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Ricardo ‘Eletro’ e sua filha são presos por rombo nos cofres públicos

Agentes de uniformes novos
BelfORd ROxO

Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana entrega uniformes para 47 agentes e 
orientadores de trânsito. Há dez anos não havia troca. 
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Nesta quinta (9/7), o abraço es-

pecial deste Velho Escriba vai para 
o jornalista Sérgio Mello, aniver-
sariante do dia. Trabalhamos jun-
tos no Jornal dos Sports, o lendário Cor de Rosa. 
Sempre ético, ele conquistou o carinho de todos 
na redação. Nesta data querida a Resenha Cultural 
deseja vida longa ao Sérgio Mello. Aquele Abraço, 
Fera!!!  

Resenha Cultural
Hora

Como aconteceu 
no carnaval, quando 
os foliões do Pombal 
Chifre de Ouro en-
saiaram a formação 
do bloco deles, mas a 
falta de grana impediu 
a realização do projeto 

comandado pelo Nan-
dinho Boquinha de Ve-
ludo. Nandinho é lide-
rança gay e presidente 
da Boca Maldita da ci-
dade. Colaborador aqui 
do SOMBRA ele traz 
novidades.

Pombal tem novidades na área

O SOMBRa
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

O Virus Chinês está ba-
gunçando a vida de todo 
mundo e o mais famoso 
reduto de cornos da Bai-
xada também sente a pan-
demia. “Com vírus e tudo 
estamos em ano eleitoral 
e não é um corona qual-
quer que vai atrapalhar o 
projeto político de cornos, 

cornas e não cornos do 
pombal. Falo isso porque 
já existem pré-candidatos 
a vereador disputando a 
preferência dos morado-
res. A campanha silencio-
sa não é notada, porém 
existe e tende a crescer 
nas próximas semanas”, 
conta Nandinho. 

Pré-candidatos dão as caras

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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Boquinha de Veludo 
conta ainda que na úl-
tima reunião da Boca 
Maldita apareceram por 
lá duas pessoas se dizen-
do pré-candidatas. Um 
corno conhecido prome-
tendo melhorar as condi-
ções de vida dos colegas 
e uma lésbica, ‘Regina 
Sapatão’, garantindo 
luta favorável às colegas 

de preferência sexual. 
‘Não podemos admitir 
ausência de sapatas de-
claradas na Câmara de 
Vereadores. Vou correr 
atrás do voto para ser a 
primeira’”, disse Regi-
na, moradora solitário 
do Pombal Chifre de 
Ouro. “O segundo se-
mestre promete”, finali-
zou Nandinho. 

assessor e corno sabido

Produtores, artistas 
e demais integrantes 
da cultura vão receber, 
do Governo Federal, o 
auxílio emergencial em 
tempos de pandemia 
pelo novo coronavírus, 
em Barra do Piraí. A 
Prefeitura de Barra do 
Piraí, por meio da Se-
cretaria de Turismo e 
Cultura, promove en-
contro para elucidar a 
respeito de como será 
feita tal tratativa no 
município. O benefício 
será concedido após 
promulgada a Lei Fe-
deral Aldir Blanc. A 
palestra acontece na 
sexta (10), às 10h, no 
Centro de Artesanato, 
no bairro Matadouro. 
O evento é uma par-
ceria com o Instituto 
de Desenvolvimento 
Econômico, Histórico 
e Cultural (IDEHC). 
(Jota Carvalho)

lei aldir 
Blanc em 

Barra do Piraí

live no youtube

O Rei do Swing está de volta!

No sábado, 11 des-
te julho, às 16h, 
o cantor Bebeto 

realizará um show vir-
tual, ao vivo, direto da 
sua casa, no Recreio dos 
Bandeirantes. A primei-
ra ‘Live’ do artista será 
transmitida pelo canal no 
YouTube Cantor Bebeto 
Oficial.  

Conhecido como Rei 
dos Bailes, Rei do Swing 
e Rei do Samba-rock, 
Bebeto completa 45 anos 
de carreira neste 2020. 
Mas a comemoração não 
pode ser presencial, por 
enquanto.

Como a saudade dele 
e do público é imensa, a 
Live terá duas horas de 
duração. Sucessos como 
“Menina Carolina”, 
“Praia e Sol”, “Jéssica” 
e  “Minha Preta” não po-
dem faltar. Ainda algu-
ma inédita das mais de 
50 canções que o músico 
compôs recentemente.

A biografia do artista 
também está na agulha, 
em fase de pesquisa. Faz 
parte do planejamento 
de comemorações. Tanto 
tempo na estrada, muita 
história para contar. Nela 
devem figurar as maiores 

Cantor comemora 
45 anos de carreira 
com muitas novidades

caRlOS dafé
Príncipe do Soul e da Solidariedade

É tempo de se cuidar, 
mas também de ajudar 
quem mais precisa. E 
a música tem o poder 
de alimentar a alma e 
o corpo. Ciente da for-
ça transformadora da 
arte, o lendário cantor 
Carlos Dafé (foto), o 
“Príncipe do Soul”, 

teve a ideia de promo-
ver a “Live Solidária 
com Dafé”, que acon-
tece neste sábado (11), 
a partir das 19h30, em 
seu canal no Youtube. 
Parte do que for arre-
cadado será destinada 
a moradores de rua e 
a artistas que estão en-

frentando dificuldades 
por causa da pandemia 
do novo coronavírus.   

“A pandemia afetou 
toda a cadeia produ-
tiva da música e tem 
sido devastadora para 
diversos artistas, que 
ficaram privados de 
conseguir seu susten-

to com a quarentena. 
Sem shows, arrecada-
ções de direitos au-
torais e bilheterias, a 
imensa maioria não 
está conseguindo virar 
esse jogo com outros 
meios, como as lives, 
por exemplo. Já as pes-
soas em situação de rua 
vivem um desalento 
ainda maior do que o 
enfrentado antes disso 
tudo. Estão encarce-
rados na solidão das 
ruas, passando fome e 
expostos a todo tipo de 
perigo. O nosso propó-
sito é fazer a diferença 
nesse momento crítico 
e ainda de incertezas”, 
explica Dafé.

Com o DJ Jr Félix, a 
banda Malandro Den-
goso e diversas parti-
cipações especiais, a 

live fará uma viagem 
pelo repertório de Dafé 
e outros clássicos da 
soul music brasileira, 
da qual é um dos pio-
neiros. A noite também 
será recheada de histó-
rias da sua convivência 
com grandes ícones, 
como Tim Maia, Ro-
berto e Erasmo Carlos. 
A iniciativa conta com 
o apoio de diversos no-
mes consagrados, como 
Tony Tornado, Mano 
Brown, Serjão Loroza, 
Gerson King Combo, 
Hyldon, Zeca do Trom-
bone, Gabriel Mou-
ra, e da nova geração, 
como Théo Bial. Para 
acompanhar a live, bas-
ta acessar https://www.
youtube.com/channel/
UCyaqwqd6ODC1ur-
Fm5s4a91g          

BeBetO
estrelas do cenário musi-
cal no Brasil.

Outra novidade, é que 
Bebeto decidiu apostar 
na comunicação direta 
com os admiradores do 
seu trabalho. Agora ele 
está no Instagram, com 
a página @cantorbebe-
tooficial e também no 
YouTube, com o mesmo 
endereço. 

Mas é preciso prestar 
atenção, porque os mui-
tos canais no YouTube 

em homenagem ao ar-
tista acaba confundin-
do amigos e fãs. Quem 
quiser se inscrever cor-
retamente deve acessar 
o link abaixo.  https://
www.youtube.com/chan-
nel/UCxKNcHn226Rt_
C5wBQ9Vbhg

Inscrições, comentá-
rios e curtidas são bem-
-vindos e necessárias 
para dar a verdadeira di-
mensão da legião de pes-
soas que acompanha o 

artista, público que cons-
tantemente se renova. A 
equipe de produção tem 
postado vídeos novos e 
resgatado antigas apre-
sentações. O show vir-
tual tem entrada franca, 
basta acessar o canal no 
PC ou no celular. Have-
rá um QR Code (código 
QR) na tela somente para 
quem quiser e puder co-
laborar com qualquer va-
lor, adquirindo o ingresso 
colaborativo. 

RetaguaRda

Produção: Fernanda Kalume e Dani Tolstoï  
Contatos para Shows: Sonia Mesquita (21) 99927-9073

Assessoria de Imprensa: Rosária Farage - (21) 98165-1035
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belford roxo

A Secretaria de Se-
gurança Pública e 
Mobilidade Urbana 

promoveu ontem a entrega 
de 33 uniformes para agen-
tes de trânsito e 14 orienta-
dores de trânsito. Há mais 
de dez anos que não havia 
troca de uniformes. A sole-
nidade foi realizada na sede 
do órgão, Centro.

Os agentes e orientado-

res trabalham em diversos 
bairros cuidando do trân-
sito e auxiliando diver-

sas Secretarias quando há 
obras e eventos em deter-
minados locais. O unifor-

me do agente de trânsito é 
composto basicamente por 
calça, gandola (espécie de 

blusa), coturno, boné e cin-
to com suporte para talões. 
O do orientador de trânsi-

to inclui os mesmos itens, 
substituindo a gandola pelo 
colete.

Rafael BaRRetO/PM
BR

Orientadores e agentes de 
trânsito de uniforme novo

Os 47 agentes e orientadores de trânsito ganharam uniforme novo, entre eles Menezes e De Paula 

A Secretaria Estadual de 
Saúde atualizou ontem o nú-
mero de mortes causadas pelo 
novo coronavírus em todo o 
estado, bem como novos ca-
sos confirmados da doença. 
Nas últimas 24h, 89 pessoas 
morreram de covid-19 e há 
2.243 novas infecções. Do 

total, são 10.990 mortes no 
Rio de Janeiro, com 126.329 
casos registados.

Há ainda 1.029 óbitos em 
investigação, e 301 foram 
descartados. Entre os casos 
confirmados, 105.231 pa-
cientes se recuperaram da 
doença.

RJ tem mais de 
10,9 mil mortes 

por covid-19 

O secretário João 
Sant’Anna explicou que 
os agentes e orientadores 
são fundamentais para o 
controle do trânsito no 

município. Ele destacou 
que a cidade está com 
muitas frentes de obras 
abertas, além de outras 
ações em diversas áreas. 

“Fazemos sempre um 
revezamento e conse-
guimos efetuar um bom 
trabalho tanto trânsito 
como também em ou-

tros serviços efetuados 
pela Prefeitura. Os pro-
fissionais estavam há 
uma década sem troca 
de uniforme. Consegui-

mos resolver este pro-
blema”, resumiu João 
Sant’Anna. A vereadora 
Cristiane do Sobreira 
prestigiou o evento.

tRaBalhO fundaMental

Alerj aprova distribuição de hidroxicloroquina 
a portadores de lúpus e de artrite reumatoide

O Estado do RJ poderá 
criar o Cadastro Estadual 
de Portadores de Lúpus 
Eritomatoso Sistêmico 
(LES) e de Artrite Reu-
matoide e ficar autorizado 
a fornecer gratuitamente, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Saúde, a hidro-
xicloroquina. A determi-
nação é do projeto de lei 
2.278/2020, de autoria do 
deputado Bruno Dauaire 
(PSC), que a Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou, em discussão 
única, ontem. A proposta 

segue para análise do go-
vernador Wilson Witzel 
(PSC), que tem até 15 dias 
para sancionar ou vetar a 
medida. 

Segundo o autor, o obje-
tivo é garantir o tratamen-
to contínuo e ininterrupto 
de doenças crônicas que 
utilizam a hidroxicloro-
quina como medicamento 
indicado para o controle 
dos sintomas. Pelo texto, o 
cadastro deverá catalogar 
todos os dados dos porta-
dores das respectivas do-
enças, bem como os remé-
dios usados no tratamento 

e a sua quantidade mensal. 
“Após a divulgação de 

que a hidroxicloroquina 
seria um medicamento ca-
paz de tratar a covid-19, 
estamos vivendo escassez 
dele nas farmácias, levan-
do ao desespero muitas 
pessoas que dependem do 
uso contínuo. O projeto 
quer garantir que portado-
res dessas doenças crôni-
cas não fiquem sem o re-
médio e não sejam vítimas 
da supervalorização dos 
preços de um remédio in-
dispensável a elas”, disse 
deputado Bruno Dauaire. Projeto quer garantir que portadores de doenças crônicas não fiquem sem o remédio

RePROduçãO

compra de testes rápidos pela 
Secretaria de Saúde sob suspeita 

O Tribunal de Contas 
do Estado do Rio infor-
mou ter indentificado nove 
possíveis irregularidades 
na compra de 50 mil tes-
tes rápidos para detecção 
do novo coronavírus feita 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES). O valor 
da aquisição é de R$ 9 mi-
lhões.

Por determinação da 
conselheira-substituta An-
drea Siqueira Martins, que 
foi aprovada por unanimi-
dade, o secretário e o sub-
secretário executivo esta-
dual de Saúde têm até 15 
dias para justificar supos-
tas falhas no contrato com 
uma empresa. 

De acordo com a Côrte, 
depois de um pedido de au-

mento do prazo de entrega 
do material contratado, a 
SES antecipou o pagamen-
to total do contrato e não 
observou as medidas de 
precaução recomendadas 
pela Procuradoria-Geral 
do Estado do Rio.

O contrato previa a 

entrega imediata do ma-
terial, mas a empresa 
demorou cerca de três 
meses para entregar os 
itens, que eram de mar-
ca diferente da negocia-
da. Depois da entrega, a 
empresa fez uma doação 
ao estado de mais 20 mil 

testes, porém, nas notas, 
o valor dos exames com-
prados (R$ 180 cada) é 
maior do que os doados 
(R$ 128 cada).

O TCE decidiu que a 
SES deve apresentar a 
análise da economicidade 
dos testes que foram entre-
gues e a aprovação técnica, 
além de informar as provi-
dências tomadas após o 
atraso na entrega e na dife-
rente de marcas e valores.

Em nota, a secretaria 
informou que revisa con-
tratos firmados de forma 
emergencial e afirmou que 
“irá punir, de acordo com 
a legislação vigente, qual-
quer possível irregularida-
de que for constatada pelos 
órgãos de controle” .

Teste rápido novo coronavírus 

MauRiciO VieiRa/diVulgaçãO

há mais de dez anos que não havia troca para os 47 agentes 
da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana

há mais de dez anos que não havia troca para os 47 agentes 
da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Funcionário pinta cruzes no 
Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro

ian cheiBuB/ReuteRS
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Pesquisa mostra se as MPes do
 RJ tão preparadas para a retomada

Com o objetivo de en-
tender se os empreende-
dores fluminenses estão 
preparados para o mo-
mento da retomada pós 
pandemia. O  Sebrae Rio 
ouviu 435 donos de pe-
quenos negócios, entre os 
dias 2 e 22 de junho. O 
resultado do levantamen-
to está na segunda edição 
da pesquisa ‘As dores dos 
pequenos negócios no 
Rio de Janeiro’. 

A pesquisa aponta que 
34,8% dos empresários 
se sentem capacitados, 
mas não desenvolveram 
planos especiais para 
esse momento; 28,7% 
elaboraram um plano de 
reabertura; 18,8% não se 
sentem aptos a retomar 
suas atividades e 17,6% 
não souberam avaliar a 
situação do seu negócio.

O estudo revela ainda 
que 84,7% das micro e 
pequenas empresas do es-
tado irão reabrir quando 
forem autorizadas,12,9% 

ainda não se sentem se-
guros para a reabertura 
e apenas 2,5% não pre-
tendem retomar suas ati-
vidades. Para garantir a 
segurança de clientes e 
funcionários, 70,7% já 
fizeram as adaptações 
necessárias; 19% já estu-
daram o que é necessário 
ser feito, mas ainda não 
se adequaram e 10,2% 
desconhecem quais pro-
tocolos de segurança de-
vem ser feitos.

A pandemia do coro-
navírus trouxe uma série 
de mudanças e desafios 
para as MPEs. A pesquisa 
mostra que os  principais 
desafios serão entender 
o que mudou no consu-
midor dentro do “novo 
normal”, como aprimo-
rar o atendimento digital, 
conciliar o atendimento 
presencial e repensar a 
rotina e layout do espaço 
para oferecer maior segu-
rança aos clientes e fun-
cionários.

sinalização

RJ prorroga a campanha de doação de sangue a lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais (LGBTI). A ação 
foi realizada na semana passada, para comemorar o Dia do Orgu-

lho LGBTI, celebrado em 28 de junho. 

O Brasil tem 67.113 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h 
de ontem. É o que aponta um levantamento feito pelo consórcio de 
veículos de imprensa a partir de dados fornecidos pelas secretarias 

municipais de Saúde. 

Os órgãos da admi-
nistração pública do RJ 
poderão ser proibidos 
de classificarem contrato 
firmado sem licitação e 
os respectivos documen-
tos correlatos, operacio-
nalizados excepcional-
mente em decorrência 
do coronavírus.

Fica proibido, portan-
to, o impedimento ao li-
vre acesso desses dados 
por parte do cidadão nos 
portais eletrônicos de 
cada instituição. A deter-
minação é de um projeto 
de lei que a Assembleia 
Legislativa aprovou, em 
discussão única.

SeM licitaçãO i

iMPediMentO ii

O Poder Executivo 
deverá encaminhar à 
Casa e ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) 
cópias de todos os con-
tratos e documentos 
firmados sem licitação 
durante o período emer-
gencial no prazo cinco 
dias de sua celebração. 

Segundo Canella, possíveis  irre-
gularidades e superfaturamento nas 
contratações emergenciais levaram o 
Executivo a classificar algumas des-
sas contratações como “sigilosas”, de 
forma a retirar suas informações do 
Portal da Transparência. 

cOntRatOS iii

‘SigilOSaS’ V

editORial

A nova norma, de autoria do depu-
tado Márcio Canella (MDB) comple-
menta a Lei 8.832/2020, que deter-
mina outras regras de transparência 
sobre os contratos firmados  pelos 
órgãos durante a pandemia de coro-
navírus. 

tRanSPaRência iV

RePROduçãO/aleRJ 

O Governo do Esta-
do poderá ser autoriza-
do a criar o Cadastro 
Estadual de Pacientes 
com Doenças Crônicas 
Tratadas com Hidroxi-
cloroquina, mediante 
parecer médico. O ca-

tálogo deverá ser ela-
borado e gerido pela 
Secretaria de Estado 
de Saúde (SES). A de-
terminação é do pro-
jeto de lei 2.278/2020, 
que a Assembleia Le-
gislativa do Estado do 

Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou, em discussão 
única, ontem. O texto 
seguirá para o gover-
nador Wilson Witzel, 
que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-lo 
ou vetá-lo. 

cadastro para pacientes tratados 
como hidroxicloroquina

RePROduçaO 

Em meio ao pro-
cesso de impea-
chment na Alerj, 

o governador Wilson 
Witzel (PSC) começa a 
retomar suas agendas de 
rua. Ontem, ele foi rece-
bido em Magé pelo de-
putado estadual Renato 
Cozzolino (PRP), onde 
anunciou o reinício de 
obras da Cedae para am-
pliar a rede de água no 
município da Baixada 
Fluminense.

O governador desta-
cou que as obras estão 

sendo retomadas em 
seu governo, agradeceu 
ao trabalho de cobrança 
do deputado Renato Co-
zzolino pela retomada, e 
deu prazo de 18 meses 
para conclusão. A previ-
são é de que a nova esta-
ção de tratamento atinja 
50 mil domicílios, bene-
ficiando mais de 200 mil 
habitantes.

“Inadmissível sair 
água de Magé para ou-
tras localidades e os mu-
nícipes não terem o di-
reito de consumir. Essa 
obra é um sonho que se 
torna realidade”, afir-
mou Renato Cozzolino. 

“Estamos retomando e 
vamos até o final, nosso 
compromisso é voltar 
aqui após 18 meses para 
inaugurar”, disse o go-
vernador.

Governador Witzel e 
deputado Renato

 Cozzolino anunciam
 retomada das

 obras para
 ampliar rede 

assessoria de 
coMunicaÇÃo

Sinalização
Em outra agenda ainda 

em Magé, Wilson Wit-
zel também assegurou ao 
deputado Renato Cozzo-
lino que serão realizadas 
melhorias na sinalização, 
asfalto e segurança da RJ-
107, conhecida como Ser-
ra Velha.

Objetivo é aumentar a produção de 700 milhões de litros até o fim de 2022

Obra vai levar 
mais água
 para Magé 

BR
aS

il

entregadores de aplicativos querem legislação 
Representantes de 

entregadores de apli-
cativos, como o Ifood, 
Rappi e Uber Eats, se 
reuniram hoje (8) com 
o presidente da Câ-
mara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), para apresentar 
demandas da categoria. 
Entre outros pontos, os 
entregadores reclamam 
das jornadas exaustivas 

de trabalho, sem des-
canso semanal, que 
chegam a durar mais 

de 14 horas e querem 
a aprovação de uma le-

gislação específica para 
a categoria que assegu-
re melhores condições 
de trabalho.

Em abril de 2019, 
foram registrados 5,5 
milhões de trabalhado-
res de aplicativo. Além 
de uma legislação espe-
cífica, os entregadores 
pleiteiam ainda o au-
mento da taxa mínima 
das entregas; a fixação 
de tabela de preço do 
frete de entregas; o fim 
dos bloqueios e desliga-
mentos das plataformas 
de entrega de forma in-

justa e sem justificati-
vas.

Eles também querem 
mais segurança no tra-
balho, com a criação de 
seguro e que as platafor-
mas ofereçam gratuita-
mente equipamentos de 
segurança individual.

O encontro foi uma 
iniciativa da bancada 
do PSol na Câmara. 
Segundo a líder do par-
tido na Casa, Fernanda 
Melchiona (PSol-RS), 
ao final da reunião Maia 
se comprometeu a criar 
um grupo de trabalho 

para formatar os mais 
de 20 projetos de lei que 
tramitam na Casa para 
fechar um projeto com 
as principais reivindica-
ções da categoria. Um 
audiência pública tam-
bém deve ser realiza-
da para tratar do tema.

“A reunião com 
Rodrigo Maia foi 
importante para que 
a categoria pudesse 
apresentar as deman-
das do movimento e 
alertar sobre a neces-
sidade de garantir di-
reitos trabalhistas. A 

pandemia tem escanca-
rado a precarização a que 
esses trabalhadores estão 
submetidos. Considero 
que foi muito produtiva. 

Agora, vamos continuar 
as cobranças e o trabalho 
em prol de direitos”, disse 
Fernanda. Fonte: Agência 
Brasil 

Os entregadores reclamam das jornadas 
exaustivas de trabalho

MARCELLO CASAL/AGêNCIA BRASIL
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especial

Conquista da Copa América de 2019 completou 1 ano na terça-feira

Jogando em casa, 
no Maracanã, a 
equipe do téc-

nico Tite derrotou o 

Peru e garantiu o tí-
tulo da Copa Améri-
ca para a Canarinho. 
Com triunfo por 3 a 
1, naquele 7 de julho 
de 2019, uma atmos-
fera incrível 

foi estabelecida no 
Maior do Mundo e 
garantiu a coroação 
de uma campanha 
invicta na nona con-
quista do Brasil na 
competição. 

“A campanha da 
Copa América ficou 
marcada para mim 
como uma mistu-
ra de sentimentos, 
emoções e desafios. 
Desde a remonta-

gem da equipe até 
a responsabilidade 
de entrar no Mara-
canã pela primeira 
vez como técnico 
da Seleção Brasilei-
ra. Existia muita ex-

pectativa interna em 
mim que eu precisa-
va administrar, e te-
nho bastante orgulho 
de ter participado”, 
relembra o técnico 
Tite.

um 7 de Julho emocionante!

deSafiOS cOMeçaRaM uM MêS anteS

A 
corrida rumo ao tí-
tulo teve início no 
dia 14 de junho, 
mas os desafios 
começaram antes 
mesmo da estreia 

contra a Bolívia, 
no Morumbi. A 

lesão que o atacan-
te Neymar sofreu em um 

amistoso, poucos dias antes 
da competição, forçou o téc-
nico Tite a pensar em uma 
reestruturação da equipe. 
Essa remodelagem teve que 
acontecer durante a Copa 

América, e deu cer-
to. Apesar de um pri-

meiro tempo morno, a Se-
leção Brasileira passou pela 
Bolívia sem complicações, 
com gols de Philippe Couti-
nho (2) e Everton, a vitória 
por 3 a 0 trouxe mais con-
fiança ao grupo. Ainda na 
primeira fase, o Brasil viria 
a somar mais quatro pontos 
dentro da chave, com uma 
vitória por 5 a 0 em cima do 
Peru e um empate em 0 a 0 
com a Venezuela.

Quando a classificação 
para o mata-mata já estava 
consolidada, a equipe Cana-
rinho passaria por outro de-

safio: superar o afastamento 
de Richarlison. O atacante 
contraiu caxumba e teve de 
ficar em repouso e isolado 
dos demais companheiros. 
O atleta do Everton-ING 
lembra o que não foi um pe-
ríodo fácil para ele. 

“Foi complicado. Eu es-
tava com muita expectati-
va por estar em um grande 
momento na minha carrei-
ra, já que eu tinha marcado 
muitos gols pelo Everton 
na temporada. Cheguei na 
Seleção com a confiança de 
que disputaria todos os jo-
gos e, infelizmente, a doen-
ça atrapalhou. Eu sei que faz 

parte da vida, mas foi uma 
adversidade que eu tive que 
superar e fico feliz de ter me 
recuperado a tempo”, disse 
Richarlison.

A partida contra o Pa-
raguai, na noite do dia 27 
de junho, foi a mais difícil 
da Copa América. A Sele-
ção não conseguia furar a 
retranca paraguaia e via o 
tempo passar em direção a 
disputas de pênaltis. E foi o 
que aconteceu. No entanto, 
a estrela de Alisson brilhou 
e o goleiro defendeu uma 
cobrança decisiva, ga-
rantindo o Brasil na 
semifinal.

RichaRliSOn Se RecuPeRa de caxuMBa e SuRPReende
Antes da decisão, uma 

velha conhecida: a Ar-
gentina. O Superclássico. 
Richarlison acabara de se 
recuperar e se encaminhou 
para o Mineirão, em Belo 
Horizonte (MG). A rápida 
melhora do camisa 21 sur-
preendeu aos médicos da 
Seleção e a todos, já que 
o tempo estimado era de 
14 dias. O jogador foi ao 
estádio e retribuiu todo o 
apoio que recebeu quando 
estava longe. Este suporte 
foi o que deu a ele forças 
para continuar.

“Eu lembro que eu já 
estava bem antes do jogo 
contra a Argentina, tanto 
que eu pude ir para a par-

tida. Mesmo tendo perdido 
peso, fui para a semifinal, 
porque eu sabia que era 
importante apoiar os meus 
companheiros. E mesmo 
com a doença, eles fizeram 
eu me sentir sempre dentro 
do grupo. Antes de todas as 
partidas eles me ligavam, 
para que eu pudesse assis-
tir às palestras do professor 
Tite, e isso me deu muita 
força”, contou o atacante.

Outro integrante desse 
elenco vencedor foi Daniel 
Alves. Repleto de experi-
ência e responsabilidade, o 
lateral-direito foi o capitão 
do time e o conduziu rumo 
ao título. Seu desempenho 
foi recompensado e lhe 

rendeu o prêmio de melhor 
jogador do torneio. Com 
um gol marcado sobre o 
Peru, na primeira fase, 
e uma atuação decisiva 
na semifinal contra a Ar-
gentina, o capitão atribui 
imenso valor a esse reco-
nhecimento individual na 
competição. Com quatro 
títulos com a Amarelinha, 
Dani também coleciona 
lembranças das preleções 
de Tite.

“Um momento exclusi-
vo que me marcou bastante 
foi quando a gente estava 
a caminho da coletiva de 
imprensa, antes da final. E 
o professor Tite falou uma 
coisa para o grupo que 

ficou martelando na mi-
nha cabeça: estão aqui os 
que mereceram, tanto nós 
quanto eles (Peru), mas 
temos que merecer mais. 
No final, deu tudo certo e 
estamos de aniversário”, 
compartilha Dani.

Seleção abate o Peru 
na final histórica

Na decisão, a Seleção 
enfrentou novamente o 
Peru, que havia goleado na 
primeira fase. O duelo pela 
taça, no entanto, foi mais 
difícil. Apertado, o con-
fronto só foi decidido qua-
se que no apagar das luzes. 
Everton Cebolinha abriu o 
marcador ainda na primei-

: Em decisão contra o Peru, os 
canarinhos levaram a melhor e 

garantiram a festa da torcida no 
Maraca

Atacante foi destaque na 
nona conquista brasileira

LUCAS FIGUEIREDO / CBF

ra etapa, mas os adversários 
arrancaram o empate mo-
mentos antes do intervalo. 
A equipe brasileira não se 
abateu e voltou a frente do 
placar com Gabriel Jesus. 
No segundo tempo, o Es-
quadrão Canarinho voltou 
melhor. O Brasil contro-

lava bem o jogo, mas os 
peruanos assustavam. Até 
que, na reta final, Ceboli-
nha foi derrubado na área e 
o árbitro marcou o pênalti. 
Richarlison havia acaba-
do de entrar, mas mostrou 
confiança e fez o gol do tí-
tulo. (Fonte: CBF)

Tite orienta os jogado-
res em partida da Copa
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coronavírus

Mesquita finaliza
 atendimento no primeiro polo

Números de casos em queda deixa prefeito Jorge Miranda feliz
 PMM diVulgaçãO

O prefeito de 
Mesquita Jor-
ge Miranda 

tem motivos para co-
memorar em seu site. 
“Na última sexta-
-feira, dia 3 de ju-
lho, realizamos um 
ato significativo em 
meio ao caos cria-
do pelo Coronavírus: 
encerramos o funcio-
namento do nosso 1º 
Polo de Atendimen-
to exclusivo a casos 
suspeitos da doença, 
em Santa Terezinha. 
Desde março, temos 
trabalhado ativamen-
te, de domingo à se-
gunda, na triagem e 

diagnóstico de nossos 
pacientes. Atingimos 
grandes níveis de de-
manda e, no entanto, 
não recuamos. Abri-
mos uma segunda uni-
dade, possibilitando 
a escolha dos nossos 
munícipes”, informa.

“Criamos a pos-
sibilidade de aten-
dimento para quase 
600 pessoas por dia, 
investimos na ofer-
ta de medicamentos 
e, principalmente, no 
monitoramento dos 
mesquitenses. Vimos, 
também, a procura 
cair no início de junho 
e termos apenas 100 
atendimentos diários 
em nosso município. 
Com as duas unida-

des em atendimento, 
em Santa Terezinha e 
Cosmorama, fizemos 
de tudo para obter o 
resultado atual”, acre-
centa.

Segundo dados ofe-
recidos pelo Consul-
tório Intermunicipal 
de Saúde da Baixada, 
o CISBAF, os núme-
ros de Síndromes res-
piratória e óbitos clí-
nicos têm diminuído 
em Mesquita. “Este é 
um dado que está di-
retamente ligado aos 
números da coronaví-
rus e significam muito 
para nosso governo, 
que trabalhou intensa-
mente na proteção de 
nossos moradores”, 
vibra Miranda.

Funcionários da Saúde que trabalharam durante 100 dias de combate à Covid 19

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

MOntageM

fechaR O POlO é enceRRaR uM ciclO
“Em 100 dias de fun-

cionamento, nos torna-
mos referência; fizemos 
mais de 15 mil atendi-
mentos, entre mesquiten-
ses e moradores de outros 

municípios, além da dis-
pensação de mais de 4 mil 
testes de Covid-19. Ope-
ramos com mais de 3.200 
exames de imagem, bus-
cando diagnósticos rápi-

dos e, quando os casos se 
mostravam graves, enca-
minhávamos os pacientes 
para as unidades estadu-
ais de saúde – o que foi 
necessário para apenas 

261 dos atendidos”, pros-
segue o mandatário.

“Devo agradecer, não 
só aos profissionais de 
saúde – técnicos de en-
fermagem, enfermeiros e 

médicos - que dedicaram 
seus dias aos nossos cui-
dados, mas a Fundação 
Oswaldo Cruz. Fizemos 
convênio com a mais 
destacada instituição de 

ciência e tecnologia em 
saúde da América Latina, 
que nos ajudou na capa-
citação dos profissionais 
e juntos, chegamos lon-
ge”, atesta.

MaiS teSteS nOS BaiRROS
“Em Cosmorama, na 

Vila Olímpica, mante-
remos as atividades até 
o fim de julho. Agora, 

estamos enfrentando 
uma nova fase, quere-
mos testar aproxima-
damente 24.000 mes-

quitenses. Realizando, 
ainda, 200 testes por 
bairro, sendo feito no 
próprio domicílio. Pe-

dimos que os muníci-
pes continuem com os 
cuidados que temos 
mantido, como o uso 

de máscaras e lavagem 
das mãos com água e 
sabão. É necessário 
que nos reeduquemos, 

trabalhando na preven-
ção e cuidado”, reco-
menda e finaliza Jorge 
Miranda.  

Bolsonaro sonda três nomes evangélicos para o Mec
Recentemente, o presi-

dente indicou o professor 
da FGV Carlos Decotelli, 
que caiu após questiona-
mentos a falsidades em 
seu currículo, e Renato 
Feder, secretário da Edu-
cação do Paraná, que de-
clinou depois de intensas 
críticas dos religiosos.

Até o momento, três 
evangélicos conversaram 
com a equipe do presiden-
te: o pastor Milton Ribei-
ro, ex-vice-reitor do Ma-
ckenzie em São Paulo; o 
professor da Universidade 
de Brasília (UnB) Ricardo 
Caldas; e o reitor do Ins-
tituto Tecnológico de Ae-
ronáutica (ITA), Anderson 
Correia.

Na terça-feira (7), em 
entrevista a emissoras de 
televisão, o presidente se 
queixou das críticas feitas 
aos cotados para o MEC 
e disse que pretende defi-
nir um nome o mais breve 
possível. Mesmo com o 
diagnóstico de coronaví-
rus, Bolsonaro tem feito 
videoconferências com os 
cotados para o posto.

Ribeiro é pastor da Igre-
ja Presbiteriana de Santos, 
litoral de São Paulo. Ele 
foi vice-reitor do Macken-

zie e, no ano passado, foi 
nomeado para a Comissão 
de Ética Pública da Presi-
dência da República.

Doutor em educação 
pela Universidade de São 
Paulo (USP), teve seu 
nome levado ao presiden-
te, de acordo com fontes 
envolvidas no processo, 
pelo ministro Jorge Oli-
veira, da Secretaria-Geral, 
e conta com a simpatia de 
deputados evangélicos de 
São Paulo, que já manifes-
taram o apoio a Bolsona-

ro.
Caldas, que é economis-

ta e professor de ciência 
política, tem doutorado 
em relações internacionais 
pela Universidade de Kent 
em Canterbury, Reino Uni-
do. Agrada de integrantes 
da bancada evangélica, 
ligados à Assembleia de 
Deus, como membros da 
equipe econômica.

Correia, por sua vez, 
tem um perfil que pode 
unir duas alas que ajudam 
a sustentar o governo e 

nem sempre andam juntas, 
pois além do apoio de pas-
tores evangélicos é bem 
visto na cúpula militar.

Considerado por ora o 
favorito pelos ministros 
palacianos, por ter perfil 
técnico e interlocução po-
lítica, o reitor do ITA deve 
ter uma conversa com o 
presidente nesta semana.

Padrinho da indicação 
de Ribeiro, Jorge Olivei-
ra também sugeriu para o 
posto o líder do governo 
na Câmara dos Deputados, 

Major Vitor Hugo (PSL-
-GO).

Bolsonaro disse que o 
deputado estaria “na reser-
va”, após sondá-lo no fim 
de semana e se reunir com 
ele na segunda-feira (6). A 
repercussão de seu nome 
foi negativa, avaliam in-
terlocutores presidenciais, 
e ele enfrenta forte resis-
tência dos ministros Bra-
ga Netto, da Casa Civil, e 
Luiz Eduardo Ramos, da 
Secretaria de Governo.

O presidente tem afir-
mado, em conversas re-
servadas, que busca um 
nome com perfil seme-
lhante ao do ministro in-
terino da Saúde, Eduardo 
Pazuello: com respaldo 
técnico, mas que seja 
aberto a cumprir deman-
das pessoais do presiden-
te, na sua avaliação.

Pessoas envolvidas no 
processo de escolha rela-
tam que o leque de opções 
tem sido ampliado a cada 
dia, às vezes sem conver-
sas prévias com o presi-
dente.

A pasta é alvo, desde o 
ano passado, de assédio 
de diferentes alas de influ-
ência dentro do governo, 
e cada grupo insiste em 
emplacar um indicado que 
atenda sua agenda.

Preocupações com a 
governabilidade e estabi-
lidade do governo tam-
bém têm guiado as discus-
sões sobre a escolha do 
próximo ministro.

A capacidade de liderar 
a política educacional do 
país, entretanto, está em 
segundo plano.

diSPutaS naS
 indicaçõeS dentRO 

dO gOVeRnO

 Pastor Milton Ribeiro, Ricardo Caldas e Anderson Correia são os candidatos a comandar a Educação no país
a
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Empresário sonegou cerca de R$ 
400 milhões aos cofres públicos

dono da Ricardo eletro é preso 

Um homem foi morto 
a tiros dentro de um de-
pósito de alimentos, na 
noite da última segunda-
-feira, no bairro Cida-
de Praiana em Rio das 
Ostras. Um funcionário 
do estabelecimento, que 
fica na Rua Santa Cata-
rina, contou que Gleison 
dos Santos Souza estava 
sentado numa cadeira, 
quando um jovem numa 
bicicleta, parou e efe-
tuou vários disparos em 
sua direção, por volta de 
19h. Imagens comparti-
lhadas na internet, mos-
tram a movimentação 
após o ocorrido. Muitos 
policiais e curiosos na 
frente do comércio.

O crime chocou os 
moradores da localida-

de. O Corpo de Bombei-
ros chegou a ser aciona-
do para o socorro, mas 
a vítima já estava sem 
vida. A perícia foi reali-
zada no local do crime. 
O caso será investigado 
pela Delegacia de Rio 
das Ostras. 

homem é morto 
em Rio das Ostras

O empresário Ri-
cardo Nunes, 
fundador da rede 

varejista Ricardo Eletro, 
foi preso em São Paulo, 
na manhã de ontem, em 
operação que investiga 
sonegação fiscal e la-
vagem de dinheiro em 
Minas Gerais. A filha de 
Ricardo, Laura Nunes, 
também foi presa em 
Belo Horizonte. O di-
retor da Ricardo Eletro, 
Pedro Daniel Magalhães, 
também foi um dos alvos 
da operação e está fora-
gido.

Quatro mandados de 
prisão e 14 de busca e 
apreensão foram cumpri-
dos na região metropoli-
tana de Belo Horizonte e 
em outros sete estados, 

em uma ação coordenada 
pelo Ministério Público 
de Minas Gerais e Recei-
ta Estadual.

De acordo com as in-
vestigações, a rede de 
varejo incluía o preço 
do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços) nos va-
lores dos produtos, mas 
não repassava ao gover-
no. Cerca de R$ 400 mi-
lhões foram sonegados 
ao longo de cinco anos.

Por pelo menos 
dez anos 

Após mais de um ano e 
meio, a investigação de-
monstrou que executivos 
da rede varejista sonega-
ram impostos devidos ao 
estado por pelo menos 
dez anos. Segundo o pro-
motor de Justiça Fábio 
Reis de Nazareth, o ob-

jetivo do inquérito era 
apurar suspeitas de so-
negação fiscal, lavagem 
de dinheiro e ocultação 
de bens patrimoniais en-
tre 2012 e 2018. Mas ao 
longo da investigação 
surgiram indícios de que 
a prática recorrente des-
tes crimes transcende ao 
período de seis anos.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Vara de Inquéritos decreta sequestro de bens 

A pedido dos órgãos 
de investigação, a Vara 
de Inquéritos de Conta-
gem (MG) decretou o 
sequestro ao equivalente 
a R$ 60 milhões em bens 
imóveis atribuídos a Ri-
cardo Nunes. A medida 
visa a garantir o eventual 
ressarcimento dos preju-
ízos aos cofres mineiros. 
A Justiça também autori-

zou a busca e apreensão 
de documentos e a prisão 
temporária de três inves-
tigados: Nunes; sua filha 
mais velha, que também 
foi detida temporaria-
mente esta manhã, e de 
um executivo da Ricardo 
Eletro, que não havia sido 
localizado até o meio-dia. 
Além destes, um poli-
cial penal que trabalhava 

como segurança em seu 
dia de folga tentou impe-
dir os agentes públicos de 
ingressarem em um dos 
imóveis alvo da operação 
e também acabou detido. 

Em nota, a Ricardo 
Eletro informou que o 
empresário Ricardo Nu-
nes e familiares não fa-
zem parte do seu quadro 
de acionistas e nem mes-

mo da administração da 
companhia desde 2019. 
A versão é contestada 
pelos promotores de 
Justiça e pelo delegado 
a frente da inquérito po-
licial, Vitor Abdala, que 
afirmam ter provas de 
que, na prática, o empre-
sário continua respon-
dendo pelas principais 
decisões do grupo.

gRuPO agia na ZOna OeSte taMBéM

Homem roda por matar sogro 
Um homem que matou 

o próprio sogro na comuni-
dade da Rocinha, na Zona 
Sul do Rio, foi preso na 
última terça-feira por agen-
tes da 25ª DP (Engenho 
Novo). Wilton Gonçalves 
da Silva Júnior, de 62 anos, 
assassinou José Fernandes 
de Oliveira em 2012. Ele 
estava foragido desde então 
e foi capturado na Penha, 
na Zona Norte.

De acordo com as inves-
tigações, Wilton matou o 
sogro após uma briga de fa-
mília. Na ocasião, ele gol-
peou o pai da esposa com 
uma barra de ferro e uma 
faca. Depois, ele arrastou 

o corpo da vítima por cerca 
de 30 metros, abandonan-
do-o e fugindo do local.

Contra o assassino, havia 

um mandado de prisão em 
aberto, expedido em março 
do ano passado pela 3ª Vara 
Criminal da Capital. Em 

2013, ele foi condenado a 
dois anos e oito meses de 
prisão por homicídio qua-
lificado.

O criminoso foi capturado por agentes pela DP de Engenho Novo 

RePROduçãO

encontro debate estratégias de 
atendimento à mulher nas dPs 

Um encontro promovi-
do pela delegada Waleska 
Garcez reuniu na manhã 
de ontem, na sede da 58ª 
DP (Posse), representan-
tes dos diversos órgãos de 
defesa da mulher. 

Durante a reunião, fo-
ram discutidas estratégias 
para atendimento da mu-
lher em sede policial com 
foco no  atendimento em 
rede de assistência. Tam-
bém foram traçados modo 
de comunicação entre a 
Secretaria de Saúde e de-

legacias, visando o novo 
protocolo de notificação 
compulsória. Ainda na 
pauta foram discutidas as 
estratégias para a reali-
zação da Escuta Especial 
de Criança e Adolescente 
Vítimas de Violência Se-
xual.

Segundo Wakeska Gar-
cez, o encontro alcançou 
o objetivo do trabalho em 
rede para um eficaz  aten-
dimento prestado à mulher 
em situação de vulnerabi-
lidade. A segunda reunião 

da rede acontece em se-
tembro, com o objetivo 
de concluir as diretrizes 
estabelecidas na reunião 
de ontem. 

Participaram dos deba-
tes: Sonia Lopes, coorde-
nadora do CIAM Baixa-
da (Centro Integrado de 
Atendimento à Mulher); 
Miriam Magali, coorde-
nadora de Políticas Pú-
blicas para Mulheres de 
Nova Iguaçu e presidente 
do Conselho Municipal de 
Direito da Mulher; Eliana 

Leôncio, coordenadora 
de Políticas Públicas para 
Mulheres de Queimados; 
Marcele Dias Afonso, 
presidente do Conselho 
Tutelar do Centro Nova 
Iguaçu; Isabel Abreu, co-
ordenadora da Atenção 
Basica da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Nova 
Iguaçu (SEMUS) e a Pa-
trulha da Lei Maria da Pe-
nha. Em pauta, as ações 
dos órgãos e as novas di-
retrizes de combate a vio-
lência à mulher. 

Delegada Waleska Garcez (e) conduz a pauta do encontro 

RePROduçãO

RePROduçãO

Gleison foi executado 
com vários tiros

Três suspeitos morre-
ram em confronto com a 
Polícia Militar após um 
na Praça Seca, na Zona 
Oeste do Rio A PM ocu-
pou a região após a guer-
ra entre traficantes e mi-
licianos entre a noite da 
última terça-feira até a 
madrugada de ontem. 

O tiroteio foi ouvido 
principalmente na área 
de mata entre as comuni-
dades Bateau Mouche e 
Covanca, no Tanque. Ti-
ros também foram dados 
na comunidade da Barão 
e as rajadas de bala foram 
vistas por moradores.

Segundo a Polícia Mi-
litar, o 18ºBPM (Jacare-
paguá) e batalhões subor-
dinados ao 2º Comando 
de Policiamento de Área 
estão atuando nas comu-
nidades dos bairros Praça 

Seca e Tanque - Barão, 
Bateau Mouche, Caixa 
D’Água e Covanca.

A ação também contou 
com equipes do Bata-
lhão de Ações com Cães 
(BAC), Batalhão de Ope-
rações Policiais Espe-
ciais (BOPE), do Rondas 
Especiais e Controle de 
Multidões (RECOM) e 
monitoramento aéreo do 
Grupamento Aeromóvel 
(GAM). Os batalhões 
com divisa de área nesta 
região também intensifi-
caram ações em localida-
des próximas.

A PM ainda informou 
que houve apreensão de 
um fuzil, duas pistolas, 
duas granadas, roupas 
camufladas e cadernos de 
anotações, além de três 
indivíduos mortos, que 
não foram identificados.

Confronto na Zona 
Oeste do Rio 

deixa três mortos 



quinta-feira, 09 julho de 2020Hora8 geral

relatório 

Secretaria de 
Saúde revela 

perfil por 
doenças crônicas

Doenças cardiovas-
culares, diabetes, 
obesidade e asma 

são os problemas crônicos 
de saúde mais associados 
a notificações, internações, 
ocupação de leitos de UTI 
e óbitos por Covid-19 no 
estado do Rio de Janeiro. 
A informação é divulgada 
pela Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Ja-
neiro (SES-RJ), por meio 
do relatório “A pandemia 
de Covid-19 e as doenças 
crônicas não transmissí-
veis (DCNT)”, publicado 
na última sexta-feira. O 
documento foi produzido 
a partir do sistema de vigi-
lância epidemiológica das 
Síndromes Respiratórias 
Agudas Graves (SRAG), 
que registra todos os casos 
vinculados às SRAG, inclu-

sive os de Covid-19. Foram 
analisados dados referentes 
ao período de 1º de janeiro 
a 11 de maio de 2020, com 
classificação final para a 
doença causada pelo novo 
coronavírus.

“As doenças crônicas 
não transmissíveis, que já 
são reconhecidas como um 
dos maiores desafios à saú-
de pública em todo o mun-
do, tornam-se ainda mais 
importantes no contexto da 
pandemia pelo novo coro-
navírus, pois estão relacio-
nadas ao agravamento da 
Covid-19”, afirma Eralda 
Ferreira, coordenadora de 
Vigilância e Promoção da 
Saúde da SES-RJ. De acor-
do com a pasta, em 2019, as 
DCNT foram responsáveis 
por mais de 30 mil mortes 
prematuras - pessoas com 
idades entre 30 e 69 anos - 
no estado d Rio de Janeiro, 
uma média de 90 óbitos por 

dia. Agora, devido à relação 
dessas enfermidades com as 
complicações da Covid-19, 
esses números devem au-
mentar.

Fatores de risco 
Eralda ressalta que a Co-

vid-19 tem muitos fatores 
de risco em comum com 
as doenças crônicas não 
transmissíveis, como o ta-
bagismo, o sedentarismo e 
a alimentação inadequada.

“De acordo com a Pes-
quisa Nacional de Saúde de 
2013, mais de 1,6 milhão 
de pessoas no estado são 
fumantes diárias de tabaco, 
um hábito que comprome-
te a capacidade pulmonar 
e pode levar ao desenvol-
vimento de sintomas mais 
graves de Covid-19, além de 
outras doenças, como o cân-
cer”, informa a coordenado-
ra de Vigilância e Promoção 
da Saúde da SES-RJ. 

ITÁLIA - Ennio 
Morricone, compositor 
italiano cujas trilhas so-
noras arrepiantes de fa-
roestes espaguete como 
Por Um Punhado de 
Dólares e Três Homens 
em Conflito ajudaram a 
definir uma era do cine-
ma, morreu aos 91 anos. 
Segundo seu advogado, 
o gênio havia fraturado 
o fêmur 10 dias atrás 
e morreu “ao amanhe-
cer” em uma clínica de 
Roma, disse Giorgio As-
summa à Reuters, con-
firmando reportagens 
anteriores do serviço de 
notícias italiano Ansa.

Nascido em Roma em 
1928, Morricone com-
pôs trilhas sonoras para 
cerca de 400 filmes, mas 
seu nome foi associado 
ao do diretor Sergio Leo-
ne, com o qual trabalhou 
em faroestes espaguete e 
no drama criminal épico 

Era Uma Vez na Améri-
ca.

Morricone atuou em 
quase todos os gêne-
ros de filme, do horror 
à comédia, e algumas 
de suas melodias talvez 
sejam mais famosas do 
que os títulos para os 
quais as compôs.

“Lembraremos para 
sempre, com gratidão 
infinita, o gênio artístico 
do maestro Ennio Morri-
cone. Ele nos fez sonhar, 
nos comoveu... compon-
do notas memoráveis 
que serão inesquecíveis 
na história da música e 
do cinema”, escreveu 
o primeiro-ministro da 
Itália, Giuseppe Conte, 
no Twitter.

O funeral do compo-
sitor será uma cerimônia 
particular, “em respeito 
à humildade que inspi-
rou toda a sua vida”, dis-
se Assumma.

M
un

dO

compositor ennio 
Morricone morre 

aos 91 anos

O documento foi produzido a partir do sistema de vigilância 
epidemiológica das Síndromes Respiratórias Agudas Graves 
antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

diVulgaçãO/gOVeRnO dO eStadO 

O relatório aponta que, 
para mudar esse quadro, 
mais de 70% dos 92 mu-
nicípios fuminenses man-
têm ativo o seu Programa 
Municipal de Controle 
do Tabagismo, que pro-
move gratuitamente, pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), o tratamento para 
quem deseja parar de fu-
mar.

O documento também 
avalia o perfil alimentar 
da população fluminen-
se, por meio de números 
do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricio-
nal (SISVAN), e mostra 
o consumo elevado de 
alimentos não saudáveis 
– processados e ultrapro-

cessados - em todas as 
faixas etárias. De acor-
do com a especialista da 
SES-RJ, este é um pon-
to de atenção, pois uma 
dieta rica em produtos 
industrializados tende a 
levar à obesidade, con-
dição que é apontada por 
diversos estudos como 
um dos fatores de risco 
para a forma mais grave 
da Covid-19, inclusive 
em pessoas mais jovens. 
No estado do Rio de Ja-
neiro, o maior percentual 
de óbitos por Covid-19 
relacionados ao excesso 
de peso foi registrado em 
menores de 60 anos.

“É preciso estar atento 
aos modos de vida e cul-

tivar hábitos que favore-
cem a saúde: adotar uma 
alimentação rica em fru-
tas, legumes e verduras; 
praticar exercícios físi-
cos regularmente; man-
ter uma rotina adequada 
de sono, não fumar, não 
consumir álcool em ex-
cesso. Esses cuidados 
ajudam a fortalecer a 
imunidade e a nos pro-
teger da Covid-19 e das 
doenças crônicas não 
transmissíveis, como 
problemas cardiovascu-
lares, diabetes, obesida-
de e asma”, orienta Eral-
da. Acesse o relatório “A 
pandemia de Covid-19 e 
as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT)”.

dOcuMentO aValia PeRfil 
aliMentaR da POPulaçãO 

Detran.RJ adota drive-thru  
Para evitar aglomera-

ções e minimizar os riscos 
de disseminação do novo 
coronavírus, o Detran.RJ 
implementou o sistema 
drive-thru em 20 postos 
de todas regiões do esta-
do. Neste modelo, o usu-
ário realiza todo o proce-
dimento sem precisar sair 
do veículo. São 10 servi-
ços disponíveis: Licen-
ciamento Anual, Primeira 
Licença, Mudança para 
Placa Mercosul, Baixa e 
Inclusão de Alienação, 
Mudança de Cor, Altera-
ção de Característica, Tro-
ca de Categoria, Alteração 
de Nome/Razão Social, 
Transformação de Com-
bustível e Troca de Placa.

“Voltamos com os ser-
viços para veículos, mas 
seguindo rigorosamente 
as medidas de prevenção e 
distanciamento, com base 
nos protocolos das autori-
dades de saúde. Iniciamos 
com 20 postos no modelo 
drive-thru e gradualmente 
vamos ampliando o nú-
mero de postos e de vagas 
para garantir a segurança 
de todos. Portanto, caso 
o motorista não encon-
tre vagas nesse primeiro 
momento, ele não deve se 
preocupar, pois todos os 
prazos foram prorrogados 
ou suspensos”, explicou o 
presidente do Detran.RJ, 

Marcelo Braga Maia.
No último dia 22, o 

departamento iniciou a 
segunda fase do plano de 
retomada gradual das ati-
vidades. Desde então, o li-
cenciamento anual voltou 
a ser oferecido mediante 
agendamento prévio e 
mais de 26 mil motoris-
tas já conseguiram licen-
ciar seus veículos, com 
rapidez e segurança. Na 
segunda-feira (6/7), com 
a ampliação da segunda 
fase, mais nove serviços 
relacionados à Diretoria 
de Veículos foram retoma-
dos no sistema drive-thru, 
totalizando, até agora, 
quase 30 mil atendimen-
tos. Com exceção da troca 
de placa, todos os servi-
ços drive-thru necessitam 
de agendamento pelo site 
(www.detran.rj.gov.br) ou 
pelo teleatendimento (21 
3460-4040, 3460-4041 e 
3460-4042). O licencia-
mento anual também está 

disponível na sede do de-
partamento, no Centro 
do Rio, e nas unidades 
do Rio Poupa Tempo de 
Bangu, São João de Me-
riti e Duque de Caxias. 
Nessas mesmas unidades, 
o usuário pode realizar a 
comunicação de venda, 
sem agendamento prévio. 
Na sede, nos postos e nas 
unidades do Rio Poupa 
tempo o funcionamento é 
das 10h às 16h.

Confira os postos
drive-thru:

Região metropolitana- 
Barra da Tijuca, Ceasa, 
Haddock Lobo, Tubiacan-
ga (Ilha do Governador), 
Santa Cruz, Vila Isabel, 
Reduc (Duque de Caxias), 
Nova Iguaçu, São João de 
Meriti, Niterói e São Gon-
çalo. Demais Regiões- 
Angra do Reis, Paraíba do 
Sul, Volta Redonda, Petró-
polis, Nova Friburgo, São 
Pedro da Aldeia, Campos, 

Macaé e Itaperuna.

Sobre a Vistoria
Por conta da pandemia 

do coronavírus, o gover-
nador do estado suspen-
deu a exigência de vistoria 
para o licenciamento anu-
al de 2020 dos veículos de 
carga, de transporte cole-
tivo de passageiros, trans-
porte escolar, e veículos 
rodoviários de passagei-
ros. Dessa forma, nenhum 
veículo do Estado do Rio 
de Janeiro passará pelo 
procedimento de vistoria 
no serviço de licencia-
mento anual, neste perí-
odo. Exceto para os ser-
viços de segunda via do 
CRV (Certificado de Re-
gistro do Veículo) e para 
Trocas de Propriedade, 
transferências de jurisdi-
ção (mudança no registro 
do estado) e de município, 
onde a vistoria continua 
obrigatória para todos os 
tipos de veículos.

Serviço foi implantado em 20 postos de todas regiões do estado

RePROduçãO 

Morricone compôs trilhas 
sonoras para cerca de 400 filmes

ReuteRS/aleSSandRO gaROfalO/diReitOS ReSeRVadOS
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Você está frustrado e 

pode sentir dificuldades 

para se relacionar com 

amigos. Os projetos 

podem estar travados por 

causa de resultados financeiros. O 

céu, porém, traz-lhe soluções e novas 

oportunidades. Busque agir com 

desapego e desprendimento.

A dificuldade para se 

relacionar com uma 

pessoa que você encare 

a frustração como 

uma oportunidade de 

perceber melhor o seu potencial e 

o modo como pode atuar de uma 

forma mais leve. Os desafios estão 

sendo impulsionadores.

Áries

O céu fala das 

frustrações financeiras 

e pede que você 

busque o seu valor, 

criando, em seguida, 

novas oportunidades O cenário pede 

que você veja a vida através de novas 

lentes e faça a diferença nas relações 

de amizades e em seus projetos.

Touro

Você está frustrado e 

sentindo dificuldades 

para identificar 

o seu valor. Os 

assuntos financeiros e 

profissionais necessitam ser revisados. 

O céu, porém, lhe traz novas 

oportunidades, contudo os medos e 

os bloqueios emocionais o impedem 

de ser livre.

Gêmeos

Você está tomando 

consciência de 

sentimentos que 

estavam sendo 

reprimidos, o que 

pode deixá-lo mais vulnerável. 

É importante encarar as suas 

necessidades mais íntimas. O céu 

lhe traz oportunidades de ampliar as 

ideias e os projetos.

Câncer

Leão

O relacionamento 

afetivo mexe muito 

com você e pede 

reformulações entre 

vocês. A pessoa tocada 

está confusa e presa a 

sentimentos do passado. Ambos têm 

a oportunidade de ampliar o estado 

de consciência e mudar.

Virgem

Você se sente confuso 

e com dificuldades 

para interagir com 

informações práticas. 

Tenha atenção com 

interferências que podem desafiar a 

sua rotina e a sua produtividade. O 

céu lhe convida a renovar a forma de 

trabalhar e eliminar crenças, como o 

desvalor.

Libra

Existem preocupações 

que desafiam a 

qualidade da troca 

de afetos. É preciso 

examinar a sua atuação 

no campo afetivo amoroso e também 

em relação aos filhos. As expectativas 

são gigantes e exigem de você uma 

desconstrução.

Escorpião

Existem mágoas e 

ressentimentos que 

estão sendo nutridos por 

pessoas muito próximas 

tanto no campo amoroso 

quanto no familiar. 

O céu pede que você examine os 

sentimentos e busque a verdade dentro 

de você. É preciso renovar!

Sagitário

É preciso examinar 

as relações próximas 

com consciência das 

necessidades e das 

expectativas envolvidas. 

Existem mágoas e sentimentos de 

culpa entre as pessoas do seu convívio. 

O céu lhe convida a mudar e a renovar 

as relações.

Capricórnio

Você está frustrado 

com os resultados 

financeiros, o 

que interfere 

consideravelmente na 

autoestima. É preciso 

avaliar o quanto as expectativas são 

nocivas. É preciso se encaixar em sua 

vocação. O céu lhe convida a mudar as 

suas percepções.

Aquário

Você se sente 

preocupado com as 

relações próximas e os 

desafetos ficam cada 

dia mais evidentes. 

É preciso mudar as suas posturas e 

atuar de uma forma diferente. Mudar 

o ponto de vista é desafiador, mas 

também libertador.

Peixes

aToS oFiciaiS

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE
Pregão Presencial 069/2020

Processo 222/2020

O Secretário Municipal de Licitações, Compras e Con-
tratos, informa que a licitação da modalidade pregão 
presencial n° 069/2020,que objetiva CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, 
EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE RE-
FERÊNCIA está adiada “SINE DIE”, em virtude ao pedi-
do de impugnação do respectivo edital. 
Para maiores informações da Secretaria Municipal de 
Licitações, Compras e Contratos entrar em contato das 
08h às 17h,  pelo telefone (0XX24) 3353-1393 ou pelo 
e-mail delic.pmpr@gmail.com

Porto Real, 06 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

Designado conforme da Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

AVISO DE  ERRATA
REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 069/2020

Em referência ao Pregão Presencial n° 069/2020 do  
processo administrativo 222/2020, que objetiva CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMEN-
TOS DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-

-HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA, tendo como  VALOR 
MÁXIMO ADMITIDO R$ 201.599,88 (duzentos e um 
mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e oito 
centavos), para atender as necessidades da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o Secretário Municipal 
de Licitações, Compras e Contratos, informa que a lici-
tação acima citada está adiada para o dia 21 de julho  
de 2020 às 15H.
O Edital e errata estarão disponíveis para serem reti-
rados no portal oficial do município no endereço ele-
trônico https://www.portoreal.rj.gov.br . Para retirada do 
edital na Secretaria de Licitações Compras e Contratos 
os interessados deverão trazer: 1 (uma) resma (500 fo-
lhas) de papel sulfite tamanho A4 branco e documentos 
de identificação civil. Para maiores informações na Se-
cretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos 
na Rua Hilário Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio 
de Janeiro, das 08h às 17h ou pelo telefone (0XX24) 
3353-1393.

Porto Real, 08 de julho de 2020.
Carlos José da Silva

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

pREFEiTuRA MuniCipAL DE pORTO REAL
CNPJ 01.612.355/0001-02

  LiCEnÇA AMBiEnTAL MuniCipAL DE 
inSTALAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Saneamento Urbano – SMMA, através 
do processo 3192/2014, a Licença Ambiental de 

Operação, nº. 05/2015 AA, válida até 02/07/2020,  
para instalação de pavimentação de Via pública 
interligando interligando as Ruas Ana Maria 
Bernardelli, Fernando Bernardelli e o Loteamento 
Roseira no Centro, no Município de Porto Real - RJ, 
totalizando uma área de 4.266,00m².

pREFEiTuRA MuniCipAL DE pORTO REAL
CNPJ 01.612.355/0001-02

 COnCESSÃO DE LiCEnÇA AMBiEnTAL DE 
OpERAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Saneamento Urbano – SMMA, através 
do processo 3238/2019, a Licença Ambiental de 
Operação, nº. 03/2020, válida até 31/12/2020,  para 
Operação de Aterro de Resíduos de Demolição 
e Construção (RDC) não perigosos - Classe A 
Resíduos Verdes, no Município de Porto Real - RJ.

pREFEiTuRA MuniCipAL DE pORTO REAL
CNPJ 01.612.355/0001-02

 DECLARAÇÃO DE inExiGiBiLiDADE DE LiCEnÇA 
AMBiEnTAL 

A Empresa Valle Sul Pavimentação e Mineração Ltda., 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Saneamento Urbano – SMMA, através 
do processo 1517/2016 e 2810/2017, a Declaração de 
inexigibilidade de Licença Ambiental nº. 006/2018 
A,  para Execução de Serviços de Recapemento 
Asfáltico em parte da Av. B e Rua Hillário Ettore,  no 
Município de Porto Real - RJ.

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 

08 DE JULHO DE 2020. PUBLICADO EM 09/07/2020 – CÓD-PMBR 127.

DECRETO N° 4.918, DE 08 DE JULHO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 5.940.000,00 (Cinco 
milhões e novecentos e quarenta mil reais), para reforço das dotações consignadas 
no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 5.940.000,00 (Cinco milhões e 
novecentos e quarenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo 
I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMEN-
TAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.32.00 05 5.885.000,00 

SMOCAP SMOCAP 73.01.15.451.013.1.002 4.4.90.51.00 00 55.000,00 

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.96.00 00 55.000,00 

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 3.3.90.39.00 05 395.000,00 

SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 4.4.90.51.00 05 2.055.000,00 

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.1.028 3.3.90.39.00 05 543.000,00 

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.30.00 05 200.000,00 

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 05 404.000,00 

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 4.4.90.52.00 05 395.000,00 

SEMED SEMED 07.01.12.367.025.2.042 3.3.90.39.00 05 1.893.000,00 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº 1805/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARIA HELENA DA SILVA LOPES, do cargo em comis
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ingredientes

Modo de preparo

BOlO de chOcOlate 
cOM cOcO

Para a massa:
6 ovos; 100gr de côco 
ralado sem açúcar; 6 
col de cacau em pó; 
2 col de óleo de côco; 
Adoçante a gosto 
(usei 6 colheres); 1 col 
(sopa) de fermento 
em pó (bem cheia).
Para a calda:
1 lata de creme de 
leite (pode ser sem 
lactose ou integral ou 
light); 4 col (sopa) de 
cacau em pó; Ado-
çante a gosto (usei 
2colheres).

Preparo da massa:
Bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor, deixando o fer-
mento por último.
Unte uma forma com 
furo no meio com 
óleo de côco e o ca-
cau em pó.
Leve ao forno médio 
por cerca de 35min 
(faça o teste do pa-
lito). Desenforme e re-
serve.
Preparo da calda:
Misture todos os in-
gredientes e leve ao 
fogo até que fique 
uma calda homogê-
nea e lisinha.
Acrescente a calda 
ao bolo e delicie-se.

BOlO de fRutaS

03 ovos; 05 bananas 
nanica bem maduras; 
02 xícaras de aveia 
em flocos; ½ copo de 
ameixas secas pica-
das; ½ copo de tâma-
ras picadas; ½ copo 
de nozes e avelãs 
picadas; 01 banana 
picada não tão ma-
dura (para juntar por 
ultimo); ½ copo de 
uvas passas claras; 02 
colheres de sopa de 
cacau em pó; 01 co-
lher de sopa de fer-
mento.

ingredientes

Modo de preparo

Bata no liquidificador 
os ovos com as bana-
nas e o cacau, que 
se transformará em 
um creme.
Passe essa mistura do 
liquidificador e o res-
tante dos ingredien-
tes para um refratário 
e misture tudo.
Coloque em forma 
untada e asse em for-
no médio por 40 mi-
nutos.
Obs: Algumas aveias 
contém traços de 
glúten devido ao 
processo de plantio, 
separação e envaze 
dos grãos. O melhor 
é utilizar aveias que 
contenham a certifi-
cação “sem glúten”.

são de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1806/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JORGE LUI DA SILVA, do cargo em comissão de Asses-
sor Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria Municipal da Casa Civil.

PORTARIA Nº 1807/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Casa Civil.
DANIELLE SANTOS DE CARVALHO
DAIANA REIS ROSA FLOR SILVA

PORTARIA Nº 1808/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Saúde.
MARCO ANTONIO SODRÉ
THAIS CARDOSO DIAS SILVA

PORTARIA Nº 1809/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
THIAGO DOS SANTOS THAHIM 
ANA CRISTINA PERINI BARROSO  

PORTARIA Nº 1810/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, DEBORAH MAYARA FIDELIS DE SOUSA, do cargo em 
comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1811/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, LETICIA RAMOS BUENO, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1812/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CARLOS OCTAVIO OTAVIANO MENDES, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº 1813/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, DEIVISON DA SILVA CURADO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº 1814/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Tornar sem efeito, AS PORTARIAS Nº 1712 E 1723/SEMAD/2020 DE 30/06/2020, 
publicada em 01/07/2020.

PORTARIA Nº 1815/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, HERALDO SOARES SALGADO, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade Urbana.  

PORTARIA Nº 1816/SEMAD/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARCOS MARQUES DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, co-
munico ao Sr. Carlos Gomes da Silva, que encontram-se a sua disposição na Con-
troladoria Geral, informações referentes ao processo TCE - RJ   nº 214.145-3/2014.
                                                                             

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 08/0638/2019
CONTRATO N°:  001/SEMAD/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LASTRO INDUSTRIAIS GRÁFICAS EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRSÁRIA PARA PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
VALOR: R$ 152.950,00 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta re-
ais).
PRAZO ENTREGA: 5 (cinco) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.04.122.001.2025
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00
NOTA DE EMPENHO:775/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA:  2020.                                                                                                                                            
                   

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA 
- SEMOSP

PORTARIA Nº 020/SEMOSP/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020
 Dispõe sobre o período de Vistoria dos Veículos de Transporte Escolar do Município 
de Belford Roxo, Conforme previsão Legal estabelecida no Decreto nº. 2631 de 10 
de Julho de 2009.  
O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública do Município de 
Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 
Art. 1º. Ficam definidos os prazos de Vistoria dos Veículos do Transporte Escolar do 
Município de Belford Roxo, para exercício de 2020, na forma abaixo:

PLACAS FINAIS PERIODO DE VISTORIA LOCAL

0 á 2 01 á 04 de Setembro SEMOSP

3 á 5 08 á 11 de Setembro SEMOSP

6 á 9 14 á 18 de Setembro SEMOSP

PORTARIA Nº. 021/SEMOSP/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre o período de Vistoria  Dos Veículos de Transporte de Aluguel  (TAXI) 
do Município de Belford Roxo, Conforme previsão Legal estabelecida no Decreto nº. 
2887 de 10 de Julho de 2010. 
O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública do Município de 
Belford Roxo, Estado do Rio de  Janei-
ro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 
Art. 1º. Ficam definidos os prazos de Vistoria dos Veículos do Transporte Individual 
de Passageiros (TAXI) do Município de Belford Roxo, para exercício de 2020, na 
forma abaixo:

PLACAS FINAIS PERIODO DE VISTORIA LOCAL

0 E 1 28/09 á 02 de Outubro SEMOSP

2 E 3 05 á 09 de Outubro SEMOSP

4 E 5 13 á 16 de Outubro SEMOSP

6 E 7 19 á 23 de Outubro SEMOSP

8 E 9 26 á 30 de Outubro SEMOSP

PORTARIA Nº. 022/SEMOSP/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre o período de Vistoria dos Veículos do Transporte Alternativo doMunicí-
pio de Belford Roxo, através da Lei  Municipal nº. 068 de 29 de Abril de 2015,
Decreto nº. 2979 de 10 de Julho de 2005.
O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública do Município de 
Belford Roxo, Estado do Rio de  Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 
Art. 1º. Ficam definidos os prazos de Vistoria dos Veículos do Transporte Alternati-
vo do Município de Belford Roxo, para exercício de 2020, na forma abaixo:

PERIODO DE VISTORIA LINHAS LOCAL

03 á 06 de Novembro 1 - Belford Roxo x Santa Maria SEMOSP

     09 á 13 de Novembro 3 - Belford Roxo x Sargento Roncalli SEMOSP

     16 á 19 de Novembro 4 - Belford Roxo x Barro Vermelho SEMOSP

     23 à 27 de Novembro 5 - Belford Roxo x Parque São José SEMOSP

     30/11 á 04 de Dezembro 6 - Belford Roxo x Jardim Redentor SEMOSP

     07 á 11 de Dezembro 7 - Belford Roxo x Lote XV SEMOSP

PORTARIA Nº. 023/SEMOSP/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre o período de Vistoria e    Cobrança de Taxa de Vistoria dos Ônibus 
Empresas que operam o Transporte Coletivo Municipal. 
O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública do Município de 
Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: 
Art. 1º. Ficam definidos os prazos de Vistoria dos Veículos do Transporte Coletivo 
por Ônibus que operam as Linhas no Município de Belford Roxo, para exercício de 
2020, na forma abaixo:

PERIODO DE VISTORIA EMPRESA LOCAL

24 de Setembro Vera Cruz Ltda Garagem da Empresa

     25 de Setembro Rio D’Ouro Transporte Coletivos Ltda Garagem da Empresa

João Sant’Anna Júnior
Secretário da SEMOSP

Matr. 60/73576.

SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PORTARIA Nº 31/SEMED/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020.
CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO01/2020

O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED, através do Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, 
e
CONSIDERANDO que Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que estabelece as medidas de enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca de importância internacional decorrente do coronavirus (COVID-19) estabeleceu 
a suspensão das aulas presenciais;
CONSIDERANDO que, embora o Ministério da Educação tenha publicado protocolo 
para retorno das aulas presenciais nas Instituições de Ensino Federais, a efetiva 
data de retorno ainda não foi definida;
CONSIDERANDO que o retorno das aulas presenciais, nas Unidades da Rede Mu-
nicipal de Ensino seguirá as orientações do MEC;
CONSIDERANDO que a proximidade do final do segundo quadrimestre de 2020 ;
CONSIDERANDO ser este o último ano de mandato dos chefes dos poderes exe-
cutivos municipais;
CONSIDERANDO, por último,  que a LEI nº 101 de 04 de maio de 2000 - LRF nos ar-
tigos 21 e 23 elenca  vedações sobre aumento de despesa com pessoal nos últimos 
180  dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder executivo;
    RESOLVE:
ART. 1º – CANCELAR o Processo Seletivo Simplificado 01/2020.
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N°: 020/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.0070/2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ESCOLA COMUNITÁRIA TIA ALINE - MATRIZ.
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ingredientes

Modo de preparo

ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

Aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
Regue com o shoyu 
e o saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
Refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
Aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
Em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºC 190 ºC), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

500 gramas de fei-
jão preto2 cebola 
picadas2 dentes de 
alho4 colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo 
de legumes2 cenoura 
picadas500 gramas 
de abóbora japonesa 
picada1 chuchu300 
gramas de mandioca 
(aipim ou macaxeira) 
cozida• repolho pica-
do a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Cozinhe o feijão. Re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
Acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, 
a mandioca, o caldo 
de legumes, o shoyu 
e o louro. Cozinhe por 
10 minutos.
Devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. Ferva 
até as folhas estarem 
ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

laSanha 
VegetaRiana

feiJOada 
VegetaRiana

Modo de preparo

OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00, (cinquenta e quatro mil 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15 (FUNDEB).
DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2020.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DENIS DE SOUZA MACEDO

Omitido do Jornal Hora H do dia 04 de março de 2020.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N° 
07.041/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.00041/2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e ESCOLA 
COMUNITÁRIA TIA ALINE (filial). 
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15 (FUNDEB).
DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Omitido do Jornal Hora H do dia 04 de março de 2020.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N° 
07.048/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.00048/2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e ACOCIF 
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA CIDADANIA FLU-
MINENSE. 
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e qua-
trocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15 (FUNDEB).
DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Omitido do Jornal Hora H do dia 04 de março de 2020.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N° 
07.72/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07.00072/2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e INSTI-
TUTO SÃO SEBASTIÃO. 
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e qua-
trocentos reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.365.022.2041, Elemento da Despesa nº 
3.3.90.39.00, Fonte da Receita nº 15 (FUNDEB).
DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Omitido do Jornal Hora H do dia 04 de março de 2020.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
QUITAÇÃO

PROCESSO: 07/0112/2020
TERMO N°: 015/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA:  MARCAN RJ LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS LTDA.
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
VALOR: R$ 51.388,72 (cinquenta e um mil trezentos e 
oitenta  e oito reais e setenta e dois centavos).
Prazo: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.122.001.2037
ELEMENTO DESPESA: 3.390.39.00 
NOTA DE EMPENHO: 642/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
QUITAÇÃO

PROCESSO: 07/0113/2020
TERMO N°: 016/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA:  MARCAN RJ LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS LTDA.
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
VALOR: R$ 186.284,11 (cento e oitenta e seis, duzen-
tos e oitenta e quatro reais e onze centavos).
Prazo: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.026.2043
ELEMENTO DESPESA: 3.390.39.00 
NOTA DE EMPENHO: 640/2020.

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 016/SEMASC/2020, DE 08 DE JULHO 
DE 2020.
“Dispõe sobre a composição da Comissão do Interseto-
rial do Programa Bolsa Família.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidada-
nia no município de Belford Roxo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas:
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão do Intersetorial do Pro-
grama Bolsa Família a fim de potencializar o acompa-
nhamento das condicionalidades nas três esferas e o 
desenvolvimento de ações intersetoriais envolvendo as 
Políticas de Educação, Saúde e Assistência Social.
Art. 2º  Designar os servidores abaixo relacionados para 
compor a comissão:

•	 Carla Cristina Fernandes Teixeira da Silva – 
Matrícula 11/49.738;
•	 Rosane Silva Gonçalves – Matrícula 80/43.372;
•	 Vilson Carlos da Silva Xavier Junior – Matrícu-
la 60/73.101;
•	 Thaís Martins Dativo Sousa – Matrícula 
60/69.561;
•	 Amanda Pio de Abreu Miranda – Matrícula 
60/76.987.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brenda Silva Gonçalves Carneiro
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 60/70.862

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

CAP.

PORTARIA Nº 039/SEMOCAP/2020 DE 08 de JULHO 
DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO CONSTANTE DO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 52/000221/2019-BELFORD ROXO/
RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelas ser-
vidoras, Engenheiras Civis Suelen Correa de Medei-
ros- matrícula 60/068.261, Quissila Corrêa Meireles 
Rozaes - matrícula 60/75.729 sob a presidência do pri-
meiro, para fiscalizarem ao serviços constantes do pro-
cesso administrativo 52/000221/2019 neste município 
de Belford Roxo, bem  como Contrato nº 028/SEMO-
CAP/2020, produzindo seus efeitos a contar de 30 de 
junho de 2020.
 

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

Recursos e Convênios

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO: CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL: 
04/000408/2020
SEI/CORREIOS: 14537291
PROCESSO ADMINISTRATIVO CORREIOS: 
53117.018800/2020-98
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E TELÉGRAFOS – SUPERINTEDÊNCIA ESTA-
DUAL DE OPERAÇÕES RJ
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SER-
VIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS 
CORREIOS.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais)
PRAZO: 60 (sessenta) meses
PROGRAMA DE TRABALHO: 
05.01.04.122.001.2.031.00
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados e 17 - FNAS
NOTA DE EMPENHO: 760/2020 e 121/2020
FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93 e Decreto Muni-
cipal no 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2020.

ELENICE ARUAJO DE OLIVEIRA SILVEIRA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Omitido do Jornal Hora H do dia 20 de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLI-
COS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
QUITAÇÃO

PROCESSO: 25/0005/2020
TERMO N°: 008/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA IGUAÇU.
OBJETO: TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS.
VALOR: R$1.133.835,06 (um milhão, cento e trinta e 
três mil , oitocentos e trinta e cinco reais e seis centa-
vos).
Prazo: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 
25.01.15.452.015.2.054.000
ELEMENTO DESPESA: 3.390.39.00 
NOTA DE EMPENHO: 642/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 17/03/2020.

CRISTIANO MIRANDA  PONTES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLI-

COS
.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
QUITAÇÃO

PROCESSO: 25/0002/2020
TERMO N°: 005/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS NOVA IGUAÇU.
OBJETO: TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS.
VALOR: R$ 654.259,11 (seiscentos e cinquenta e 
quatro mil , duzentos e cinquenta e nove reais e onze 
centavos).
Prazo: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 
25.01.15.452.015.2.054.000
ELEMENTO DESPESA: 3.390.39.00 
NOTA DE EMPENHO: 642/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 15/03/2020.

CRISTIANO MIRANDA  PONTES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLI-

COS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/0556/2017
TERMO: 001
CONTRATO: 001/SEMUS/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E 
SERVIÇOS..
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°001/
SEMUS/2019
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 20 de junho de 2020.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 53/0046/19
CONTRATO N°: 008/SEMC/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: HASSHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉ-
TRICA E COMERCIO LTDA.
OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBS-
TITUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ POR ILUMINÁRIAS EQUIPADAS COM TECNOLO-
GIA LED.
VALOR: R$2.061.899,31 (dois milhões e sessenta e 
um mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e e 
um centavos).
PRAZO ENTREGA: 12 (doze) meses.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.452.033.2035
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00
NOTA DE EMPENHO: 822/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 06/07/2020.

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

PORTARIA Nº 90/GDP/PREVIDE/2019 DE 08 DE JU-
LHIO DE 2019
Nomear, a contar desta data, JULIANA GUIMARAES 
DO NASCIMENTO, no cargo de Assessor Administrati-
vo, símbolo CC-8 no Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos de Belford Roxo- PREVIDE. 
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Voltaço e mais 19 querem 
volta da Série c este ano

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

brasileiro

Diante da situação 
de incerteza viven-
ciada pelos clubes 

que disputam o Campe-
onato Brasileiro da Série 
C, representantes dos 20 
times, em comum acordo, 
se reuniram e elaboraram 
um protocolo encaminhado 
junto à CBF, comunicando 
que todos são favoráveis ao 
retorno da competição na 
mesma data prevista para 
os clubes das Séries A e B.

“Reforçando que nossa 
principal preocupação é a 
saúde dos atletas, nos com-
prometemos a seguir com 
responsabilidade os proto-
colos de higienização, bem 
como cumpriremos as exi-

gências estabelecidas pela 
CBF para a rotina de trei-
nos e jogos.

Comunicamos também 
a solicitação de uma nova 
ajuda financeira, tendo em 
vista as adversidades en-
frentadas pelos gestores 
para o pagamento dos sa-
lários de atletas, funcioná-
rios e colaboradores, nos 
meses de junho e julho. 
O pedido se embasa no 
entendimento da própria 
CBF, ciente das dificulda-
des de honrarmos os con-
tratos e compromissos, já 
que tivemos grande perda 
de receita (patrocínios, só-
cios etc.). Sabendo de que 
podemos contar com mais 
esse apoio, aguardamos 
o retorno da CBF sobre o 
documento encaminhado. 

“Sou favorável ao retorno 
paralelo às duas divisões 
acima da nossa”, disse o 
presidente do Voltaço Flá-
vio Horta.

clubes enviaram comunicado à cBf e aguardam resposta da entidade

•Boa Esporte (MG), 
•Botafogo (PB), •Brusque 
(SC), •Criciúma (SC), 
•Ferroviário (CE), •Im-
peratriz (MA), •Ituano 
(SP), •Jacuipense (BA), 
•Londrina (PR), •Manaus 
(AM), •Paysandu (PA), 
•Clube do Remo (PA), 
•Santa Cruz (PE), •São 
Bento (SP), •São José 
(RS), •Tombense (MG), 
•Treze (PB), •Vila Nova 
(GO), •Volta Redonda 
(RJ), •Ypiranga (RS).

cluBeS 
cOncORdanteS

diVulgaçãO

Horta: “Sou favorável ao retorno paralelo às duas divisões acima da nossa”


