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Megaoperação sacudiu con-
junto de favelas da Zona Norte 
e derrubou suspeitos de envol-
vimento com facção crimino-
sa. Um dos mortos  na ação é 
chefe do tráfico do Morro da 
Providência. Léo Marrinha es-
tava escondido na comunidade 
com seguranças.

7

dez mortos no Alemão

Cloroquina derruba ministro
Nelson teich pede demissão do cargo

Após divergências com 
o presidente Jair Bolso-
naro com relação ao uso 
do medicamento que tem 
sido usado em alguns pa-
íses para combater a Co-
vid-19, ministro da Saúde 
deixa a pasta.
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Jornalista é executado 
na região dos Lagos

policial ataca agentes 
da dHBf na Baixada
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Bandido é baleado em 
troca de tiros em B. roxo

7

político ‘feião’ 
aprontou 

na Baixada e 
vazou com 

muito no bolso

esportes
Clubes 

podem ser 
condenados a 
pagar seguro 

de vida, diz 
advogado

5

Que saudade do Cabral!
3

Suspeitas de irregularidades pesam no governo do rJ

Polícias Civil e Militar sufocam tráfico no complexo

divuLgAção
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Quem recebe o abraço especial 

da Resenha Cultural deste sábado 
(16) é o cantor e compositor, Durval 
Borges, do Rio. Sempre ligado neste 
espaço, Durval é um dos instrumentistas que mais tem pro-
duzido lives no Facebook. “Eu e meu cavaco somos parcei-
ros nesta tentativa de amenizar o isolamento na pandemia”, 
costuma dizer. Sucesso, Durval! Aquele Abraço, Fera!!! 

Resenha Cultural
Hora

Nos anos 1970, 
o teatro amador em 
Nova Iguaçu fervia e 
transbordava a toda 
hora. De repente, lá 
estávamos nós em 
cima do palco do Ar-
cádia fazendo graça 
pro povo rir, nas ex-
cursões mambembes 
ou ainda atendendo 
convites das comuni-
dades para levar arte 
e cultura aos eventos 
diversos. Numa noite 
de sábado, o come-
diante Silvio Rizo ba-
teu palmas no portão, 
acompanhado pelos 
demais da nossa trupe 
de atores periféricos. 
“Recebemos convite 
para uma festa junina 
no bairro Bandeiran-
tes. Vamos lá!”. Nem 
é preciso dizer que o 
‘casamento na roça’ e 
os esquetes arrebenta-
ram, né? 

(Jota Carvalho)

Lembranças
e momentos

Não se pode esquecer 
de figuras esquisitas que 
passaram por algumas ci-
dades da Baixada e causa-
ram prejuízos. Aquele co-

nhecido nos bastidores por 
‘Feião’ não deu mole. Fez 
a vida às custas do povo e 
depois mandou uma ‘bela 
banana’ aos eleitores. 

‘feião’ mandou banana pra todo mundo

A cara de santo feio 
fez do sujeito uma figu-
ra, até certo ponto, ama-
da por onde andou. Pro-
meteu mundos e fundos, 
porém pouco fez. Foi um 
paraquedista que caiu na 
área usado no esquema 
de poder que se espe-
cializou em conjugar o 

verbo ‘afundar’ sempre 
na primeira pessoa: eu 
afundo, nós afundamos 
e depois metemos o pé, 
carregando o saco de R$ 
nas costas. Quem acre-
ditou nele, nem pintado 
quer vê-lo novamente. 
‘Feião’ nunca mais! Que 
fique bem longe! Afff!  

excomungado pelos ex-apoiadores

o SoMBrA
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Atendendo chamado 
de seu guru político foi 
para esferas mais altas, 
levando colado no rabo, 
o rosário de pepinos 
plantados na cidade que 
comandou. O cara, dono 

de boa conversa, levou a 
turma no bico e aprontou. 
Hoje, está sob as asas do 
guru, protegido, por en-
quanto, mas poderá ir pra 
gaiola quando menos es-
perar.

Se bobear, entra na gaiola

ReveRência Musical

“Hoje começo a série 
de vídeos em home-
nagem aos amigos”. 

Assim, a cantora e com-
positora, Juçara Freire, 
comunicou sua nova ati-
tude virtual no Facebook. 
“A cada semana irei pos-
tar um ou mais vídeos de 

amigos diferentes”, acres-
centou a moradora de Bel-
ford Roxo, que já gravou 
dois CDs e um EP, obras 
abraçadas pelo seu públi-
co.

Juçara escolheu Márcio 
Bragança, músico, cantor 
e compositor, para iniciar 
sua série. “É um dos me-
lhores músicos do Rio de 
Janeiro”, elogiou, antes 

de cantar a música “Gra-
des do Tempo”, inserida 
no CD “Odisséia”. “Meu 
amigo, é uma honra falar 
de você e do teu trabalho. 
Sou fã e tenho orgulho de 
ser sua amiga. Te desejo 
sucesso na sua caminha-
da”, reforçou a cantora 
nos elogios ao colega de 
profissão.

Quem quiser conferir o 

talento de ambos, existem 
lives nas redes sociais. 
Jussara Freire prova com 
sua postura, o espírito ar-
tístico que deve reinar na 
classe, principalmente en-
tre os independentes cria-
dores de obras autorais. 
Pelo talento e posiciona-
mentos Jussara Freire con-
quista admiradores a cada 
dia.    

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Atitude da cantora e compositora foi aplaudida pelos seguidores
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reprodução do fACeBook

o reinventar da

Em tempos de pande-
mia, a cultura foi um dos 
setores mais prejudica-
dos e, na Baixada Flu-
minense, que já é uma 
região deficitária neste 
setor, não é diferente. A 
Villelarte Produções, es-
cola de artes cênicas de 

Nova Iguaçu, que antes 
do isolamento social, es-
tava com as aulas acon-
tecendo e em temporada 
com seus espetáculos, 
tem se reinventado nes-
te período. As turmas de 
canto e teatro recebem 
aulas on-line, além de 

lives semanais em suas 
redes sociais, com lei-
turas de textos teatrais e 
um programa fictício de 
entrevistas, através de 
personagens criados pe-
los alunos da escola.

Felipe Villela (foto), 
diretor geral da Villelar-

te e também professor de 
redação do Instituto Me-
nino Jesus em Comen-
dador Soares, afirma que 
o trabalho não parou e, 
assim como todos, busca 
novas linguagens e for-
mas para passar por este 
período. “Vale ressaltar 

que a Cia. Villelarte está 
com dois espetáculos 
aprovados em festivais 
de teatro para o segun-
do semestre deste ano: 
um infantil em Ubá-MG 
e outro no Tijuca Tênis 
Clube, no Rio de Janei-
ro”, informa. 

Juçara freire homenageia 
colegas no facebook

Toda semana um nome diferente será lembrado

villelarte 

produçõesVillelarte 

Produções

Parece que o rapaz feio 
ganhou seguidores. O que 
aparece de gente se apro-
veitando do poder para 
‘meter a mão’ não está no 
gibi. Nessa ocasião de do-
ença braba rondando todos, 

ainda tem desumanos des-
viando grana de socorro 
dos doentes na maior cara 
de pau. “Um dia, os imita-
dores do Feião serão enqua-
drados, com certeza”, disse 
o agente Cão Misterioso.

fez escola até hoje
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abRe teu olho, wilson!

rJ tem mais de 2,4 mil 
mortes por Covid-19

A Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Ja-
neiro informou, ontem, 
que há 19.987 casos 
confirmados e 2.438 óbi-
tos por coronavírus no 
RJ. Há ainda 953 óbitos 
em investigação e 190 
foram descartados. Até 
ontem, entre os casos 
confirmados, 14.818 pa-
cientes se recuperaram 

da doença. Nas últimas 
24h, foram 191 mortos. 

Na última semana, a 
capacidade de testagem 
do Laboratório Central 
Noel Nutels (Lacen) e 
laboratórios parceiros 
dobrou, passando de 900 
para 1.800 amostras ana-
lisadas por dia.

As secretarias esta-
duais de Saúde confir-

maram, ontem, no país 
212.198 casos do novo 
coronavírus, com 14.455 
mortes. Treze das vin-
te cidades com maior 
mortalidade estão no 
Amazonas. O balanço 
do Ministério da Saú-
de fivulgado na última 
quinta-feira informava 
13.933 mortos e 202.918 
casos. 

Transportes Flores orienta clientes
 sobre mudanças de itinerário durante 

‘lockdown’ em São João de Meriti
Devido ao ‘lockdo-

wn’ decretado pela 
Prefeitura de São 
João de Meriti, limi-
tando o trânsito de 
pedestres e de veícu-
los em ruas da cida-
de, alguns pontos de 
ônibus de linhas ope-
radas pela Transpor-
tes Flores foram sus-
pensos. Para orientar 
os clientes sobre as 
mudanças no em-
barque e desembar-
que, a empresa criou 
um mapa onde estão 
identificados os pon-
tos temporariamente 
inativos bloqueados 
pelo decreto e as no-
vas opções de para-
das. As informações 

podem ser acessadas 
pelo link https://bit.
ly/3dPmiil e pelas 
redes sociais.

A restrição altera 
o itinerário de oito 
linhas de ônibus que 
circulam pelos bair-
ros Centro e Vilar 
dos Teles. Confor-
me determinação, as 
mudanças valem até 
23 de maio.

Medidas de
 segurança

Desde o início da 
pandemia do co-
ronavírus, a Flores 
está adequando sua 
operação e adotando 
medidas de seguran-
ça de acordo com as 

orientações do Go-
verno do Estado para 
evitar a dissemina-
ção do coronavírus 
e, assim, proteger a 
saúde dos colabora-
dores e passageiros. 
As linhas de ôni-
bus estão circulando 
com as janelas aber-
tas e houve refor-
ço na limpeza com 
produto utilizado na 
higienização de hos-
pitais. Por meio de 
suas redes sociais, a 
empresa compartilha 
diariamente orien-
tações de cuidado 
e proteção contra a 
doença, além de re-
comendações de au-
toridades.

governo divulga calendário da segunda parcela do auxílio emergencial
O Ministério da Ci-

dadania divulgou, on-
tem, o calendário de 
pagamento e saques da 
segunda parcela de R$ 
600 do auxílio emer-
gencial, pago em três 
parcelas, destinado 
aos trabalhadores in-
formais, microempre-
endedores individuais 
(MEI), autônomos e de-
sempregados que per-
deram renda por causa 
da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). 
A portaria com as datas 

foi publicada no Diário 
Oficial da União.

A segunda parcela 
começará a ser credi-
tada na segunda-feira 
(18), conforme adian-
tou o presidente da Cai-
xa Econômica federal, 
Pedro Guimarães, du-
rante a live semanal do 
presidente Jair Bolso-
naro, no início da noite 
de ontem (14).

Ao todo, cerca de 
50 milhões de pessoas 
estão inscritas no pro-
grama. O benefício é 

pago para trabalhadores 
informais e pessoas de 
baixa renda, inscritos 
do cadastro social do 
governo e no Bolsa Fa-
mília.

O calendário publica-
do nesta sexta-feira vale 
para as pessoas que re-
ceberam a primeira par-
cela até o dia de 30 de 
abril de 2020. Na tarde 
de hoje, está prevista 
entrevista coletiva, no 
Palácio do Planalto, 
para detalhar como será 
o pagamento.

MARCELLO CASAL JRAGêNCIA BRASIL

REPRODUçãO

governador ‘Covidão-19’ faz povo 
sentir saudade de Sérgio Cabral 

Suspeitas de desvio de verbas cercam o Palácio Laranjeiras

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

O governador do 
Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, 

tem muito a explicar para 
os cariocas e fluminense, 
que já ensaiam paródia do 
sucesso “Ai que sauda-
de da Amélia”. Nas redes 
sociais ‘Witzel Covidão’ 
virou meme e há quem 
cante “Ai que saudade do 
Cabral”, colocando o atu-
al gestor na condição de 
‘mais corrupto’ do que o 
ex-governador condenado 
a mais de 100 anos. 

Mário Peixoto, homem 
forte no Poder Executi-
vo, foi preso pela Polícia 
Federal esta semana, acu-
sado de vários crimes. A 
investigação da Lava Jato 
indicou possíveis fraudes 
nas compras para os hos-
pitais de campanha da Co-
vid-19.

Peixoto, segundo infor-
mações de uma fonte ao 
HORA H, foi quem mon-

tou o programa de governo 
do então candidato Wilson 
Witzel e bancou sua cam-
panha vitoriosa ao Palácio 
Laranjeiras. 

E não é só. O Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ) e a Polícia Civil 

do RJ prenderam no último 
dia 7, Gabriell Neves, ex-
-subsecretário estadual de 
Saúde, e mais três pessoas. 
Além de Gabriell, foram 
presos Gustavo Borges 
da Silva e Aurino Batista 
de Souza Filho e Cinthya 

Silva Neumann. Gustavo 
substituiu Gabriell Neves 
no cargo na subsecretaria 
de Saúde após sua exo-
neração, em 20 de abril. 
O grupo é suspeito de ter 
obtido vantagens na com-
pra emergencial de respi-

radores para pacientes de 
Covid-19 no estado.

Dos 1.000 respiradores 
comprados por Witzel, 52 
foram entregues, sendo 
que nenhum serve para 
tratar a COVID-19. Mais 
uma que caiu na conta do 

governador: Garoto de 19 
anos ganhou R$ 56 mi de 
licitação para entregar res-
piradores. Não entregou 
nada e sumiu com dinhei-
ro, segundo denúncias do 
deputado federal Eduardo 
Bolsonaro.

Na mira da Justiça, Witzel pode ser 
cassado antes de esquentar de vez a 

cadeira

REPRODUçãO
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isolamento social tem 
outra face, negra por sinal 
Devido a pandemia 

e como forma de evitar 
o aumento da contami-
nação pelo novo coro-
navírus, as autoridades 
de saúde, à frente a 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS), reco-
mendam o isolamento 
social. A medida acaba 
gerando outro proble-
ma muito mais com-
plexo: a violência no 
âmbito doméstico. A 
mulher, em especifico, 
é duplamente ameaça-
da: pelo vírus letal e 
por pessoas potencial-
mente violentas dentro 
do ambiente onde, na 
verdade, ela deveria 
sentir-se segura. 

Desde março, quan-
do começou a disse-
minação da pandemia, 
aumentou o número 
de registro por violên-
cia doméstica no ce-
nário de caos traçado 
pela Covid. Estima-se 

que, no Rio e em São 
Paulo, os casos tenham 
aumentado em 50%. E 
pode ser maior, uma 
vez que o confinamento 
dificulta os registros de 
ocorrências nas delega-
cias de polícia. Pesqui-
sa do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e 
do Decode Pulse iden-
tificou um acréscimo 
de 431% dos relatos de 
briga de casais durante 
a pandemia.

De olho nessa reali-
dade, o governo federal 
lançou, ontem, a Cam-
panha de Conscientiza-
ção e Enfrentamento à 
Violência Doméstica. 
Com o lema Denuncie 
a violência doméstica, 
a iniciativa aborda não 
somente a violência 
contra a mulher, mas 
também contra idosos, 
pessoas com deficiên-
cia, crianças e adoles-
centes. 

injeção de RecuRsos 

O Governo do RJ e o MetrôRio decidiram prorrogar a tarifa de 
R$ 4,60 até 31 de maio, em função da pandemia da Covid-19. A 
nova tarifa, de R$ 5,  foi homologada pela Agetransp em sessão 

regulatória no dia 28 de fevereiro. 

Dados de hospitais de todo o mundo, revelados pelo site Wired, 
alertam que o novo coronavírus (Covid-19) pode trazer uma nova 
pandemia, desta vez bacteriana, estimulada pelo aumento de uma cri-

se de resistência a antibióticos. 

O Diário Oficial do 
Executivo de ontem 
trouxe a sanção de 12 
leis autorizativas pelo 
governador Wilson Wit-
zel. Os textos foram 
aprovados pela ALERJ 
nas últimas semanas, 
motivados pela crise do 
novo coronavírus.

Entre as medidas está 
a Lei 8.821/20, que per-
mite que o Governo do 
estado contrate médicos 
e demais profissionais 
de saúde de outras nacio-
nalidades para atuar no 
combate ao Coronavírus 
nas unidades públicas de 
saúde do estado do Rio.

ApóS veto i

griNgoS ii

Deverão ser priorizados 
os profissionais que te-
nham atuado no Programa 
Mais Médicos, do Gover-
no Federal. Outra medi-
da foi a Lei 8.823/20 que 
autoriza o governo do RJ 
a requisitar propriedades 
privadas para instalação 
de hospitais de campanha.

Hospitais, postos de saúde e demais 
unidades médicas públicas e privadas de-
verão oferecer equipamentos de proteção 
individual, durante a pandemia a todos 
os funcionários. É o que determina a Lei 
8.818/20 sancionada pelo governador.

MAiS MédiCoS iii 

proteção 

O Governo do Esta-
do repassou nesta 
semana R$ 134 

milhões para os 92 muni-
cípios fluminenses. O de-
pósito feito pela Secretaria 
de Fazenda (foto) refere-
-se ao montante arrecada-
do no período de 4 a 8 de 
maio. Os valores corres-
pondem à distribuição dos 
tributos IPI, ICMS e IPVA 
às administrações munici-
pais.

O total depositado no 
mês de maio foi de R$ 170 
milhões. Desde o início 
deste ano, ao adicionar as 
cotas-parte e os repasses 
relacionados às transfe-
rências federais e à recei-
ta diretamente arrecadada 
pelo Estado, os municí-
pios receberam um total 
acumulado de R$ 4,72 bi-
lhões.

Os depósitos sema-
nais são feitos por meio 
da Secretaria de Fazen-
da, conforme prevê a Lei 
Complementar nº 63, de 
11 de janeiro de 1990. As 
consultas dos valores dos 
exercícios anteriores po-
dem ser feitas no Portal do 
Tesouro do site da Fazenda 
(www.fazenda.rj.gov.br).

Os valores semanais 
transferidos aos municí-
pios fluminenses variam 
em função dos prazos fi-
xados na legislação vigen-
te. Dependendo do mês, 
pode haver até cinco datas 
de repasses. As variações 
destes depósitos oscilam 
conforme o calendário 
mensal, os prazos de re-
colhimento tributário e o 
volume dos recursos ar-
recadados. A agenda de 
recolhimento tributário 
pelos contribuintes está 
concentrada no dia 10 de 
cada mês.

O Governo do RJ e o 
MetrôRio decidiram man-
ter a prorrogação da atu-
al tarifa, no valor de R$ 
4,60, até o dia 31 de maio, 
em função dos impactos 
sociais provocados pela 

pandemia da Covid-19. A 
nova tarifa, de R$ 5,  foi 
homologada pela Age-
transp em sessão regulató-
ria no dia 28 de fevereiro. 
O contrato de concessão 
prevê reajuste anual ba-

seado no Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-
-M), da Fundação Getúlio 
Vargas. A variação do ín-
dice foi de 7,808% entre 
janeiro de 2019 e janeiro 
de 2020.

governo e Metrôrio prorrogam 
a manutenção de tarifa 

editoriAL

Também foi publicada a lei que permi-
te que remédios de uso continuado sejam 
disponibilizados para os pacientes em 
quantidades o suficiente para uso por 30 
dias, entre outras medidas. As leis preci-
sam ser regulamentadas pelo Executivo. 

MediCAMeNtoS iv

governo repassa r$ 134 
milhões às prefeituras do rJ 

divuLgAção

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Os valores correspondem à distribuição dos tributos IPI, ICMS e IPVA às 
administrações municipais. Total depositado no mês de maio foi de R$ 170 milhões

divuLgAção

Os repasses aos muni-
cípios da arrecadação de 
Royalties do petróleo e 
dos tributos IPI e ICMS 
são liberados de acordo 
com os respectivos Índi-
ces de Participação dos 
Municípios (IPM), apu-
rados anualmente para 
aplicação no exercício 
seguinte, conforme deter-

mina a Constituição Fede-
ral e observado o dispos-
to na Lei Complementar 
Federal nº 63, de 11 de 
janeiro de 1990, nas Leis 
Estaduais nº 2.664, de 27 
de dezembro de 1996, e 
nº 5.100, de 04 de outu-
bro de 2007, e no Decre-
to Estadual nº 46.889, de 
20 de dezembro de 2019.

Matheus Bachi, Miranda, 
Neymar, Pablo, Paulinho, 
Philippe Coutinho, Renan 
Lodi, Renato Augusto, 
Richarlison, Roberto Fir-
mino, Rodrigo Caio, Ro-
drigo Lasmar, Rodrygo, 
Rogério Caboclo, San-
tos, Taffarel, Taison, Tite, 
Thiago Silva, Thomaz 
Koerich, Vinícius Rodri-

gues, Weverton e Willian.
Os interessados em 

contribuir poderão fazer 
seus depósitos diretamen-
te na conta corrente dis-
ponibilizada pela Ação da 
Cidadania, que irá centra-
lizar a arrecadação e de-
pois repassará parte dos 
recursos para as outras 
duas entidades.

ÍNdiCe de pArtiCipAção doS MuNiCÍpioS

A terceira fase da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
gripe encerrará amanhã. A pri-
meira de suas duas etapas tem 
como público-alvo pessoas com 
deficiência, crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos, gestantes e 
mães no pós-parto até 45 dias.

No caso das mães que se en-

contram no período pós-parto, o 
ministério informa ser necessária 
a apresentação de um documen-
to que comprove o puerpério 
(certidão de nascimento, cartão 
da gestante, documento do hos-
pital onde ocorreu o parto, entre 
outros). A segunda etapa da ter-
ceira fase vai de 18 de maio até 

5 de junho. Nela serão incluídos 
professores de escolas públicas e 
privadas e adultos de 55 a 59 anos 
de idade. A exemplo das demais 
fases, a meta do governo é vaci-
nar pelo menos 90% de cada um 
desses grupos. Na terceira fase, a 
meta é imunizar 36,1 milhões de 
pessoas do grupo prioritário.

Br
AS

iL vacinação contra gripe recomeça na segunda
MArCeLLo CASAL JrAgêNCiA BrASiL
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flamengo revela redução de
premiação através de planilha

As conquistas do 
Campeonato Brasilei-
ro e da Libertadores 
foram muito comemo-
radas pela torcida do 
Flamengo. No entanto, 
a premiação provocou 
uma crise dentro do 
clube, que estourou 
pouco antes da final do 
Mundial de Clubes.

Os jogadores rubro-
-negros não gostaram 
da redução da premia-
ção para os funcioná-
rios do departamento 
de futebol. Apesar de 
minimizada ainda no 
Catar, o desgaste cau-
sou incômodo.

Na quinta-feira (14), 
o jornalista Renato 

Maurício Prado reve-
lou o conteúdo das pla-
nilhas. Massagista do 
clube, Jorginho, que 
faleceu mês passado 
por conta do coronaví-
rus, teve sua premiação 
reduzida de R$ 43 mil 
para R$ 8 mil.

No entanto, dirigen-
tes não tiveram seus 
valores diminuídos. O 
diretor executivo Bru-
no Spindel recebeu R$ 
432 mil pelo Brasilei-
ro e R$ 789 mil pela 
Libertadores. Com os 
descontos, ficou com 
R$ 696 mil no total.

No acordo pela pre-
miação, os jogadores 
ficaram com 70% do 

valor destinado para 
o pagamento e os fun-
cionários com os 30% 
restantes. Os membros 
da comissão técnica, 
como o técnico Jorge 
Jesus, ficaram de fora, 
pois já tinha um valor 
específico em contrato 
para a conquista destes 
títulos.

Os rubro-negros se-
guem com o intuito de 
voltarem aos treinos 
no Ninho do Urubu tão 
logo sejam liberados. 
O Flamengo assinou 
o documento emitido 
pela Ferj, que pede o 
retorno dos treinos e 
jogos do Campeonato 
Carioca.

Antes do Corona - O rubro-negro já conquistou três títulos em 2020 

 BRUNO HADDAD/ FLUMINENSE

Vasco: Juninho e Bruno Gomes 
elogiam efetivação de Ramon 

Com problemas finan-
ceiros, o Vasco tem bus-
cado se reforçar com as 
crias das categorias de 
base. Dois destaques, os 
volantes Bruno Gomes 
e Juninho falaram sobre 
a chegada aos profissio-
nais em live realizada na 
Vasco TV. “O que nos 
ajudou a não sentir mui-
to, os caras mais velhos 
deram muita moral e nos 
ajudaram muito. Intera-
giram muito, apoiaram 
muito. Quando a gente 
errava, falavam para a 
gente continuar. Acho 
isso o mais importante. 
Só tenho a agradecer a 
todos”, disse Juninho.

Bruno Gomes, que 
estreou na temporada 
passada, admitiu o ner-
vosismo na estreia pelos 
profissionais: “Sempre 
tentei me manter tran-
quilo na transição. Es-
treei lá no campo do 

Corinthians. Eu estava 
um pouco nervoso, mas 
acho que o time me aju-
dou bastante. Castán 
toda hora conversava 
comigo, e o Luxembur-
go, que me falou para eu 
jogar como se estivesse 
numa pelada na rua. Foi 
uma frase que levei para 
a vida toda”.

Juninho só estreou 
pelo profissional nesta 
temporada, sob o co-
mando do técnico Abel 
Braga. No entanto, o jo-
gador não conseguiu se 
firmar entre os titulares. 
Agora, terá de mostrar 
serviço ao novo técnico 
Ramon Menezes.

“Cara que trabalha 
bem sério. Sempre me 
deu vários conselhos 
onde buscar a bola, hora 
de passar e hora de con-
duzir. Só temos a apren-
der. Espero que tudo dê 
certo e que a gente con-

siga grandes coisas com 
ele”, comentou.

Bruno Gomes seguiu 
seu companheiro e ras-
gou elogios ao novo co-
mandante vascaíno. “É 
muito gente boa, pro-
cura estar sempre aju-
dando. Me acolheu, me 
deu muitos conselhos. 
Às vezes brinca comigo 
na hora de bater na bola, 
pergunta se consigo ba-
ter igual a ele. O Ramon 
é absurdo na batida de 
bola, espero que ele te-
nha muito sucesso”.

Ramon Menezes ini-
ciou seu trabalho de for-
ma virtual neste mês. O 
treinador já revelou que 
conversou com alguns 
atletas diretamente e vai 
falar com os jogadores 
de cada setor, separada-
mente, para explicar o 
que vai querer quando 
os treinos presenciais 
voltarem ao normal.

Comandante vascaíno recebe elogios do elenco 
pela sua ascensão 

 CARLOS GREGóRIO JR / VASCO

Clubes podem ser condenados 
a pagar seguro de vida

A proteção dos jogadores é o alvo dos especialistas em leis

No Brasil, há 
uma lei que já 
prevê a con-

tratação de seguro de 
vida para o atleta. Mas 
não tem sido seguida, 
de uma maneira geral, 
conforme afirma Décio 
Neuhaus, advogado do 
Sindicato dos Atletas 
de Futebol do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Ele acredita que isso 
seja difícil de aconte-
cer agora. Do ponto de 
vista do retorno das ati-
vidades no país, a falta 
de seguro não impediria 
um recomeço, segundo 
ele. Inter-RS e Grêmio 
retomaram os treina-
mentos, seguindo pro-
tocolos.

“(Os jogadores) Po-
deriam fazer. Mas só 
isto não autorizaria a 
volta dos jogos.A volta 
está atrelada a liberação 
por autoridades sanitá-
rias”, diz.

A situação, no en-
tanto, pode ser preju-
dicial a um clube caso 

um jogador contratado 
seja infectado pelo co-
ronavírus e pegue a co-
vid-19.

Hoje, se o atleta sofre 
acidente e o clube não 
contratou (o seguro), 
o clube é condenado a 
pagar. Sim (vale tam-
bém para o caso de co-
vid-19). A responsabi-
lidade é objetiva, basta 
haver o incidente”, des-
taca Neuhaus.

O argumento do sin-
dicado em Portugal 
leva em conta a urgên-
cia do momento. “O 
SJPF quer, sobretudo, 
dar aos jogadores a 
tranquilidade para se 
concentrarem na sua 
atividade, compete-nos 
a nós, Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional 
(LPFP), clubes, Fede-
ração Portuguesa de 
Futebol (FPF) e SJPF, 
garantir todas as ques-
tões médicas e medidas 
de segurança, e todas 
as questões de âmbito 
jurídico”, diz Joaquim 
Evangelista, presidente 
do sindicato português, 
conforme informou o 

jornal Diário de Notí-
cias.

A retomada do cam-
peonato português, cha-
mado de I Liga, está 
prevista para o próximo 

dia 4 e, segundo a publi-
cação, a covid-19 não 
está coberta pelo seguro 
de acidentes de trabalho 
dos futebolistas.

“Estando esta ques-

tão por resolver, e sen-
do, sem dúvida, uma 
das mais importantes, 
porque tem a ver com 
a proteção dos joga-
dores em casos, que 

embora residuais e de 
risco diminuto, podem 
acontecer, é prioritário 
garantir que exista uma 
cobertura legal”, com-
pletou Evangelista.

 REPRODUçãO

Se o atleta sofre acidente, recebe o seguro. Isso vale para casos de Covid-19, diz advogado
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Oncologista durou menos de um mês à frente da pasta
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‘Dei o melhor de mim’, afirma Teich 
após deixar o Ministério da Saúde

O oncologista Nel-
son Teich afir-
mou ontem, sex-

ta-feira (15), horas após 
anunciar que deixaria o 
Ministério da Saúde, que 
deu o seu melhor no cur-
to período em esteve à 
frente da pasta.

“A vida é feita de es-
colhas e eu hoje escolhi 
sair. Digo a vocês que 
dei o melhor de mim nes-
se período em que estive 
aqui”, disse Teich, que 
permaneceu no comando 
da pasta por menos de 
um mês.

Teich revelou que dei-
xa um “plano de traba-
lho” pronto para ser im-

plementado na tentativa 
de auxiliar entes da fe-
deração a definir os pró-
ximos passos do comba-
te à pandemia do novo 
coronavírus. “Deixo um 
plano para auxiliar os 
secretários, prefeitos e 
governadores na tentati-
va de entender melhor o 
que está acontecendo.”

Entre as medidas de 

auxílio, ele destaca a 
construção de um pro-
grama de testagem em 
massa também “pronto 
para ser implementado” 
no Brasil. “Isso é funda-
mental para definir estra-
tégias e ações.”, pontuou 
Teich.

Ao fim do pronuncia-
mento, Teich destacou 
que não aceitou o con-

vite do presidente Jair 
Bolsonaro pelo cargo. 
“Aceitei porque eu achei 
que poderia ajudar as 
pessoas. É uma honra es-
tar aqui com pessoas que 
estiveram ao meu lado o 
tempo todo”, concluiu.

Nomeado para substi-
tuir Luiz Henrique Man-
detta (DEM-MS), Teich 
foi o segundo ministro a 

deixar a Saúde em meio 
à pandemia do novo co-
ronavírus. Durante o 
período em que perma-
necer no cargo, Teich e 
o presidente Jair Bolso-
naro divergiram sobre as 
políticas de isolamento 
social e o tratamento de 
pacientes que contraíram 
a covid+19 com cloro-
quina.

O general Eduardo 
Pazuello assume in-
terinamente o cargo 
de ministro da Saúde 

após a saída de Nel-
son Teich anunciada 
ontem.

Pazuello foi nome-

ado secretário-execu-
tivo da pasta no dia 
22 de abril. Ele des-
pachou ontem com 

Teich e teria sido con-
vidado para ficar no 
cargo. Ontem, o de-
putado e ex-ministro 

Osmar Terra também 
era cotado, mas a pre-
ferência de Bolsonaro 
foi por Pazuello, que 

tinha assumido a mis-
são no Ministério da 
Saúde de forma tem-
porária.

“Fizemos um Carnaval com o coronavírus no país”, diz Mourão
“Nós fizemos um 

Carnaval quando essa 
epidemia já estava no 
Brasil desde o final de 
janeiro”, afirma o gene-
ral Mourão.

O vice-presidente da 
República, Hamilton 
Mourão, alertou, na sex-
ta-feira (15), que o Bra-
sil foi o anfitrião de uma 
festa de grandes propor-
ções quando o coronaví-
rus já estava no país.

A declaração de Mou-
rão foi feita em evento, 

via internet, com repre-
sentantes da Associação 
Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base 
(Abdib).

Mourão citou o Car-
naval como um dos 
principais fatores para 
os números expressivos 
de contaminação e mor-
te no país: “Países do 
Mercosul com baixís-
simos índices de conta-
minação, totalmente ex-
tintos, e teve Carnaval 
nesses países?” 

O general acrescen-
tou: “Até agora nin-
guém colocou em dis-
cussão que nós fizemos 
um Carnaval quando 
essa epidemia já estava 
no Brasil desde o final 
de janeiro.”

Um estudo recente do 
Instituto Oswaldo Cruz, 
da Fiocruz, confirmou, 
no início desta semana, 
que o coronavírus já es-
tava presente em terri-
tório brasileiro desde o 
fim de janeiro. General e vice-presidente culpou a folia de Momo pela propagação do vírus chinês

REPRODUçãO DO TWITTER

Rio de Janeiro decide congelar tarifa do metrô até o fim do mês
O governo do Rio de 

Janeiro decidiu manter, 
até 31 deste maio, o valor 
da tarifa do metrô em R$ 
4,60. A decisão foi toma-
da, segundo a assessoria 
de imprensa do governo 
do estado, em parceria 
com a concessionária 
Metrô Rio, que adminis-
tra as linhas metroviárias 
da cidade.

É mais um adiamen-
to do reajuste da tarifa, 
que deveria ter entrado 
em vigor em 2 de abril, 
no valor de R$ 5. Mas a 
manutenção da tarifa foi 
novamente decidida em 
função dos impactos eco-
nômicos e sociais provo-
cados pela pandemia do 

novo coronavírus (co-
vid-19), que já provocou 
mais de 2.247 mortes no 
estado.

A tarifa de R$ 5 foi 
homologada pela Age-
transp, a agência regula-
dora de transportes inter-
municipais e do metrô, no 
dia 28 de fevereiro, com 
vigência a partir de 2 de 
abril.

O contrato de concessão 
prevê reajuste anual ba-
seado no Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-
-M), da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). A variação 
do índice foi de 7,8% en-
tre janeiro de 2019 e ja-
neiro de 2020, segundo o 
governo fluminense.

FERNANDO FRAZãO / AGêNCIA BRASIL

 Manutenção do preço foi em comum acordo com concessionária, diz governo

“A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair”, disse o ministro  demissionárioGeneral Eduardo Pazuello foi alçado à condição de interino

ABR 
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Uma operação das 
polícias Civil e 
Militar termi-

nou com dez suspeitos 
mortos no Complexo do 
Alemão, na Zona Norte 
do Rio, ontem. Entre eles 
está Leonardo Serpa, o 
Léo Marrinha, chefe do 
tráfico do Morro Pavão-
-Pavãozinho, que fica na 
Zona Sul. Um de seus se-
guranças também morreu 
na ação. 

De acordo com o de-
legado Marcus Amim, 
titular da Delegacia Es-
pecializada em Armas, 
Munições e explosivos da 
Polícia Civil (Desarme), 
o traficante estava escon-
dido na comunidade. Os 
agentes apreenderam oito 
fuzis. A especializada in-
formou ainda que cinco 
dos mortos chegaram a 
ser socorridos por PMs 
para o Hospital estadual 
Getúlio Vargas, na Penha, 
também no Subúrbio. Ou-
tros cinco foram transpor-

tados por moradores até a 
parte baixa da favela. 

O porta-voz da PM, 
coronel Mauro Fliess, 
informou que as equipes 
ficaram reduzidas quando 
os baleados começaram a 
ser transportados. “Eram 
muitos tiros, granadas 
sendo lançadas pelos pró-
prios comparsas. Havia a 
noção de que poderia ha-
ver mais feridos, mas as 
equipes não conseguiam 
alcançar os locais onde 
eles estavam, porque ha-
via reação (dos bandidos). 

E com a equipe menor 
não havia como”, disse o 
coronel.

Policial ferido por 
estilhaços 

Um policial militar foi 
ferido por estilhaços no 
rosto durante a ação. Ele 
foi socorrido para o Hos-
pital Central da PM, no 
Estácio, na Zona Norte, 
onde passou por uma ci-
rurgia. A ocorrência foi 
registrada na Delegacia 
de Homicídios da Capital 
(DHC). 

fotoS: reprodução

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Leonardo Serpa era chefe do tráfico no morro da Providência e estava escondido no Alemão 

Moradores do Ale-
mão usaram as redes 
sociais para relatar 
pânico e medo duran-
te intensos tiroteios. 
A PM informou que 
a operação era para 
checar denúncias so-
bre o paradeiro de um 
criminoso apontado 
como liderança do trá-

fico de drogas local e 
verificar informações 
sobre a localização de 
uma casa usada como 
esconderijo de fuzis 
na comunidade.

Além da Desarme, 
havia no local equi-
pes do Batalhão de 
Operações Especiais 
(Bope). 

MorAdoreS reLAtAM 
pâNiCo NAS redeS SoCiAiS 

Ação no Alemão deixa 10 mortos
pRessão total 

Um dos suspeitos era chefe do tráfico da Providência. A Polícia Civil investiga se líderes de outros 
morros estão escondidos no Alemão. Moradores relatam intenso confronto e barulho de bombas

O jornalista Leonardo 
Pinheiro, de 39 anos, foi 
assassinado a tiros no bair-
ro Parati, em Araruama, 
na Região dos Lagos. O 
crime aconteceu na última 
quarta-feira. A vítima tam-
bém era candidato a vere-
ador pelo partido Patriota e 
mantinha a página ‘A Voz 
Araruemense’. No site ele 
compartilhava reportagens 
que fazia nos bairros. 

De acordo com as pri-
meiras infromações, Leo-
nardo realizava uma entre-
vista quando homens que 
estavam em um carro se 
aproximaram e efeturaram 

vários disparos. 
Segundo o 25º BPM 

(Cabo Frio), a polícia foi 
acionado para verificar 
ocorrência na região. E ao 
chegar ao local, encontra-
ram Leonardo já sem vida. 
A área foi isolada para pe-
rícia e a ocorrência foi re-
gistrada na 118ª DP (Ara-
ruama).

Nas redes sociais, o Di-
retório Estadual do Patriota 
do Rio de Janeiro lamentou 
o crime. “É com muito pe-
sar que o diretório estadual 
do Patriota do Rio de Ja-
neiro comunica a morte do 
nosso filiado e pré-candida-

to a vereador por Araruama 
Léo Pinheiro. (...) Lamen-
tamos profundamente que 
a vida de um companheiro 
nosso tenha se perdido gra-
ças a mais um de tantos ca-
sos de violência no estado 
do Rio de Janeiro”. 

Em nota, a Polícia Civil 
informou que foi instaura-
do um inquérito para apu-
rar o crime e que o caso 
segue sob sigilo. O Portal 
dos Procurados divulgou 
um cartaz para ajudar a de-
legacia com informações 
que possam levar a iden-
tificação e localização dos 
envolvidos na morte de Le-

onardo, que deixa esposa e 
um filho.

Quem tiver qualquer 
informação a respeito da 
identificação e localização 
dos assassinos do jornalis-
ta, favor denunciar pelos 
seguintes canais: What-
sApp do Portal dos Pro-
curados (21) 98849-6099; 
pelo facebook/(inbox), 
endereço: https://www.fa-
cebook.com/procuradosrj/, 
pelo mesa de atendimento 
do Disque-Denúncia (21) 
2253-1177, ou pelo Aplica-
tivo para celular – Disque 
Denúncia – . O Anonimato 
é garantido.

ANJ lamenta morte 
A Associação Nacional 

de Jornais (ANJ) lamentou 
o assassinato de Leonardo 
Pinheiro. Em nota, a ANJ 
pede rapidez na investi-
gação e diz que o crime 
“mostra, mais uma vez, a 
insegurança para a ativida-
de jornalística no país, ali-
mentada pela impunidade”.

Jornalista é executado em Araruama
fotoS: reprodução

O corpo de Leonardo no local onde fazia uma reportagem 

Um cabo da Polícia Mi-
litar atacou a tiros agentes 
da Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminen-
se (DHBF) durante uma 
operação em Nilópolis. O 
caso aconteceu na manhã 
da última quarta-feira. No 
registro de ocorrência feito 
pelo 20° (Mesquita) consta 
a informação que Patrick 
da Silva, de 39 anos, des-
confiou da presença dos 
inspetores em seu prédio, 
sem perceber que eles eram 
policiais civis.

O PM, que é lotado é lo-
tado no batalhão de Quei-
mados (24° BPM), ligou 

para o 190, informando que 
vários indivíduos teriam 
invadido sua residência lo-
calizada na Rua Professora 
Laíde de Souza Belém, no 
Centro. 

Os militares que foram 
deslocados para o endereço 
relataram que encontraram 
duas viaturas da especiali-
zada no portão do prédio. 
Os inspetores informaram 
que estavam ali para cum-
prir um mandado de busca 
e apreensão em um aparta-
mento do terceiro andar e 
que, quando entraram no 
imóvel, foram alvos de ti-
ros dados pelo PM.

Cabo ataca agentes da dHBf 

Bandido fica ferido após 
trocar tiros com PMs Um cri-
minoso ficou ferido depois de 
trocar tiros com policiais mi-
litares do 39º BPM que reali-
zavam uma operação em Bel-
ford Roxo, ontem. Segundo a 
corporação, a ação aconteceu 
na Estrada do Maringá onde 
a polícia também apreendeu 

pistolas, entre elas uma adap-
tada para efetuar disparos se-
melhante a de uma metralha-
dora, granadas, bloqueador 
de sinal, rádio comunicado-
res e outros materiais. O ele-
mento ferido foi socorrido ao 
Hospital Municipal de Bel-
ford Roxo. A ocorrência foi 
registrada na 54ª DP.

Material apreendido em B. roxo
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Jorge Doddy (d) está prestes a abrir um hortifruti: emprego para 10 pessoas 

uma mãozinha para empreendedores 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro facilita processo de abertura 

de empresa através do sistema digital. O órgão vinculado à SEDEERI

Desde a juventude, 
Jorge Doddy já 
mostrava que ti-

nha uma veia empreende-
dora. O comerciante da re-
gião de Guaratiba, na Zona 
Oeste da capital, investiu 
nas áreas de educação, 
construção civil e infor-
mática. Aos 58 anos, Jorge 
está prestes a abrir mais 
um negócio: um hortifruti 
no bairro Magarça. Todo 
o processo de abertura do 
novo empreendimento foi 
realizado de forma digital 
por meio da Junta Comer-
cial do Estado do Rio de 
Janeiro (Jucerja), órgão 
vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações 
Internacionais. 

“A Junta Comercial do 
Rio é modelo para as ou-
tras juntas no país. Esta-
mos fazendo todo possível 
para viabilizar os proces-
sos durante o período em 
que os atendimentos estão 
suspensos por causa das 
medidas preventivas contra 
o avanço da pandemia da 
covid-19”, ressalta o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Lucas Tristão.

Aplicativo com 
biometria 

Desde o início das me-
didas restritivas para o 

combate ao avanço do 
novo coronavírus, a Ju-
cerja adotou algumas tec-
nologias para auxiliar a 
abertura de novas empre-
sas no Rio de Janeiro - o 
aplicativo Biovalid, que 
utiliza a biometria facial, 
e a permissão para que 
contadores e advogados 
possam autenticar os pró-
prios atos de registro. Só 
nos primeiros dez dias de 
maio, cerca de 500 novas 
empresas foram registra-
das como novas no estado.

“O registro digital está 
funcionando normalmente 
e, agora, com novas op-
ções de assinaturas, como 
o Biovalid e a autentica-
ção de atos por advogados 
e contadores. Além disso, 
o “Fale Conosco”, do site 
da Jucerja está trabalhan-
do com uma equipe de 
plantão para tirar as dú-
vidas e orientar os usuá-
rios. Nossa meta é agilizar 
e facilitar cada vez mais 
os processos”, afirmou o 
presidente da Junta, Vitor 
Hugo Feitosa.

A inauguração do hor-
tifruti está marcada para o 
próximo dia 23. Segundo 
Jorge, ao todo, 10 pessoas 
vão trabalhar no estabe-
lecimento, entre caixas e 
arrumadores. E, ainda há 
a possibilidade de aumen-
tar o número de emprega-
dos porque existe a chan-
ce de se criar o serviço de 

entrega em casa, voltado 
aos clientes do grupo de 
risco e que não estão sain-
do de casa.

“Percebi que faltava 
um comércio deste tipo 
no bairro. Como as pes-
soas estão em isolamento 
social, muitas estão cozi-
nhando mais. Vamos ven-
der verduras, legumes e 
alguns artigos de primei-
ra necessidade, como ar-
roz e feijão”, conta Jorge, 
que contou com o asses-
soramento do presidente 
do Conselho Regional 
de Contabilidade, Samir 
Nehme.

 Além do Biovalid agi-
lizar o processo, que po-
derá ser feito sem sair de 
casa, o custo é bem mais 
baixo para o empreen-
dedor. A nova assinatura 
custa R$ 5, enquanto o 
certificado digital varia 

entre R$ 180 e R$ 200. 
Nos primeiros 90 dias 
de experiência, a Junta 
Comercial vai oferecer o 
benefício gratuitamente. 
A tecnologia, desenvol-

vida pelo Serpro, em par-
ceria com o DREI (De-
partamento Nacional de 
Registro Empresarial e 
Integração) e com a Jun-
ta Comercial, permite que 

uma nova sociedade seja 
registrada em apenas dois 
minutos. O processo já 
chegou a precisar de qua-
tro dias para ser concluí-
do. 

A biometria facial é 
feita através do aplicati-
vo Biovalid (disponível 
para Android e IOS), que 
é autoexplicativo. Ao 
final do preenchimento 
das informações no site 
da Junta, o usuário tem 
essa nova opção de va-
lidação. Só pessoas que 
possuam CNH (carteira 
nacional de habilitação) 
podem usar a tecnologia, 

pois será utilizada a base 
de dados do Denatran.

Para auxiliar ainda 
mais os novos registros 
empresariais, contado-
res e advogados já estão 
aptos a autenticar os pró-
prios atos de registro. O 
Ofício foi expedido pelo 
Departamento de Regis-
tro e Integração (DREI) e 
publicado no Diário Ofi-
cial. A Jucerja já adaptou 

seu sistema para receber 
as novas assinaturas.

Estes profissionais 
podem utilizar apenas a 
sua assinatura, por meio 
de certificado digital ou, 
ainda, com o aplicati-
vo de reconhecimento 
facial Biovalid. Sócios, 
titulares, administrado-
res e demais signatários 
do ato não precisarão 
assinar novamente. Para 

isso, é necessário anexar 
ao processo procuração 
com poderes genéricos 
que permitam a protoco-
lização de documentos, 
assim como uma cópia 
da carteira profissional 
e a declaração de auten-
ticidade, conforme mo-
delo já existente. Os mo-
delos estão disponíveis 
no site da Jucerja (www.
jucerjarj.gov.br).

BASe de dAdoS do deNAtrAN

MÉXICO - O país tem 42.595 
casos confirmados de contaminação 
pelo novo coronavírus e 4.477 mor-
tes. Enquanto o país se prepara para 
retomar as atividades com a “nova 
normalidade”, anunciada pelo presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, um número recorde de contágios 
é registrado em 24 horas. O governo 
anunciou na última quinta-feira 2.049 
novos casos identificados e 257 mor-
tes.

Ontem, o presidente mexicano dis-
se que o país já está chegando ao fim 
da pandemia e que, a partir da próxi-
ma semana, deve começar a descer a 

curva de contágios. “Vai passar, não 
apenas porque nós queremos, mas 
tudo indica que estamos já no pico 
dos afetados pela pandemia e já va-
mos iniciar a descida. Agora falta 
pouco, muitos dias se passaram e já 
estamos vendo a luz no fim do tú-
nel”, afirmou López Obrador.

O México tem 126 milhões de 
habitantes. As 4.477 mortes no país 
representam 3,55 mortes para cada 
100 mil habitantes. No ranking do 
número de contágios nas Améri-
cas, o país está atrás apenas de Es-
tados Unidos (1.417.889), Brasil 
(203.165) e Peru (80.604).

M
uN

do

país bate recorde 
com 2.049 novos casos

O Procon Estadual do 
Rio de Janeiro, autarquia 
vinculada à Secretaria de 
Estado e Desenvolvimento 
Econômico, esteve na últi-
ma quinta-feira em dez es-
tabelecimentos na Tijuca, 
Campo Grande e na Barra 
da Tijuca, bairros das Zo-
nas Norte e Oeste do Rio 
de janeiro. O objetivo era 
averiguar preços abusivos 
de medicamentos como a 
hidroxicloroquina feita em 
farmácias de manipulação. 
O órgão apurou aumentos 
vindos dos fornecedores 
de matéria prima, chegan-
do a mais de 100% em um 
deles. 

Esse fornecedor foi no-
tificado, não eximindo as 
farmácias de fornecerem 

explicações quanto ao au-
mento. Tratando-se do oxí-
metro, a Autarquia apurou 
um aumento de mais de 
200% em uma loja de pro-
dutos médicos em Magé, 
que foi notificada a apre-
sentar a justificativa para 
tal aumento e, se a mesma 
não for satisfatória, o es-
tabelecimento poderá ser 

multado.  
Diante dos fatos, o Pro-

con Estadual deflagrou 
operação de fiscalização 
onde um estabelecimento 
foi autuado e outros oito 
estabelecimentos devem 
apresentar documentações 
específicas exigidas pelos 
fiscais no prazo de 48 ho-
ras.

Aumento abusivo de preços 
divuLgAção

A Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro 
(Sefaz-RJ) realizou, na úl-
tima quinta-feira, a Opera-
ção Brutus, para fiscalizar 
irregularidades na venda 
de produtos hospitalares. 
Os Auditores Fiscais da 
Receita Estadual foram até 
estabelecimentos de contri-
buintes localizados no Cen-
tro do Rio e em Nilópolis, 
na Baixada Fluminense. 
As empresas são suspeitas 

de comercializar os artigos 
sem a nota fiscal de entrada. 
O procedimento é ilegal e 
impossibilita a apuração do 
ICMS a pagar na operação 
de compra do produto pelo 
revendedor.

As superintendências de 
Fiscalização e de Inteli-
gência Fiscal têm realizado 
um trabalho constante de 
monitoramento das ativi-
dades suspeitas envolvendo 
mercadorias que tiveram 

um aumento no volume de 
operações em função da 
pandemia causada pela Co-
vid-19. Foram identificadas 
suspeitas de irregularida-
des envolvendo produtos 
hospitalares diretamente 
relacionados ao combate à 
doença.

A Operação Brutus é a 
29ª realizada em 2020 pela 
Receita Estadual para com-
bater a sonegação e orientar 
os contribuintes.

Venda ilegal de produtos hospitalares

Entre os dias 1º e 11 
deste mês, os Audito-
res dos Postos Fiscais 
de Nhangapi, Morro do 
Coco e Levy Gasparian 
apreenderam 55.093 cai-
xas de cerveja, 14 mil li-
tros gasolina de e 156.523 

litros de etanol em cami-
nhões que circulavam pe-
las rodovias fluminenses. 
Foram constatadas irregu-
laridades fiscais nas car-
gas, o que levou à emis-
são de autos de infração 
no valor total de cerca de 

R$ 2,5 milhões. As ações 
tiveram o apoio da Polí-
cia Rodoviária Federal, 
do Batalhão de Polícia 
Rodoviária da PM e da 
Operação Barreira Fiscal, 
da Secretaria de Estado 
de Governo.

ApreeNSõeS de BeBidAS e CoMBuStÍveiS
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Setor teve aumento de ligações telefônicas nos últimos dias 

A Prefeitura de Vol-
ta Redonda regis-
trou um aumento 

no número de atendimen-
tos disponibilizados no 
setor de Saúde Mental 
da Secretaria Municipal 
de Saúde. Com canais 
para atendimento até por 
telefone, o setor tem re-
alizado atendimento para 
pessoas impactadas pelo 
isolamento social diante 
do combate a Covid-19, o 
Novo Coronavírus.

O levantamento desta-
cou ainda que 70% dos 
2.074 pacientes aten-
didos em abril tiveram 
agravamento do trans-
torno devido à pandemia 
do Coronavírus. Desse 
total, 873 foram atendi-
dos via telefone, o que 
não acontecia antes da 

pandemia. O setor de 
Saúde Mental registrou 
ainda que 30% dos aten-

dimentos presenciais 
foram disponibilizados 
a novos usuários que de-

senvolveram algum tipo 
de transtorno por conta 
do isolamento.

A psiquiatra Marina 
Ferreira Carvalho Mari-
na, que atende em uma 
das unidades do Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS) de Volta Re-
donda, destacou que os 
transtornos mentais são 
condições que afetam o 
indivíduo em todos os 
contextos da sua vida. 
“São alterações de hu-
mor, pensamento e com-
portamento em que per-
cebemos como problema 
de saúde quando trazem 
prejuízos ao dia a dia das 
pessoas”, explicou a mé-
dica.

Segundo a psiquiatra 
neste período de pande-
mia, é possível obser-
var um aumento, prin-
cipalmente, nos casos 
de ansiedade, depressão 
e transtorno obsessivo-
-compulsivo. “Isso acon-
tece porque o transtorno 

mental é causado por uma 
interação de fatores como 
hereditariedade, fatores 
biológicos/psicológicos 
e, principalmente, fatores 
ambientais que englobam 
fatores sociais e culturais. 
Em tempos difíceis como 
o que estamos vivendo, é 
importante proteger a sua 
saúde mental”.

Cuidar da rotina, orga-
nizando horário de tra-
balho, fazendo atividade 
física em casa, mantendo 
horários de sono e refei-
ção, se alimentando de 
forma saudável, fazen-
do atividades prazero-
sas fora dos ambientes 
de risco e aglomerações 
e informando-se sobre a 
pandemia somente por 
veículos de credibilidade, 
evitando as fake news, 
ajudam a minimizar os 
danos causados durante o 
isolamento social.

volta Redonda

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Profissionais da UPA 
24h participam de capacitação

Resende

A Prefeitura de Resen-
de realizou, na última 
semana, diversas capa-
citações para as equipes 
da UPA 24h, situada no 
bairro Cidade Alegria. O 
treinamento é para ensi-
nar e auxiliar os profis-
sionais sobre o uso do 
Equipamento de Prote-
ção Individual (EPI) nos 
atendimentos de casos 
suspeitos de coronavírus 
que possam aparecer na 
unidade.  

Além disso, os profis-
sionais também apren-
deram sobre a intubação 
de sequência rápida e pa-
rada cardiorespiratório, 
que podem ser comuns 
em casos graves da Co-
vid-19. A capacitação 

contou com a participa-
ção de todas as equipes 
da unidade de saúde, 
com o uso dos equipa-
mentos necessários para 
o treinamento.  

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde, no treinamento 
são abordados a impor-
tância dos cuidados com 
a segurança e o procedi-
mento correto com EPI, 
paramentação e despa-
ramentação do equipa-
mento. Além do manejo 
do paciente que tenha o 
coronavírus.  

A administração muni-
cipal tem realizado essas 
capacitações com o obje-
tivo de levar o máximo 
de orientações sobre a 

Covid-19 para todos os 
profissionais de saúde 
que atuam nas unidades 
de saúde do município. 
Todos os treinamentos 
são voltados para a segu-
rança dos profissionais e 
também dos pacientes.  

A Prefeitura de Resen-
de lembra também que a 
UPA 24h do bairro conta 
com um espaço reserva-
do para as pessoas que 
chegam apresentando 
sintomas de síndromes 
gripais, assim como é 
feito no Hospital Muni-
cipal de Emergência. A 
gestão continua adotan-
do diversas medidas para 
o enfrentamento e circu-
lação do coronavírus em 
Resende.

prefeitura amplia atendimento de 
saúde mental durante pandemia

Cuidados com a população 
em situação de rua são redobrados

angRa 

A Prefeitura de Angra, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e Promoção da Cidada-
nia, está redobrando os 
cuidados com a popula-
ção em situação de rua 
para protegê-la do novo 
coronavírus. Para isso fo-
ram implementadas duas 
novas ações direcionadas 
às pessoas que ainda não 
aceitaram o acolhimento: 
a criação de um alojamen-
to e a oferta de higieniza-
ção.

Segundo a Secretaria 
de Desenvolvimento So-

cial e Promoção da Cida-
dania, o alojamento fica 
no bairro Bracuí, próximo 
ao Centro de Atenção à 
População em Situação 
de Rua.

“Solicitamos à Se-
cretaria de Educação o 
apoio e a disponibilidade 
da Escola Municipal Áu-
rea Pires da Gama, onde 
montamos um alojamen-
to para as pessoas que 
estão em situação de rua 
que ainda não aceitaram 
acolhimento e venham a 
precisar fazer isolamento 
por suspeita ou confirma-

ção de Covid-19 – explica 
a secretária, informando 
que o alojamento tem a 
capacidade para atender, 
inicialmente, a 12 pesso-
as”.

A outra ação é a oferta 
de higienização às pesso-
as que estão em situação 
de rua. Em um trabalho 
conjunto com os profis-
sionais do Consultório na 
Rua e a TurisAngra, que 
disponibilizou o espaço 
para o banho, está sendo 
possível promover mais 
uma medida para mitigar 
a propagação da doença.

70% dos pacientes tiveram agravamento do transtorno devido ao Coronavírus

SeCoM vr / divuLgAção

CAriNA roCHA / pMr

Treinamento é para atendimento de casos suspeitos de coronavírus

Objetivo é proteger esta parcela da sociedade do coronavírus

divuLgAção / pMAr

Desde o início da pan-
demia causada pela Co-
vid-19, inúmeros profis-
sionais da saúde atuam 
veemente na linha de fren-
te contra o vírus. Com isso, 
o reconhecimento a esses 
especialistas tem sido cada 
vez maior. Pensando nisso, 
a Prefeitura de Barra Man-

sa, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, apro-
veitou a data no qual é ce-
lebrado o Dia Internacio-
nal da Enfermagem, 12 de 
maio, para homenageá-los.

Dentre os dias 12 e 20, o 
Hospital da Mulher irá ofe-
recer uma série de ações 
que visam garantir uma 

maior capacitação e prepa-
ro aos profissionais, com 
diversas palestras de edu-
cação continuada.

De acordo com o secre-
tário de Saúde de Barra 
Mansa, Sérgio Gomes, o 
tema referente ao Dia In-
ternacional da Enferma-
gem, de 2020 é ‘Qualidade 

em enfermagem e saúde na 
defesa do SUS’. “Nós esta-
mos vivendo um momen-
to único em nossas vidas 
e o que eu tenho visto em 
Barra Mansa são profissio-
nais da saúde atuando em 
prol das necessidades dos 
pacientes. Muito mais que 
celebrar essa data, deve-

mos agradecer aos enfer-
meiros pelo empenho que 
têm mostrado diante do 
atual cenário”, disse o se-
cretário.  A gerente de En-
fermagem do Hospital da 
Mulher, Verônica Lopes, 
fez questão de salientar os 
agradecimentos à equipe 
de enfermagem do hospi-

tal. “Tenho um grande or-
gulho de fazer parte de um 
time de profissionais capa-
citados e preparados para 
lidar com as mais distintas 
situações. Sobre a data, só 
tenho a desejar sabedoria 
aos enfermeiros e demais 
atuantes da saúde”, afir-
mou. 

Homenagem aos profissionais da saúde baRRa Mansa
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RECEITAS

• 3 colheres (sopa) 
de açúcar• 1 colher 
(sopa) de manteiga• 
2 gemas• 1 copo 
americano de nata• 
1 colher (café) de 
sal• 2 1/2 xícaras de 
amido de milho• Ras-
pas de limão (ou de 
laranja ou canela em 
pó)

Modo de pRepaRo 

em uma tigela, bata 
o açúcar e a man-
teiga até obter um 
creme.
Junte as gemas ba-
tendo.
acrescente a nata e 
o sal e mexa até ob-
ter uma mistura ho-
mogênea.
adicione o amido 
aos poucos, amas-
sando bem, até que 
a massa desgrude 
das mãos.
Junte raspas de li-
mão (ou o sabor de 
sua preferência) e 
misture.
abra a massa e en-
role formando anéis 
ou use cortadores 
de formatos diversos 
e pressione de leve 
com um garfo.
em uma assadeira, 
leve ao forno prea-
quecido a 180°C por 
15 minutos ou até 
que os biscoitos co-
mecem a dourar.
Retire, deixe esfriar e 
armazene em reci-
pientes bem fecha-
dos para manter a 
textura.

IngRedIentes

• 1 abacaxi corta-
do em rodelas (ou 
picado)• 1 pau de 
canela• 5 cravos-da-
-índia• 3 xícaras de 
açúcar

Modo de pRepaRo 

Retire o miolo do 
abacaxi.
se for servir em rode-
las, utilize um corta-
dor de massa para 
dar melhor acaba-
mento (use as aparas 
no preparo de suco 
ou geleia).
em uma panela, 
aqueça 1 litro de 
água com a canela, 
os cravos e o açúcar 
por cerca de cinco 
minutos, mexendo 
sempre.
Junte o abacaxi e 
cozinhe até a calda 
ferver.
deixe amornar e 
transfira para potes 
de vidro esterilizados 
(com cuidado, ferva-
-os por dez minutos, 
retire com uma pin-
ça e coloque sobre 
papel absorvente ou 
pano de prato).
espere esfriar com-
pletamente, feche 
bem e conserve na 
geladeira.

BiSCoitiNHoS 
de NAtA

ABACAxi eM CALdA

IngRedIentes

10 eNtreteNIMeNto

Lívia Andrade deixa ‘triturando’ por 
ordem de Silvio Santos: ‘emissora é dele!’

Lívia Andrade 
deixou o posto de 
comentarista do 
programa ‘Triturando’, 
anteriormente batizado 
de ‘Fofocalizando’. De 
acordo com o colunista 
Daniel Castro, Silvio 
Santos mandou 
afastar também Mara 
Maravilha - elas serão 
substituídas por Ana 
Paula Renault e Flor. 
Em seu Instagram, 
Lívia confirmou que 
está temporariamente 
fora da atração lançada 
há uma semana. 
‘A emissora é dele. 
Aceitem!’, disparou.

Lívia Andrade 
confirmou em sua 

rede social que está 
afastada do programa 
“Triturando”, do 
SBT. A atração 
estreou na semana 
passada no lugar 
do “Fofocalizando” 
(que já foi também 
“ F o f o c a n d o ” ) 
mantendo a mesma 
linha editorial, cenário 
e apresentadores. 
Segundo o colunista 
Daniel Castro, além 
de Lívia, destaque no 
último carnaval no 
Rio, Mara Maravilha 
também está fora do 
vespertino. As duas 
apresentadoras deram 
lugar a Flor e Ana 
Paula Renault.

Mulher de faustão, Luciana Cardoso 
apoia bariátrica do filho de 16 anos
Filho de Fausto 

Silva e Luciana 
Cardoso, João 

Guilherme, de 16 anos, 
passou por uma ba-
riátrica – cirurgia de 
redução do estômago 
para perder peso –, na 
última terça-feira (12). 
O adolescente teve 
alta na tarde da última 
quinta-feira (14) e já 
está em casa. A mulher 
do apresentador apoiou 
a operação do primo-
gênito: ‘Emagrecer e 
prevenção de proble-
mas médicos futuros 
que tinha propensão’.

Filho de Fausto Silva, 
João Guilherme passou 
por uma cirurgia 
bariátrica em um 
hospital de São Paulo na 

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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última terça-feira (12). 
Segundo o colunista 
Vladimir Alves, do 
programa “A Tarde É 
Sua”, o adolescente, de 
16 anos, recebeu alta 
na última quinta-feira 
(14). A informação 
foi confirmada por 
Luciana Cardoso, 
mulher do apresentador 
e mãe de João, que 
apoiou a operação 
do primogênito. 
“Emagrecer e 
prevenção de 
problemas médicos 
futuros que tinha 
propensão”, declarou 
a jornalista ao “Na 
Telinha”. Em 2009, 
Fausto se submeteu ao 
procedimento e perdeu 
mais de 40 quilos.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

parecidas? Sabrina Sato exibe foto mais 
nova e destaca semelhança com zoe

Foto de Sabrina 
Sato bebê confundiu 
a apresentadora. A 
imagem da artista mais 
nova, segundo a própria, 
chamou atenção pela 
semelhança com a 
filha, Zoe. A menina, de 
apenas 1 ano, exibiu os 
mesmos traços da mãe 
na fotografia antiga. 
‘Gente, achei que fosse 
a Zoe! Mas sou eu 
(risos)’, avisou a japa. 

Sabrina Sato ficou 
impressionada ao 
encontrar uma foto 
antiga. A apresentadora 
compartilhou a imagem 
na qual aparece no 
colo da mãe, Dona 

Kika Sato Rahal, com 
aproximadamente 1 
ano de idade. O registro 
chamou atenção da 
artista pela semelhança 
dos seus traços na 
fotografia com os da 
filha, Zoe. “Gente, 
achei que fosse a Zoe! 
Mas sou eu (risos)”, 
escreveu a noiva 
de Duda Nagle em 
publicação no Instagram 
na última quinta-feira 
(14). Apesar de achar a 
herdeira parecida com 
o amado nos primeiros 
meses de vida, a japa 
mostrou que a menina de 
1 ano também adquiriu 
algumas feições da mãe.

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

Não é por um, é por todos!

É necessário tomar uma 

decisão em relação a 

afetos e a amizades. 

Você está magoado com 

pessoas e as relações 

precisam ser transformadas. Mas você 

está consciente da situação e aberto a 

curar para seguir uma nova jornada.

As expectativas que 

você vem carregando 

devem ser revistas e, com 

sabedoria, diluídas. Isso 

toca uma pessoa de sua 

convivência. O autoconhecimento se 

torna vital para que você siga os seus 

planos com mais leveza e inovação. 

Cure o seu coração.

Áries

É preciso ter aceitação 

e entendimento 

do momento 

financeiro pelo qual 

vem passando. Os 

sacrifícios serão recompensados 

no momento devido. A vida vem 

pedindo que você tire o melhor da 

experiência. Um novo ponto de vista, 

um novo valor!

Touro

Você está frustrado 

e com dificuldades 

para se expor às suas 

ideias. A sua imagem 

está em foco, o que 

pode incomodá-lo. Os afetos passam 

por transformações. A vida fala sobre 

o autoconhecimento e sobre uma 

postura madura para obter a liberdade 

que almeja.

Gêmeos

Você se sente frustrado 

com pessoas e notícias 

que o afetam. A 

experiência fala sobre 

um novo estado de 

consciência a respeito de como você 

deve lidar com sentimentos que não 

estão sob o seu controle. É momento 

de crescer por meio do cenário afetivo.

Câncer

Leão

Os sentimentos do 

passado entram 

sem pedir licença. 

É um dia para curar 

as expectativas que 

foram nutridas no 

relacionamento. Você está consciente 

do que o liga a uma pessoa e sabe 

exatamente como deve conduzir essa 

relação. Cure os ressentimentos.

Virgem

Pode ser que você se 

sinta desvalorizado 

e com sentimentos 

apegados em relação 

ao trabalho e à sua 

rotina. É um dia para desconstruir 

o sentido de valor e buscar novas 

alternativas. Ter qualidade de vida é 

essencial no novo ciclo.

Libra

O céu aponta desgastes 

emocionais que 

devem ser levados em 

consideração para 

que você cure as suas 

expectativas. A experiência fala do 

relacionamento e também pode ser 

direcionada aos filhos. Você está 

consciente de como deve agir.

Escorpião

Você se sente 

frustrado com pessoas 

da família, mas a 

experiência também 

pode se direcionar ao 

relacionamento. Busque 

analisar as expectativas que criou. O 

céu, porém, lhe traz consciência do 

que deve fazer para curar e seguir a 

sua jornada. Cure!

Sagitário

Existe a necessidade de 

expressar os sentimentos 

e o céu pede atenção 

com as expectativas que 

afetam a sua qualidade 

de vida, a rotina e o trabalho. Mas você 

está consciente de como deve agir para 

que construa no cenário.

Capricórnio

Tenha atenção com as 

frustrações financeiras. 

A autoestima 

está abalada por 

expectativas que 

devem ser curadas. É, 

porém, uma excelente oportunidade 

para avaliar o cenário e interagir com 

os seus sentimentos mais profundos 

com qualidade.

Aquário

Os sentimentos e as 

expectativas do passado 

que norteiam a família e 

os assuntos do coração 

merecem atenção. É um 

dia para limpar os ressentimentos e 

as mágoas que você vem carregando. 

Você está consciente desse processo 

que vem acontecendo e sabe como 

deve agir.

Peixes

atos oFICIaIs

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribui-
ções legais e face ao contido nos autos, HOMOLOGA, a 
Dispensa de Licitação n° 001/2020, acolhendo os pareceres 
jurídico e técnico, para que surtam os seus efeitos jurídicos e 
legais, adjudicando o objeto a empresa REESOLVE CONS-
TRUÇÃO REPAROS E REFORMAS EIRELI, no valor total de 
R$ 9.630,00 (Nove mil e seiscentos e trinta reais), para con-
tratação de serviços técnicos especializados para realização 
da manutenção corretiva, com fornecimento de peças, para o 
veículo oficial da Câmara Municipal de Belford Roxo.

Belford Roxo, 05 de maio de 2020.

NELCI CESÁRIO PRAÇA
Vereador Presidente da Câmara

Municipal de Belford Roxo

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 

15 DE MAIO DE 2020. PUBLICADO EM 16/05/2020 – 
CÓD-PMBR 090.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº1397/SEMAD/2020 DE 15 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, UILIVAN CHAVES MACHADO, do 
cargo em comissão de ASSESSOR DE GABINETE, 
símbolo CC-8 da Secretaria Municipal de Educação.  
                
PORTARIA Nº1398/SEMAD/2020 DE 15 DE MAIO DE 
2020. 
Exonerar a pedido, a contar de 01 de maio de 2020, 
com fundamento do disposto no inciso V, do art 87, da 
Lei Orgânica Municipal, ROSELENE DE FATIMA SE-
MEDO SOARES , para exercer o cargo em comissão 
de Secretário Executivo, símbolo CC-2 da  Secretaria 
Municipal de SAÚDE.              

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PORTARIA Nº 023/SEMED/2020, 15 DE MAIO 
DE2020.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, 
no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acom-
panhamento da aplicação dos recursos públicos desti-
nados à educação; 
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais 
do Contrato no 008/SEMED/2020, objeto do processo 
no 07/0000178/2019 Contratação de empresas para 
fornecimento de Tênis Escolares, para atender a de-
manda da rede Municipal de Ensino da Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Belford Roxo.

THIAGO MOREIRA PRATA – MATR.60/060651;
FABIANA VILELA BRUM GREGÓRIO – 
MATR.60/060519;
LINEQUER CHAGAS FERREIRA – MATR.60/064134.

Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

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

CAP.

PORTARIA Nº 026/SEMOCAP/2020 DE 14 de MAIO de 
2020
EXCLUIR da comissão de Fiscalização composta pela 
PORTARIA Nº 025/SEMOCAP/2020 de 06 de MAIO DE 
2020, a contar desta data, o Engenheiro Civil Lucas Bo-
telho da Silva Chrysóstomo, matrícula 60/72.345.

PORTARIA Nº 027/SEMOCAP/2020 DE 14 DE MAIO 
de 2020
INCLUI na comissão de Fiscalização composta pela 

PORTARIA Nº 016/SEMOCAP/2020 de 28 de FEVE-
REIRO DE 2020, a contar desta data, o Engenheiro Ci-
vil Jonathan de Sá Vianna- matrícula 60/076.689.

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

Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

PORTARIA N° 09/SEMUS/2020, DE 15 DE MAIO DE 
2020.
Cria a Comissão de Fiscalização e Auditoria das Ações 
do COVID-19 nas Unidades Hospitalares Municipais e 
Contratualizadas - COMFISAUD-SEMUS-PMBR/CO-
VID-19, e estabelece outras providências.

CONSIDERANDO os DECRETOS MUNICIPAIS n°s 
4.856, de 13 de março de 2020; 4.860, de 18 de março 
de 2020; 4.861, de 18 de março de 2020; 4.863 de 22 de 
março de 2020; 4871, de 30 de março de 2020; 4873, 
de 31 de março de 2020; 4.880, de 14 de abril de 2020; 
4.882, de 16 de abril de 2020; 4.886, de 24 de abril de 
2020; 4.888, de 30 de abril de 2020; 4.889, de 30 de 
abril de 2020; 4.861, de 18 de março de 2020; 4.892, 
de 11 de maio de 2020, que estabelecem medidas para 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (CO-
VID-19) e estabelecem medidas para o isolamento so-
cial da população do Município de Belford Roxo, bem 
como decretou os estados de emergência e calamida-
de pública e de intervenção de unidades privadas de 
saúde, seguindo as diretrizes da OMS – Organização 
Mundial de Saúde,

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério Pú-
blico Federal quanto às medidas para promover o en-
frentamento da pandemia do COVID-19,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2° e 3° da Lei 
Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, sendo 
certo que o Município de Belford Roxo se posicionou 
pelas medidas de isolamento social para preservação 
da saúde da população,

Estabelece:

Art. 1°. Esta Portaria cria a Comissão de Fiscalização e 
Auditoria das Ações do COVID-19 nas Unidades Hospi-
talares Municipais e Contratualizadas – COMFISAUD-
-SEMUS-PMBR/COVID-19.

Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput será 
composta pelos seguintes servidores:

NOME MATRÍCULA

ÉRICA LIMA COUTO 60/071718

CÉLIO DAVI DE SOUZA CALADO 60/060783

WELLINGTON FERNANDO MARCOS DE 
OLIVEIRA 60/069568

RENATO PEREIRA BRUN 60/069977

Art. 2°. Constituem atribuições da Comissão de Fisca-
lização e Auditoria das Ações do COVID-19 nas Uni-
dades Hospitalares Municipais e Contratualizadas – 
COMFISAUD-SEMUS-PMBR/COVID-19:

I – atuar na fiscalização, vistoria e inspeção das unida-
des de saúde da Rede Própria do Município;

II – atuar na fiscalização, vistoria e inspeção das unida-
des de saúde da Rede Privada que prestem serviços de 

saúde complementar ao Município e regidos pela Lei 
Federal n° 8.080, de 19 de setembro de1990;

III – realizar a fiscalização acerca do correto e adequa-
do aproveitamento e utilização dos recursos para o en-
frentamento e combate à pandemia de COVID-19;

IV – realizar a fiscalização acerca do devido uso de 
EPI’s (equipamentos de proteção individual) pelos pro-
fissionais da saúde que estiverem atuando no combate 
à pandemia e atendimento aos pacientes que estiverem 
sendo atendidos ou forem constatados casos confirma-
dos;

V – realizar a fiscalização acerca da remessa de EPI’s 
(equipamentos de proteção individual) às unidades de 
saúde da Rede Própria;

VI – realizar relatórios periódicos acerca da fiscaliza-
ção, remetendo-os ao Secretário Municipal de Saúde e 
ao Conselho Municipal de Saúde, para ciência;

VII – em caso de constatadas irregularidades ou mau 
uso dos recursos, ou ainda, problemas decorrentes da 
atuação das unidades de saúde mencionadas no art. 
1°, expedir recomendações e advertências para promo-
ver a imediata regularização e, em caso de reincidência 
ou não cumprimento pela unidade de saúde, deliberar 
sobre as sanções a serem impostas e comunicar ime-
diatamente o fato ao Secretário Municipal de Saúde e 
ao Conselho Municipal de Saúde, sem prejuízo do dis-
posto no art. 4° desta Portaria;

VII – deliberar sobre as atividades de suas atribuições 
e previstas nesta Portaria, mediante a elaboração de 
atas de reunião ordinária ou extraordinária, propondo 
soluções e expondo medidas sugeridas para otimizar o 
enfrentamento da pandemia;

VIII – realizar auditorias em caso de constatadas irre-
gularidades nas unidades de saúde à época da fisca-
lização;

IX – promover quaisquer outros atos e deliberações que 
sejam pertinentes ao objeto desta Portaria.

Art. 3°. Para fins de atuação nas atribuições previs-
tas no art. 2°, poderá a Comissão promover as visitas 
agendadas, adotando-se todas as precauções requeri-
das para realização das visitas, inspeções, vistorias ou 
auditorias, sendo obrigatório o uso de EPI’s.

Art. 4°. Em relação às atribuições previstas nos incisos 
III e VII do art. 2°, em caso de constatação de irregulari-
dades, quando à utilização dos recursos, poderá a Co-
missão, quando for necessário, dar ciência, ainda, ao 
Presidente do Fundo Municipal de Saúde, consideran-
do o disposto no art. 2°, inciso I, da Lei Complementar 
Municipal n° 196, de 17 de janeiro de 2017.

Art. 5°. Esta Portaria é aplicável, ainda, às unidades de 
saúde da Rede Privada que são ou serão objetos de 
intervenção municipal para enfrentamento e combate à 
pandemia de COVID-19, quando a necessidade pública 
assim a demandar.

Art. 6°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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covid-19

O Volta Redonda 
FC realizou na 
tarde de quinta-

-feira (14), testes para de-
tectar a Covid-19, o novo 
Coronavírus, nos jogado-
res, membros da comis-
são técnica e funcionários 
do Esquadrão de Aço. Ao 
todo, 40 testes foram re-
alizados por uma equipe 
médica designada pela  
Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janei-
ro, que esteve na sede do 
clube.   

Dos 40 testes realiza-
dos, 38 deram negativo 
para Covid-19 e dois ates-
taram positivo, sendo um 
atleta, que, segundo o re-
sultado, já está curado, e 
um funcionário, que está 
em isolamento tomando 
os devidos cuidados. O 
Esquadrão de Aço foi o 
primeiro clube a receber o 
serviço, que faz parte do 
protocolo “Jogo Seguro”, 
criado pela federação.  

O exame detecta a pre-
sença no sangue de anti-
corpos para o vírus que 
provoca a doença. “Esta-
mos realizando os testes 
sorológicos IgG e IgM 
para a Covid-19. O tes-
te é realizado através da 
pulsão digital, onde, com 

apenas uma gota de san-
gue, e após dez minutos, 
o resultado é liberado. Ele 
detecta a presença no san-
gue de anticorpos, tanto 
IgG, quanto IgM, para o 
vírus que provoca a doen-
ça Covid-19. O teste tem 
uma sensibilidade que 
chega a 96%”, explicou a 
biomédica Juliana Cortes. 

O presidente do Vol-
taço Flávio Horta falou 
sobre a ação e reafirmou 
que o clube só retornará 
as atividades após a auto-
rização das autoridades. 
“Neste momento delicado 
que estamos passando, o 
mais importante é pensar-
mos na saúde de todos em 
primeiro lugar. Este teste 
é importante para a pre-
caução dos nossos fun-
cionários, já que, com 
eles, conseguimos iden-
tificar possíveis conta-
minações e, assim, zelar 
pela saúde de todos e 
seus familiares. Vamos 
analisar os resultados 
dos testes e seguiremos 
respeitando as medidas 
de segurança, que tam-
bém estão presentes no 
nosso protocolo. Volto 
também a ressaltar que 
só retornaremos as ati-
vidades com a autori-
zação das autoridades”, 
destacou. (Fonte: As-
com/Voltaço)

 voltaço realiza testes em 
atletas e funcionários

Time só entrará em campo após autorização das autoridades

Equipe enviada pela Ferj realizou 40 testes e 38 deram negativo   
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