pandemia do novo 
coronavírus. O pedi-
do feito ontem ocorre 

uma semana depois da 
morte de João Pedro 
Mattos Pinto, de 14 
anos, após ser baleado 
em operação das po-
lícias Civil e Federal 
em São Gonçalo, na 
Região Metropolita-
na.

A Câmara de Con-
trole Externo da Ati-

vidade Policial e Sis-
tema Prisional do 
MPF, responsável 
pelo pedido, afirmou, 
no documento envia-
do à PF, que a medida 
visa evitar que outras 
operações tenham o 
mesmo “desfecho trá-
gico como o ocorrido 
recentemente”.

De acordo com os mi-
litares, as equipes não 
revidaram e a ação que 
seria feita foi cancelada. 
Ainda de acordo com a 
corporação, não hou-

ve acionamento da PM 
para socorrer possíveis 
vítimas dos disparos.

A Secretaria de Estado 
de Vitimados (SEVIT) 
informou que acompa-

nha a situação de Bianca 
Oliveira e que uma equi-
pe da SEVIT conversou 
com a família da vítima 
para oferecer auxílio so-
cial e psicológico.

A Prefeitura de Nova 
Iguaçu, em parceria com 
as secretarias munici-
pais de Segurança Pública 
(SEMSEG) e Transporte, 
Trânsito e Mobilidade Ur-
bana (SEMTMU), iniciou, 
nesta segunda-feira (25), 
o Programa Iguaçu Mais 
Seguro. Um ônibus de mo-
nitoramento, estacionado 
na Praça Rui Barbosa, está 
auxiliando no patrulha-
mento ostensivo do centro 
do município, como no 
Calçadão, e em diversas 
outras regiões da cidade. 
Com tecnologia avançada, 
o veículo, que funcionará 
diariamente entre 8h30 às 
20h, conta com sete câme-
ras e três estações de traba-
lho. O monitoramento será 
feito por dois agentes de 
Ordem Pública, policiais 
do programa “Segurança 
Presente” e do 20° BPM 
(Mesquita). Futuramente, 
esse monitoramento será 
de 24 horas.

O ônibus, que também 
vai ajudar a garantir o cum-
primento dos protocolos 

de combate à Covid-19, 
está integrado ao Centro 
de Operações de Nova 
Iguaçu (CONIG). As suas 
52 câmeras, que são uti-
lizadas pela Secretaria de 
Transporte para o controle 
de trânsito da cidade, vão 
auxiliar nas ações de segu-
rança pública.

 O Programa Iguaçu 
Mais Seguro foi dividido 
em três fases. A primeira 
foi a entrega do ônibus de 
monitoramento, a segunda 
com o lançamento do apli-
cativo Semseg Digital, para 
desburocratizar os serviços 
oferecidos pela secretaria 
de segurança, e a última 
fase, que prevê a criação 
de um “cinturão eletrôni-
co”, utilizando câmeras de 
segurança da iniciativa pri-
vada.

 “Esse programa vai aju-
dar a inibir pequenos de-
litos, principalmente nos 
dias em que as pessoas 
fazem retiradas do auxílio 
emergencial nos bancos”, 
afirma o secretário de Se-
gurança Pública, Igor Por-

to. “Estamos com um cin-
turão de monitoramento 
para facilitar a atuação da 
Polícia Militar e da nos-
sa secretaria. No primeiro 
semestre do próximo ano, 
queremos ter pelo menos 
500 câmeras monitorando 
a cidade. Atualmente, além 
do Centro, temos câmeras 
na Posse, Marco II e Ce-
râmica. Com a iniciativa 
privada podemos aumentar 
esse número para outros 
bairros, como Cabuçu e 
Austin. As delegacias lo-
cais também teriam acesso 
a estas imagens”.

 As câmeras do ônibus 
se juntam às do CONIG, 
que giram em 360 graus, 
gravam e filmam, e estão 
instaladas em pontos estra-
tégicos, principalmente nas 
entradas e saídas de Nova 
Iguaçu. Todas as imagens 
são em tempo real e são in-
terconectadas para visuali-
zação e monitoramento na 
Sala de Controle, através 
de um telão composto por 
14 telas de 55 polegadas 
cada.

prefeitura inicia programa ‘Iguaçu Mais Seguro’ Acusado de ter matar idosa sem entrega 
O mandado de prisão 

contra o principal sus-
peito de assassinar Ar-
lete Ferreira Massi, de 
74 anos, foi cumprido 
neste final de semana 
por agentes da 105ª DP, 
em Petrópolis, Região 
Serrana do Rio. O cri-
me aconteceu no último 
dia 17, na comunidade 
do Alemão. Após a di-
vulgação das imagens 
deCláudio Noronha, 48, 
pelo Portal dos Procura-
dos do Disque Denúncia, 
e do cartaz na mídia, ele 
se apresentou à delegada 
titular da 105ª DP, Drª 
Juliana Ziehe, com um 
advogado.

Após trabalho em 
conjunto, distrital e pe-
rícia técnico-científica, 
agentes descobriram que 
Claudio era o responsá-
vel pela morte da idosa. 

A vítima morava sozi-
nha e foi morta dentro da 
própria casa, com golpes 
de utensílios como uma 
enxada e uma panela de 
pressão. Ao longo das in-
vestigações, com a análise 
de provas recolhidas pela 
perícia e delegacia, foi 
possível identificar o sus-
peito como sendo o pre-
sidente da associação de 
moradores da região.

Segundo as investi-
gações, a motivação do 

crime foi um desentendi-
mento entre o suspeito e a 
idosa sobre o local de des-
pejo do lixo dela, cuja casa 
fazia limite com o imóvel 
da associação. Contra ele 
havia um mandado de pri-
são, expedido pela 1ª Vara 
Criminal de Petrópolis 
pelo crime de Homicídio 
Simples. Após prestar de-
poimento, ele foi encami-
nhado ao presídio, onde já 
se encontra à disposição 
da Justiça.

Após prestar depoimento, assassino foi encaminhado a um presídio

REPRODUçãO 

Comparsa de Beira-Mar teria ordenado 
morte mesmo atrás das grades 

Marcos José Monteiro 
Carneiro, conhecido como 
Coroa ou Periquito, teria, 
segundo investigações da 
Polícia Civil, ordenado 
um homicídio ocorrido em 
Petrópolis, na Região Ser-
rana do Rio, no mês pas-
sado. Ele é um dos prin-

cipais comparsas de Luiz 
Fernando da Costa, o Fer-
nandinho Beira-Mar, e deu 
a ordem mesmo preso na 
Penitenciária Gabriel Fer-
reira Castilho, conhecida 
como Bangu 3, no Com-
plexo de Gericinó, Zona 
Oeste do Rio. 

Ele e outros dois com-
parsas foram indiciados 
pela 106ª DP (Itaipava) 
pelos crimes de homicídio 
duplamente qualificado e 
associação criminosa.

As investigações apon-
ta  que Periquito ordenou 
a morte de Nathan Gama 

Vieira de sua cela em Ban-
gu 3 motivado pelo fato de 
a vítima estar vendendo 
drogas no bairro Castelo 
São Manoel, em Petrópo-
lis, sem a permissão dele. 
Nathan foi morto a tiros na 
noite de 28 de abril. 

De acordo com relatos 
de testemunhas, Nathan 
havia deixado a cadeia re-
centemente e tinha voltado 
a vender drogas na área 
dominada por Periquito. 
Nathan já havia sido avi-
sado de que deveria parar 
de atuar no bairro, mas não 
acatou a ordem.

Corpos achados em 
Jaconé e Nova Iguaçu 

Dois corpos foram en-
contrados ontem em dois 
municípíos do RJ. Por 
volta das 7h, o cadáver 
de um homem de apro-
ximadamente 50 anos 
foi achado em Jaconé, 
na Região dos Lagos. De 
acordo com as primeiras 
informações, vítima, ain-
da não identificada, esta-
va jogada em um ‘valão’ 

próximo ao local conhe-
cido como ‘Muvuca’, na 
Rua 22.

E em Nova Iguaçu, 
outro corpo, também não 
identificado, foi encon-
trado no bairro Danon. 
Segundo relatos, o ca-
dáver estava em um ter-
reno baldio na Rua Luci 
Danon. A causa da morte 
ainda é desconhecida.
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Duque de Caxias e São gonçalo reabrem 
comércio com normas de higienização

Os comerciantes deverão exigir dos clientes o uso de máscara e 
fornecer os equipamentos aos funcionários e disponibilizar álcool em gel

Começou a valer on-
tem em Duque de 
Caxias, na Baixada 

Fluminense, o novo protoco-
lo de circulação de pessoas. 
O decreto da prefeitura pu-
blicado no sábado (23) per-
mite o retorno de atividades 
comerciais, desde que sigam 
as normas de higienização 
contra o novo coronavírus.

Os comerciantes deverão 
exigir dos clientes o uso de 
máscara e fornecer os equi-
pamentos aos funcionários, 
disponibilizar álcool em gel e 
limitar o atendimento a 30% 
da capacidade. As empresas 
de ônibus devem manter a 
circulação de 50% da frota 
e as academias de ginástica 
devem higienizar os equipa-
mentos a cada uso. As aulas 
permanecem suspensas até o 
dia 15 de junho.

Segundo a prefeitura, as 
medidas são possíveis gra-
ças ao aumento do número 
de leitos na cidade e a di-
minuição na procura por 
atendimento de pessoas com 
sintomas da covid-19. As 
primeiras medidas preventi-

vas no município foram fei-
tas no dia 16 de março e o 
primeiro caso da doença no 
município foi registrado no 
dia 23 de março.

Duque de Caxias registra-
va ontem (24) 1.184 casos 
confirmados de covid-19 e 
182 óbitos, segundo os da-
dos da Secretaria de Estado 
de Saúde. É o segundo mu-
nicípio do estado com mais 
óbitos, depois da capital.

São Gonçalo
Em São Gonçalo, na re-

gião metropolitana, os crité-
rios para reabertura do co-
mércio valem até a próxima 
semana e se houver aglome-
rações os estabelecimentos 
podem ser autuados.

Na cidade, os bares, res-
taurantes, lanchonetes e si-
milares funcionarão deverão 
funcionar com lotação redu-
zida a 30%. As academias 
de ginástica permanecem 
fechadas, assim como shop-
pings e centros comerciais. 
No transporte coletivo, a 
frota e a lotação dos veícu-
los devem ser mantidas em 
50%.

As aulas estão suspensas 
até o dia 19 de junho.

Campos dos 
Goytacazes

A prefeitura de Campos 
dos Goytacazes, no norte flu-
minense, prorrogou medidas 
de bloqueio até o dia 1° de 
junho, ao mesmo tempo que 
flexibiliza algumas regras de 
circulação de pessoas. O de-
creto foi publicado no sába-
do (23) e as medidas come-
çaram a valer ontem.

Continua proibido o livre 
trânsito em vias públicas, 
permitido apenas para a for-
ça de trabalho de serviços 
essenciais e a ida a serviços 
de saúde, farmácias, super-
mercados e outros estabele-
cimentos que comercializem 
alimentos. Foi autorizado 
o funcionamento de todos 
os serviços de saúde, como 
hospitais, clínicas, laborató-
rios, clínicas de medicina do 
trabalho e distribuidores de 
produtos. Bares, restauran-
tes e lanchonetes só podem 
funcionar no sistema de en-
tregas.

Podem funcionar no sis-
tema de atendimento na por-
ta, o chamado take away, as 
lojas de material de cons-
trução, autopeças, bicicleta, 

artigos de embalagens e de 
tecidos e artigos de armari-
nho, este último apenas para 
demandas relacionadas à 
saúde.

Segundo a prefeitura, o lo-
ckdown imposto na semana 
passada diminuiu em 75% a 
circulação de pessoas na re-
gião central do município.

Continuam suspensos a 
circulação de táxis e trans-
porte por aplicativo, qual-
quer evento com a presença 
de público, o funcionamento 
de clubes, academias de gi-
nástica e qualquer atividade 

esportivas coletiva, a abertu-
ra de parques, jardins, teatros 
e museus, a realização de ati-
vidades físicas nas vias pú-
blicas e a utilização de áreas 
comuns de condomínios.

Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, a pre-

feitura decidiu manter os 
bloqueios nos centros co-
merciais de 13 bairros da 
cidade para o acesso a veí-
culos. Ontem (24), em uma 
reunião com dirigentes de al-
guns clubes do Rio de Janei-
ro, decidiu-se que os treinos 

coletivos dos times de fute-
bol devem voltar em junho.

Com a permissão, será 
adotado um protocolo de se-
gurança para que, nesta fase 
inicial, os clubes permane-
çam apenas com fisiotera-
pia, reabilitação muscular 
dos atletas, fisioterapia com 
bola, desde que levando 
sempre em consideração o 
protocolo de segurança con-
tra a expansão do contágio 
da doença. Só em junho, será 
permitido o treino coletivo 
(em campo).

Fonte: Agência Brasil

 A taxa de inadimplência 
nas instituições privadas 
de ensino superior ficou 
em 26,3% em abril, um 
crescimento de 72,4% na 
comparação com o mesmo 
mês de 2019, quando fe-
chou em 15,3%. Os dados 
constam da pesquisa de 
inadimplência divulgada 
ontem pelo Sindicato das 
Instituições de Ensino Su-
perior Privado (Semesp) e 
já registram o impacto eco-
nômico da pandemia do 
novo coronavírus no setor.

As faculdades particu-
lares são responsáveis por 
75% do total de matrículas 
no ensino superior no país. 
Em 2018, foram registra-
das 8,4 milhões de matrí-
culas nessa etapa.

O levantamento, feito 
com base em uma amostra 
de 146 instituições brasi-
leiras, ouviu estabeleci-
mentos de pequeno e mé-
dio porte (com menos de 7 
mil estudantes) e de grande 
porte (com mais de 7 mil).

“As instituições de ensi-
no superior de grande por-
te registraram a taxa mais 
alta de inadimplência. Em 
abril de 2020, o percentual 
ficou em 29,5%, enquan-
to que as instituições de 
pequeno ou médio porte 
atingiram 25,2% no mes-
mo período”, revela a pes-
quisa.

O estudo também mediu 

a taxa de evasão, que mede 
o percentual de alunos que 
desistiram do curso ou tran-
caram a matrícula no mês 
de abril. Segundo o levan-
tamento, a taxa aumentou 
32,5% entre os anos 2019 
e 2020. Em abril de 2019, a 
taxa ficou em 2,1%, contra 
2,8%, em 2020.

O crescimento das desis-
tências foi puxado princi-
palmente pela desistência 
dos alunos matriculados 
em cursos presenciais, que 
registraram aumentou de 
47%. De acordo com o le-
vantamento, a evasão no 
ensino superior presencial, 
em abril, foi de 2,9%, con-
tra 1,9%, no mesmo mês 
do ano passado.

Já no ensino a distância, 

a taxa de evasão manteve-
-se estável, registrando 
1,1% em abril de 202, o 
mesmo percentual de abril 
do ano passado.

O diretor executivo do 
Semesp, Rodrigo Cape-
latto, disse que a pesqui-
sa apurou a inadimplên-
cia de 30 dias, mas que o 
Semesp trabalha com um 
período de 90 dias para 
medir esse indicador. “Foi 
o que foi possível regis-
trar, até o momento, com 
os efeitos desse período 
de pandemia”, afirmou 
Capelatto.

Ele disse que a inadim-
plência média fica torno 
de 10% e que a crise pode 
levar a um salto, passando 
para 15%. “Temos uma 

situação, que é essa taxa 
de inadimplência que vai 
diminuindo ao longo do 
ano. Essa [taxa registrada 
em abril] é uma taxa de 30 
dias. Hoje a inadimplên-
cia média está em torno de 
9,3%, e acreditamos que 
ela vai crescer para uns 
15%, quando for medi-
da a inadimplência em 90 
dias.”

Capelatto destacou que 
muitas faculdades têm ace-
nado com a concessão de 
descontos para os inadim-
plentes e criticou as ini-
ciativas de projeto de lei, 
apresentadas em diferentes 
estados, que estabelecem 
uma redução de cerca de 
30% no valor das mensali-
dades.

Inadimplência cresce 72,4% em 
instituições privadas de ensino superior

ElzA FIuzA/AgêNCIA BrASIl

Banco do Brasil e Emater-rio 
beneficiam produtores rurais
Apoiada pela Secre-

taria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (SEAPA), a 
Emater-Rio firmou uma 
parceria com a Fundação 
Banco do Brasil (FBB) 
para a distribuição de ces-
tas básicas para famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social causada pela 
pandemia do coronavírus. 
Com a assistência técnica 
da Emater-Rio, a FBB vai 

comprar os produtos de 
agricultores familiares de 
Nova Friburgo, Teresó-
polis, Sumidouro e Car-
mo para fazerem parte de 
uma cesta com alimentos 
não perecíveis e da agri-
cultura familiar, ajudando 
o produtor a ter mais uma 
forma de escoar a produ-
ção e levando alimento de 
qualidade para quem está 
sem condições de garantir 
a renda familiar.

A Caixa Econômica Fe-
deral pagou R$ 65,5 bilhões 
de auxílio emergencial, so-
madas as primeiras e se-
gunda parcelas, informou 
nesta segunda-feira (25) o 
presidente do banco, Pe-
dro Guimarães. No total, 
55,9 milhões de pessoas 
receberam alguma parce-
la do benefício desde que 
o programa foi criado em 
abril, para ajudar as pes-
soas a enrentar os impac-
tos da crise causada pela 
covid-19.  Considerando 
apenas a segunda parcela, 
que começou a ser paga há 
uma semana, 37,5 milhões 
de brasileiros receberam R$ 
26 bilhões. O auxílio emer-
gencial é de R$ 600 (R$ 1,2 
mil para mães solteiras), 
por parcela. Do total pago 
até agora, R$ 24,3 bilhões 
foram para beneficiários do 

Bolsa Família, R$ 13,9 bi-
lhões para aqueles inscritos 
no Cadastro Único para os 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
e R$ 27,3 bilhões para tra-
balhadores informais que 
se cadastraram pelo site 
auxilio.caixa.gov.br ou pelo 
aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial. Os cadastros 
processados para pedir o 
benefício chegaram a 101,2 
milhões. Desse total, 59 mi-
lhões foram considerados 
elegíveis e 42,2 milhões 
inelegíveis. Cerca de 9,7 
milhões de pessoas ainda 
aguardam para saber se te-
rão o benefício: 4,9 milhões 
de cadastros estão em análi-
se e outros 4,8 milhões em 
reanálise, quando o cadas-
tro foi considerado incon-
sistente e a Caixa permitiu 
a correção de informações. 

Caixa pagou bilhões 
em auxílio emergencial
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Ações aconteceram no fim de semana com equipes de dia e plantões noturnos

A Prefeitura de Volta 
Redonda intensifi-
cou as fiscalizações 

e ações de orientação das 
atividades econômicas e 
sociais na cidade durante 
o final de semana. A força-
-tarefa atuou neste sábado e 
domingo, dias 23 e 24, com 
equipes nas ruas de dia e 
plantões noturnos, garantin-
do o cumprimento das medi-
das restritivas estabelecidas 
pelos decretos municipais 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus. Foram cerca de 
50 denúncias em mais de 20 
bairros.

O prefeito Samuca Silva 
comentou a importância da 
população se conscientizar 
e entender as razões que 
levaram ao fechamento do 

comércio novamente. “Nós 
conseguimos na justiça o di-
reito a flexibilização através 
de metas que acompanham 
o avanço do vírus e a capa-
cidade de atendimento. Pre-
cisamos nos unir contra essa 
pandemia. Só saia de casa 
em caso de necessidade. E 
o grupo de risco deve per-
manecer em casa”, afirmou 
o prefeito.

Ao longo do fim de se-
mana, a força-tarefa passou 
pelos bairros Centro, Jardim 
Amália, Jardim Tiradentes, 
São João, Siderópolis, Casa 
de Pedra, São Geraldo, Ater-
rado, Retiro, Vila Santa Ce-
cília, Vila Americana, Ponte 
Alta, Jardim Vila Rica, Ses-
senta, São Luiz, Vila Mury, 
São Lucas, Santo Agosti-
nho, entre outros.

O descumprimento dos 
decretos, das normas sani-

tárias ou de funcionamento, 
pode acarretar em aplicação 
de penalidades previstas em 
lei, como multa, interdição 
do estabelecimento, cassa-
ção de alvará, fechamento 

do estabelecimento, embar-
go, apreensão de bens, entre 
outras sanções.

Foi o caso de estabeleci-
mentos nos bairros Jardim 
Belvedere, Vila Americana, 

São Luiz e Aterrado que fo-
ram autuados ou receberam 
autos de infração. No Ater-
rado um estabelecimento foi 
autuado e teve alvará apre-
endido.

O comércio permane-
ce fechado até a próxi-
ma quarta-feira, dia 27, e 
apenas alguns segmentos 
estão autorizados a fun-
cionar até essa data. São 
eles: supermercados, hor-
tifruti, drogarias, óticas, 
material de construção, 
clínicas e consultórios, 
laboratórios, agropecuá-
ria (venda de ração e co-
mida de animais) e pada-
rias. Bares, restaurantes 
e lanchonetes, somente 
delivery ou drive thru e 
os demais comércio po-
dem funcionar apenas no 
modo delivery.

Para denunciar e ajudar 
no trabalho dos fiscais, 
bastar ligar para a CAU, 
no telefone 156, ou usar 
o aplicativo FiscalizaVR, 
que tem versões disponí-
veis para Android e IOS.

voltA redondA

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Força-tarefa atendeu denúncias 
em mais de vinte bairros da cidade

Ações de fiscalização foram intensificadas no sábado e domingo

DIvulgAção / pMvr

‘Semana do Brincar’ tem 
programação no isolamento social

reSende

Apesar da pandemia 
do coronavírus, impossi-
bilitando as crianças de 
irem à escola, a Prefei-
tura de Resende, através 
da Secretaria Municipal 
de Educação, promove 
a ‘Semana do Brincar – 
Brinca em Casa’. O pro-
jeto acontecerá de forma 
diferenciada, mas com a 
possibilidade de partici-
pação de todas as crian-
ças do município, não 
apenas da rede pública. A 
‘Semana do Brincar’ co-
meçou ontem (25), até a 
sexta-feira, dia 29.   

As atividades e brin-
cadeiras lúdicas serão 
realizadas de forma onli-
ne, através de vídeos que 

serão postados nas redes 
sociais como Facebook, 
Instagram e Whatsapp, 
além da Plataforma da 
Secretaria Municipal de 
Educação. Além disso, 
uma live será feita para 
estimular a campanha do 
incentivo à atividade físi-
ca.  

Os vídeos da ‘Semana 
do Brincar’ preparados 
pelos professores da rede 
municipal serão posta-
dos no período da manhã 
ao longo da semana. Na 
segunda-feira a atividade 
será ‘Adoleta’; no dia se-
guinte, as crianças pode-
rão se divertir com a brin-
cadeira ‘Pedra, Papel e 
Tesoura’; na quarta-feira 

estão previstas duas lives 
para o Dia do Desafio; na 
quinta-feira será a vez do 
jogo ‘As Cinco Marias’; 
e no último dia da Sema-
na do Brincar haverá a 
‘Amarelinha’.  

Outra proposta pre-
vista para a Semana do 
Brincar é a criação de en-
quetes nas redes sociais, 
para mobilizar a comuni-
dade quanto à importân-
cia do brincar em família 
e suas relações com as 
brincadeiras.  

Durante este tempo 
de isolamento social, as 
crianças acabam sendo 
prejudicadas no desen-
volvimento. Pensando 
nisso, a Prefeitura pro-
move este projeto para 
que as crianças tenham 
desenvolvimento saudá-
vel, com atividades lúdi-
cas.  

“No intuito de fomen-
tar o lúdico na vivência 
das crianças, vamos pro-
por atividades que con-
templam esse universo 
infantil, privilegiando 
os espaços domésticos 
como um espaço de brin-
cadeira, proteção e afeto. 
As atividades foram pen-
sadas para serem feitas 
com a presença dos pais 
e responsáveis”, diz a 
secretária de Educação, 
Rosa Frech.  

Junto com a Semana do 
Brincar, será promovido o 
Dia do Desafio, celebrado 
neste ano na próxima quar-
ta-feira, dia 27. Esta data é 
realizada nas escolas, po-
rém nesta nova realidade, 
ela será celebrada de forma 
virtual pelas lives no Insta-

gram. A data é uma campa-
nha mundial de incentivo à 
prática de atividades físi-
cas e esportivas.  

As duas lives aconte-
cerão na quarta-feira, pe-
los perfis do Instagram 
da Secretaria Municipal 
de Educação e Prefeitura 

de Resende para todas as 
crianças do município. As 
lives serão às 9h e 15h, 
compostas por brincadei-
ras populares com utiliza-
ção de materiais simples 
para facilitar a reprodução 
pelas pessoas que estive-
rem acompanhando.

DIA Do DESAFIo  

   Saae amplia instalação 
de totens com álcool gel na cidade

BArrA mAnSA

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Barra 
Mansa (Saae-BM) insta-
lou, em 11 diferentes pon-
tos do município, totens hi-
giênicos com álcool gel. A 
medida tem como principal 
objetivo estimular as pes-
soas a se manterem cons-
tantemente higienizadas e 
protegidas do novo corona-
vírus (Covid-19). Os reci-
pientes ficam a disposição 
dos munícipes de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 20h 
e sábado das 7 às 14 horas. 

Os locais contemplados 
são: Saae, em Saudade; 
Avenida Domingos Maria-
no; Rua Duque de Caxias, 
do Lazer; Praça da Matriz; 

Praça da Liberdade; pon-
to de ônibus na Beira Rio, 
ponto de ônibus da Rua 
José Marcelino de Camar-
go, todas no Centro; Praça 
das Nações Unidas, Ano 
Bom; e nos Postos de Aten-
dimentos do bairro Vista 
Alegre e da Região Leste. 

De acordo com o diretor 
executivo do Saae-BM, Fa-
nuel Fernando, manter as 
mãos constantemente hi-
gienizadas é uma das prin-
cipais medidas para evitar 
a contaminação do vírus. 
“Sabemos que as mãos são 
uma das principais vias de 
transmissão do vírus e o ál-
cool em gel é prático, higi-
ênico e um dos mais efica-

zes para se prevenir e não 
contaminar outras pessoas. 
Vamos continuar inves-
tindo em ações que visem 
reduzir os casos da doença 
no município”, garantiu o 
diretor.

A dona de casa Maria de 
Fátima Souza, de 47 anos, 
moradora do bairro Vila 
Nova, aprovou a iniciativa. 
“É muito bom poder contar 
com esse serviço. Esquecer 
o álcool gel em casa não é 
mais uma preocupação ou 
despesa em ter que com-
prar outro. Diante desta 
situação tenho só a agrade-
cer ao empenho do poder 
público, pelas boas ações”, 
frisou a senhora.

Ao todo, 11 diferentes pontos já receberam o investimento

DIvulgAção / pMBM

‘Brinca em Casa’ terá atividades lúdicas 
on-line no espaço doméstico

DIvulgAção / pMr

Prefeitura divulga balanço de 
contágios da Covid-19 no 1º trimestre

itAtiAiA

A Prefeitura de Itatiaia 
vem adotando, nestes úl-
timos três meses, medidas 
efetivas de combate ao 
novo coronavírus, algu-
mas delas que resultaram 
em um retorno positivo na 
contenção e controle da 
pandemia.

Ações como as de res-
trições na circulação de 
pessoas e fechamento tem-

porário do comércio local, 
o preparo das equipes de 
saúde, instalação de tenda 
hospitalar para triagem e 
identificação de pacientes 
com sintomas da covid-19 
e a desinfecção de áreas 
públicas foram traduzidas 
em números.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
o Município de Itatiaia 

aplicou o teste SWAB em 
60 pessoas no último tri-
mestre, período em que co-
meçaram a surgir os casos 
da doença. O levantamen-
to realizado pela equipe da 
Vigilância Epidemiológica 
em Saúde aponta que até 
esta sexta-feira, dia 22, fo-
ram confirmados 14 casos 
da doença, com 8 pessoas 
curadas.
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Ao ficar em silêncio, 

você terá a oportunidade 

de se aprofundar em 

valores que deseja inserir 

em sua rotina, contudo 

é importante aceitar as mudanças e 

abandonar o controle. Não despreze 

as regras. As suas reflexões são 

curativas.

O céu fala sobre as 

mudanças que vêm 

acontecendo em família 

e o quanto tudo isso 

impacta a sua forma de 

perceber as coisas e de enxergar as 

possibilidades futuras. Busque curar 

as relações e fortalecer os laços com 

sabedoria.

Áries

O ideal é refletir 

sobre as palavras e 

se comunicar com 

clareza com pessoas da 

sua convivência. Você 

está transformando as suas ideias e os 

seus valores. As informações geram 

profundidade e cura com as pessoas 

que estão envolvidas.

Touro

A escalada é íngreme 

para alcançar 

resultados financeiros. 

É preciso atuar com 

ética e consciência das 

consequências. O céu, porém, lhe traz 

bênçãos e abertura para encontrar um 

sentido verdadeiro para fortalecer a 

vocação e as metas.

Gêmeos

Você transita uma 

jornada profunda, 

em que os valores e o 

campo filosófico estão 

sendo processados. 

Isso gera mudanças na forma de 

se relacionar. Contudo o cenário 

também é curativo e filosófico.

Câncer

Leão

Você terá bons 

resultados quando 

entender que o controle 

deve fluir. Além disso, 

você está passando 

por um processo 

transformador que é ótimo para 

estabilizar as posturas que devem ser 

empregadas em projetos que curarão 

a sua história com uma pessoa.

Virgem

Os valores em 

família estão sendo 

transformados e os 

impactos são visíveis. 

É preciso assumir uma 

postura construtiva e avaliar como é 

possível evitar os excessos. Agora é 

momento de ressignificar a rotina e 

seguir com mais leveza.

Libra

Uma nova filosofia de 

vida traz mudanças 

profundas na forma de 

se relacionar com as 

pessoas do seu convívio. 

Contudo voc~e também está mais 

desprendido e sentindo a necessidade 

de evitar algumas pessoas. O cenário 

lhe proporciona cura e perdão.

Escorpião

O cenário financeiro 

merece atenção. Você 

está sendo levado a 

analisar os recursos 

compartilhados, levando 

em consideração 

documentos e estratégias para obter 

um controle saudável. É importante 

entender que sacrifícios bem 

direcionados geram curas em família.

Sagitário

As experiências 

pelas quais você vem 

passando te levam a 

selecionar o que cabe 

verdadeiramente dentro 

do seu mundo particular, e isso afeta o 

relacionamento. É essencial expressar 

os sentimentos com pessoas especiais e 

curar os ressentimentos.

Capricórnio

As transformações 

pelas quais você vem 

passando em silêncio 

geram uma mudança 

em sua postura na 

vida profissional. A 

rotina deve ser direcionada com ética 

e sabedoria. Os sacrifícios financeiros 

serão recompensados para aqueles que 

compreendem e aceitam o processo.

Aquário

A relação com os 

filhos e os amigos e 

o modo como você 

vem percebendo as 

suas necessidades 

emocionais passam por 

transformações profundas. É um dia 

para promover a cura e alinhar as suas 

percepções com novos valores.

Peixes

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
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 HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO 1498/2020
Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 43, 
VI do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93, ADJUDICO E HO-
MOLOGO, o resultado da presente licitação, na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS n° 009/2020 que objetiva a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MUNICI-
PAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS no processo administra-
tivo 1498/2020, à empresa:
Empresa: ENGEPLAN SOLUÇÕES REFORMAS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
CNPJ: 30.001.625/0001-39
Valor de R$ 331.623,61 (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e 
vinte e três reais e sessenta e um centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 22 de maio de 2020
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

AUTORIZO E RATIFICO
PROCESSO 2222/2020

AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, conforme artigo 
24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PA-
RECER da Controladoria Geral do Município de fl. 74 e parecer da 
Procuradoria Geral do Município as fls. 68 a 70, em favor da Empre-
sa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
inscrito CNPJ sob o n° 04.216.957/0001-20 no valor de R$ 7.200,00 
(sete mil e duzentos reais). Solicito emissão de nota de empenho

Porto Real, 22 de maio de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADVERTÊNCIA
PROCESSO 201/2019

Considerando o não cumprimento das obrigações decorrentes do 
contrato administrativo n° 022/2019, que objetivou a construção da 
ciclovia na Avenida Renato Monteiro, Fase 1, trecho entre o acesso 
da concreteira resitamix até a mina Dom Pedro, na cidade de Porto 
Real, através do processo administrativo n° 201/2019 e observa-
das as justificativas apresentadas pela empresa em questão, assim 
como o respectivo parecer emitido pela Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, fica aplicada à empresa Construtora Brasileira Sustentáveis 
Ltda a sanção de ADVERTÊNCIA, ressaltando-se que a reincidên-
cia em futuras contratações poderão carretar em demais sanções 

previstas nos respectivos editais licitatórios e legislações vigentes. 

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2417/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo com o Art. 
4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI do Estatuto das Lici-
tações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°,II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, na 
modalidade Pregão n° 046/2020 que objetiva a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIO X PA-
NARÔMICO, atendendo a solicitação feita pela Secretaria Municipal 
de Saúde no processo administrativo 2417/2019, à Empresa:
DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICAS 
LTDA
CNPJ: 05.160.925/0001-13
Valor de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais).
Solicito emissão de empenho

Porto Real, 25 de maio de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretaria Municipal de Saúde
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BANCO 66

O
SP

R

ESPONTANEO
EIENC
LONGITUDE

ETNIASNOS
OEAMAIS

ANIMADADO
MRLGOOD

TEORICOE
ALSOHARPA

LT
APAOD

CONSOLID
ADO

ENEOXÇ
ESTEDIVÃ

PATRIMONIO

O gesto
natural e
sincero

Deixa de
pagar

(impostos
devidos)

Grande ex-
tensão en-
tre duas ex-
tremidades

(?)-book:
texto lido

pelo
Kindle

Igor 
Stravinski,
compositor

russo 
Curdos,
judeus e
ciganos
(Sociol.)

"Um Limi-
te Entre

(?)", filme
de 2016

Muham-
mad (?),
pugilista
dos EUA

Nota da
primeira
corda do

violoncelo 

Nutriente
abundante
nos frutos

do mar

Persona-
gem de
"Matrix"
(Cin.)

Do-(?),
técnica de 
automas-

sagem 
Significado

do "P",
na sigla
Iphan

Romance
feminista
de Martha
Medeiros

Deutério
(símbolo)
516, em
romanos

De reputação
estabelecida (fig.)

Punta del (?), 
cidade uruguaia

Também,
em inglês

Litro
(símbolo)

Golpe da
palmada
Ninho, 

em inglês

Instrumen-
to natalino
Pequeno
cavalo

"(?) Viva", programa
de entrevistas 
da TV Cultura

Bom, 
em inglês
Tipo de 

casa suíça

Principal,
em inglês

Percursos

Pesar
Pedido da

pessoa
gulosa

Congrega
35 países

das Améri-
cas (sigla)

Desbra-
vadores

Ator e diretor
brasileiro de "O

Palhaço"
(Cin.)

Mono-
grama de
"Oswaldo" 

Etapa por que passam aqueles
que deixam orfanatos
para viver com uma

nova família
Formiga,
em inglês

Única;
singular

"Cada (?)
com a sua

mania"
(dito)

Agitada
Estudioso
oposto ao

prático

2/in. 3/ant. 4/also — good — main — nest. 6/etnias.

PROBLEMAS DE LÓGICA
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
NS

S

S
S

S
S

S
S

S

Marli

ItemDesconto

Desconto
Nom

e

Patrícia

Sandra

30%

40%

 50%

Calça jeans

Casaco

Sapatos

30%

40%

50%

Marli

Patrícia 

Sandra

Sapatos

Casaco

Calça jeans

30%

50%

40%

NomeItemDesconto

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N S

S

S
S

S
S

S
S

S

Marli

Item Desconto

De
sc
on

to
No

m
e

Patrícia

Sandra

30%

40%

 50%

Ca
lça

 je
an

s

Ca
sa

co

Sa
pa

to
s

30
%

40
%

50
%

Marli

Patrícia 

Sandra

Sapatos

Casaco

Calça jeans

30%

50%

40%

Nome Item Desconto

Em busca de descontos
Patrícia e outras duas mulheres vivem em busca 
de descontos para suas compras. Então, elas não 
poderiam deixar de aproveitar a liquidação deste 
inverno no shopping local. Considerando as dicas, 
descubra o nome de cada mulher, o que comprou na 
liquidação de inverno e o desconto que conseguiu.

1. Sandra comprou 
uma calça jeans.

2. Marli conseguiu 
um desconto de 
30%.

3. Uma das mulheres 
comprou um 
casaco com 
desconto de 50%. 
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BANCO 5

TGAMO
CROCODILO

ANALISAR
NDDENTE
SAMTAI
PACAMO

PORCABB
ARRANCADA

TSERRA
ACLABT
DESATADO

NOTAEROS
RIGOROSA
AMADAER

Empresa
que

entrega
cargas

Atração
havaiana

para o
surfista

Regime
receitado
pelo nutri-
cionista

Interjeição
de entusi-

asmo

Peça para
fixar

parafusos

Abertura
no alto do

vulcão

Partida
súbita e
violenta
(carro)

Aparar o
pelo da
ovelha 

Medida
indicada
na bula

Resul-
tado da

avaliação
escolar

Deus 
do amor

(Mit.)

Muito
cuidadosa;
minuciosa

Julieta, em
relação a
Romeu
(Lit.)

Termina-
ção verbal
da 2a con-
jugação

Tio (?): 
os EUA
Sucede
ao "O"

Divisão
do alho

Cama por-
tátil (pl.)

Está aí
(red.)

Tempero
da canjica

Enjoo;
náusea

Selvagem;
cruel

Demi (?),
atriz (Cin.)

Língua
romana

Concede 

Pedra para
afiar

Ouro, em
inglês
Cálcio

(símbolo)

Catinga
(bras.)

Dígrafo de
"farrapo"

Cadeia de
montanhas 

Tecido
brilhoso

Laborató-
rio (abrev.) 
Narrativa
lendária

Acre 
(sigla)

Desfeito 
(o nó)

Grande
réptil

anfíbio

Nada, na
internet

Examinar
com

atenção 

3/aca. 4/gold. 5/cetim — moore. 7/bárbaro.

CAÇA-PALAVRA

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

32

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

S
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I

E
G

A
S

S
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E
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I
A
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T

O
R

I
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T
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O
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R
O

T
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G
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R
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O
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D
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A
O

F
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A
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A
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P
A

D
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I
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E
D

O
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G
S

I
R

D
S

O
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E
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O
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T
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B
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E
E
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O
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T
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O
C

T
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A
T

E
R

A
I

S
T

C
R

O
S

C
A

C
E

I
A

R
O

A
L

A
T

N
O

R
F

S
N

N
P

R
P

T
Ç

E
M

S
O

R
R

A
C

O
A

S
O

D
A

C
I

T
S

I
F

O
S

 F Y s O r I E G a s s a p r N L E N I a p N
 H O F F D r a I r B a G L F C G T D D T C N
 m O T O r I s T a B N O I r O T a G I r B O
 T C B H C Y T C H L L F B C C B N C B L L D
 a D a F B C D O L F D s a D a T p a D a T I
 C B s T Y r N Ã Y a T B T D D F F Y D N r C
 I H L s D E L s N B r L I L E N C H O Q u E
 D C O E N G s I r r N T D s O L E D O m D T
 E N B G D E E L H I m O a T T N F F L H H D
 N L F u N T N O L C C T T G L a T E r a I s
 T C N r F O s C H a H C H F F D T N F C B r
 E I C a r r O Y T B a a L G C L a T N O r F
 s N N N r p r r r B F p L T a N F B N T G F
 F T C Ç Y T E E H H T m r Y B F s O r r a C
 G O H a T O s O D a C I T s I F O s F G H B

Airbag
Você sabe o que é AIRBAG? Trata-se de um item de SEGURANÇA de auto-
móveis criado para PROTEGER os passageiros em caso de ACIDENTES. Fun-
ciona como uma BOLSA de ar que infla e atenua o IMPACTO quando ocorre 
uma COLISÃO. O airbag para PASSAGEIROS foi lançado em 1987, e, no início, 
aparecia apenas nos modelos de carros mais SOFISTICADOS. Quando ocorre 
uma BATIDA, os SENSORES do airbag detectam o impacto. Imediatamente, 
a bolsa, que é feita com um TECIDO especial, 
é inflada, evitando o CHOQUE do passageiro 
com o PAINEL do veículo. Hoje em dia, exis-
tem MODELOS de airbags LATERAIS para a 
cabeça e para o tórax, além de opções ADAP-
TADAS. No Brasil, desde 2014, é OBRIGATÓ-
RIO que os CARROS novos saiam de FÁBRI-
CA com airbag duplo FRONTAL, sendo um pa-
ra o MOTORISTA e o outro para o ocupante 
do banco da frente. Vale lembrar que, mesmo 
assim, o CINTO de segurança continua sendo 
obrigatório.

ilustração: candi
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Ingredientes

Modo de preparo

CArApEBA 
grElhADA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
Suco de 1 limão/ 
Sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz DE ForNo

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

Em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
Coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
Despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °C durante 
30 minutos ou até 
dourar.

Arroz DE tACACá

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

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 

25 DE MAIO DE 2020. PUBLICADO EM 26/05/2020 – 
CÓD-PMBR 096.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº1412/SEMAD/2020 DE 25 DE MAIO DE 
2020. 
Exonerar, a contar de 25 de maio de 2019, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, FLAVIA DIAS BATINGA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, 
da Secretária Municipal de Saúde.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2020

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 poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje-
tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura 
Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, SI-
TUADA A AVENIDA JOAQUIM DA COSTA LIMA, S/Nº 
- BAIRRO HITERLAND - BELFORD ROXO-RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 25 de Junho de 2020 às 10:00 horas. 
PROCESSO: 52/00071/2020.Maiores informações e 
retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à 
Rua Floripes Rocha, nº 378, 4º Andar, Sala 406 – Cen-
tro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente 
das 09h às 17h, exceto aos sábados, domingos e fe-
riados, 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 SERVIÇOS PÚBLICOS 

TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25.000028/2019.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA UR-
BANA. 
DA CORREÇÃO Onde se lê contrato n°: 001/SEM-
SEP/2019: 
LEIA-SE:
“contrato n°: 001/SEMSEP/2020”.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020.

CHRISTIANO MIRANDA PONTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N°: 
018/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/00128/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E RLC 
BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento referente a AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS”, no período de entrega 17 de 
fevereiro a 13 de março de 2020.
VALOR TOTAL: R$ 283.592,50 (duzentos e oitenta e 
três mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta 
centavos).
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

CASA CIVIL -  CC 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 02.00143/2017, apenso 02.000155.2017.
TERMO: 002.
CONTRATO: 02/00002/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PENTÁGONO 2011 CONSTRUÇÕES 
EIRELLI.
OBJETO: Prorrogação do prazo e rerratificação da pla-
nilha orçamentária para execução da CONSTRUÇÃO 
DE UMA CRECHE (LOTE I) E DE UM POSTO DE 
SAÚDE (LOTE II), NA AVENIDA JOAQUIM DA COSTA 
LIMA, HITERLAND, BELFORD ROXO/RJ.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALORES ACRESCIDOS: CRECHE (LOTE I): R$ 
69.529,56 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e 
nove reais e cinquenta e seis centavos); POSTO DE 
SAÚDE (LOTE II): R$ 31.380,33 (trinta e um mil, tre-
zentos e oitenta reais e trinta e três centavos). 
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020.

MERHI DAYCHOUM 
Secretário Especial de Projetos Especiais

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 47/0060/2019
CONTRATO N°: 007/SEPE-CC/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CMG, REFORMA, COMÉRCIO, SER-
VIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
OBJETO: REFORMA DO CIEP CASEMIRO MEIREL-
LES SITUADO A RUA LAUDELINO COSTA, CENTRO 
DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 106.543,60 (Cento e Seis Mil, Quinhentos 
e Quarenta e Três Reais e Sessenta Centavos).
PRAZO: 120 (cento e vinte dias).
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.019.1013.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE EMPENHO: 632
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 15/05/2020

MERHI DAYCHOUM
SECRETÁRIO ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS 

– SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 02.0000025/2017, 02.00026/2017 e 
02.00027/2017.
TERMO: 002.
CONTRATO: 02/00002/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PILAR 91 CONSTRUÇÕES EIRELI-
-EPP.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATU-
AL REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
OBRA DE UMA CRECHE ESCOLAR, CONSTRUÇÃO 
DE UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, 
ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO FAZENDO PARTE 
DE UM COMPLEXO INSTITUCIONAL E CONSTRU-
ÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE A SEREM IMPLAN-
TADOS NOS LOTES 19, 20, 21 E 22 COM TESTADA 
PARA A ESTRADA CAPIM MELADO E LOTES 6, 7, 8 
E 9 COM TESTADA PARA A RUA URUÁ, NO BAIRRO 
MARINGÁ–BELFORD ROXO/RJ.
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2020.

MERHI DAYCHOUM 
Secretário Especial de Projetos Especiais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS 
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS - SE-

MOCAP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52.000124/2019.
TERMO: 001.

CONTRATO: 001/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: NC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI.
OBJETO: readequação de planilha orçamentária de 
execução do contrato nº 001/SEMOCAP/2020, relativo 
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA REMA-
NESCENTE, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLI-
CLÍNICA DE ITAIPU, NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO/RJ.
VALOR ACRESCIDO: R$ 158.547,66 (cento e cinquen-
ta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e ses-
senta e seis centavos).
]FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020.

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

Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 52.000085/2019.
TERMO: 001.
CONTRATO: 002/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: NC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI.
OBJETO: readequação de planilha orçamentária de 
execução do contrato nº 002/SEMOCAP/2020, relativo 
à EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRA-
ÇA DA VILA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO/RJ.
VALOR ACRESCIDO: R$ 61.216,34 (sessenta e um mil, 
duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).
]FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2020.

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

Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52.000163/2017.
TERMO: 001.
CONTRATO: 005/SEMOCAP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução, relativo 
à EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DA 
ESCOLA MUNICIPAL ADELINA PURCINO NO MUNI-
CÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 07/05/2020.

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

Recursos e Convênios

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.00021/2019
CONTRATO N°: 018/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONCRETO BELFORD ROXO EI-
RELLI
OBJETO: FORNECIMENTO DE CONCRETO USINA-
DO PARA CONFECÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E 
BECOS DE DECLIVE OU ACLIVE ACENTUADOS.
VALOR: R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e 
cinquenta mil reais).
PRAZO: 48 (quarenta e oito) horas.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.2069.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00
NOTA DE EMPENHO:549
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 10/03/2020

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando de suas atribuições 
legais etc.
pORTARiA nº198/2020 R E S O L V E, Conceder ao servidor 
ALESSAnDRO MORAiS GOMES – Matr. nº 34.084, o paga-
mento e 30 (trinta) dias de férias regulamentares referente ao 
período 2019/2020, a partir de 01/06/2020 com retorno em 
30/06/2020. 
pORTARiA nº199/2020 R E S O L V E, Conceder ao servidor 
LuiZ CARLOS SAnTOS – Matr. nº 33.994, o pagamento e 
30 (trinta) dias de férias regulamentares referente ao período 
2018/2019, a partir de 01/06/2020 com retorno em 30/06/2020.
pORTARiA nº200/2020 R E S O L V E, Exonerar a servidora 
CARMEn COSTA DE AZEVEDO DA SiLVA – Matr. nº34.165, 
do cargo: Assistente de Segurança Legislativa, no Departa-
mento de Segurança Legislativa, a partir de 30/04/2020. 
pORTARiA nº201/2020 R E S O L V E, Exonerar o servidor 
ROBERTO LuCiO SAMpAiO FROTA – Matr. nº34.139, do 
cargo: Assessor Parlamentar II - CC2 do Gabinete do Vereador 
FABIO LUIS DA SILVA ROCHA, a partir de 30/04/2020.

 pORTARiA nº202/2020 R E S O L V E, Exonerar o servi-
dor pEDRO AnTOniO BEZERRA DOS SAnTOS – Matr.
nº33.953, do cargo: Assessor Parlamentar II - CC2 do Gabi-
nete do Vereador WILLIAN CESAR DE CASTRO PADELA, a 
partir de 13/05/2020. 
pORTARiA nº203/2020 R E S O L V E, Exonerar a servidora 
CinTiA inOCEnCiA LOpES – Matr. nº34.142, do cargo: As-
sessor Parlamentar I – CC1 do Gabinete do Vereador ROBER-
TO LUCIO ESPOLADOR GUIMARÃES, a partir de 30/04/2020. 
pORTARiA nº204/2020 R E S O L V E, Nomear FERnAnDA 
VALVA COELHO – Matr. nº34.169, no cargo: Assessor Parla-
mentar I – CC1 no Gabinete do Vereador ROBERTO LUCIO 
ESPOLADOR GUIMARÃES, a partir de 01/05/2020.
pORTARiA nº205/2020 R E S O L V E, Nomear CinTiA inO-
CEnCiA LOpES – Matr. nº34.142, no cargo: Assistente Legis-
lativa no Departamento de Segurança Legislativa, a partir de 
01/05/2020. 
pORTARiA nº206/2020 R E S O L V E, Nomear MARiSOL 
LORES FAiLDE– Matr. nº34.170 no cargo: Assessor Parla-
mentar II – CC2 no Gabinete do Vereador FABIO LUIS DA SIL-

VA ROCHA, a partir de 01/05/2020.
pORTARiA nº207/2020 R E S O L V E, Nomear pAOLA Mi-
CHELE SiLVA LEAL DE AnDRADE– Matr. nº34.171 no car-
go: Assessor Parlamentar II – CC2 no Gabinete do Vereador 
ANDRE LUIS REIS AMORIM, a partir de 01/05/2020.

Registre-se, publique-se e Cumpra-se.

CÂMARA MuniCipAL DE iTAGuAÍ, 15 DE MAiO 2020.
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Marcelo Crivella e Rubens Lopes debateram possível volta do futebol para junho

eStAduAl

Ferj e clubes da Série A se
reúnem com prefeito do rio

Crivella elogia o ‘Protocolo Jogo Seguro’ produzido pela entidade

A Federação de 
Futebol do Esta-
do do Rio de Ja-

neiro e os clubes, Ame-
rica, Americano, Bangu, 
Boavista, Cabofriense, 
Madureira, Portuguesa, 
Macaé, Nova Iguaçu, 
Flamengo, Vasco, Volta 
Redonda, Friburguense 
e Resende se reuniram 
com o prefeito da cida-
de, Marcelo Crivella, na 
tarde de domingo (24).

Na reunião, o prefei-
to revelou que o Comi-
tê Científico classificou 
como irrepreensível o 
Protocolo Jogo Segu-
ro de retorno aos trei-
namentos, produzido 
pela Ferj e os médicos. 

Houve entendimento de 
que, sob a orientação e 
acompanhamento dos 
clubes, os jogadores es-
tão mais bem cuidados e 
em maior segurança.

Com previsão de volta 
do futebol possivelmen-
te para meado de junho, 
mas sem público, os 
clubes devem progredir, 
passo a passo, com fase 
de avaliação clínica, tes-
tes físicos, exercícios de 
reabilitação dos efeitos 
da inatividade muscular 
e atividades de recupe-
ração da capacidade la-
borativa.

Conforme combina-
do, novas reuniões de-
verão ocorrer para troca 
de informações, reava-
liação e ajustes de dire-
trizes.

DIvulgAção


