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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Um cara de luta e amor à Cultura. 

Esse cara é Augusto Vargas, um dos 
subsecretários de Cultura de Nova 
Iguaçu. É para ele que vai o abraço 
especial da Resenha Cultural & Cia 
deste primeiro dia de julho de 2020. Valeu, irmão! 
Parabéns pela atuação na pasta ao lado do secretário, 
Marcus Monteiro, e do também subsecretário, Rogé-
rio Costa!

Resenha Cultural
Hora

Dona Marieta, a mo-
radora mais esporrenta 
do Pombal Chifre de 
Ouro, o famoso con-
junto de apartamentos 
da Baixada Fluminen-
se, também conhecido 
pelo sugestivo apelido 

“O Paraíso dos Cornos 
e Cornas”, aprontou 
mais uma de suas cenas 
de humor escrachado. 
Ontem, à tarde, nosso 
agente farejador, Cão 
Misterioso, flagrou cena 
barulhenta da senhora.

dona marieta, a esporrenta do pombal

o sombra
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Marieta chamou o 
serviço de aplicativo 
e aguardava o mes-
mo em frente ao mo-
vimentadíssimo portal 
principal de entrada do 
condomínio que fica na 
cidade mais conhecida 

da região. Quando che-
gou perto da porta do 
veículo percebeu que 
o motorista estava de 
cara limpa, ou seja, sem 
máscara protetiva con-
tra o coronavírus. Aí, 
não prestou.

barraco brabo por causa do sem máscara 

quarentena divertida

jota carvalhojota.carvalho@yahoo.com
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Viúva de militar, a 
velhota abriu o show 
em voz alta: “O que-
eee! O senhor está 
sem máscara? Não 
sabe da determina-
ção do governador 
que quer todo mundo 
mascarado? Respon-
de, rapaz!”. O piloto 
tentou explicar que 
estava seguindo de-
terminação do prefei-
to, que afrouxara o 

isolamento, mas não 
conseguiu. “Pode dar 
meia-volta volver e se 
mandar. Nesse carro 
eu não entro. Vou cha-
mar outro, que espero 
esteja mascarado para 
me proteger. Tchau!”, 
despachou e voltou 
para o portão de en-
trada. A essa altura, 
curiosos se aglome-
ravam para ver o que 
Marieta aprontava.

show particular com direito a plateia

da Cultura em 

auxílio
 emergenCial 

nova iguaçu
A Prefeitura de Nova 

Iguaçu, por intermédio 
da Secretaria Muni-
cipal de Cultura (SE-
MCULT), Fundação 
Educacional e Cul-
tural de Nova Iguaçu 
(FENIG) e Conselho 
Municipal de Políticas 
Culturais (CMPC) ini-
ciou, na segunda-feira 
(29), o cadastramento 
para o recebimento do 
auxílio emergencial, 
editais e prêmios para 
profissionais da área 
de cultura que foram 

prejudicados com o 
isolamento social em 
função da pandemia 
do novo coronavírus. 
O benefício será con-
cedido graças à Lei Al-
dir Blanc, como ficou 
conhecido o Projeto de 
Lei 1075/2020, que já 
foi aprovado na Câma-
ra dos Deputados e Se-
nado, e ainda sancio-
nado pelo presidente 
Jair Bolsonaro. O tex-
to determina o repasse 
de R$ 3 bilhões para o 
setor, e Nova Iguaçu 

receberia cerca de R$ 
4.876. 670,66 milhões 
desse total. 

 Serão beneficiados 
trabalhadores da cul-
tura que se encontram 
impossibilitados de 
exercerem suas ativi-
dades, como músicos, 
atores, profissionais 
da dança e da litera-
tura, atores, artesãos, 
artistas de rua, povos 
e comunidades tradi-
cionais entre outros. A 
previsão inicial é que 
mais de três mil pesso-

as de forma direta e in-
direta sejam beneficia-
das em Nova Iguaçu.

Para se cadastrar é 
preciso acessar o site 
da Prefeitura de Nova 
Iguaçu ou a fanpage 
da Secretaria de Cul-
tura e clicar no link 
https://bit.ly/2BoNuqt 
que está disponível. 
Quem não tiver aces-
so à Internet, poderá 
fazer o cadastro na 
Agência Nova Igua-
çu de Oportunidade, 
na sede da Secretaria 

Municipal de Assis-
tência Social (SE-
MAS), na Rua Doutor 
Luiz Guimarães 956, 
no Centro de Nova 
Iguaçu. É necessário 
comprovante de resi-
dência, exercício da 
atividade artística ou 
cultural, e apresen-
tar sua biografia.  “O 
profissional que pre-
cisará levar um pen 
drive com todos os 
documentos e fazer 
um upload no compu-
tador. O primeiro pas-

so é realizar o cadas-
tro que será avaliado 
pela equipe técnica da 
SEMCULT para vali-
dação dos mesmos. 
Assim que a Lei for 
sancionada, a Prefei-
tura, no prazo máxi-
mo de 60 dias desti-
nará a totalidade dos 
recursos recebidos 
conforme rol de pos-
sibilidades previstas 
na Lei”, comentou o 
subsecretário munici-
pal de Cultura, Augus-
to Vargas (foto).

tu tÁ ligado!
  É o canal do pablo renato  

 DJ e Youtuber convida seguidores 
para sessão em casa 

Pablo Re-
nato é o dono 
do canal “Tú Tá Ligado”, que “chegou com tudo para ajudar você a ficar em casa e ter uma quarente-na divertida”, se-gundo o youtuber e morador de São Gonçalo. “Daily Vlogs”, “Desafios” e “Tentando ser Chefe”, são quadros tops, que ele ela-borou para seus se-guidores curtirem e se divertirem, “sen-tadinhos no sofá, à base de pipoca e guaraná, juntamente com amigos e fami-liares”.

Pablo Renato, para quem não lembra, surgiu no Programa 

na Eliana (SBT), no quadro “Fenôme-no do Youtube”, no qual chegou até a fi-nal com “Desafio”, “Funk do Tijolo” e “Funk da Latinha”. Nos quais o dança-rino quebra o tijolo com o bumbum, e estoura lata cheia da mesma forma. Não viu ainda? Corre lá e assistam! “Gravo com carinho e dedi-cação aos meus ins-critos e não inscri-tos, que ainda vão assistir o canal. Meu objetivo é levar ale-gria e diversão atra-vés dos meus vídeos e fazer jus ao adjeti-vo pessoal “Fenôme-no do Youtube”. Link do canal:
h t tps : / /www.you-t u b e . c o m / c h a n n e l /UCMjEf1ynTTgwds-Sz6gTGjwA
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Superação em Belford roxo Fotos: raFael barreto/pmbr

estado do rJ ultrapassa 10 mil mortes por covid-19
O estado do RJ ultra-

passou ontem a marca 
de 10 mil mortes pela 
covid-19. Nas últimas 
24 horas, foram regis-
tradas 232 óbitos, to-
talizando 10.080. Há 
ainda 1.011 mortes em 
investigação e 294 fo-
ram descartados.

De acordo com o ba-
lanço mais atualizado da 
Secretaria de Estado de 
Saúde, o total de casos 
confirmados de infecção 
pelo novo coronavírus 

chega a 112.611. Desse 
total, 93.423 pacientes 
se recuperaram da do-
ença.

O município do Rio de 
Janeiro concentra meta-
de (56.936) dos casos 
confirmados da doença. 
Em seguida vem Niterói 
(6.377), São Gonçalo 
(5.103), Nova Iguaçu 
(3.266), Duque de Ca-
xias (3.110), Itaboraí 
(2.462), Macaé (2.371), 
Angra dos Reis  (2.195), 
Campos dos Goytacazes 

(1.796), Volta Redon-
da (1.692), São João de 
Meriti (1.655), Quei-
mados (1.630), Magé 
(1.620) e Belford Roxo 
(1.428).

Das 10.080 vítimas 
de covid-19 no estado, a 
capital fluminense lide-
rando com 6.550 óbitos. 
As cidades de Duque 
de Caxias e São Gon-
çalo vem em seguida, 
com 430 mortes cada. 
Os municípios de Nova 
Iguaçu (342), Niterói  

(230), São João de Me-
riti (215), Belford Roxo 
(177), Magé (132), Ita-
boraí (125), Mesquita 
(107), Petrópolis (92), 
Campos dos Goytaca-
zes (91), Angra dos Reis 
(83), Nilópolis (78), Ita-
guaí e Macaé (77), Vol-
ta Redonda (57), Maricá 
(56) e Teresópolis com 
47 mortes estão entre 
os 92 municípios flumi-
nenses com maior nú-
mero de óbitos. Fonte: 
Agência Brasil 

Após ser reaber-
to em 20 de maio 
de 2020, o antigo 

Posto de Assistência Mé-
dica - PAM foi reinaugura-
do na categoria de hospital 
municipal, o primeiro de 
São João de Meriti, con-
tando inicialmente com 30 
leitos de UTI.

A cidade foi a única do 
estado a conseguir habili-
tar leitos para pacientes de 

coronavírus no Ministério 
da Saúde. A informação foi 
dada pelo próprio prefeito, 
Dr. João Ferreira Neto, na 
última sexta-feira em en-
trevista à Rádio + FM Rio 
(99.1). O chefe do Executi-
vo municipal explicou que 
a habilitação alivia as des-
pesas da prefeitura na ma-
nutenção dessas unidades. 

“Eu quero agradecer 
muito a todos os envolvi-
dos nessa grande conquista 
para nossa população, to-

dos aqueles que abraçaram 
a causa e fizeram São João 
de Meriti ser a primeira 
e única cidade do Rio de 
Janeiro a ter os leitos ha-
bilitados no Ministério da 
Saúde, o que auxilia a pre-
feitura, graças ao custeio do 
governo federal, a salvar as 
vidas da nossa população”.

 Cronograma de
 conclusão 

A unidade, que já esta-
va em obras antes da pan-

demia, teve o cronograma 
voltado para a conclusão 
do primeiro andar do pré-
dio, aliviando a demanda 
dos pacientes da emergên-
cia de coronavírus da UPA 
de Jardim Íris, que passa-
ram a ser transferidos para 
o novo hospital.

Desde que foi aberto, 
cerca de 90 pacientes já 
passaram pela internação, 
quase metade deles rece-
beram alta. Diretor da uni-
dade desde a inauguração, 

o Dr. Altair Soares falou 
sobre a rotina da unidade, 
“Aqui há pacientes que 
inspiram muitos cuidados 
porque a covid-19 é uma 
doença muito grave, entre-
tanto estamos conseguindo 
aumentar o número de altas 
e essas pessoas estão po-
dendo voltar para suas fa-
mílias”, disse.

O diretor elogiou o tra-
balho da prefeitura jun-
to ao novo hospital, “O 
apoio dado pelo prefeito, 

Dr. João, e pela secretária 
de Saúde, Marcia Lucas, 
é muito importante para 
que nossa equipe possa de-
senvolver seu trabalho de 
forma séria e com muito 
respeito, além da equipe 
profissional completa, eles 
têm nos dado todo suporte 
necessário para fazermos o 
melhor. Quando consegui-
mos salvar uma vida e dar 
essa notícia para a família 
é muito gratificante”, com-
pletou.

Moradora de Vilar dos 
Teles, a técnica em enfer-
magem, Bianca Oliveira 
(40), esteve internada na 
unidade por uma semana 
e falou sobre essa difícil 
fase em sua vida. “Quando 

você descobre que pegou a 
doença e vai precisar ficar 
longe da sua família para 
tratamento é muito dolo-
roso, aprendi que sem fa-
mília e amigos não somos 
ninguém e que a cada ins-

tante precisamos falar do 
amor que temos por eles, 
pois a vida é curta”, con-
tou.

Curada da covid-19, 
Bianca agradeceu o tra-
tamento recebido no hos-

pital municipal, “Tive a 
oportunidade de ser trata-
da no hospital recém-inau-
gurado e por uma equipe 
de excelência. Eu sabia 
que, mesmo distante de 
minha família, eu estava 

sendo tratada dentro do 
meu município e por pro-
fissionais especializados, 
agradeço ao prefeito Dr. 
João, e a toda equipe”, 
disse.

Além dos aparelhos, o 

novo hospital conta ainda 
com uma usina de geração 
de oxigênio, equipamen-
tos modernos e concentra 
ainda o moderno Centro 
de Imagem e Diagnóstico, 
que já atendia a população.

FiCar internada por uma semana É “doloroso”

pandemia: vale social será 
renovadon automaticamente 

A renovação do 
cartão Vale Social 
acontecerá automati-
camente durante a pan-
demia de coronavírus. 
É o que determina a 
Lei 8908/2020, sancio-
nada pelo governador 
do Rio, Wilson Witzel 
e publicada no Diário 
Oficial do Estado on-
tem. O vale assegura 
gratuidade nos trans-
portes públicos para 
pessoas com deficiên-
cia e com doenças crô-
nicas, conforme estipu-
lado na Lei 4.510/05.
Após o final das res-
trições impostas pelo 
plano de contingência 
contra o coronavírus, 

os beneficiários terão 
um prazo de 45 dias 
úteis para regularizar 
o cadastramento. A lei 
ainda garante, durante 
a pandemia, o acesso 
gratuito das pessoas 
com deficiência ou do-
ença crônica e, quando 
preciso, de seu acom-
panhante, nos serviços 
públicos de transporte, 
mediante apresentação 
de documento de iden-
tidade e laudo médico 
ou cartão de marcação 
de consultas da unidade 
de saúde onde realiza 
seu tratamento.“A lei 
que instituiu o Sistema 
de Bilhetagem Eletrô-
nica determina que usu-

ários da gratuidade rea-
lizem o cadastramento 
e o recadastramento de 
forma presencial. No 
entanto, em concordân-
cia com a política de 
isolamento do governo 
estadual, fizemos esta 
medida para que os 
vales sejam renovados 
automaticamente du-
rante a pandemia”, ex-
plicou o deputado Car-
los Minc (PSB), autor 
original da norma.

Auxílio emergencial 600 é 
prorrogado por mais dois meses
O presidente Jair 

Bolsonaro assinou na 
tarde de ontem o de-
creto que prorroga, 
por mais dois meses, 
o auxílio emergencial 
de R$ 600, destinado 
aos trabalhadores in-
formais, microempre-
endedores individuais, 
autônomos, desem-
pregados e pessoas de 
baixa renda durante a 
pandemia da covid-19. 
Com isso, cerca de 65 
milhões de pessoas 
que tiveram o benefí-
cio aprovado recebe-
rão mais duas parce-
las, no mesmo valor.

“Obviamente, isso 
tudo não é apenas para 

deixar a economia fun-
cionando, viva, mas 
dar o sustento para es-
sas pessoas. Nós aqui 
que estamos presentes 
sabemos que R$ 600 é 
muito pouco, mas para 
quem não tem nada é 
muito”, afirmou Bol-
sonaro em discurso no 
Palácio do Planalto.

A solenidade de 
prorrogação do pro-
grama foi acompanha-
da pelos presidentes 
da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia, 
e do Senado Federal, 
Davi Alcolumbre. Di-
versos ministros, além 
do vice-presidente, 
Hamilton Mourão, 

também participaram 
da cerimônia. 

“São mais duas pres-
tações e nós espera-
mos que, ao final dela, 
a economia já esteja 
reagindo, para que nós 
voltemos à normalida-
de o mais rapidamente 
possível”, acrescentou 
o presidente.

A Lei 13.982/2020, 
que instituiu o auxílio 
emergencial, foi apro-
vada pelo Congresso 
Nacional em abril e 
previa a possibilidade 
de que um decreto pre-
sidencial prorrogasse 
os pagamentos, desde 
que mantidos os valo-
res estabelecidos.

Tenda de descontaminação para funcionários e 
pacientes do Hospital Municipal de SJM

Bianca falou sobre essa difícil 
fase em sua vida: superação 

mais de 30 dias de portas abertas 
hospital municipal de são João 
de meriti conta com leitos de 
uti habilitados para
pacientes com coronavírus 

 DIVULGAçãO GOVERNO DO ESTADO



quarta-feira, 01 julho de 2020Hora4 geral

pandemia leva investimento em 
transporte ao início do século
O estrago provocado 

pelo coronvírus no setor 
de transporte é o pior já 
esperado pelos especia-
listas em uma crise. Um 
levantamento feito pela 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), com 
base em dados da orga-
nização não governa-
mental Contas Abertas, 
revela que a retração nos 
investimentos federais 
deve recuar para níveis 
dos primeiros anos do 
século, quando não pas-
savam da casa dos R$ 7 
bilhões.

O relatório aponta ain-
da que o investimento em 
infraestrutura de trans-
portes tinha totalizado R$ 
8,3 bilhões em 2019, o 
menor valor desde 2007. 
O Orçamento de 2020 
autoriza investimentos de 
R$ 8,6 bilhões na área. 
Mas, a CNI adverte para 
a possibilidade de que os 
investimentos federais 
em transporte retrocedam 
para o nível dos primeiros 
anos do século de uma 

freada brutal no setor. 
Para a confederação, 

a crise provocada pela 
pandemia da covid-19, 
que reduziu a arrecada-
ção do governo, tende a 
fazer com que o valor de-
sembolsado para investi-
mentos federais seja bem 
menor que o autorizado. 
O levantamento inclui os 
gastos do Ministério da 
Infraestrutura, da Empre-
sa Brasileira de Infraes-
trutura Aeroportuária (In-
fraero) e das Companhias 
Docas – estatais que ad-
ministram os portos bra-
sileiros.

No ano passado, o in-
vestimento na área se-
cou 64% em relação ao 
pico registrado em 2010, 
quando tinham sido gas-
tos R$ 22,9 bilhões. Des-
de aquele ano, o volume 
desembolsado caiu, em 
média, 9% ao ano. A 
queda mais expressiva 
ocorreu nos investimen-
tos em rodovias, que 
somaram apenas R$ 6,6 
bilhões em 2019. 

inédita

O cachorro que paralisou a Linha Amarela, que liga Jacarepa-
guá à Ilha do Fundão, ontem, ganhou água, ração, coleira e deve 
ser colocado para adoção. Os interessados podem enviar e-mail 

para atendimento@lamsa.com.br.

O RJ passou ontem da marca dos 10 mil mortos por Covid-19. O 
dado foi divulgado no painel da Secretaria Estadual de Saúde. São 
10.080 mortes e 112.611 casos confirmados; 232 pessoas morreram 

nas últimas 24 horas.

O Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) ne-
gou compartilhar pro-
vas sobre a operação 
que investiga fraudes 
na saúde do Ri, envol-
vendo o governador 
Wilson Witzel, alvo de 
comissão de impeach-
ment da Assembleia 
Legislativa do RJ.

A determinação divul-
gada ontem, é do minis-
tro Benedito Gonçalves’ 
que cita a manifestação 
contrária do Ministério 
Público Federal (MPF) 
ao pedido do Legislativo, 
formulada pela comissão 
especial que analisa o im-
peachment de Witzel

deCisão 

maniFestação ii

Para o ministro, o 
MPF se posicionou 
contrariamente “por 
considerar prematuro 
o compartilhamento de 
provas num momento 
em que os elementos de 
convicção ainda estão 
sob análise da Polícia 
Federal. 

“(...) o mais prudente é que as informa-
ções contidas no inquérito e aquelas ob-
tidas com a busca e apreensão circulem 
o menos possível. Com efeito, o compar-
tilhamento de provas com a Alerj, (...) 
mostra-se prematura e temerária”, disse. 

prudênCia iii

prudênCia v

editorial

Ainda segundo o ministro, há também 
diligências pendentes, e o compartilha-
mento pode colocar em risco a investi-
gação”. Ele destaca que o material pro-
batório ainda está sob análise da Polícia 
Federal e poderá gerar outras providên-
cias.

diligênCias iv

Campanha de doação 
de sangue para LGBTI

reprodução 

A lei que estabelece 
Protocolo de Prevenção 
e Acolhimento aos casos 
de violência doméstica 
e familiar contra mulhe-
res e crianças durante o 
estado de calamidade, 
foi sancionada pelo go-

vernador Wilson Witzel 
e publicada no Diário 
Oficial do Estado des-
ta terça-feira (30/06). 
O protocolo estabele-
ce contato via ligação 
telefônica ou Whatsa-
pp a todas as mulheres 

que tenham denunciado 
violência doméstica ou 
familiar ou maus tratos 
a menores nos últimos 
seis meses, com o objeti-
vo de oferecer e realizar 
acompanhamento psi-
cossocial.

rJ conta com protoloco aos casos de 
violência doméstica 

divulgação/governo do estado 

Para o subsecretário 
de Promoção, Defesa 
e Garantia dos Direi-
tos Humanos, Thia-
go Miranda, este é um 
momento histórico e 
inédito para toda a co-

munidade LGBTI, já 
que até a decisão do 
STF oficialmente era 
proibido pela Agência 
de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), por meio 
da Resolução RDC n° 

34/14, e pelo Ministé-
rio da Saúde (Portaria 
n° 158/16) que homens 
que mantivessem rela-
ções sexuais com outros 
homens nos últimos 12 
meses doassem sangue.

Portar documento ofi-
cial de identidade com 
foto (identidade, car-
teira de trabalho, cer-
tificado de reservista 
ou carteira do conselho 
profissional). Estar bem 

de saúde. Ter entre 16 * 
e 69 anos, 11 meses e 29 
dias (jovens com 16 e 17 
anos podem doar com 
autorização dos pais e / 
ou responsáveis legais 
e um documento de 

identidade original des-
se responsável). Pesar 
no mínimo 50 Kg. Não 
estar em jejum. Evitar 
apenas alimentos gor-
durosos nas 3 horas que 
antecedem a doação.

requisitos bÁsiCos para doar sangue

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

a ação faz parte das cele-
brações pelo dia mundial 
do Orgulho LGBTI, come-
morado no último dia 28 de 
junho

O Governo do Esta-
do promove, nesta 
semana, uma cam-

panha inédita de doação de 
sangue voltada à comuni-
dade LGBTI. A ação faz 
parte das celebrações pelo 
Dia Mundial do Orgulho 
LGBTI, comemorado no 
último dia 28 de junho. 
Além disso, a iniciativa 
marca a recente conquista, 
junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), do direito 
de lésbicas, gays, bissexu-

ais, transexuais e intersex, 
entre outros, também se-
rem doadores. Promovida 
pela Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento So-
cial e Direitos Humanos 
(SEDSODH), a ação acon-
tece entre os dias 29 de ju-
nho e 3 de julho em ban-
cos de sangue de hospitais 
públicos de quatro cida-
des: Rio de Janeiro, Barra 
Mansa, Volta Redonda e 
Nova Friburgo.

A secretária de Estado 
de Desenvolvimento So-
cial e Direitos Humanos, 
Fernanda Titonel, lem-
brou que, no mês de ju-

nho, também é celebrado 
o Dia Mundial do Doador 
de Sangue (14/6) e por isso 
a realização da campanha 
com a população LGBT se 
torna ainda mais significa-
tiva.

“Nada mais simbólico 
que aliar as duas datas para 
a realizar uma grande cam-
panha de doação de san-
gue. Fiquem atentos aos 
impedimentos para doação 
e também às orientações 
para participação. Estejam 
conosco neste importante 
momento para todo o esta-
do”, disse a secretária.

Recomendações 
Por questão de seguran-

ça e prevenção, a campa-
nha de doação de sangue 
seguirá todas as recomen-
dações por conta da pan-
demia e do isolamento so-
cial. No Banco de Sangue 
Herbert de Souza, do Hos-
pital Universitário Pedro 
Ernesto (HUPE), ligado à 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), serão 
aceitas apenas doações de 
sangue LGBTI pré-agen-
dadas, dentro do limite de 
20 por dia, divididas entre 
o período da manhã e tarde 
(até 15 horas).

Os outros hospitais que 
receberão a campanha são 
a Santa Casa de Barra Man-
sa (somente no dia 29), o 
Hospital São João Batista 
de Volta Redonda (de 30 
de junho a 3 de julho) e o 
Hemocentro Regional de 
Nova Friburgo (de 30 de 
junho a 3 de julho).

Comemorações
A Semana Mundial do 

Orgulho LGBTI no Esta-
do do Rio foi oficialmen-
te aberta na última sexta-
-feira com a colocação de 
uma bandeira de 9 metros 
de altura e 30 metros de 

largura com as cores do 
arco-íris em frente à sede 
da Assembleia Legisla-
tiva (Alerj). Ela também 
esteve, no sábado (27/6), 
no Arpoador, em Ipane-
ma. A bandeira foi con-
feccionada e doada pelo 
estilista Almir França, do 
Grupo Arco-Íris, para a 
Superintendência de Po-
líticas LGBTI. A progra-
mação é organizada pelo 
Programa Rio Sem Ho-
mofobia, ligado à Sub-
secretaria de Promoção, 
Defesa e Garantia dos 
Direitos Humanos da SE-
DSODH.

 O evento acontece entre os dias 29 de junho e 3 de julho em bancos 
de sangue de hospitais públicos de quatro cidades
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Com Cautela

divulgação 

Ferj se posiciona sobre volta 
dos torcedores aos jogos

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

A Federação de Fu-
tebol do Estado 
do Rio de Janeiro 

teve ciência da fase 3 de 
flexibilização do Gover-
no Municipal referente 
às medidas restritivas e, 
no momento, ainda não 
dispõe de dados em que 
possa se basear para opi-
nar sobre a viabilidade 
imediata da realização de 
jogos de futebol com a 
presença de público.

Em nota divulgada em 
seu site oficial, a entida-
de entende que em algum 
momento, embora ainda 
não definido na prática, 
tal situação deverá vir a 
se concretizar e para tan-
to torna-se fundamental 
um debate, em razão da 
complexidade do tema, 
em que possam ser ana-

lisadas as diversas variá-
veis que fazem parte das 
operações de jogo, com 
a participação das várias 
instituições envolvidas no 
evento (Transporte Públi-
co, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Guarda 
Municipal, Controle Ur-
bano, Secretarias de Saú-
de, dentre outras...).

Prossegue a nota: e não 
apenas clubes, federação 
e estádios, de modo à ela-
boração de um protocolo 
e planejamento de ações 
e contingências com os 
objetivos de segurança à 
saúde individual e coleti-
va, prevenção e combate 
à disseminação da Co-
vid-19. A Ferj tem agen-
dada uma reunião preli-
minar com os médicos 
dos clubes e representan-
tes da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e da Sub-
-Secretaria de Vigilância 

Sanitária para ouvir des-
ses órgãos subsídios que 
permitam estudos, na área 
médica, para que sejam 
delineadas as diretrizes 

que possam ser viabili-
zadas e seguidas quando 
forem necessárias.

Por questões tempo-
rais, face à proximidade 

do término das partidas 
do Campeonato Carioca, 
as conclusões do estu-
do devem contemplar as 
competições nacionais, 

motivo pelo qual a inclu-
são da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
nos debates torna-se fun-
damental, conclui.

entidade carioca quer CbF participando dos debates sobre o tema

Dirigente do Botafogo, comenta 
chance de público nos estádios do Rio

Mesmo contrário, o Bota-
fogo voltou ao Campeonato 
Carioca no último domin-
go. Os alvinegros fizeram 
diversos protestos antes e 
no início da partida contra 
a Cabofriense. Na segunda-
-feira (29), Carlos Augusto 
Montenegro, membro do 
Comitê Gestor do Botafo-
go, falou sobre a possibi-
lidade do torneio terminar 
com público nos estádios.

Pelo plano de flexibiliza-
ção da prefeitura do Rio de 
Janeiro, as partidas de fute-
bol poderão ter um terço do 
público a partir do dia 10 de 
julho.

“Agora eu ouvi que os 
estádios vão estar liberados 
a partir de 10 de julho para 
um terço da capacidade. 

Imagina um terço. Aí, duas 
coisas: aconselho a quem 
for levar um terço, e rezar 
muito para não acontecer 
nada. Em segundo lugar, 
acho que aí liberou geral”, 
disse ao Sportv.

Montenegro seguiu com 
as críticas ao Estadual. Para 
o dirigente, a maratona de 
jogos não tem qualquer ob-
jetivo.

“A competição depois 
vai ser tomar cerveja e as-

sistir aos outros Estaduais, 
que tiveram muito mais 
lucidez do que a gente, no 
sofá. E esperar até meados 
de agosto para tentar voltar 
o Campeonato Brasileiro. 
Entramos no livro dos re-
cordes, somos a única cida-
de do mundo que jogou fu-
tebol no pico da pandemia, 
não respeitando os mortos e 
seus familiares. Vamos co-
meçar de cabeça erguida e 
se Deus quiser com a S.A., 
já que o projeto está bem 
avançado e quase nos final-
mente”, declarou.

O Botafogo precisa ape-
nas de uma vitória nesta 
quarta-feira, contra a Por-
tuguesa, para garantir um 
lugar nas semifinais da Taça 
Rio.

Carlos Augusto Montenegro é 
contra reabertura ainda neste mês

divulgação

Com pouco tempo 
de treino, o Fluminense 
voltou ao Campeonato 
Carioca e acabou der-
rotado pelo Volta Re-
donda. A fraca atuação 
tricolor foi admitida por 
todos após o final da 
partida.

O zagueiro Matheus 
Ferraz afirmou que o 
Fluminense vai mostrar 
uma outra postura já na 
próxima partida.

“Não foi muito o que 
esperávamos. Voltamos 
muito passivos. Mas 
temos muito a crescer. 
Nossa equipe tem bata-
lhado durante o ano e 
feito grandes jogos. Te-
mos coisas a conquistar, 
tenho certeza. A questão 
física é o que a gente 
mais perde em razão 
do tempo parado. Mas 
nossa equipe tem cons-
ciência do que fizemos 

nesse jogo. Temos mui-
to a crescer. Próximo 
jogo será outra postura 
e iremos em busca da 
vitória”, disse.

O técnico Odair Hell-
mann seguiu a mesma 
linha de discurso. O co-
mandante preferiu focar 
no próximo compromis-
so da equipe.

“Vamos em frente, 
para o próximo jogo. 
Não trabalhamos para a 
derrota. Ela incomoda e 
tem de incomodar. Te-
mos tudo para fazer um 
jogo diferente na quinta 
e conseguir a vitória”, 
declarou.

O Fluminense volta 
a campo nesta quinta-
-feira, quando encara o 
Macaé, em Bacaxá. Os 
tricolores só precisam 
de um empate para ga-
rantir vaga nas semifi-
nais da Taça Rio.

Fluminense promete 
mudar postura contra 

o Macaé Esporte

Se depender do prefeito Marcelo Crivella, o Maraca terá público presente logo

Oito clubes da Série A se reúnem 
com Jair bolsonaro e apoiam mp 984

Depois de receber o Fla-
mengo para debater situa-
ções envolvendo a MP 984, 
o presidente Jair Bolsonaro 
se reuniu com representan-
tes de Athletico Paranaense, 
Bahia, Ceará, Coritiba, For-
taleza, Internacional, Pal-
meiras e Santos em Brasí-
lia, na manhã de terça-feira 
(30).

O encontro serviu para 
os clubes se posicionarem 
a apoiarem a Medida Pro-
visória que faz com que os 
mandantes tenham os di-
reitos de transmissão das 
partidas. A ideia é que a MP 
ajude em novas fontes de 
receita para as equipes.

Por conta da pandemia, 
as oito equipes estão pre-
ocupadas com a possibi-

lidade de rompimento da 
Turner, empresa detentora 
dos direitos de transmissão 
dos clubes no Campeonato 
Brasileiro, no qual o Fla-
mengo ainda tem contrato 
com o Grupo Globo para a 
tv fechada. A ideia é buscar 

outras soluções para a exi-
bição das partidas no cam-
peonato nacional.

O representantes das 
equipes foram: Robinson de 
Castro (Ceará), Marcelo Paz 
(Fortaleza), Eduardo Bastos 
De Barros e Samir Namur 

(Coritiba), Aguinaldo Co-
elho de Farias (Athletico), 
Maurício Galiotte e André 
Sica (Palmeiras), Guilher-
me Bellintani (Bahia), Ma-
theus Del Corso Rodrigues 
(Santos) e Marcelo Medei-
ros (Internacional).

Representantes de Athletico Paranaense, Bahia, Ceará, Coritiba, 
Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos estiveram no Planalto

reprodução do twitter

Odair Hellmann: “Temos tudo para 
fazer um jogo diferente”

divulgação
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eduCando na pandemia

baú eduCativo bel

Belford Roxo aplica
 aulas on-line para

 alunos da rede municipal

Ação conta com o 
aval do Conselho

 Nacional de 
Educação

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Em março deste ano, 
a pandemia do co-
ronavírus entrou 

com toda força no Brasil, 
mudando drasticamente o 
ritmo de vida das pessoas. 
Um dos setores mais atin-
gidos foi a Educação, pois 
milhões de alunos ficaram 
sem aulas. Em Belford 
Roxo, cuja rede munici-
pal tem cerca de 45 mil 

estudantes, a Secretaria 
de Educação criou, ini-
cialmente, o projeto Baú 
Educativo, que inclui 
uma série de atividades 
pedagógicas virtuais, sem 
contar como carga horá-
ria. Com o aval do Conse-
lho Nacional de Educação 
e do Conselho Municipal 
de Educação, as aulas on-
-line passaram a contar de 
maio a dezembro - como 
dias letivos.

O secretário de Educa-

ção, Denis Macedo, ava-
liou como importante as 
aulas on-line, destacando 
que todas as disciplinas 
precisam ser contempla-
das para que cheguem a 
todos os alunos através 
das redes sociais. “Es-
tamos passando por um 
momento conturbado por 
causa do coronavírus. As 
aulas on-line possibilitam 
que os alunos não estejam 
ociosos em casa ou nas 
ruas.  Este contato com 

a escola é fundamental”, 
avaliou. “Muito legal essa 
interação. Mesmo no dis-
tanciamento aprendemos 
que educação pode ser 
multiplicada pelas pos-
sibilidades de contatos 
virtuais e a emoção é per-
ceptível quando vem o re-
torno e os depoimentos“, 
completou a secretária 
adjunta de Educação da 
área pedagógica, Eneila 
Lucas.

Segundo a Secretaria, 

todos os profissionais das 
escolas estão envolvidos e 
trabalhando remotamente 
por ano de escolaridade e 
em todas as modalidades; 
o que faz esse contato di-
reto via WhatsApp da es-
cola com os responsáveis. 
Acredita-se que cerca de 
80% dos profissionais 
participaram ativamente 
com ações metodológicas 
de acesso e aprendiza-
gem. Através do whatsa-
pp e Facebook os profes-

sores orientam ou enviam 
as atividades e os alunos 
podem fazem adequan-
do a disponibilidade em 
casa. Ainda há o recurso 
do livro didático que foi 
distribuído. Os profes-
sores indicam as páginas 
para os alunos. Os alunos 
com dificuldade de acesso 
à internet também podem 
buscar o material impres-
so na escola, podendo as-
sim acompanhar todas as 
atividades.

Através da #baueduca-
tivobel, os alunos partici-
pam de uma série de ativi-
dades enviadas por grupos 
de transmissões. Os estu-
dantes têm acesso online a 
histórias, vídeos, links, re-
portagens, desafios, orien-

tações, estudos dirigidos, 
jogos e brincadeiras.

A Secretaria elaborou 
ainda o projeto “Matemá-
tica é minha Geografia e 
História” para que todos 
os professores de 4 e 5 ano 
o utilizassem como ativi-

dade de formação não pre-
sencial, elaborando assim 
um projeto integrado para 
suas turmas.

Para um debate mais di-
dático sobre o coronavírus 
foi criado o Projeto Covid 
19, que discute como ví-

rus entrou rapidamente no 
Brasil. Nas aulas sobre a 
doença, os alunos apren-
dem a interpretar dados 
estatísticos apresentados 
em tabelas e gráficos; re-
alizar pesquisas envol-
vendo os cuidados com a 

doença; e produzir textos 
com o objetivo de sinte-
tizar conclusões contidas 
nos gráficos.

Mãe de um aluno da 
Escola Municipal Julieta 
Rego do Nascimento, Lu-
ana Góes destacou que o 

coronavírus pegou a todos 
de surpresa, mas as aulas 
on-line são fundamentais 
para manter em ativida-
de os alunos. “Meu filho 
não está tendo dificuldade 
para acompanhar as au-
las”, finalizou Luana.

proJeto da eduCação espeCial une Famílias e proFissionais

A Divisão de Educação 
Especial em parceria com 
a Divisão de Reabilitação 
vem oferecendo acolhi-
mento, orientação sobre o 
tema do Transtorno do Es-
pectro Autista, como tam-
bém, sobre a COVID-19. 
A Secretaria destaca a 
importância de resgatar a 

autoestima, o autocuidado 
e o autocontrole das mães 
(ou responsáveis) durante 
esta pandemia para que 
possam e auxiliar os seus 
filhos da melhor forma 
possível, informando-os 
sobre as mudanças que es-
tão acontecendo no mun-
do.

Neste período, a Secre-
taria de Educação está re-
alizando o “Projeto Famí-
lia, Profissionais e Belford 
Roxo em Ação” através do 
WhatsApp. Semanalmen-
te, durante uma hora são 
exibidos vídeos explicati-
vos de cada tema aborda-
do. Além disso, os traba-

lhos são complementados 
e reforçados com envios de 
áudios, mensagens e ima-
gens. “Isso sem contar que 
foi sugerido a construção 
de uma rotina prazerosa 
e diversificada para que o 
aluno não fique tão ocioso 
e possa ser funcional parti-
cipando das atividades que 

favoreçam a estimulação 
das habilidades de práticas 
de vida independente para 
que possamos  vislumbrar 
a autonomia e uma melho-
ra na  interação familiar”, 
destacou Denis Macedo.

Além disso, o projeto 
visa capacitar o profes-
sor de Atendimento Edu-

cacional Especializado 
(AEE), professor de tur-
ma regular, estimulador 
materno infantil e ter uma 
articulação com os profis-
sionais da saúde para ela-
boração do Planejamento 
Educacional Individua-
lizado (PEI). (Fonte: Se-
com/PMBR)

brasil vai surpreender na atração
de investimentos, diz ministro

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, afir-
mou, na terça-feira (30), 
que o Brasil vai “surpre-
ender” nos próximos 60 a 
90 dias.

Durante audiência pú-
blica virtual do Congres-
so Nacional, Guedes de-
monstrou entusiasmo com 
os setores de gás natural, 
petróleo, saneamentos, ca-
botagem e setor elétrico:

“Cinco grandes fren-
tes de investimentos para 
destravar juridicamente as 
fronteiras de investimen-

tos.”
Ele acrescentou: “Te-

mos 60 a 90 dias para 
destravarmos a fonte (de 
investimentos). Continua-
mos otimistas e eu diria, na 

verdade, realistas de que é 
possível o Brasil retomar 
as reformas estruturantes e 
o crescimento econômico 
antes do que a maioria dos 
analistas têm previsto.”

Guedes também afastou 
o pessimismo com o pós-
-pandemia da economia 
brasileira. “Eu não diria 
que a economia cai 9%, 
10% (em 2020). Também 
não digo que vamos sair 
crescendo rápido, mas 
temos chance de recupe-
ração mais rápida do que 
estão prevendo”, garantiu.

ABR

Paulo Guedes afir-
mou que o país dará 
continuidade a agen-
da de reformas

Lei Rouanet: Mário Frias 
promete auditoria nos recursos

O secretário da Cultu-
ra, Mario Frias, afirmou, 
no último fim de semana, 
que vai fazer uma am-
pla auditoria nos recursos 
aplicados por meio da Lei 
Rouanet. 

Em conversa com o de-
putado federal Eduardo 
Bolsonaro, Frias criticou o 
que chamou de “barões da 
Lei Rouanet” e disse que 
trabalhará para “democra-
tizar” e incentivar o aces-
so dos editais a “diversas 
classes”. 

O ator ressaltou estar 

completamente alinhado 
com o presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, di-
zendo ter aceitado o convi-
te sem ambições políticas. 

O novo secretário des-

tacou ainda que pretende 
promover uma intera-
ção maior da pasta com o 
Ministério da Educação 
(MEC) e o Ministério do 
Turismo.

Frias está substituindo Regina Duarte no co-
mando da pasta polêmica

SECRETARIA DE CULTURA

Iniciativa possibilita que estudantes não percam o ano letivo 
afetado pelo Coronavírus



quarta-feira, 01 julho de 2020 Hora 7polícia
operação  

Fotos: reprodução

A Polícia Civil e o 
Ministério Públi-
co do Rio (MPRJ), 

por meio do Grupo de Atu-
ação Especial no Comba-
te ao Crime Organizado 
(GAECO/MPRJ), defla-
graram, na manhã de on-
tem uma operaçao contra 
o principal grupo de ma-
tadores de aluguel do Rio. 
Os agentes pretendiam 
cumprir seis mandados 
de prisão e 31 de busca e 
apreensão, expedidos pelo 
juiz Bruno Rugliere, da 1ª 
Vara Criminal Especiali-

zada contra pessoas apon-
tadas nas investigações 
como chefes do bando. A 
ação também tinha como 
alvo residências de três 
ex-PMs e de um policial 
da reserva. 

O principal alvo da 
Operação Tânatos (na 
mitologia grega, o Deus 
da Morte) foi preso em 
casa, em Vila Valqueire, 
nas primeiras horas da 
manhã. Leonardo Gouvêa 
da Silva, o Mad, foi de-
nunciado pelo MPRJ por 
chefiar a organização. Ele 
é o sucessor de Adriano 
Magalhães da Nôbrega, 
o Capitão Adriano, mor-

to durante uma operação 
polciial em fevereiro des-
te ano, na Bahia. 

As investigações apon-
tam que o escritório do cri-
me esteja agindo há mais 
de uma década. O grupo 
de matadores de aluguel 
executava as vítimas sob 
encomenda. O pagamen-
to pelo crime podia ser 
em dinheiro ou recebi-
mento de vantagens. Eles 
podiam cobrar até R$ 1,5 
milhão por cada execu-
ção. A deníuncai de hoje 

aponta ainda o escritório 
do crime como responsá-
vel pela morte do polical 
militar reformado Ander-
son Cláudio da Silva em 
abril de 2018 no Recreio 
dos Bandeirantes, na Zona 
Oeste do Rio. 

De acordo com o Min-
sitério Público, as execu-
ções seguiam sempre o 
mesmo padrão: as vítimas 
eram perseguidas por ho-
nens fortemente armados 
e não tinham chance de-
fesa. 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Agentes da Delegacia 
do Consumidor (De-
con) prenderam em fla-
grante, na última segun-
da-feira, o dono de uma 
academia que comer-
cializava medicamen-
tos abortivos e produtos 
ilegais, em Água Santa, 
Zona Norte do Rio. 

Segundo informa-
ções, a academia estava 
em pleno funcionamen-
to e tinha um depósito 
com grande quantidade 

do material proibido. O 
dono da academia fazia 
aplicações nos alunos 
sem prescrição médi-
ca e foi autuado em 
flagrante por crime de 
falsificação, corrupção 
e adulteração ou alte-
ração de produto desti-
nado a fins terapêuticos 
ou medicinais. Todo 
material encontrado no 
estabelecimento comer-
cial foi apreendido pela 
especializada.

Decon prende 
dono de academia

A Divisão de Vigilân-
cia e Repressão ao Con-
trabando e Descaminho 
da Receita Federal no 
Rio de Janeiro apreen-
deu ontem, 510 gramas 
de haxixe no Aeropor-
to Internacional do Ga-
leão, na Zona Norte do 
Rio. Os cães farejaram 
a droga em uma opera-
ção de rotina do setor de 
processamento de enco-
mendas do terminal. O 
haxixe estava escondido 
em caixas de barras de 

cereal.
De acordo com a Re-

ceita, a droga que vinha 

do Oregon, Estados Uni-
dos, tinha como destino 
a cidade de São Paulo.

Receita apreende haxixe em 
caixas de barras de cereal 

Leonardo é preso em casa e levado para a DHC. O irmão dele, Leandro (detalhe), também foi detido. Disque-denúncia divulga cartaz pedindo informações sobre foragidos

Esse assassinato le-
vou a polícia a descartar 
a participação do Es-
critório do Crime nos 
ssassinatos da vereadora 
Marielle Franco (PSOL) 
e do motorista Anderson 
Gomes. “Inicialmente, 
essa foi uma das linhas 
de investigação. Con-
cluiu-se que no momento 
das execuções elas esta-
vam no restaurante aqui 
na Barra da Tijuca ma-
tando o Marcelo Diotti”, 
afirmou o delegado Da-
niel Rosa, titular da De-
legacia de Homicídios da 

Capital (DHC). 
“Em razão desse con-

fronto de horários e de 
datas, foi possível, além 
de uma investigação 
profunda, esclarecer que 
eles não participaram do 
homicídio da vereado-
ra Marielle”, emendou 
Rosa.

Dois alvos da operação 
não foram encontrados: 
Anderson de Souza Oli-
veira, o Mugão; e João 
Luiz da Silva, o Gago. O 
Disque Denúncia divul-
gou um cartaz pedindo 
informações.

partiCipação no atentado 
Contra vereadora

Um dos homicídios 
encomendados ao Escri-
tório do Crime aconte-
ceu no dia 15 de março 
de 2018. Câmeras de 
um restaurante registra-
ram os disparos contra 
Marcelo Diotti da Mat-
ta (foto). Os assassinos 
fugiram em uma Doblô 
verde. O Gaeco, do MP, 
disse que pelo menos 
três fuzis foram usados 
na ação. No local do cri-
me foram encontrados 

22 estojos de calibre 762 
e um projétil do mesmo 
calibre. 

As investigações 
apontam que a execução 
teria sido encomendada 
pelo miliciano Capitão 
Adriano e foi motivada 
em razão de problemas 
que os dois teriam tido 
em relação a disputa por 
território na contraven-
ção. 

Ainda segundo o Gae-
co, Marcelo Diotti man-

tinha estreita ligação 
com a máfia da contra-
venção no Rio, inclusive 
com Alcebíades Paz Gar-
cia, o Bide, tio de Shana 
Garcia. Ele foi morto 
em fevereiro desse ano, 
quando chegava em sua 
casa na Barra da Tijuca, 
na Zona Oste do Rio. 

As investigações tam-
bém apontam que Diotti 
era próximo de Welling-
ton da Silva Braga, o 
Ecko, o miliciano mais 

procurado do Rio. Ta-
bém foi preso na ação, 
Leandro Gouvêa da Sil-
va, o Tonhão. Ele é ir-
mão e braço direito de 
Leonardo na quadrilha. 

imagens mostram um dos ataques do esCritório do Crime

Delegado Daniel Rosa fala sobre a 
operação que também prendeu Leandro

A droga foi apreendida no setor de 
processamento de encomendas

reprodução/reCeita Federal

O Corpo de Bombeiros 
reinicia hoje as buscas por 
uma criança e um adoles-
cente que teriam caído no 
mar de São Conrado, na 
Zona Sul do Rio, ontem. A 
corporação informou que as 
equipes foram acionadas às 
16h50. O trabalho foi inter-
rompido às 18h20.

O helicóptero dos Bom-
beiros foi usado até o anoi-
tecer. Buscas por terra e pelo 
mar também foram feitas 
pelos militares. 

dois 
somem 
no mar

Ministério Público 
e Polícia Civil  

fecham o cerco 
contra grupo de 

matadores de aluguel 
que cobravam 

até R$ 1,5 milhão 

Chefão do escritório 
do Crime vai em cana 



quarta-feira, 01 julho de 2020Hora8 geral

Vídeos esclarecem sobre 
direitos humanos na pandemia

Começou esta semana 
o projeto“Pílulas de Di-
reitos Humanos: Diálogos 
em Tempos de Pandemia”, 
uma série de vídeos de até 
dez minutos apresentando 
para a população direitos 
humanos fundamentais e 
como se aplicam nesse pe-
ríodo de pandemia e isola-
mento social. Entre os te-
mas que serão abordados 
estão pessoas desapareci-
das, população LGBT+, 
migrantes e refugiados, 
tráfico de pessoas e traba-

lho escravo, pessoas ido-
sas e com deficiência.

“Por meio dessa inicia-
tiva esperamos alcançar 
a consolidação de uma 
sociedade mais justa, ba-
seada nos princípios da 
democracia, cidadania e 
justiça social”, afirmou a 
secretária da Desenvolvi-
mento Social e Direitos 
Humanos, Fernanda Tito-
nel.

Os vídeos poderão ser 
vistos nas redes sociais e 
no canal de Youtube da 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos (SE-
DSODH/RJ), da Universi-
dade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UniRio) e 
do próprio Projeto Pílulas 
de Diretos Humanos (ver 
abaixo as datas de lança-
mento).

“Esta proposta busca a 
consolidação de um pro-
jeto de sociedade baseado 
nos princípios de demo-
cracia, cidadania e justiça 
social, através da cons-

trução de uma cultura de 
direitos humanos que vise 
ao exercício do respeito 
às diferenças”, declarou o 
reitor da UniRio Ricardo 
Cardoso.

Iniciativa 
com parceria 

O projeto é uma inicia-
tiva da SEDSODH/RJ e da 
Escola de Ciências Jurídi-
cas da Universidade Fe-
deral do Estado do Rio de 
Janeiro (ECJ-UnIRio). Na 
Secretaria, o projeto está 
sendo desenvolvido pela 
Coordenadoria  Estadual 
de Educação e Direitos 
Humanos, ligada à Sub-
secretaria de Promoção, 
Defesa e Garantia de Di-
reitos Humanos. Mais in-
formações pelos e-mails: 
direitoshumanos.unirio@
gmail.com ou coordena-
doriaedh.rj@gmail.com.

pandemia 

mais de 80 mil recuperados 
Um dos pacientes trabalha no SAMU e foi internado no 

Hospital Regional Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda

Aos 44 anos, o en-
fermeiro Max 
Roldney não 

imaginava que, em algum 
momento da vida, troca-
ria de lugar e se tornaria 
o paciente. Acostumado 
a socorrer as pessoas no 
Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(SAMU) de São João de 
Meriti, Max se viu dian-
te de um desafio: os pri-
meiros sintomas do novo 
coronavírus. Dias depois, 
ele foi internado no Hos-
pital Regional Zilda Arns 
Neumann, em Volta Re-
donda, uma das unidades 
de referência do Governo 
do Estado para o trata-
mento da Covid-19.

“No dia 11 de abril, co-
mecei a sentir os primei-
ros sintomas da Covid-19. 
Iniciei o tratamento em 
casa, mesmo, com medi-
camentos, mas meu qua-
dro se agravou para uma 
insuficiência respiratória. 
Busquei atendimento na 
Upa de Belford Roxo e, 
de lá, fui transferido para 
o Hospital Zilda Arns. Fi-
quei nove dias internado 
na UTI e, graças a Deus, 
no dia 29 de abri, tive alta. 

Posso dizer que sobrevivi 
ao coronavírus”, contou 
Max, que já retornou às 
atividades profissionais.

“Hoje, eu olho mais 
ainda, a partir de agora, 
para os meus pacientes. 
A sensação de sobreviver 
a uma doença tão grave 
como esta é indescritível. 
É realmente uma vitória e, 
acima de tudo, Deus. Lu-
tei por não ser entubado, 
mas, do leito onde eu es-
tava internado, vi colegas 
que vieram a óbito. Cos-
tumo dizer que o trabalho 
no SAMU é a frente da 
linha de frente. Então, va-
lorizo ainda mais a minha 
atuação e de meus cole-
gas”, descreveu o enfer-
meiro.

Do hospital 
para vida: 

amizades nos leitos
Os 20 dias em que fi-

cou no CTI do Hospital 
Estadual Azevedo Lima, 
em Niterói, foram su-
ficientes para que Feli-
pe Abraão, de 27 anos, 
criasse amizades. Além 
das chamadas de vídeo 
com a família durante o 
período de isolamento 
hospitalar, o bate-papo 
com outros pacientes in-
ternados e com as equi-

pes de enfermagem aju-
dava a amenizar o difícil 
momento.

“No quinto dia hos-
pitalizado no Azevedo 
Lima, fui transferido para 
o CTI. Não cheguei a ser 
entubado, mas fiquei no 
ventilador que me ajuda-
va a respirar melhor. Dos 
médicos às equipes de 
enfermagem, todos me 
trataram muito bem. Mas, 
voltar para a casa foi um 
grande alívio”, disse, Fe-
lipe.

O comerciante, assim 
que teve alta, soube que 
os familiares receberam 
apoio psicológico duran-
te a internação dele. Feli-
pe, que já retornou as ati-
vidades relembrou qual é 
a sensação de ter supera-
do o coronavírus. “Meu 
estado de saúde se agra-
vou muito rápido. Vi que 
a doença é de verdade e, 
diante da realidade, é um 
misto de susto e choque. 
Me perguntava sempre se 
seria o próximo a morrer. 
Mas, graças a Deus, e 
com o trabalho excelente 
dos funcionários do hos-
pital, eu sobrevivi. Tiro 
uma grande lição, que 
é dar valor às pequenas 
coisas da vida”, falou o 
jovem.

divulgação/governo do estado 

reprodução

O saque-aniversário, 
modalidade de saque 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS), poderá ser 
usado como pagamen-
to ou garantia de em-
préstimos. Desde on-
tem, os bancos podem 
operar essa linha de 
crédito. Segundo o Mi-
nistério da Economia, 
o trabalhador que esti-
ver com a modalidade 
de saque-aniversário 
vigente poderá conce-
der autorização às ins-
tituições com as quais 
contrate ou pretenda 
contratar a alienação 
ou cessão fiduciária do 
seu saque anual para 
que acessem as infor-
mações cadastrais e fi-
nanceiras de sua conta 
vinculada relativas a 
valores do saque-ani-
versário.

A totalidade do sal-
do poderá ser dada em 
garantia, o que permite 
ao trabalhador conse-
guir o máximo de fi-
nanciamento com base 
no saque-aniversário a 
que tem direito. Quan-
to às taxas de juros, 

será usado o teto do 
consignado no serviço 
público.

Essa modalidade de 
garantia (cessão ou 
alienação fiduciária 
em operações de crédi-
to) foi autorizada pela 
Resolução 958, de 24 
de abril de 2020, do 
Conselho Curador do 
FGTS. No dia 27 de 
maio deste ano, saiu 
no Diário Oficial da 
União a Circular nº 
909 do Ministério da 
Economia, que torna 
pública a versão 1 do 
Manual de Orientação 
às Instituições Finan-
ceiras pertencentes ao 
Sistema Financeiro 
Nacional, produzido 
pela Caixa Econômica 
Federal, agente opera-
dor do FGTS.

Esse manual esta-
belece as regras e os 
procedimentos neces-
sários para que as insti-
tuições possam contra-
tar operações (http://
www.caixa.gov.br /
site/paginas/downlo-
ads.aspx, pasta FGTS 
- Manuais e Cartilhas 
Operacionais).

saque-aniversário
 já pode ser usado 

como garantia 
em empréstimos

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O enfermeiro enfermeiro Max Roldney foi diagnósticado com covid 

Quando chegou ao Hos-
pital Estadual Adão Perei-
ra Nunes, em Duque de 
Caxias, após fazer uma to-
mografia do tórax, Rosân-
gela da Silva Lemos foi 
informada que estava com 
75% do pulmão compro-
metido. Imediatamente, 
a moradora de Padre Mi-
guel, bairro da Zona Oeste 
da capital, foi internada na 
unidade.

“Fiquei internada de 30 

de abril a 7 de maio e só 
pensava que não iria ver 
mais minha família, prin-
cipalmente meus netos. 
Mas, a equipe do Adão 
Pereira Nunes nos tratou 
muito bem e fui me recu-
perando aos poucos”, re-
lembrou Rosângela, que, 
ainda, completou:

“Tantas pessoas com 
que estavam com o pul-
mão melhor que eu, não ti-
veram a chance de se recu-

perar do coronavírus. Eu, 
mesmo com mais da me-
tade do órgão comprome-
tido, saí vencedora. Ainda 
estou me recuperando, 
fazendo fisioterapia respi-
ratória, mas muito grata, 
principalmente pela equi-
pe que cuidou de mim en-
quanto eu estava no hospi-
tal. Hoje, olho com mais 
cuidado para o próximo”, 
concluiu ela, que tem 55 
anos e uma nova vida.

mais de 70% do pulmão Comprometido

BOLÍVIA - O país autorizou 
o uso de plasma sanguíneo (foto) 
para o tratamento de pessoas in-
fectadas pelo novo coronavírus, 
causador da covid-19. A inicia-
tiva está validada no Guia para 
a Gestão da Covid-19, elabo-
rado pelo Ministério da Saúde. 
Apesar de a compra e a venda 
de sangue serem proibidas no 
país, nas redes sociais, algumas 

pessoas estão pedindo recom-
pensas em dinheiro e outros 
benefícios pela doação. O Mi-
nistério da Saúde destaca que 
a venda de plasma sanguíneo 
é ilegal e está definida no Arti-
go 216 do Código Penal como 
crime contra a saúde pública. A 
punição varia de um a 10 anos 
de prisão. O plasma sanguíneo é 
a porção líquida do sangue, que 

permanece após a remoção dos 
glóbulos vermelhos, plaquetas 
e outros componentes celulares 
do fluido. Na Bolívia, após a 
aprovação da doação de plasma 
para o tratamento da covid-19, 
o governo nacional lançou a 
campanha “Sua Decisão Dá a 
Vida”, com o objetivo de incen-
tivar as pessoas que venceram a 
covid-19 a doar plasma.

m
un

do

Comércio ilegal para tratar covid-19 acende alerta
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restaurante popular fornecerá 
marmitex nesta semana até sexta-feira

Em Resende, a prefeitura inicia obras de 
revitalização total na praça do bairro Vila Isabel
A Prefeitura de Resen-

de, através da Secretaria 
Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, iniciou 
recentemente as obras de 
revitalização da praça no 
bairro Vila Isabel.

As intervenções ainda 
estão em uma fase ini-
cial, mas já foi colocado 
o tapume, que irá evitar a 
passagem de pessoas pela 
praça durante a revitaliza-
ção.

As equipes da admi-

nistração municipal estão 
retirando os brinquedos 
infantis antigos e que 
estavam em péssimas 
condições. Também está 
sendo feita no momento a 
limpeza do terreno.

De acordo com a Se-
cretaria de Obras e Servi-
ços Públicos, a área tinha 
poucos recursos para os 
moradores, mas em breve 
a população do bairro po-
derá aproveitar um novo 
espaço de lazer.  No cro-

nograma das obras ainda 
estão previstas a regula-
rização e nivelamento do 
terreno, e também o tra-
balho de emboço no muro 
do local.

A praça da Vila Isabel 
irá contar com um parque 
infantil, academia de gi-
nástica, bancos e mesas. 
O espaço de lazer também 
terá calçada com acessi-
bilidade, pisos de blocos 
intertravados e uma área 
verde. Espaço contará com parque infantil, academia de ginástica e novas calçadas

Carina roCha / pmr

Almoço pode ser comprado das 10h30 às 14h30, informa prefeitura

O Novo Restaurante 
Popular de Volta 
Redonda volta a 

fornecer almoço em mar-
mitex durante esta semana 
por conta da restrição ao 
funcionamento das ativi-
dades econômicas no mu-
nicípio por sete dias para 
diminuir a circulação do 
novo coronavírus. A po-
pulação pode adquirir a 
refeição, servida em mar-
mitex, pelos mesmos R$ 
3,50, das 10h30 às 14h30, 
até a próxima sexta-feira, 
dia 03. O desjejum fica 
suspenso neste período.

O espaçamento de um 
metro e meio está demar-
cado para evitar aglomera-
ção em caso de filas e os 
funcionários continuam 
fazendo uso de máscaras e 
seguindo as orientações de 
higiene contra o vírus.

O prefeito Samuca Silva 
lembra que o Restaurante 
Popular é um equipamento 
fundamental para garan-
tir a segurança alimentar 
à população e reforça que 
a equipe de funcionários 

e a empresa responsável 
pelo fornecimento das re-
feições têm se adaptado às 
mudanças impostas pela 
pandemia da Covid-19. 
“Por dois meses e meio, 
o local forneceu a comi-
da em marmitex e, após 
semanas reaberto, volta 
ao sistema para obedecer 
às medidas de restrição”, 
informou Samuca, reafir-
mando que o importante é 
manter o local funcionan-
do para oportunizar co-
mida de qualidade a custo 
baixo.

O secretário de Ação 
Comunitária de Volta Re-
donda, Ailton de Carva-
lho, sabe que o momento 
é de pensar na prevenção 
à saúde e na diminuição 
da circulação do novo 
coronavírus no municí-
pio. “Mas um dia a dia 
de alimentação saudável 
também é imprescindível 
para a manutenção da saú-
de. E, neste momento de 
queda de renda familiar, 
o Restaurante Popular é 
a melhor opção”, disse o 
secretário, lembrando que 
assim que houver nova 
flexibilização das medidas 

restritivas, o restaurante 
volta a funcionar com café 
da manhã e almoço em 
sistema de buffet, respei-
tando as orientações para 
prevenção à Covid-19.

A coordenadora munici-
pal de Segurança Alimen-
tar, Cristiane Seabra, disse 
que o cardápio do Restau-
rante Popular é adequado 
para o sistema de marmi-
tex. “Alguns alimentos 
crus, por exemplo, foram 
substituídos por refoga-

dos, que têm mais dura-
bilidade na embalagem. 
Além disso, ingredien-
tes como creme de leite 
e maionese são evitados 
pois a refeição não é con-
sumida na hora que é ser-
vida e não podemos calcu-
lar o tempo que o cliente 
demora para comer.Tudo 
pensado para garantir a 
segurança do consumidor 
e a boa apresentação dos 
pratos”, falou Cristiane.

Valmira Batista dos 

Santos, de 68 anos, é fre-
quentadora assídua do res-
taurante e aprova a venda 
por marmitex. “Evita a 
aglomeração e eu não fico 
sem meu almoço. A comi-
da aqui é barata e muito 
gostosa”, falou. Ademir 
Aparecido Lima, que tra-
balha no bairro Aterrado, 
também é cliente. “Com o 
preço cobrado aqui posso 
comprar a comida fres-
quinha todos os dias, sem 
precisar trazer marmita de 

casa”, disse.
O Restaurante Popular 

funciona na Avenida da 
Integração, no bairro Ater-
rado, em dias úteis, respei-
tando o calendário da pre-
feitura de Volta Redonda. 
Nesta terça-feira, dia 30, o 
cardápio inclui arroz bran-
co, feijão preto, frango 
grelhado em cubos, canji-
quinha refogada, cenoura 
refogada, além de suco de 
uva e doce em tablete. 

(Fonte: Secom/VR) 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Por enquanto, o desjejum está suspenso neste período por prevenção ao contágio do coronavírus

seCom vr

O Centro POP de Barra 
Mansa, unidade de prote-
ção social vinculada à Se-
cretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos, 
está intensificando os servi-
ços de abordagem à popu-
lação em situação de rua. A 
medida visa principalmente 
a proteção e a prevenção ao 
novo coronavírus.

De acordo com a secre-
tária da Pasta, Ruth Couti-
nho, a abordagem é ofer-
tada de forma contínua 
e programada em pontos 

específicos da cidade. “Es-
tamos buscando levar as 
pessoas em situação de rua 
para o abrigo temporário no 
Ano Bom. È uma manei-
ra de evitar a propagação 
da Covid-19 e também de 
ampará-los durante a tem-
porada de inverno”, deta-
lhou Rutinha. A abordagem 
é realizada principalmen-
te no terminal de ônibus 
atrás da Matriz de São Se-
bastião, próximo ao antigo 
Restaurante Cidadão, Gare 
da Estação e Parque Cen-

tenário. Mas, segundo a 
gerente de Proteção Espe-
cial da Secretaria, Edilene 
Moreira, e a coordenado-
ra do Centro POP, Raquel 
Ferreira Oliveira Alves, a 
equipe do órgão vai até os 
locais onde são solicitadas. 
“Atendemos as demandas 
feitas pela população ou 
entidades com a finalida-
de de buscar esse usuário 
do serviço de proteção so-
cial que, por algum motivo 
não quis ser encaminhado 
para o abrigo, além daque-

les que estão de passagem 
pela cidade. Dessa forma, 
fazemos o encaminhamen-
to médio de 10 pessoas por 
semana para o seu muni-
cípio de origem. Os locais 
que concentram maior in-
cidência de embarques são 
Resende, Volta Redonda, 
Barra do Piraí e Rio Claro”, 
destacaram.

A lista de usuários acom-
panhados pela abordagem 
do Centro POP é formada 
por idosos, cadeirantes, 
homens e mulheres maio-

res de 18 anos e pessoas de 
todo país.

Vale lembra que a abor-
dagem social funciona 
como instrumento de aces-
so ao serviço especializado 
para a população em situa-
ção de rua, possibilitando a 
identificação de demandas 
e a garantia de direitos so-
ciais. O serviço é realizado 
por uma equipe multidisci-
plinar, composta por edu-
cadores e assistentes so-
ciais e psicólogos. Paralela 
à abordagem, o Centro POP 

oferece a população em si-
tuação de rua atendimento 
técnico e área para possam 
lavar suas roupas e tomar 
banho, além de alimenta-
ção, como café da manhã 
e o almoço. Este último 
está sendo distribuído na 
abordagem devido á redu-
ção do expediente do órgão 
em função da pandemia. 
O Centro POP funciona 
na Rua Francisco Amaral 
de Souza, nº 08, no bairro 
Bom Pastor, de segunda à 
sexta-feira, de 8 às 12 hs.

Centro POP de Barra Mansa intensifica abordagens

Nos últimos três anos 
de gestão, a Prefeitura 
entregou diversas pra-
ças e quadras esporti-
vas, que estavam em 

más condições e que po-
deriam oferecer riscos à 
população. Com apoio 
do programa ‘Revitaliza 
Resende’ e outras inicia-

tivas, mais de 50 praças 
e quadras poliesportivas 
foram modernizadas, 
oferecendo lazer e di-
versão para os cidadãos, 

garantindo ainda maior 
segurança.

Os espaços públicos 
passam por uma trans-
formação de uma ma-

neira geral. Entre os 
mais recentes entregues 
está o Horto Municipal, 
localizado no bairro Pa-
raíso, que foi todo revi-

talizado.
Além disso, outras 

praças e quadras no mo-
mento estão recebendo 
obras e melhorias.

mais de 50 praças e quadras entregues
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O autoconhecimento 

o ajudará a aprimorar 

a alma para permitir 

a entrada de novas 

experiências. É um dia 

positivo para refletir sobre os planos 

e sobre a sua atuação em família. 

Busque soltar tudo aquilo que não está 

sob o seu controle.

Apesar dos desafios pelos 

quais você vem passando 

para concretizar 

contratos ou tomar 

decisões significativas, é 

um dia positivo para se posicionar 

e focar resoluções financeiras. Você 

está consciente das decisões que 

devem ser providenciadas.

Áries

É um excelente dia 

para renovar as ideias 

e fazer a diferença. 

O céu favorece o 

contato com pessoas, 

principalmente para o setor comercial 

e o desenvolvimento de projetos. 

Novas ideias são essenciais para 

ampliar as oportunidades.

Touro

Os assuntos do 

trabalho ficam 

em destaque e o 

céu colabora com 

novos movimentos 

agregadores de transformações na 

sua forma de produzir. O mesmo vale 

para mudanças de hábitos e para a 

busca de um sentido maior em sua 

rotina.

Gêmeos

Você está propenso 

a se comunicar com 

pessoas próximas 

para inovar projetos. 

É um dia ótimo para 

virar a página e ressignificar fatos no 

relacionamento. Busque seguir com 

mais leveza e focar em experiências 

que vão ao encontro do que a sua 

alma quer.

Câncer

Leão

Os projetos estão 

sendo renovados. 

É um excelente dia 

para expressar os seus 

sentimentos e para 

compartilhar as suas 

ideias com mais profundidade. Você 

está num processo importante de 

mudança e de encaixe com novas 

experiências.

Virgem

A carreira está 

passando por um 

processo importante 

de decisões e será 

necessário agir 

com flexibilidade. É um bom dia 

para se conectar com novos planos 

profissionais e assumir investimentos 

pensando em propósitos mais 

elevados.

Libra

Esteja aberto a 

convites e a uma 

nova performance em 

cursos e envolvendo 

experiências em 

outras cidades. Você está num ciclo 

importante de amadurecimento e está 

se conectando a valores mais elevados 

e sensíveis ao seu novo ciclo pessoal.

Escorpião

O céu favorece 

resoluções financeiras 

importantes. Os últimos 

acontecimentos lhe 

trouxeram mais clareza 

e discernimento sobre 

como deve atuar com os trâmites 

financeiros. É preciso curar e virar a 

página com maior consciência.

Sagitário

Uma pessoa lhe traz 

convites e também 

lhe ajuda a realizar 

mudanças inovadoras. 

É momento para 

ressignificar as relações por meio 

de curas profundas. Você está mais 

consciente de como deve atuar e se sente 

pronto para assumir compromissos.

Capricórnio

Existem novas 

decisões no trabalho 

que lhe trazem novas 

oportunidades e 

crescimento. Você 

está num ciclo novo e 

promissor para buscar conexão com 

os seus novos valores e compromissos. 

Dedique o dia para analisar as decisões 

com seriedade.

Aquário

Os seus interesses 

pessoais estão em 

destaque e a vida lhe traz 

novas oportunidades 

para focar no 

autodesenvolvimento. Uma nova 

filosofia de vida e novas percepções o 

ajudam a tomar decisões com leveza e 

cura. Os projetos ficam em destaque.

Peixes

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuA-
Çu-RJ, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO COn-
FERiDAS pOR LEi, 
 
RESOLVE:
pORTARiA n.° 145, DE 30 DE JunHO DE 2020.
ExOnERAR FELIPE GUSTAVO BARBOSA COELHO do Car-
go em Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC-6, a 
contar de 01/07/2020.

pORTARiA n.° 146, DE 30 DE JunHO DE 2020.
nOMEAR MARCELO HENRIQUE ALVES TRANCOSO para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, Sím-
bolo CC-6, a contar de 01/07/2020.

pORTARiA n.° 147, DE 30 DE JunHO DE 2020.

ExOnERAR ARLINDO ESTEVAM DA SILVA NETO do Cargo 
em Comissão de Chefe do Departamento de Transporte, Sím-
bolo CC-4, a contar de 30/06/2020.

pORTARiA n.° 148, DE 30 DE JunHO DE 2020.
nOMEAR LUIZ CESAR BRAGA CARDOSO para exercer o 
Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Transpor-
te, Símbolo CC-4, a contar 01/07/2020.

pORTARiA n.° 149, DE 30 DE JunHO DE 2020.
ExOnERAR RAFAEL DOS SANTOS LIMA do Cargo em Co-
missão de Assessor Especial do Gabinete da Presidência, 
Símbolo CC-3, a contar de 01/07/2020.

pORTARiA n.° 150, DE 30 DE JunHO DE 2020.
nOMEAR ARLINDO ESTEVAM DA SILVA NETO para exercer 

o Cargo em Comissão de Assessor Especial do Gabinete da 
Presidência, Símbolo CC-3, a contar 01/07/2020.

pORTARiA n.° 151, DE 30 DE JunHO DE 2020.
ExOnERAR MARCOS AURELIO DA SILVA do Cargo em Co-
missão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a contar de 
01/07/2020.

pORTARiA n.° 152, DE 30 DE JunHO DE 2020.
nOMEAR WESLEY CALDAS para exercer o Cargo em Co-
missão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, a contar 
01/07/2020.

Nova Iguaçu, 30 de junho de 2020.
FELipE RAnGEL GARCiA

presidente

Câmara Municipal de Seropédica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Seropédi-
ca – Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atri-
buições, RESOLVE:

pORTARiA nº 092/2020, resolve Exonerar CLAuDiO 
GOMES DA SiLVA  Matr 2193 do cargo de  Assessor 
Legislativo de Assistencia Comunitaria  lotado gabinete  
lotado no gabinete do vereador Rogerio da Silva Leite  
com vigência a partir 30/04/2020.

pORTARiA nº 093/2020, resolve Exonerar LEAnDRO 
AMARAL DA CRuZ  Matr 2181 do cargo de  Coordena-
dor de Gabinete  lotado gabinete  lotado no gabinete do 
vereador Rogerio da Silva Leite  com vigência a partir 
30/04/2020.

pORTARiA nº 094/2020, resolve Exonerar MARCOS 
FELipE DOS SAnTOS pESTAnA  Matr 2032 do car-
go de  Assessor Especial da Mesa Diretora  lotado na 
Mesa Diretora  com vigência a partir 30/04/2020.

pORTARiA nº 095/2020, resolve Nomear LARA FA-
BYAn SiLVA DE SOuZA nOGuEiRA  Matr 2193 do 
cargo de  Assessor Legislativo de Assistencia Comuni-
taria  lotado gabinete  lotado no gabinete do vereador 
Rogerio da Silva Leite  com vigência a partir 01/05/2020.

pORTARiA nº 096/2020, resolve Nomear ViCTOR 
SEnnA DE SAnTAnA  Matr 2223 do cargo de  Coorde-
nador de Gabinete  lotado gabinete  lotado no gabinete 
do vereador Rogerio da Silva Leite  com vigência a par-
tir 01/05/2020.

pORTARiA nº 097/2020, resolve Nomear MARCELO 
DA SiLVA RAMOS  Matr 2222 do cargo de  Assessor 
Especial da Mesa Diretora  lotado na Mesa Diretora  
com vigência a partir 01/05/2020.

pORTARiA nº 098/2020, resolve Exonerar VAnESSA 
DA SiLVA BORGES  Matr 1818 do cargo de  Chefe 

de Gabinete  lotado gabinete  lotado no gabinete do 
vereador Jose Celso da Costa  com vigência a partir 
30/05/2020.

pORTARiA nº 099/2020, resolve Exonerar JOSEniR 
MELO DA SiLVA  Matr 2217 do cargo de  Assessor de 
Comunicação e Imprensa  lotado no gabinete do vere-
ador Wagner Vincius de Oliveira  com vigência a partir 
30/05/2020.

pORTARiA nº 100/2020, resolve Exonerar ROBDSOn 
DE LiMA pEQuEnO  Matr 2120 do cargo de  Assessor 
Legislativo de Assistencia Comunitaria  lotado no gabi-
nete do vereador Bruno de Almeida Santos  com vigên-
cia a partir 30/05/2020.

pORTARiA nº 101/2020, resolve Exonerar RiCARDO 
DA SiLVA  Matr 2196 do cargo de  Assessor Legisla-
tivo de Assistencia Comunitaria  lotado no gabinete do 
vereador Aguinaldo Luis Pereira  com vigência a partir 
30/05/2020.

pORTARiA nº 102/2020, resolve Exonerar MARiA DO 
SOCORRO DE ARAuJO  Matr 2089 do cargo de  As-
sessor Especial da Mesa Diretora  lotado na Mesa Dire-
tora  com vigência a partir 30/05/2020

pORTARiA nº 103/2020, resolve Nomear ADEniS 
CORREA DE SOuZA  Matr 2229 do cargo de  Assessor 
Legislativo de Assistencia Comunitaria  lotado no gabi-
nete do vereador Aguinaldo Luis Pereira  com vigência 
a partir 01/06/2020.

pORTARiA nº 104/2020, resolve Nomear  EDWin 
CARLOS pEREiRA DE SOuZA DAnTAS  Matr 2224 
do cargo de  Assessor Legislativo de Assistencia Comu-
nitaria  lotado no gabinete do vereador Bruno de Almei-
da Santos  com vigência a partir 01/06/2020.

pORTARiA nº 105/2020, resolve Nomear MARiA DO 
SOCORRO DE ARAuJO  Matr 2226 do cargo de  Che-

fe de Gabinete  lotado gabinete  lotado no gabinete do 
vereador Jose Celso da Costa  com vigência a partir 
01/06/2020.

pORTARiA nº 106/2020, resolve Nomear  THiAGO pE-
REiRA DE FARiA  Matr 2217 do cargo de  Assessor de 
Comunicação e Imprensa  lotado no gabinete do vere-
ador Wagner Vincius de Oliveira  com vigência a partir 
01/06/2020.

pORTARiA nº 107/2020, resolve Nomear VAnESSA 
DA SiLVA BORGES  Matr 2225 do cargo de  Asses-
sor Especial da Mesa Diretora  lotado na Mesa Diretora  
com vigência a partir 01/06/2020.

pORTARiA nº 108/2020, resolve Exonerar ALBERT 
LuiZ CORREA DA SiLVA  Matr 2191 do cargo de  As-
sessor Legislativo de Assistencia Comunitaria  lotado 
no gabinete do vereador Wagner Vincius de Oliveira  
com vigência a partir 30/06/2020.

pORTARiA nº 109/2020, resolve Exonerar EDVALDO 
FERnAnDES BARBOSA  Matr 2065 do cargo de  Che-
fe de Gabinete  lotado no gabinete do vereador Wagner 
Vincius de Oliveira  com vigência a partir 30/06/2020.

pORTARiA nº 110/2020, resolve Exonerar ELZA MA-
RiA GRACiAnO DE OLiVEiRA  Matr 2118 do cargo de  
Coordenador  Legislativo  lotado na Secretaria de Admi-
nistração Legislativa  com vigência a partir 30/06/2020.

pORTARiA nº 111/2020, resolve Exonerar DAniELE 
ALVES pADELA DE SOuZA pinTO  Matr 2150 do car-
go de  Assessor Legislativo de Assistencia Comunitaria  
lotado no gabinete do vereador Wagner Vincius de Oli-
veira  com vigência a partir 30/06/2020.

pORTARiA nº 112/2020, resolve Exonerar ADEMAR 
JOSE DA SiLVA  Matr 2142 do cargo de  Chefe de Ga-
binete  lotado no gabinete do vereador Ivan Paulo Biano 
da Silva  com vigência a partir 30/06/2020.

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, por seus representantes legais, Resolve e nós pro-
mulgamos a seguinte:
RESOLuÇÃO nº 011/2020
DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO DA COVID-19 NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITA-
GUAÍ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica autorizado, a partir de 1º de julho de 2020, o traba-
lho presencial nos setores administrativos da Câmara Munici-
pal de Itaguaí.
Art. 2º Fica autorizado, a partir de 13 de julho de 2020, o traba-
lho presencial nos gabinetes da Câmara Municipal de Itaguaí.
Art. 3º Para a retomada das atividades previstas nos artigos 1º 
e 2º, serão observados:
I- a presença de apenas um servidor por setor ou gabinete em 
regime de escala;  
II- o uso obrigatório de máscara para circulação nas áreas de 
uso comum e atendimento ao público; 
III- disponibilização de álcool em gel 70% em todos os setores 
e gabinetes; 
IV- vedação de aglomeração, mesmo nas áreas externas;
V- ocupação máxima de 30% da capacidade do refeitório, 
sendo a vedada a permanência após o termino da refeição.
§1º Cada Vereador será o responsável pela organização da 
escala dos servidores que exercerão as funções de forma 
presencial no respectivo gabinete. 
§2º O Coordenador Geral da Câmara organizará a escala dos 
servidores efetivos e setores administrativos em conjunto com 
os respectivos chefes. 
§3º Os servidores maiores de 60 anos e demais integrantes 
de grupos de risco deverão exercer suas funções laborais de 
forma remota (home Office), permanecendo durante todo o 
horário de expediente à serviço da Câmara Municipal.
 Art. 4º O atendimento ao público nos setores administrativos 
e gabinetes da Câmara Municipal de Itaguaí deverá obedecer 
às seguintes regras para evitar aglomeração nos gabinetes ou 
na recepção:
I- atendimento de apenas uma pessoa por vez; 
II- agendamento prévio de horário;
III- informação da agenda ao setor de recepção no dia anterior; 

IV- encaminhamento direto ao gabinete ou setor no horário 
agendado, sem permanência na recepção. 
IV- uso obrigatório de máscara e álcool em gel 70% para aces-
sar a sede da Câmara. 
Art. 5º As sessões ordinárias da Câmara Municipal continuam 
sendo realizadas sem a presença de público e com transmis-
são ao vivo pela internet na rádio e na página da Câmara Mu-
nicipal de Itaguaí. 
§1º O Plenário continuará sendo desinfectado antes e após 
as sessões, permanecendo lacrado até o horário da próxima 
sessão. 
§2º Permanece suspensa a cessão do plenário, ou qualquer 
área da Câmara Municipal, para realização de evento de 
qualquer natureza.
Art. 6º Terão acesso ao plenário durante a realização das ses-
sões: 
I- Vereadores; 
II- servidores imprescindíveis ao andamento dos trabalhos; 
III- profissionais de imprensa previamente cadastrados; 
IV- investigados ou representante legal de investigado em Co-
missões Especiais ou CPI;
V- testemunhas de Comissões Especiais ou CPI, bem como 
seus advogados;
VI- autoridades; 
VII- convidados da Presidência.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando a Resolução 006/2020.
Câmara Municipal de Itaguaí, 24 de junho de 2020. (aa) Rubem 
Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de Mello – Vice-
-presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º Vice-Presiden-
te; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-Presidente; Alexan-
dro Valença de Paula - 1º Secretário; Haroldo Rodrigues Jesus 
Neto - 2º Secretário.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, por seus representantes legais, Resolve e nós pro-
mulgamos a seguinte:
RESOLuÇÃO nº 010/2020
ALTERA O §1º DO ARTIGO 184 DO REGIMENTO INTERNO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.

Art.1º Altera a redação do parágrafo primeiro do artigo 184 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaguaí. 
“Art. 184. Os projetos apresentados na Secretaria da Câmara 
Municipal serão protocolados em livro próprio, encaminhados 
ao Presidente que os despachará de plano às comissões per-
manentes. 
§1º As Comissões Permanentes, quando julgarem necessário, 
poderão solicitar que os projetos sejam instruídos quanto aos 
aspectos regimental, legal e constitucional com informação de 
caráter técnico e jurídico pela Procuradoria Jurídica, que terá 
o prazo improrrogável de cinco dias para emissão de parecer, 
sendo esse período acrescido ao prazo das Comissões 
Permanentes.” 
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

RESOLuÇÃO nº 009/2020
ALTERA O §1º E SUPRIME O INCISO I DO ARTIGO 17 DO 
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITA-
GUAÍ.
Art. 1º O parágrafo 1º do artigo 17 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Itaguaí passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“§1º Nas deliberações do Plenário o voto será público, aberto, 
e poderá ser nominal caso qualquer dos Vereadores assim so-
licite verbalmente em sessão.” 
Art. 2º Fica suprimido o inciso I do §1º do artigo 17 do Regi-
mento Interno da Câmara de Vereadores de Itaguaí. 
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itaguaí, 16 de junho de 2020. (aa) Rubem 
Vieira de Souza – Presidente; Noel Pedrosa de Mello – Vice-
-presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º Vice-Presiden-
te; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-Presidente; Alexan-
dro Valença de Paula - 1º Secretário; Haroldo Rodrigues Jesus 
Neto - 2º Secretário. 

Considerando o Decreto nº 47.112 do Governador do Estado 
do Rio de Janeiro que dispõe sobre as medidas de enfrenta-
mento da propagação do novo coronavírus (COVID-19);
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Ingredientes

Carne assada na 
panela de pressão

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

modo de preparo

Em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
Está pronto para servir!

Ingredientes

modo de preparo

vaCa atolada

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

Refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
Acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

Ingredientes

modo de preparo

Carne moída À 
parmegiana

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

Despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
Leve ao forno para derre-
ter o queijo

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Considerando a necessidade de atualização de medidas de 
proteção a saúde dos Vereadores e servidores do Poder Le-
gislativo e dos cidadãos de Itaguaí;  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo como Art. 80, §2º da Lei Orgânica do Município 
e do Art. 249, §1º do Regimento Interno, Promulga: 
LEi nº 3.836 DE 19 DE MAiO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ISENÇAO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
DE SERVIÇOS CEMITERIAIS AOS MORADORES DO MUNI-
CÍPIO DE ITAGUAÍ EM PERÍODO DE PANDEMIA.
Art. 1º Ficam os moradores do Município de Itaguaí isentos do 
pagamento de tarifas de serviços cemiteriais enquanto durar 
o reconhecimento de Pandemia pela Organização Mundial de 
Saúde – OMS. 
Parágrafo único. Para fazer jus a isenção a que se refere o ca-
put o responsável pelo sepultamento deverá apresentar com-
provante de residência no ato da solicitação. 
Art. 2º Para obter a isenção das taxas de que trata esta Lei o 
responsável pelo sepultamento solicitará a isenção das tarifas 
referentes a inumação, seja em cova rasa, gaveta ou qualquer 
tipo de sepultura, exumação, abertura ou aluguel de sepultura, 
ou qualquer outra taxa de serviço cemiterial, diretamente na 
administração dos cemitérios. 
§1º As isenções serão registradas no Livro Ata dos cemitérios, 
contendo todos os dados cadastrais do responsável pelo 
sepultamento. 
§2º Ao fim do período de emergência, a secretaria competente 
deverá entrar em contato com o responsável pelo sepultamento, 
que deverá se dirigir à Prefeitura para formalizar o devido 
processo de isenção. 
Art. 3º Esta Lei deverá ficar exposta em local visível nos cemi-
térios do município. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

LEi nº 3.837 DE 19 DE MAiO DE 2020.
CRIA O ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA MULHER E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.1º Fica criado o Espaço de Acolhimento da Mulher no Mu-
nicípio de Itaguaí. 
Art. 2º O espaço consiste em 01 (um) mamógrafo com técni-
co operador, 03 (três) ginecologistas e 04 (quatro) técnicos de 
enfermagem. 
Art. 3º Serão atendidas no espaço de acolhimento as mulheres 
que estiverem com o encaminhamento dos postos de saúde 
do Município. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

LEi nº 3.841 DE 21 DE MAiO DE 2020.
CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR 
SERVIÇOS AMBIENTAIS - PMPSA.
Art. 1º Fica instituído o Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais - PMPSA, direcionado ao proprietário de área rural 
do Município de Itaguaí que destinar parte de sua propriedade 
para fins de preservação e conservação de serviços ecossistê-
micos que atenta as exigências desta Lei.
Parágrafo único. Equipara-se ao proprietário de área rural, 
para fins desta Lei, o detentor de domínio legal de propriedade 
rural, a qualquer título, através de posse mansa e pacifica, de 
áreas que cumpram funções ambientais previstas no progra-
ma.
Art. 2º Para efeito desta lei são adotadas as seguintes defini-
ções:
I- Serviços Ambientais: Iniciativas antrópicas que favoreçam 
a conservação, manutenção, ampliação ou a restauração dos 
serviços ecossistêmicos, isto é, dos benefícios propiciados 
pelos ecossistemas naturais que são imprescindíveis para a 
manutenção das condições necessárias à vida;
II- Serviços Ecossistêmicos: são considerados os benefícios 
diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir do funciona-
mento dos ecossistemas. Consistem em serviços essenciais 
de suporte à vida, na qual há uma necessidade premente em 
se preservar os ecossistemas, garantido a capacidade de pro-
visão de fluxos de serviços;
III- Pagamento por Serviços Ambientais: transferência de re-

cursos monetários, ou não, entre um beneficiário ou usuário 
dos serviços ambientais, denominado pagador e um provedor 
de serviços, denominado recebedor, por meio de uma transa-
ção contratual;
IV- Pagador dor Serviço Ambiental: pessoa física ou jurídica 
que conserva, mantém, amplia ou restaura ecossistemas natu-
rais que prestam serviços ecossistêmicos.
Art. 3º O Programa Municipal de Pagamentos por Serviços 
Ambientais aos Produtores de água e floresta será executado 
por meio de Projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais, 
na forma de legislação específica, que deverá definir:
I- tipos de características de serviços ambientais que serão 
contemplados;
II- área para execução do projeto;
III- critérios de elegibilidade e priorização dos participantes;
IV- requisitos a serem atendidos pelos participantes;
V- critérios para aferição dos serviços ambientais;
VI- critérios para o cálculo dos valores a serem pagos; 
VII- prazos mínimos e máximos a serem observados.
Art. 4º O Poder Público Municipal poderá remunerar o prove-
dor de serviços ambientais na forma estabelecida nesta Lei e 
em seu regulamento.
Art. 5º A Prefeitura Municipal de Itaguaí poderá firmar convê-
nios com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e com o 
Governo Federal para a execução de projetos de Pagamento 
por Serviço Ambiental.
Art. 6º A Prefeitura Municipal de Itaguaí, através da Secretaria 
de Meio Ambiente, será responsável pela implantação e coor-
denação do programa.
§1º A Prefeitura Municipal de Itaguaí poderá firmar convênios 
com entidades civis sem fins lucrativos com a finalidade de 
apoio técnico e financeiros para a execução de projetos de 
Pagamento por Serviço Ambiental.
§2º A Prefeitura Municipal de Itaguaí, por intermédio da 
Secretaria de Meio Ambiental, poderá delegar total ou 
parcialmente a implementação do Programa a entidades civis 
sem fins lucrativos mediante instrumento criado para esse fim.
Art. 7º O Programa Municipal de Pagamento por Serviços Am-
bientais será implementado na seguinte modalidade: proteção, 
conservação e melhoria da qualidade e da disponibilidade de 
serviços ecossistêmicos.
Art. 8º A adesão ao Programa Municipal de Pagamento por 
Serviços Ambientais será voluntária e formalizada mediante a 
celebração de contrato, convênio, ou outro instrumento jurídico 
firmado entre:
I- O provedor de serviço ambiental;
II- A Secretaria de Meio Ambiente do Município;
III- Outros pagadores que se beneficiem do serviço prestado.
§1º Os valores a serem pagos aos provedores de serviços 
ambientais deverão ser proporcionais aos serviços prestados 
considerando a extensão e a característica da área preservada 
e as ações efetivamente realizadas.
Art. 9º Os recursos financeiros para a implementação do Pro-
grama Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais pode-
rão vir das seguintes fontes:
I- Dotação orçamentária do Município, proveniente do órgão 
ambiental:
II- recursos da cobrança pelo uso da água, destinados pelos 
Comitês de Bacia Hidrográfica;
III- doações, empréstimos e transferências de instituições na-
cionais ou internacionais, públicas ou privadas;
IV- doações de pagadores por serviços ambientais, efetuadas 
com a finalidade específica de remunerar serviços ambientais 
de que se beneficiem;
V- remuneração oriunda da fixação e sequestro de carbono em 
projetos desenvolvidos no âmbito do “Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo” (MDL) e Redução de Emissões por Desma-
tamento e Degradação Florestal nos Países em Desenvolvi-
mento (REDD), destinado para o Programa.
Parágrafo único. Os recursos financeiros dispostos nos incisos 
anteriores deverão necessariamente obedecer a legislação es-
pecífica para cada fonte.
Art. 10. A efetiva implementação do Programa estará condi-
cionada à disponibilidade de recurso oriundo de alguma das 
fontes citadas no artigo 9º.
Art. 11. O Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) será o 
órgão administrador destinado a apoiar e fomentar o Programa 

Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - PMPSA, 
na forma da Lei.
Art. 12. Os recursos do FMMA, destinados ao Programa e em 
consonância com as diretrizes da política ambiental do Municí-
pio, poderão ser aplicadas em:
I- ações estruturais para implementação do Programa Munici-
pal de Pagamento por Serviços Ambientais - PMPSA;
II- conservação de remanescentes florestais, recuperação de 
mata ciliar e implantação de vegetação nativa para proteção de 
nascentes, bem como outros corpos d’água e áreas de recarga 
de aquífero;
III- pagamento de título de compensação aos produtores rurais 
inscritos no Programa Municipal de Pagamento por Serviços 
Ambientais;
IV- ações de gestão, monitoramento, fiscalização e controle do 
Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais;
V- estudos, levantamento e mapeamento físico, definição da 
malha fundiária, avaliação da situação ambiental das proprie-
dades rurais frente ao novo Código Florestal. identificação dos 
passivos ambientais a serem saneados para a adequação am-
biental das propriedades e elaboração de projetos do Progra-
ma Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais;
VI- despesas com aquisição de materiais de consumo, contra-
tação de serviços de terceiros e aquisição de materiais perma-
nentes e equipamentos. destinados a manutenção e execução 
do Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambien-
tais - PMPSA.
Art. 13. Os recursos financeiros destinados ao PMPSA serão 
depositados em contas bancárias vinculadas, em estabeleci-
mentos bancários oficiais, sob o título Fundo Municipal de Meio 
Ambiente - FMMA.
Art. 14. Esta Lei deverá ser regulamentada por Decreto em até 
180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

LEi nº 3.843 DE 21 DE MAiO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXILIO EMERGEN-
CIAL ATRAVÉS DE CESTA BÁSICA EM VIRTUDE DOS IM-
PACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS ENQUANTO DURAREM 
OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) 
AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERVIÇO DE TÁXI E SEUS 
MOTORISTAS AUXILIARES, PRESTADORES DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR, MOTORISTA S DE TRANS-
PORTE ALTERNATIVO (KOMBIS E VANS) AMBULANTES, 
ARTESÃOS E CATADORES DE RECICLAGEM.
Art. 1º Esta Lei estabelece a concessão de auxílio emergen-
cial, através de cesta básica, em virtude dos impactos sociais, 
econômicos e enquanto durarem os efeitos da pandemia do 
Covid-1 9 (Coronavírus) aos permissionários do serviço de táxi 
e seus motoristas auxiliares, prestadores de serviço de trans-
porte escolar, motoristas de transporte alternativo (kombis e 
vans), ambulantes, artesãos e catadores de reciclagem, devi-
damente inscritos nos cadastros dos seus respectivos órgãos 
competentes do Município.
Art. 2. Os permissionários do serviço de táxi e seus motoristas 
auxiliares, prestadores de serviço de transporte escolar, moto-
ristas de transporte alternativo (kombis e vans), ambulantes, 
artesãos e catadores de reciclagem, residentes em Itaguaí e 
que tenham obtido sua inscrição até o dia 10 de abril de 2020, 
fazem jus ao recebimento deste auxílio emergencial, através 
de cesta básica, enquanto durarem os efeitos da pandemia do 
Covid-1 9 (Coronavírus).
Art. 3º Não fazem jus ao auxílio de que trata esta Lei, os per-
missionários do serviço de táxi e seus motoristas auxiliares, 
prestadores de serviço de transporte escolar, motoristas de 
transporte alternativo (kombis e vans), ambulantes, artesãos e 
catadores de reciclagem que, independentemente da regulari-
dade de tal condição:
I- Sejam servidores públicos, ainda que aposentados;
II- Sejam pensionistas de servidores públicos;
III- Sejam sócios de sociedades empresariais ativas.
Art. 4º Cabe ao Poder Executivo regulamentar a operacionali-
zação da concessão do benefício de que trata esta Lei.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itaguaí, 25 de junho de 2020. (a) Rubem 
Vieira de Souza – Presidente. 
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Câmara Municipal de Belford Roxo
 DECRETO LEGiSLATiVO  nº  4058   DE  30/06/2020

“ Dispõe sobre funcionamento do expediente 
no período de enfrentamento ao Coronavírus 
(COViD-19), na Câmara Municipal de Vereadores de 
Belford Roxo.”

AUTORIA: MESA DIRETORA

A CÂMARA MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado 
do Rio de Janeiro, por seus representantes legais,

RESOLVE:
Art. 1º Ficam adotadas no âmbito da Câmara Municipal 
de Vereadores de Belford Roxo o funcionamento do 
expediente no período de enfrentamento do Coronavírus 
(COVID-19), especialmente no mês de julho (recesso 
parlamentar), sem prejuízo de outras que vierem a ser 
propostas, as seguintes medidas:
I - Os trabalhos administrativos serão realizados 
presencialmente de segunda-feira a sexta-feira, em 
turno único presencial, das 13h às 17h, sendo que o 

atendimento ao público se dará, preferencialmente, por 
meio de documento escrito e protocolado, das 13h às 
15h. 
II - os gabinetes dos vereadores terão os atendimentos 
suspensos;
III -  Caso o servidor ou parlamentar apresente sintomas, 
a orientação é procurar atendimento médico, seja na 
unidade de saúde de referência ou em consultório 
particular, preferencialmente com o uso de máscara, e 
restringir os locais de circulação; 
IV – Em casos comprovados da doença, o servidor 
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pORTARiA nº 0283 DE 30 DE JunHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 30 de Junho de 2020, 
GiLBERTO RODRiGuES CORREA do Cargo em 
Comissão CC3 de Coordenador de Doenças Crônicas 
e Saúde do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde.    
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
GiLBERTO RODRiGuES CORREA para o Cargo em 

Comissão CC2 de Gerente de Vigilância em Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0284 DE 30 DE JunHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS
                                                             R E S O L V E:

Art. 1º - nOMEAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
JuLiAnA DA SiLVA ALMEiDA para o  Cargo em 
Comissão CC3 de Coordenador de Doenças Crônicas 
e Saúde do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde.    
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 
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volta redonda fC

esporte

saulo mineiro 
comemora resultado 

e gols diante
 do Fluminense

Atacante tricolor saiu 
do banco para marcar 

duas vezes
Camisa 13 comandou a boa exibição do Esquadrão de Aço e ainda celebra o bom momento

ANDRÉ MOREIRA / DIVULGAçãO

Na estreia do 
Campeona to 
Carioca 2020, 

Saulo Mineiro saiu do 
banco e marcou o gol 
da vitória do Volta Re-
donda sobre o Bota-
fogo. Na reestreia do 
Estadual, após a pa-
ralisação por conta da 
pandemia do Corona-

vírus, novamente Saulo 
Mineiro saiu do banco 
para balançar a rede, só 
que desta vez, o cami-
sa 13 marcou duas ve-
zes na vitória diante do 
Fluminense. 

Foi uma atuação que 
o atacante tricolor co-
memora e faz questão 
de destacar que é fruto 
de muito foco durante a 
paralisação. 

“Foram três meses 

sem jogar, mas conse-
guimos retornar com o 
mesmo ritmo, fazendo 
um grande jogo e sain-
do com a vitória. Du-
rante a paralisação trei-
nei todos os dias, fiquei 
focado, para que quan-
do voltasse, pudesse 
retornar bem e ajudar 
a minha equipe. Fico 
muito feliz com os dois 
gols hoje e mais ainda 
com o resultado positi-

vo, que nos deixa vivos 
na briga pela classifi-
cação para a semifinal 
da Taça Rio. O Volta 
Redonda mostrou mais 
uma vez que tem um 
time de muita qualida-
de e o grupo todo está 
de parabéns”, destacou.

Na comemoração 
do segundo gol, Sau-
lo Mineiro se ajoelhou 
e ergueu o punho, em 
alusão ao movimento 

#VidasNegrasImpor-
tam. Para o atacante, a 
visibilidade do futebol 
pode influenciar a luta 
contra o racismo.

“Já tinha pensado 
em comemorar assim, 
e, até pelo momento 
em que estamos viven-
do no mundo, acredi-
to ser válido. Não sou 
somente eu, mas tem 
muitos jogadores do 
mundo e clubes que 

estão protestando. 
Isso pode influenciar 
e fazer com que mais 
pessoas se posicionem 
contra o racismo. Creio 
que é um movimento 
importante e espero 
que cada vez mais as 
pessoas se conscienti-
zem. Não dá mais para 
tolerar atitudes ou atos 
racistas”, concluiu Mi-
neiro. (Fonte: Voltaço 
Notícias)
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será encaminhado para tratamento e afastado de suas 
funções.
 
Art. 2º Como medida preventiva, os vereadores e 
servidores devem tomar os seguintes cuidados:
I - higienizar as mãos com frequência com água e 
sabonete líquido ou formulação alcoólica a 70%, 
principalmente antes de consumir algum alimento;
II - utilizar lenço descartável para higiene nasal;
III - usar obrigatoriamente máscara para cobrir nariz e 
boca enquanto frequentarem o ambiente de trabalho da 
câmara;
IV - manter ambientes bem ventilados, evitar contato 
próximo com pessoas que apresentem sinais ou 
sintomas da doença;
V - manter tubos de álcool em gel nas áreas de comum 
acesso.
 
Art. 3º - As medidas previstas neste Decreto poderão 
ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a 
situação epidemiológica do município.

Art. 4º - O presente Decreto visa economia de energia 
elétrica, alimentação, transporte e papelaria. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

    Sala das Sessões, 30 de junho de 2020.

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº4059 DE 30/06/2020.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 
AO ILMO. SR.                 FRAnCiSCO ALVES 
FiGuEiREDO.” 

Autoria: Ver.  TuninHO MEDEiROS
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
 Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO DE 
CiDADÃO BELFORROxEnSE AO ILMO. SR. 

FRAnCiSCO ALVES FiGuEiREDO. 
 Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Sala das Sessões, 30 de junho de 2020.
 

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº4060 DE 30/06/2020.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 
AO ILMO. SR.                 JOSiAS JOSÉ DA SiLVA.” 

Autoria: Ver.  TuninHO MEDEiROS
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
 Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO DE 
CiDADÃO BELFORROxEnSE AO ILMO. SR. JOSiAS 
JOSÉ DA SiLVA. 
 Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Sala das Sessões, 30 de junho de 2020.
 

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº4061 DE 30/06/2020.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 
AO ILMO. SR.                 CARLOS pEREiRA DE 
AnDRADE.” 

Autoria: Ver.  ARMAnDinHO pEnÉLiS
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
 Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO DE CiDADÃO 
BELFORROxEnSE AO ILMO. SR. CARLOS pEREiRA 
DE AnDRADE. 
 Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Sala das Sessões, 30 de junho de 2020.
 

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº4062 DE 30/06/2020.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 
AO ILMO. SR.                 niLTOn MARTinS nEVES 
FiLHO.” 

Autoria: Ver.  nELCi pRAÇA
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 

promulgo o seguinte, 
DECRETO LEGiSLATiVO:

 Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO DE 
CiDADÃO BELFORROxEnSE AO ILMO. SR. niLTOn 
MARTinS nEVES FiLHO. 
 Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Sala das Sessões, 30 de junho de 2020.
 

nELCi pRAÇA
  pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº4063 DE 30/06/2020.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 
AO ILMO. SR.                                 pR. ROBERTO DOS 
SAnTOS MEnEZES.” 

Autoria: Ver.  CRiSTiAnE GuEDES
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
 Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO DE 
CiDADÃO BELFORROxEnSE AO ILMO. SR.      pR. 
ROBERTO DOS SAnTOS MEnEZES, da Igreja Batista 
Lírios do Vale, Belford Roxo. 
 Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Sala das Sessões, 30 de junho de 2020.
 

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

DECRETO LEGiSLATiVO nº4064 DE 30/06/2020.
“Concede TÍTuLO DE CiDADÃO BELFORROxEnSE 
AO ILMO. SR.                                 CARLOS EDuARDO 
DA SiLVA SAnTOS.” 

Autoria: Ver.  RODRiGO GOMES
  Faço  saber, que a CÂMARA 
MuniCipAL DE BELFORD ROxO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e eu 
promulgo o seguinte, 

DECRETO LEGiSLATiVO:
 Art. 1º - Fica concedido o TÍTuLO DE 
CiDADÃO BELFORROxEnSE AO ILMO. SR.      
CARLOS EDuARDO DA SiLVA SAnTOS, Secretário 
Executivo de Conservação. 
 Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Sala das Sessões, 30 de junho de 2020.
 

nELCi pRAÇA
pRESiDEnTE

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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segundo Caderno

Ingredientes

modo de preparo

banana Comprida 
reCheada

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ Sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
Suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

Descasque os cama-
rões.
Corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
Reserve.
Para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas em 
pedaços e reserve.
Recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
Regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
Feche e envolva com 
papel alumínio.
Leve ao forno alto, 
200C, preaquecido 
por 20 minutos.
Retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
Em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
Retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
Regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

30 DE JUNHO DE 2020. PUBLICADO EM 01/07/2020 
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DECRETO N° 4.914, DE 30 DE JUNHO DE 2020 
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMEN-
TO DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta-
ção, no Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal no 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 
2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de novem-
bro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional - ES-
PIN e a Declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de 
2020 e  a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declara-
ção de Emergência em Saúde pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Huma-
na pelo novo Coronavírus (COVID-19), especialmente 
a obrigação de articulação dos gestores do SUS como 
competência do Centro de Operações de Emergências 

em Saúde Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria no 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde pública de Im-
portância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), especial-
mente a obrigação de articulação dos gestores do SUS 
como competência do Centro de Operações de Emer-
gências em Saúde Pública (COE-nCoV)
CONSIDERANDO a classificação pela Organização 
Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 
pandemia do Novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4860, de 18 de março 
de 2020, que decretou Estado de Emergência no âmbi-
to do município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4863, de 22 de março 
de 2020, que regulamentou o funcionamento de estabe-
lecimentos comerciais no âmbito do município de Bel-
ford Roxo, durante o período de pandemia;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4873, de 31 de março 
de 2020, que prorrogou as medidas de enfrentamento 
à propagação do COVID, no âmbito do município de 
Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4874, de 31 de março 
de 2020, que prorrogou medidas já adotadas de enfren-
tamento à propagação do COVID, bem como institui 
novas medidas;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4880, de 14 de abril de 
2020, que estabeleceu novas medidas temporárias de 
prevenção ao contágio e de enfrentamento do novo Co-
ronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4882, de 16 de abril de 
2020, que decretou Estado de Calamidade Pública no 

âmbito do município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4886, de 24 de abril de 
2020, que dispõe sobre a utilização de máscaras no 
âmbito do município de Belford Roxo, como medida de 
enfrentamento ao COVID;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4888, de 30 de abril de 
2020, que prorrogou as medidas de enfrentamento ao 
COVID estabelecidas pelo Decreto 4880 de 14 de abril 
de 2020
CONSIDERANDO o Decreto nº 4892, de 11 de maio de 
2020, que prorrogou as medidas de enfrentamento ao 
COVID estabelecidas pelo Decreto 4880 de 14 de abril 
de 2020
CONSIDERANDO o Decreto nº 4900, de 29 de maio de 
2020, que prorrogou as medidas de enfrentamento ao 
COVID estabelecidas pelo Decreto 4880 de 14 de abril 
de 2020
CONSIDERANDO o Decreto nº 4906, de 15 de junho 
de 2020, que dispõe sobre a flexibilização das medidas 
de enfrentamento ao COVID no âmbito do município de 
Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4908, de 21 de junho 
de 2020, que dispõe sobre a prorrogação das medidas 
de enfrentamento ao COVID no âmbito do município de 
Belford Roxo;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e de-
ver do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doenças 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Consti-
tuição da República; e
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as me
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Ingredientes

modo de preparo

lombo de vitela 
assado

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Ingredientes

modo de preparo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

batata doCe Frita
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didas para enfrentamento do coronavirus (COVID-19), 
considerando o número de pessoas infectadas e mortes 
confirmadas no município de Belford Roxo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas medidas tem-
porárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
da emergência em saúde pública de importância inter-
nacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), 
bem como reconhece a necessidade de manutenção da 
emergência no âmbito do Município de Belford Roxo.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no âmbito do Mu-
nicípio de Belford Roxo, enquanto vigorar a situação 
de emergência em saúde em virtude da pandemia da 
COVID-19, o uso de máscara de proteção respiratória, 
seja ela descartável ou reutilizável, de forma adequada, 
em qualquer ambiente público, assim como em estabe-
lecimentos privados com funcionamento autorizado de 
acesso coletivo.
§1º - Compreende- se entre os locais descritos no caput 
deste artigo, dentre outros: ruas, praças, parques, meios 
de transporte coletivo e individual de passageiros, 
repartições públicas, hospitais, supermercados, 
farmácias, padarias, agências bancárias, além de 
outros estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de máscaras 
as pessoas que sofrem de patologias respiratórias 
e as pessoas com deficiência severa nos membros 
superiores, mediante apresentação de documento 
médico que ateste o risco de utilização de máscaras 
nos casos aqui especificados.
§3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo N95 será 
prioritário aos profissionais da área da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público, empregado público 
ou contratado por empresa que presta serviço para o 
Município de Belford Roxo, que apresentar febre ou 
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, 
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar 
e batimento das asas nasais) passa a ser considerado 
caso suspeito e deverá adotar o protocolo de atendi-
mento especifico expedido pelo Secretário de Saúde do 
Município de Belford Roxo.
§1º - Nas hipóteses do caput deste artigo, qualquer 
servidor público, empregado público ou contratado por 
empresa que presta serviço para o Município de Belford 
Roxo, deverá entrar em contato com a Administração 
Pública para informar a existência de sintomas.
§2º - Os gestores dos contratos de prestação de 
serviços deverão notificar as empresas contratadas 
quanto à responsabilidade destas em adotar todos os 
meios necessários para conscientizar seus funcionários 
quanto aos riscos da COVID-19 e quanto à necessidade 
de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou 
sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis 
de responsabilização contratual em caso de omissão 
que resulte em prejuízo à Administração Pública.
Art. 4º - O servidor público poderá exercer suas funções 
laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas 
do órgão de lotação, em trabalho remoto (regime home 
Office), desde que observada a natureza da atividade, 
mediante a utilização de tecnologia de informação e de 
comunicação disponíveis, e quando for possível.
§1º - A autoridade superior em cada caso deverá expedir 
ato de regulamentação do trabalho remoto em atenção 
à manutenção da continuidade e essencialidade das 
atividades da Administração Pública.
§2º - Poderá, ainda, a autoridade superior conceder 
antecipação de férias ou flexibilização da jornada com 
efetiva compensação.
§3º - As reuniões administrativas serão preferencialmente 
não presenciais (virtuais) utilizando-se dos meios 
tecnológicos de informação e de comunicação 
disponíveis.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único objetivo de 
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do coronavírus, 
(COVID-19), diante do número de mortes confirmadas 
e o aumento do número de pessoas contaminadas, de-
termina a suspensão, até o dia 15 (quinze) de julho de 
2020, das seguintes atividades:
I - realização de evento e de qualquer atividade com a 
presença de público, ainda que previamente autoriza-
das, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como: 
evento desportivo, show, salão de festa, casa de festa, 
evento científico, comício, carreata, passeata e afins;
II - atividades coletivas de cinema, teatro e afins;
III - a visita a pacientes diagnosticados com o COVID-19, 
internados na rede pública ou privada de saúde;
IV - as aulas, sem prejuízo da manutenção do calen-
dário recomendado pelo Ministério da Educação, nas 
unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive 
nas unidades de ensino superior, conforme regulamen-
tação por ato infra legal expedido pelo Secretário de 
Educação do Município de Belford Roxo;
V - o transporte de passageiros por aplicativo, no que 
tange ao transporte de mais de 01 (um) passageiro;
§1º - Os serviços considerados essenciais serão 
definidos em regramento próprio, assim como a força de 
Segurança Pública (Guarda Municipal) na garantia do 
cumprimento das regras estabelecidas neste Decreto.
§2º - A Guarda Municipal do Município de Belford Roxo 
deverá atuar para manter o cumprimento das disposi-
ções do presente Decreto, sendo certo que para tal fim, 
poderão fotografar e filmar todos aqueles que descum-
prirem as medidas previstas no presente artigo, a fim de 
instruir ato de comunicação ao Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro, sem prejuízo da instauração de 
procedimento investigatório para apurar a ocorrência de 
crime e infração administrativa. A administração Pública 
deverá assegurar o sigilo das informações. Dessa for-
ma, fica vedada a divulgação da fotografia e filmagem.

Art. 6º - Fica autorizado o funcionamento de forma ir-
restrita de todos os serviços de saúde, como hospitais, 
clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres, 
ainda que esses funcionem no interior de shopping cen-
ters, centros comerciais e estabelecimentos congêne-
res.
Art. 7º - Fica autorizado o funcionamento de forma ple-
na e irrestrita de supermercados, mercados e demais 
estabelecimentos comerciais que possuam em seu 
CNAE os serviços de varejo e comercialização de pro-
dutos alimentícios.
§1º - os estabelecimentos comerciais de que trata 
o caput do presente artigo, deverão atentar sobre a 
necessidade de afastamento entre os consumidores 
com distância mínima de 1 (um) metro e sem aglome-
ração de pessoas.
§2º - cada estabelecimento deverá dispor de quantidade 
suficiente de colaboradores para assegurar o pleno 
funcionamento de suas atividades, como forma de 
garantir o abastecimento da população.
§3º - os estabelecimentos deverão disponibilizar 
sabonete líquido, papel toalha e água corrente para a 
correta assepsia de clientes e funcionários.
§4º - para garantir o abastecimento dos estabelecimentos 
descritos no caput, ficam suspensas, enquanto perdurar 
a vigência do estado de emergência pública e em caráter 
excepcional, todas as restrições referentes à circulação 
de caminhões e veículos destinados ao abastecimento 
de alimentos.
Art. 8º - Fica autorizado o funcionamento de supermer-
cados e pequenos estabelecimentos, tais como: lojas 
de conveniência, mercado de pequeno porte, açougue, 
aviário, padaria, lanchonete, hortifruti e demais esta-
belecimentos congêneres que se destinam à venda de 
alimentos, bebidas, materiais de limpeza e higiene pes-
soal, assim como de estabelecimentos que comerciali-
zam materiais de construção, oficinas mecânicas, bor-
racharias e as Casas Lotéricas, vedada a permanência 
continuada e aglomeração de pessoas nesses locais.
Art. 9º - Fica autorizado o funcionamento das feiras 
livres que realizem a comercialização de produtos de 
gênero alimentício e que tem papel fundamental no 
abastecimento local, desde que cumpram as determi-
nações da Secretaria Municipal de Saúde e, ainda, que 
as barracas mantenham distanciamento mínimo de 1 
(um) metro e disponibilizem álcool 70%, ou prepara-
ções antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, aos 
feirantes e público.
Art. 10º - Fica autorizado o funcionamento de bares, 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congê-
neres, limitando o atendimento ao público a 50% (cin-
quenta por cento) da sua capacidade de lotação, com 
a normalidade de entrega e retirada de alimentos no 
próprio estabelecimento.
Art. 11º - Fica autorizado o funcionamento de templos 
religiosos de qualquer natureza, observadas as seguin-
tes prescrições:
I - o uso de máscara facial, obrigatório para ingresso e 
permanência;
II - disponibilização de álcool gel 70% (setenta por 
cento), oferecido quando ingresso e disponibilizado no 
interior dos templos e em suas dependências de livre 
acesso ao público;
III - distanciamento mínimo de dois metros entre os 
presentes, inclusive quanto a ocupação dos assentos 
disponibilizados.
Parágrafo único: As medidas de que trata este artigo se 
estendem no que couber, aos cultos ou rituais realiza-
dos fora dos templos, bem como aos envolvidos na gra-
vação ou transmissão de celebrações não presenciais.
Art. 12º - Fica autorizado o funcionamento de serviços 
de promoção à saúde, tais como academias, centros de 
ginástica, estúdios de personal training, estúdios de pi-
lates, centros de treinamento funcional, centros de trei-
namento de crossfit, centros de treinamento de lutas e 
estabelecimentos similares, que poderão funcionar com 
práticas individuais, sejam para esportes individuais ou 
coletivos, a partir do dia 1º de julho de 2020, desde que 
observadas as seguintes medidas de prevenção: 
I - a ocupação dos estabelecimentos deverá se dar na 
proporção de 1 (um) aluno para cada 4 m² (quatro me-
tros quadrados) de área útil de treinamento;
II - os horários de treinamento deverão ser exclusiva-
mente pré-agendados com os clientes, e com duração 
máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos por aula, com 
intervalo de 15 (quinze) minutos para o próximo atendi-
mento, evitando aglomerações; 
III - efetuar o controle diário da temperatura dos funcio-
nários e alunos, por meio de termômetro sem contato 
ou com declaração subscrita pelo aluno ou funcionário 
de não ter tido febre aferida ou referida nas últimas 24 
h, ficando o relatório à disposição da fiscalização; 
IV - designar instrutores para orientar os alunos a man-
ter distância mínima de 2 (dois) metros entre si; 
V - higienizar, entre um aluno e outro, durante o perí-
odo de funcionamento e sempre quando do início das 
atividades, as superfícies de toque frequentes (mesas, 
equipamentos, aparelhos, colchonetes, etc.), preferen-
cialmente com álcool 70% (setenta por cento); 
VI - exigir o uso de máscaras para todos os funcionários 
que atendam ao público, bem como aos alunos; 
VII - manter à disposição kit completo de higiene de 
mãos nos sanitários de clientes e de funcionários, utili-
zando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta por 
cento) e papel toalha descartável; 
VIII - manter à disposição, na entrada dos estabeleci-
mentos e em local de fácil acesso, álcool em gel 70% 
(setenta por cento), para a utilização dos clientes e dos 
funcionários do local, ou, quando possível, disponibilizar 
pia com água, sabão líquido e papel toalha descartável; 
IX - proibir o acesso e o uso de bebedouros de uso co-
mum; 
X - tornar obrigatório o uso de toalhas, vedando o com-

partilhamento; 
XI - as áreas destinadas às esteiras e demais equipa-
mentos de atividades aeróbicas deverão funcionar de 
forma intercalada, respeitando a distância mínima de 2 
(dois) metros lateralmente entre os equipamentos, não 
podendo estar direcionadas às áreas de circulação de 
alunos;
XII - as áreas de banho dos referidos estabelecimen-
tos deverão ser isoladas, não sendo permitido o acesso 
dos alunos e funcionários, e 
XVIII - as áreas destinadas às cantinas dos estabele-
cimentos deverão trabalhar com redução de 50% (cin-
quenta por cento) da capacidade, e apenas para entre-
ga e retirada de alimentos no próprio estabelecimento;
Parágrafo primeiro: As medidas de que trata este artigo 
se estendem as atividades de esporte recreativo e lazer 
desenvolvidos no âmbito dos Projetos PELC, também 
autorizadas a reiniciarem com práticas individuais, se-
jam para esportes individuais ou coletivos, a partir do 
dia 1º de julho de 2020.
Parágrafo segundo: Os estabelecimentos deverão afas-
tar imediatamente, pelo prazo de quatorze dias, todos 
os empregados, colaboradores ou alunos que tenham 
contato ou convívio direto com caso suspeito ou confir-
mado de COVID-19, mesmo que assintomáticos. 
Parágrafo terceiro: O cumprimento do protocolo sanitá-
rio não dispensa eventuais orientações suplementares 
que venham a ser estabelecidas pelas autoridades sa-
nitárias.
Art. 13º  - Fica autorizado o funcionamento de shopping 
centers e centros comerciais, limitando o atendimento 
ao público a 50% (cinquenta por cento) da sua capaci-
dade de lotação, exclusivamente no horário de 12 horas 
às 20 horas, observadas as seguintes prescrições:
I – garantam o fornecimento de equipamentos de pro-
teção individual e álcool em gel 70%, ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos 
os empregados, colaboradores, terceirizados e presta-
dores de serviço;
II – disponibilizem na entrada do shopping center ou 
centro comercial e das lojas e elevadores, álcool em gel 
70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar, a todos clientes e freqüentadores;
III – permitam o acesso e circulação no interior do esta-
belecimento, apenas a clientes, frequentadores, empre-
gados e prestadores de serviço que estiverem utilizando 
máscara de proteção respiratória, seja ela descartável 
ou reutilizável, de forma adequada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso ao inte-
rior do estabelecimento com vistas a manter o distan-
ciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada cliente ou 
frequentador;
V – mantenham fechadas as áreas de recreação e lojas 
como brinquedotecas, de jogos eletrônicos, cinemas, 
teatros e congêneres;
VI – mantenham fechadas a área de mesas e assen-
tos das praças e quiosques de alimentação, limitando o 
atendimento ao público apenas para entrega e retirada 
de alimentos no próprio estabelecimento;
VII – seja proibido o uso de provadores pelos clientes;
VIII – limitem o uso do estacionamento a 50% (cinquen-
ta por cento) da capacidade;
IX – garantam a qualidade do ar dos ambientes climati-
zados, seguindo os protocolos de manutenção dos apa-
relhos e sistemas de climatização, realizando a troca 
dos filtros, conforme determinação da vigilância sani-
tária.
Parágrafo único - Devem ser afastados de suas ativi-
dades, de forma imediata, todos os colaboradores sin-
tomáticos respiratórios, conforme recomendação do 
Ministério da Saúde.
Art. 14º - Fica determinado horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação 
de serviços, de acordo com abaixo especificado:
§1º Do Comércio de produtos essenciais, tais como 
supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, 
mercearias, açougues, peixarias, padarias, lojas de 
panificados, comércio especializado em produtos na-
turais, suplementos e fórmulas alimentares, postos de 
Combustíveis e suas lojas de conveniências, comér-
cio de produtos farmacêuticos, clínicas e consultórios 
médicos, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas, 
clínicas veterinárias, comércio da Construção Civil, 
ferragens, madeireiras, serralheiras, pinturas e afins, 
comércio atacadista, atividades industriais de neces-
sário funcionamento contínuo, serviços industriais de 
utilidade pública, o horário de funcionamento de 00h00 
às 23h59;
§2º Da Indústria e Serviços em Geral, tais como 
indústrias extrativas, indústrias de transformação, 
atividades gráficas, atividades financeiras, seguros e 
serviços relacionados, atividades imobiliárias, atividades 
jurídicas, de contabilidade e de auditoria, atividades 
de empresas, de consultoria e de gestão empresarial, 
atividades de arquitetura e engenharia, atividades de 
publicidade e comunicação, atividades administrativas 
e serviços complementares, agências de viagens, 
operadores turísticos e serviços de reservas, lotéricas 
e correspondentes bancários, bancas de jornais e re-
vistas, o horário de funcionamento de 08h00 às 17h00;
§3º Do Comércio varejista em geral, exceto shoppings 
centers e centros comerciais, tais como atividades de 
lavanderias, tinturarias e toalheiros, comércio de com-
bustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustí-
veis, atividades da cadeia automobilística: oficinas, me-
cânicas, lanternagem, pintura e afins, serviços de Corte 
e Costura e demais estabelecimentos não previstos nos 
parágrafos anteriores, o horário de funcionamento de 
8h00 às 17h00.
Art. 15º  - Em todos os estabelecimentos que se man-
tiverem abertos, impõe-se a observância de todos os 
protocolos e medidas de segurança recomendados pe-
las autoridades sanitárias, inclusive:
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Ingredientes

modo de preparo

virado de 
legumes

2 colheres (sopa) de 
óleo1 cebola média pi-
cada1/2 pimentão ver-
melho picado1 xícara 
(chá) de ervilha fresca ou 
congelada1 xícara (chá) 
de farinha de milho ama-
rela flocada• sal a gosto• 
pimenta-do-reino a gos-
to• salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto• cebolinha-
-verde picada a gosto

Numa panela, aqueça o 
óleo e doure levemente 
a cebola.
Junte o pimentão e re-
fogue por 3 minutos, me-
xendo sem parar.
Adicione a ervilha e tem-
pere com sal e pimenta.
Mexa e polvilhe a salsa e 
a cebolinha.
Por último, junte a farinha 
de milho flocada, mistu-
rando bem.
Sirva quente, acompa-
nhando carne assada ou 
espetinhos de carne ou 
frango.

quiChe de 
legumes

pão de queiJo 
na CaneCa

2 xícaras (chá) de Água 
fervente 1 tablete de cal-
do de legumes 2 xícaras 
(chá) de proteína de soja 
texturizada1 ovo4 colhe-
res (sopa) de cheiro-ver-
de picado1 xícara (chá) 
de farinha de aveia 

.3 ovos

. 12 colheres (sopa) de 
leite
. 6 colheres (sopa) de 
óleo
. 12 colheres (sopa) de 
polvilho azedo
. 3 colheres (chá) de fer-
mento em pó
. 12 colheres (sopa) de 
queijo parmesão ralado
. uma pitada de sal

Ingredientes

modo de preparo

Coloque a água fervente 
e o caldo em uma tigela 
e junte a soja. Deixe de 
molho por 2 horas.
Escorra em uma peneira, 
mas não deixe secar, e 
junte os ingredientes res-
tantes até formar uma 
massa.
Forre com ela uma forma 
de fundo falso com 25 
cm untada. Reserve.

Ingredientes

modo de preparo

Em uma tigela, coloque 
o ovo, o leite e o óleo e 
misture bem. Adicione o 
polvilho e o fermento e 
misture novamente. Por 
fim, acrescente o quei-
jo ralado e o sal e mexa 
apenas o suficiente para 
incorporar o queijo. Di-
vida a mistura em qua-
tro canecas, enchen-
do apenas metade de 
cada uma para a massa 
não transbordar quan-
do estiver assando. Leve 
uma caneca de cada 
vez ao micro-ondas por 1 
minuto. Sirva em seguida 
e coma na hora!

I – garantir a distância mínima de 1 (um) metro entre as 
pessoas e uso obrigatório de máscaras;
II – utilizar equipamentos de proteção individual, a se-
rem fornecidos pelo estabelecimento, todos os empre-
gados, colaboradores, terceirizados e prestadores de 
serviço;
III – organizar uma escala de revezamento de dia ou ho-
rário de trabalho entre os empregados, colaboradores, 
terceirizados e prestadores de serviço;
IV - proibir a participação nas equipes de trabalho de 
pessoas consideradas do grupo de risco, tais como ido-
sos, gestantes e pessoas com outras comorbidades;
V – priorizar, no atendimento aos clientes, o agenda-
mento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglo-
merações;
VI – disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos 
os clientes e frequentadores;
VII – manter os banheiros e demais locais do estabe-
lecimento higienizados e com suprimentos suficientes 
para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, 
colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e 
consumidores;
VIII – utilizar adequadamente máscaras de proteção 
facial, devendo impedir a entrada ou permanência de 
pessoas sem a sua utilização;

Parágrafo Único – Devem ser afastados de suas ati-
vidades, de forma imediata, todos os colaboradores 
sintomáticos respiratórios, conforme recomendação do 
Ministério da Saúde
Art. 16º - As demais Secretarias do Município de Belford 
Roxo e os demais órgãos integrantes da Administração 
Pública poderão expedir atos infralegais em conjunto 
com a Secretaria de Saúde do Município de Belford 
Roxo para regulamentar o presente Decreto, nos limites 
de suas atribuições.
Art. 17º  - Determino a manutenção da avaliação da 
suspensão total ou parcial do gozo de férias dos servi-
dores da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segu-
rança, da Secretaria de Defesa Civil, a fim de que não 
se comprometam as medidas de prevenção.
Art. 18º - Em caso de descumprimento das medidas 
previstas neste Decreto, as autoridades competentes 
devem apurar as eventuais práticas de infrações ad-
ministrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 
6.437/77, bem como do crime previsto no artigo 268 do 
Código Penal.
 Art. 19º - Este Decreto entra em vigor a contar da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 034/GP/2020 DE 30 DE JUNHO DE 2020 
Designar, a contar desata data os servidores INGRID 
DE AMORIM PEREIRA, matrícula nº. 60/67576 e 
TAISE FERNANDES CAVALLIERI VIEIRA, matrícu-
la nº.60/60304, para atestarem e fiscalizarem a exe-
cução dos serviços, conforme Legislação em vigor 
e o contido nos autos do processo administrativo n.º 
02/000295/2019.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº 1691/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VALMIR DE FREITAS SANDRI, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secreta-
ria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 1692/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JONES ANTONIO DE SOUZA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secreta-
ria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 1693/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDREA DA SILVA, do cargo em comissão de Asses-
sor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Muni-
cipal de Educação.

PORTARIA Nº 1694/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DAIANE DE CARVALHO FREIRE, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo 
CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1695/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALVARO VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 1696/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 

CAROLINE DOS SANTOS FONSECA, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na 
Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 1697/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar a pedido, contar desta data, com fundamen-
to do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, JOSE ANTONIO LUNZ DA SILVA, do cargo 
em comissão de Coordenador de Atos Oficiais, símbolo 
CC-3, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 1698/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
INGRID DE AMORIM PEREIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria 
Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 1699/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
INGRID DE AMORIM PEREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Atos Oficiais, símbolo 
CC-3, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 1700/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VIVIANE MESQUITA DE AMORIM, para exercer o car-
go em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-
8, na Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 1701/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.
TEREZA RAMOS
VITORIA SANTANA DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 1702/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, 
na Secretaria Municipal de Educação.
EDELSON MARTINS DE LIMA
SARAH ELEN BALESCO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 1703/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1444/SEMAD/2020 
DE 27/05/2020, publicada em 28/05/2020.

PORTARIA Nº 1704/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ALEXANDRE DOS SANTOS JOSE, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-2, da 
Casa Civil.

PORTARIA Nº 1705/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, ELI SOUZA DA SILVA, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, do Gabinete do 
Prefeito.

PORTARIA Nº 1706/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, MARCOS PEIXOTO SOARES, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, do 
Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 1707/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
FABIO AZEVEDO CARNEIRO, do cargo em comissão 
de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Secretaria 
Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 1708/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ROSSIMAR FERREIRA GOMES, do cargo em comis-
são de Assessor  Executivo, símbolo CC-4, do Gabinete 
do Prefeito.

PORTARIA Nº 1709/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RONDINELE GOMES VILHENA, do cargo em comis-
são de Assessor  Executivo, símbolo CC-4, do Gabinete 
do Prefeito.

PORTARIA Nº 1710/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 

RONDINEY DE ARAUJO VILHENA, do cargo em co-
missão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da 
Secretaria Municipal de saúde.

PORTARIA Nº 1711/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
AILTON DE OLIVEIRA SILVA, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1712/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, EDNEIDE SILVA DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Atenção Es-
pecializada, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 1713/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUCILENE LEITE DA SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1714/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,  
CREUSA GARIBALDI DA SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor  Executivo, símbolo CC-4, do Gabinete do 
Prefeito.

PORTARIA Nº 1715/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARISETE DA SILVA COSTA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secreta-
ria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1716/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, MARIA NELZA DA SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1717/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARIA RIBEIRO DA ROCHA, do cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8 do Gabinete 
do Prefeito.

PORTARIA Nº 1718/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VERONICA DA SILVA COSTA FARIA, do cargo em co-
missão de Assessor  Executivo símbolo CC-4, da Se-
cretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1719/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
NEUZA FONSECA DE OLIVEIRA, do cargo em comis-
são de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secre-
taria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1720/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PATRICIA REGINA DOMINGOS DA SILVA SANTOS, 
do cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1721/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARIA DE FATIMA MOURA BARREIRA, do cargo em 
comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Se-
cretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1722/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUCIA REGINA DE CASTRO PEREIRA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da 
Secretária Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 1723/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, EDNEIDE SILVA DE OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Atenção Es-
pecializada, símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 1724/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis
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Joelho de porCo na 
CerveJa

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

sopa de espinaFre

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

Ingredientes

modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
SANDRO MOREIRA DA SILVA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secreta-
ria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1725/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ANDERSON DE CASTRO COSTA, do cargo em comis-
são de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, do Gabi-
nete do Prefeito.

PORTARIA Nº 1726/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
HUGO LEONARDO DE SOUZA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secreta-
ria Municipal de Comunicação Social.

PORTARIA Nº 1727/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LILIA CAROLINA RODRIGUES LACERDA DA COSTA, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-
partamento de Urbanismo, símbolo CC-3, na Secretaria 
Municipal de Habitação e Urbanismo.

PORTARIA Nº 1728/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo 
CC-8, na Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.
JEFERSON POLEGARIO DOS SANTOS
JUSCELIO RAMOS DOS SANTOS
RUBEVALDO MOURA SARAIVA
MATHEUS TEIXEIRA CARDOSO

PORTARIA Nº 1729/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
EDUARDO QUEIROZ RODRIGUES, do cargo em co-
missão de Assessor  Executivo símbolo CC-4, da Casa 
Civil.

PORTARIA Nº 1730/SEMAD/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARCIO REGIS MARNE, do cargo em comissão de 
Assessor  Executivo símbolo CC-4, da Secretaria Mu-
nicipal de Defesa Civil e Ordem Urbana.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº1648/SEMAD/2020 DE 29/06/2020, 
publicado em 30/06/2020.
ONDE SE LÊ: PEDRO ENRIQUE DA COSTA GON-
ÇALVES;
LEIA-SE: PEDRO HENRIQUE DA COSTA GONÇAL-
VES.

NA PORTARIA Nº1633/SEMAD/2020 DE 25/06/2020, 
publicado em 26/06/2020.
ONDE SE LÊ: MARI LUCIA LEITE DOS SANTOS;
LEIA-SE: MARILUCIA LEITE DOS SANTOS AMARAL.

 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 Es-
tado do Rio de Janeiro, comunico ao Sr. Adenildo Brau-
lino dos Santos, que encontram-se a sua disposição na 
Controladoria Geral, informações referentes ao proces-
so TCE - RJ   nº 228.344-7/2017.
                                                                            

          RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PORTARIA N.º 019/SEMUS/2020 DE 30 DE JUNHO 
DE 2020. 
Designar, os servidores abaixo relacionados para atu-
arem na fiscalização da execução do Contrato nº 003/
EMERGENCIAL/SEMUS/2020 decorrente da Dispensa 
nº 007/2020 – Para locação de Equipamentos Médico 
Hospitalares, incluindo a manutenção preventiva e 
corretiva. Processo Administrativo nº 08/247/2020, que 
tem como objeto a contratação da empresa SUPPLEX 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI para atender a Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município de Belford 
Roxo.

BRUNO CARVALHO BORGES – MATRÍCULA Nº 
80/43.086;
TIAGO CORREA DE MEDEIROS – MATRÍCULA Nº 
60/70.167. 

PORTARIA N.º 020/SEMUS/2020 DE 30 DE JUNHO 

DE 2020. 
Designar, os servidores abaixo relacionados para atu-
arem na fiscalização da execução do Contrato nº 010/
SEMUS/2020 decorrente da Ata de Registro de Preços 
nº 008/2020, do Pregão Presencial nº 005/2020 – Para 
Aquisição/instalação de Equipamentos para imple-
mentar as ações nas Unidades de Saúde da Atenção 
Primária e Secundária especificamente as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), Policlínicas e Estratégicas 
de Saúde da Família (USF). Processo Administrativo 
nº 08/900/2020, que tem como objeto a contratação da 
empresa SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Muni-
cípio de Belford Roxo.

BRUNO CARVALHO BORGES – MATRÍCULA Nº 
80/43.086;
TIAGO CORREA DE MEDEIROS – MATRÍCULA Nº 
60/70.167.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

PORTARIA 003/SEMFA/2020, DE 30 DE JUNHO DE 
2020.
Cria Comissão para elaborar, acompanhar e imple-
mentar Sistema Eletrônico de Fiscalização do ISSQN, 
visando o cumprimento de Normas vigentes e dá outras 
providências.
O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor e,
Considerando ao solicitado pelo Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio de Janeiro – TCERJ, nos autos 
nº.218.986-3/14,
Considerando a necessidade de elaborar, acompanhar 
e implementar Sistema Eletrônico de Fiscalização, para 
fins de controle arrecadação e gestão do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
Considerando ainda, o esforço do Município na moder-
nização de Procedimentos Administrativos, para aten-
der às Normas vigentes.

RESOLVE:
Art. 1º. Fica criada a Comissão para realizar no âmbito 
da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, a elabo-
ração, acompanhamento e implementação do Sistema 
Eletrônico de Fiscalização do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN).
Art. 2º. A Comissão que trata esta Portaria será formada 
pelos Servidores Alciney de Almeida Santos, matrícula 
nº.11/007.595, José Marcos Ferreira de Souza, matrícu-
la nº.11/54.586, Mauro José Ribeiro de Souza, matricu-
la nº.10/07.177, Marcelo Carvalho do Nascimento, ma-
tricula nº.10/54.591, cabendo ao primeiro a Presidência 
da Comissão, sem prejuízos de suas funções.
Art. 3º. Para a realização dos trabalhos a comissão 
deverá observar:
I - A Lei Complementar nº.075, de 02/12/2005 (Código 
Tributário do Município – CTM) e demais Normas Muni-
cipal vigente pertinente;
II - A Lei Complementar Federal nº.116, de 31/07/2003;
III - O Sistema Integrado de Arrecadação Municipal;
IV - O Sistema Integrado de NFS-e; 
Art. 4º. O Sistema de Eletrônico de Fiscalização do ISS-
QN deverá possibilitar: 
I - O registro, emissão de todos os documentos fiscais, 
informações e demais funcionalidades;
II - O controle das ações fiscais realizadas, visando fa-
cilitar o acompanhamento sobre todos os atos pertinen-
tes no processo tributário fiscal dos Termos de Início ao 
de Encerramento.  
Art. 5º. Para atender o seu funcionamento o Presidente 
da Comissão poderá requisitar servidores, equipamen-
tos, materiais e apoio técnico a qualquer outro órgão da 
administração da SEMFA. 
Art. 6º. A Comissão deverá apresentar relatório das 
atividades desenvolvidas ao Secretário Municipal de 
Fazenda no prazo de 15 (quinze) dias ou quando so-
licitado.
Art. 7º. A Comissão deverá concluir suas atividades no 
prazo no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorro-
gado por igual período. 
Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

RAFAEL XAVIER DE ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Fazenda

  SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS 
ECAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50.0003/2018
TERMO: 001
CONTRATO: 009/SEMOCAP/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GRADUX BRASIL EIRELLI EPP.
OBJETO: RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 009/
SEMOCAP/2019
VALOR: ACRÉSCIMO DE R$ 14.835,18 (quatorze mil, 
oitocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 27 de MAIO de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50.00013/2018
TERMO: 001
CONTRATO: 008/SEMOCAP/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GRADUX BRASIL EIRELLI EPP.
OBJETO: RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 008/

SEMOCAP/2019
VALOR: REDUÇÃO DE R$ 21.586,19 9vinte um mil, 
quinhentos e oitenta e seis e dezenove centavos) E 
ACRÉSCIMO DE R$ 24.026,60 (vinte quatro mil, vinte e 
seis reais e sessenta centavos)
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 27 de MAIO de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/00022/2020
CONTRATO N°: 027/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: NC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI.
OBJETO: OBRA DE  PAVIMENTAÇÃO DA RUA PA-
RAGUAI E DE LOGRADOUROS ADJACENTES NO 
BAIRRO SANTO ANTONIO DA PRATA, NO MUNICÍ-
PIODE BELFORD ROXO.
VALOR: R$ 1.413.086,87 (um milhão , quatrocentos e 
treze mil, oitenta e seis reais e oitenta e sete  centa-
vos).
PRAZO: 60(sessenta ) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1004.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 781/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 08/06/2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,PROJETOS E 

CAPTAÇÕA DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
QUITAÇÃO

PROCESSO: 25/00047/2019
TERMO N°: 007/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO: COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, 
PÚBLICOS, DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERDES, 
VOLUMOSOS E COLETA E TRATAMENTO DOS 
RES´DUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
VALOR: R$ 2.527.343,90 (dois milhões, quinhentos e 
vinte e sete mil, trezentos quarenta e três reais e no-
venta  centavos).
Prazo: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.452.015.2054
ELEMENTO DESPESA: 3.390.39.00 e 3.3.90.39.00
NOTA DE EMPENHO: 04 e 00/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 16/01/2020.

CHRISTIANO MIRANDA PONTES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI-

COS.

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 08/00363/2020.
CONTRATO: 005/EMERGENCIAL/SEMUS/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LINEA – RJ COMÉRCIO EIRELI.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO E EM CARÁTER EMERGENCIAL, 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMEN-
TO DE KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO 
DO CORONA VÍRUS – COVID-19 EM PACIENTES 
QUE APRESENTEM SINTOMAS DA DOENÇA, 
PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.270.000,00 (três mi-
lhões, duzentos e setenta mil reais).
PRAZO: 6 (seis) meses, a contar da data da assinatura.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.10.305.104.2138
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00
FONTE: 16 – SUS.
NOTA DE EMPENHO: 277/2020.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 25 de junho de 2020.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 08/0900/2019
CONTRATO N°: 010/SEMUS/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRILI-ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E 
SECUNDÁRIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR: R$ 5.058.022,00 (cinco milhões , cinquenta   e 
oito mil e vinte e dois reais).
PRAZO ENTREGA: 30 (trinta) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.048.2.007
ELEMENTO DESPESA: 4.490.52.00
NOTA DE EMPENHO: 219/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 15/05/2020.                                                                                    

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


