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Menina de 3 anos é atingida
por bala perdida na Baixada
7

Vendedora de empada
é morta com sete tiros
reprodução/redes sociais

Execução de Tuane Oliveira, de 23 anos, foi ordenada por facção da qual
fazia parte o marido da
vítima. Ele teria instalado
boca de fumo clandestina
na comunidade e o chefe
do tráfico não gostou.
7

Termina prazo
para partidos
definirem
candidatos
às eleições
3

Idebe diz que
Brasil bate
meta de
aprendizagem

Tornozeleira
para Flordelis
Parlamentar é acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor
Anderson do Carmo. Promotor Carlos
Gustavo Coelho de Andrade solicitou à
3ª Vara Criminal de Niterói a suspensão do exercício da função pública de
deputada e que ela seja obrigada a cumprir recolhimento domiciliar noturno.
3

Bombeiro
desaparece nas
Fornecedor do CV cai
nas garras da Polícia Civil águas do Guandu
na Baixada
4

Maycon
Farias
dos Santos, conhecido como MK,foi
capturado quando
transportava drogas,
radiostransmissores
e anotações do tráfico encontrados no
interior de um compartimento oculto de
um veículo. Segundo a polícia, ele fornecia entorpecentes
para várias comunidades, inclusive em
Duque de Caxias.
7

Divulgação/Polícia Civil

7

Traficantes da
invasão a morro
são capturados
7

esportes

Libertadores: Fla
pega Independente
del Valle nesta quinta
5
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Aquele Abraço!!!
Nesta quarta (16) o abraço especial
da Resenha Cultural & Cia vai para o
músico, cantor e compositor de Belford
Roxo, Marrone Recarregue. Uma das referências culturais da Baixada Fluminense, o moço segue fazendo
sucesso em sua carreira solo e vive a expectativa de
mais um aniversário amanhã, dia 17. Parabéns e vida
longa, Marrone! Sucesso sempre, Fera!

DINHEIRO NA CONTA!

Tá chegando a hora!
Breve, o Teatro Sylvio Monteiro deverá
estar novamente recebendo espetáculos
e o público das artes
teatrais e musicais realizadas naquele palco
municipal único na Cidade de Nova Iguaçu.
A pandemia parou o
mundo; parou a vida
dos artistas, mas não
matou o amor eterno
pela arte e cultura nos
protagonistas e realizadores das peças e concertos. “Aliás, parece
que o amor artístico
ficou mais forte, mais
intenso, com essa parada forçada pelo vírus”,
costuma dizer o secretário de Cultura de
Nova Iguaçu, Marcus
Monteiro, que não parou um minuto sequer
nos quase 180 dias de
isolamento social e
cuidados contra a Covid-19. É isso. Quem
carrega o vírus da arte
na veia, ‘tá nem aí pro
chinês’. (Jota Carvalho).

Governo libera quase 5 milhões para Nova Iguaçu
Ontem,
terça-feira
(15/09),
o Governo Federal liberou o
montante de R$4.876.740, 28
para a cidade de Nova Iguaçu,
por meio da Lei Aldir Blanc.
O recurso é destinado aos trabalhadores e trabalhadoras da
Cultura que foram prejudicados com a pandemia da Covid-19.
Nova Iguaçu foi a primeira
cidade da Baixada Fluminense, e uma das primeiras do
país, a ter o seu Plano de Ação
aprovado para utilização dos
recursos da Lei Aldir Blanc a
ser executado pela Prefeitura
de Nova Iguaçu através da Secretaria de Cultura. “A verba
foi transferida para a conta do
Banco do Brasil criada através
da Plataforma Mais Brasil. A
partir dela, será possível desenvolver várias ações volta-

Estilo místico

Reprodução da Internet

das ao setor, permitindo o fomento de atividades artísticas
como a promoção de editais e
chamadas públicas, no qual o
cadastro de acesso destas categorias já está disponível no
endereço eletrônico”, informa
o subsecretário de Cultura Augusto Vargas.
Neste momento, segue aberto o cadastro, basta acessar
esse link do formulário do
google: https://bit.ly/2BoNuqt
Lei Aldir Blanc
A Lei 14.017 foi criada em
junho deste ano, sendo regulamentada pelo Governo Federal com o Decreto 10.464
e publicada no Diário Oficial
da União no último dia 18
de agosto. O texto definiu as
ações emergenciais no valor
de R$ 3 bilhões, para todo o
país, ao setor cultural mediante
o estado de calamidade pública
desencadeada pela pandemia.

DOSSEL

apresenta single novo
jota carvalho

P

jota.carvalho@yahoo.com

expediente

rodução conjunta
entre o artista e o
húngaro Szabolcs
Bognar é o primeiro single que aponta os caminhos para novo disco. A
finalização da faixa leva
assinatura de Buguinha
Dub em processo analógico.
DOSSEL retoma após
seu elogiado álbum de
estreia “Ouvindo Vozes”
(Mondé, 2019) apresentando o novo single
“Lembrança de Céu”,
gravado na tradicional
Fábrica Bhering - importante polo cultural da região central do Rio, onde
o artista tem um estúdio.
Produzida por Barrucho e Àbáse (do yorubá
- colaboração) a canção
foi mixada pelo húngaro
Szabolcs Bognar e masterizada por Buguinha
Dub.
Embora o título da
faixa nos conduza a um
universo lúdico e poéti-

co, a canção aponta um
chamamento ao agora,
um apelo à presença e à
sensibilidade inerente.
Sem muitas voltas,
Dossel convida a uma escuta interna, de memória
ancestral, sabedoria acessada mais diretamente
pela criança, que nos traz
o vigor da vida por necessidades mais simples,
alertando ao que importa
e nos move. “São memórias que os mais velhos
carregam e constroem
ao longo da jornada e
nos lembram sempre que
preciso, basta ouví-los”,
conta Roberto Barrucho.
O artista completa: “é
preciso superar a intelectualidade e a fundamentação teórica, permitindo-se tal acesso pela
experiência do corpo,
sentir estas dimensões
trazidas por vossos filhos
e pelos mais velhos, para
vivência do ser, para assim crer nestes ensinamentos e memórias que
atravessa tempos e gerações.”

O SOMBRA

Ingo Rosler / Divulgação

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Mais um caloteiro na campanha
Ontem falamos de
um ex-politico caloteiro e hoje falaremos
de mais um dos que
não gostam de pagar a
quem deve. Na campanha a vereador de sua
cidade, o cara vem posando de bom moço e

criticando todo mundo
como se ele fosse certinho. Num de seus posts
nas redes sociais o
malandro disse: “Esse
governo precisa cumprir suas promessas de
campanha. Prometeu?
Agora cumpre”.

Até ajoelhou para ter a grana
Conta um leitor do
SOMBRA sobre a figura na nota acima:
“Quando ele concorreu
em sua primeira eleição para vereador, me
procurou pedindo ajuda financeira. Era um
valor razoável, que eu

não dispunha no momento. Ele se ajoelhou,
suplicou e eu resolvi
tirar 5 mil reais da minha conta e ceder ao
sujeito, sob promessa
de ressarcimento logo
após a campanha daquele ano”.

Ganhou eleição e esqueceu de pagar

“Lembrança de Céu” é a novidade do artista
gravado no Rio

Prossegue o leitor:
“Pois bem. A campanha acabou o cara se
elegeu e esqueceu de
mim. Fui à Câmara
de Vereadores várias
vezes e nem recebido
fui pelo pilantra. Pedi
a um de seus puxa-sacos para lembrá-lo
da dívida comigo, mas

nada. Até hoje ele não
me pagou. Perdeu a
reeleição e agora vejo
ele querendo voltar. Se
depender de mim será
só propaganda negativa contra o caloteiro.
Dancei nos 5 mil por
acreditar em quem se
ajoelhou aos meus pés.
Nunca mais!”.
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Cerco está se fechando
para Flordelis

3

Investigação

MP pede afastamento de
deputada da Câmara e uso
tornozeleira eletrônica

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

cerco se fecha
cada vez mais
para a deputada
federal Flordelis dos Santos de Souza, acusada de
ser mandante da morte do
marido, o pastor Anderson do Carmo. Na última
sexta-feira, o promotor
Carlos Gustavo Coelho
de Andrade solicitou à 3ª
Vara Criminal de Niterói
a suspensão do exercício
da função pública da parlamentar e que ela seja
monitorada por tornozeleira eletrônica, sendo
obrigada a cumprir recolhimento domiciliar noturno.
De acordo com reportagem do jornal Extra, os
pedidos já tinham sido
feitos pelo MP quando
houve oferecimento da
denúncia contra Florde-

lis, mas acabaram negados pela juíza Nearis dos
Santos Carvalho Arce. A
magistrada determinou
que outras medidas cautelares, como proibição
de mudar o endereço e de
ter contato com testemunhas e réus do processo,
eram suficientes. A deputada não pode ser presa
em razão de sua imunidade parlamentar.
Intertítulo - Temor de
testemunha
O MP voltou a fazer
as solicitações sob a alegação de ter fatos novos.
Um deles é o temor de
uma das principais testemunhas do processo,
Regiane Rabello. Na madrugada do último dia 4,
uma bomba caseira foi
jogada no quintal da casa
da empresária. Em depoimento à Polícia Civil
e MP, Regiane declarou

que o episódio ocorrido tem o intuito de
lhe calar, já que ela
denunciou Flordelis
e outros envolvidos
na morte do pastor.
Disse ainda que
se sente insegura
com a liberdade
de Flordelis e
também com a
possibilidade
de liberdade
de um dos filhos biológi-

Deputada é apontada como mandante da morte do marido

cos da deputada, Adriano
dos Santos. A defesa do

rapaz entrou com pedido
de revogação de sua pri-

são, que acabou indeferido pela Justiça.

Dificuldade em localizar acusada
O promotor argumentou ainda a dificuldade de localização do
paradeiro de Flordelis
para ser citada no processo criminal respondido por ela na 3ª Vara
Criminal de Niterói. E
cita também que a própria corregedoria da
Câmara dos Deputados

teve dificuldades em localizá-la para também
intimá-la do processo
contra ela na casa.
“A liberdade plena
da ré Flordelis, somada
ao exercício de posição
de poder estatal e à incerteza e impossibilidade de se rastrear seu
paradeiro – diretamen-

te decorrentes do indeferimento das medidas
cautelares requeridas
– causam severa intranquilidade não apenas na
testemunha que diretamente sofreu o atentado, como também em
todas as demais testemunhas e nos corréus,
atrapalhando
sobre-

modo o andamento do
feito e a instrução criminal. Por outro lado,
a situação de embaraço à instrução e trâmite do feito é agravada
pela disponibilização
do aparato estatal para
a ré, em decorrência da
destacada posição de
poder em que se encon-

Correios aguardam Termina hoje prazo
decisão sobre greve para partidos definirem
Reprodução

Parte dos trabalhadores decidiu cruzar os braços

Apesar de ter parte do
contingente funcional paralisado desde o dia 17 de
agosto, os Correios registraram, nas últimas quatro semanas, mais de 187
milhões de cartas e encomendas entregues em
todo o país. Após sucessivas tentativas de negociação, os Correios anunciaram que aguardam
decisão judicial sobre a
greve para normalizar as
atividades operacionais.
Segundo nota divulgada
pela empresa, as negociações estavam sendo
feitas desde julho, e visavam preservar a saúde
financeira da estatal com
cortes de privilégios e
“adequação à realidade

do país”. O julgamento
da ação de dissídio coletivo está marcado para a
próxima segunda-feira.
Exigências
Em comunicado, os
Correios afirmam que
os termos exigidos pelos
funcionários para a retomada regular das atividades põem em risco a
economia que vinha sendo aplicada. A empresa
registra prejuízo acumulado de R$ 2,4 bilhões
e esperava economizar
cerca de R$ 800 milhões
ao ano. Segundo a estatal,
esse valor, em três anos,
cobriria o déficit financeiro atual.
“É evidente, portanto,

que não há margem para
propostas incompatíveis
com a situação econômica atual da instituição e
do país, o que exclui de
qualquer negociação a
possibilidade de conceder reajustes”, registra a
nota.
Segundo a Federação
Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos
Correios e Similares
(Fentect), parte dos trabalhadores decidiu cruzar os braços em protesto contra a proposta de
privatização da estatal e
pela manutenção de benefícios trabalhistas. Os
funcionários pedem ainda reajustes salariais.
Fonte: Agência Brasil

candidatos às eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que
termina hoje o prazo para os
partidos realizarem convenções internas para escolher
os candidatos que vão disputar os cargos de prefeito,
vice-prefeito e vereador nas
eleições municipais de novembro. A Justiça Eleitoral
espera receber mais de 700
mil registros de candidaturas
no pleito deste ano.
O prazo está previsto na

Lei das Eleições e deveria
ter sido encerrado em agosto. No entanto, o período das
convenções foi prorrogado
por 42 dias devido ao adiamento das datas do calendário eleitoral em função das
complicações da pandemia
da covid-19.
O Congresso adiou o primeiro turno das eleições
deste ano de 4 de outubro
para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em

25 de outubro, foi marcado
para 29 de novembro.
Nesta semana, outra data
também deve ser seguida
pelos partidos, candidatos
e pela imprensa. A partir de
amanhã, as emissoras de
rádio e de televisão estão
proibidas de dar tratamento
privilegiado a candidatos e
de veicular e divulgar crítica
a candidato ou partido político.
Fonte: Agência Brasil
divulgação
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu
manter a proibição de um agrotóxico associado à doença de Parkinson. O herbicida paraquate deverá sair do mercado a partir de 22 de
setembro, conforme definiu a Anvisa em 2017.

QUARTA-feira, 16 de setembro de 2020

O secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, informou que o governo Jair Bolsonaro pretende
congelar as aposentadorias por dois anos e desvincular os benefícios
previdenciários dos reajustes do salário mínimo.

Depois de tudo

Octacílio Barbosa/Alerj

Educação no Brasil avança
a passos de tartaruga

O governo federal anunciou a liberação de R$ 3,8
milhões ao Mato Grosso do
Sul para auxiliar nas ações
de combate aos incêndios
que destroem o Pantanal. A
informação foi dada pelo ministro do Desenvolvimento
Regional, Rogério Marinho

Saúde mental I
Neste mês a atenção
se volta para a campanha
Setembro Amarelo, que
visa fazer uma prevenção ao suicídio. O tema é
prequentemente associado a depressão, mas existe uma série de outros
transtornos que podem
levar ao suicídio.

Live II
Hoje, às 14h, a Câmara Municipal de Itaguaí
realizará uma live com
especialistas para discutir a saúde mental com
profundidade em tempos
de pandemia. A roda de
conversa será transmitida
pela página da Casa no
Facebook.

Editorial

Inea poderá fazer licenciamento
ambiental de receptoras de resíduos

O Instituto Estadual do
Ambiente (Inea) poderá
realizar
licenciamento
ambiental para as atividades receptoras de resí-

duos da construção civil,
sejam aterros, nivelamentos de greides e recuperação de cavas de pedreiras.
É o que determina o pro-

Alienação I

jeto de lei 2.969/20, que
a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em
discussão única, ontem.

Mesmo valor II

O governo do RJ poderá estabelecer a
alienação onerosa (venda por um preço
convencionado) das armas de fogo de uso
em serviço fornecidas aos policiais. É o
que determina um projeto de lei que a Assembleia Legislativa aprovou ontem.

Pela PL, o valor da arma de fogo repassado ao servidor deverá ser o mesmo da compra por parte do Estado, sendo vedado lucro
para a corporação. O texto seguirá para o
governador Cláudio Castro, que tem 15 dias
úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

A aprendizagem e a
aprovação dos estudantes brasileiros ainda têm
menor desempenho conforme o avanço no sistema de ensino. O Ideb
2019 (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), que avalia o desenvolvimento da educação básica brasileira,
divulgado ontem, mostra que em 2019, o país
bateu a meta para os primeiros anos de aprendizagem (até o 5ª ano) pela
sétima vez seguida, desde que o índice foi criado em 2005, com edição
a cada dois anos. ️
Entretanto, passa longe de atingir o mínimo
proposto para a avaliação dos anos finais do
ensino fundamental (6º
ao 9º ano) pela quarta
vez consecutiva. No ensino médio, a avaliação
também ficou longe da
meta. O índice é feito

pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais
Anísio
Teixeira (Inep), do Ministério da Educação
(MEC). Ele avalia a
evolução da aprendizagem no país, com base
no desempenho dos alunos em português e matemática. O objetivo é
levar o Brasil a atingir a
mesma média de conteúdo de alunos de países
desenvolvidos (OCDE).
Em uma escala de zero
a 10, a meta é chegar a
6 na média geral, tanto em escolas públicas
quanto particulares. Mas
há prazos diferentes para
cada etapa. O país deve
chegar em 6 até 2021
para os anos iniciais do
ensino fundamental (estamos em 5,9); até 2025
para os anos finais (chegamos a 4,9); e até 2028
para o ensino médio (estamos em 4,2).

Oportunidades para os
mais no Estado do RJ
Discussão única

Alerj aprova projeto que garante vagas de empregos para jovens em eventos esportivos e culturais

Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s eventos esportivos e culturais
realizados com
benefícios fiscais da Lei
8.266/18 deverão reservar 10% de vagas para
contratação de jovens. É
o que determina o projeto de lei 3103/2020,
de autoria do deputado Thiago Pampolha
(PDT), que a Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão única,
ontem. A proposta seguirá para o governador
em exercício, Cláudio
Castro (PSC), que tem
até 15 dias úteis para
sancioná-lo ou vetá-lo.
A medida valerá para
jovens aprendizes, jovens que cumprem ou
tenham cumprido medida socioeducativa e
inscritos em projetos esportivos ou culturais das
Secretarias de Estado
de Cultura e de Esporte,
Lazer e Juventude. Eles
devem cumprir pelo menos um dos requisitos,
como estar matriculado
nos ensinos Fundamental ou Médio; ser de família cadastrada no Programa Bolsa Família;

apresentar algum tipo
de deficiência; estar em
tratamento por uso de
drogas ou integrar programa da Fundação da
Infância e Adolescência
em razão de ter sido vítimas de violência, exploração sexual ou situação
de vulnerabilidade.
“Shows e eventos de
grande porte, como por
exemplo o Rio Open e
a Liga Mundial de Surfe (WSL), podem perfeitamente incluir esses jovens entre os seus
colaboradores. Mais do
que gerar algum tipo de
renda, vai proporcionar
novas
oportunidades,
experiência e reforça o
intuito de afastá-los da
violência e criminalidade. Espero que seja
sancionado, renda frutos
e, em breve, transforme
vidas”, afirmou o autor,
Thiago Pampolha.
Mínimo de 20%
Do total das vagas
reservadas, um mínimo
de 20% deverá ser destinada aos jovens que
cumprem ou tenham
cumprido medida socioeducativa. Nas oportunidades destinadas aos
inscritos em projetos
esportivos ou culturais,

O deputado Thiago Pampolha.é o autor da PL

deverá ser priorizada
a contratação daqueles
cujo projeto tenha pertinência temática com o
evento realizado. Uma

emenda também garantiu o benefício a atletas
amadores vinculados a
Federações.
O Poder Executivo

regulamentará a norma
através de decretos e a
medida produzirá efeitos a partir de primeiro
de janeiro de 2021. Atle-

tas profissionais e coordenadores de projetos
sociais já estão na torcida para que o projeto de
lei seja sancionado.

Grande ferramenta de inclusão social
O ex-lutador Rogério Minotouro, que
ensina artes marciais
a 1.500 jovens de periferias, acredita que a
proposta é uma grande
ferramenta de inclusão
social. “Essa lei vai dar
oportunidade desse jovem conhecer de perto
e participar da organização de um grande

evento. É uma iniciativa que tem grande
poder de motivação
na vida de jovens vulneráveis”, apoia o ex-lutador.
Coordenador
do
Projeto
Educacional
e Socioesportivo Craques do Amanhã, Felipe Soares, de 39 anos,
faz coro e defende que,

se sancionada, a lei vai
auxiliar na difícil missão de inserir jovens
carentes no mercado
de trabalho.
“É uma proposta
excelente. Dar oportunidade de trabalho
a eles, nem que seja
de poucos dias, é uma
ferramenta de empoderamento. Ajuda a tirá-

-los da bolha em que
vivem. Para nós, às
vezes, é difícil encaminhá-los. Se essa lei
for efetivada, vai dar
muito certo e impactar
muitas famílias”, elogia Soares, que atende
400 crianças e adolescentes nos bairros do
Arsenal e Neves, em
São Gonçalo.
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João Carlos Gomes / Bonsucesso

“O plantel se mostra excepcional, muito
disponível e acessível
a novas ideias de jogo.
Estou muito satisfeito
com o grupo que tenho.
Vai ser uma equipe que

Treinador exalta grupo: “disponível e acessível a novas ideias de jogo”

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Bonsucesso
entra na reta final de preparação antes da estreia no
Campeonato Carioca
Série B1. Na segunda-feira (14), a equipe
retomou o trabalho
de aprimoramento em
Teixeira de Castro após
oito dias concentrados
no CT João Havelange, em Pinheiral, no
Sul Fluminense. Por
lá, o técnico Ney Barreto conduziu treinos
em período integral e
no sábado, antes de retornarem ao Rio de Ja-

neiro, o time venceu o
Angra dos Reis por 3 a
1, em jogo-treino. Para
o comandante, o grupo
teve ganhos fundamentais em ritmo e entrosamento.
“Esse período em Pinheiral foi importante
pois tivemos o dobro
de sessões de um dia
de treino, além de ter
sido fundamental para
convivência entre atletas e comissão técnica.
Conseguimos fazer três
jogos-treinos da maneira que queríamos.
No primeiro trabalhamos em cada tempo de
45 minutos duas equipes, depois conseguimos dois jogos em dois

Bruno Henrique pode enfrentar o Independiente del Valle nesta quinta-feira (17), pela Libertadores

Quito, no Equador, visando o confronto contra o
Independiente del Valle,
nesta quinta-feira (17), às
21h, no estádio Casa Blan-

terá plenas condições
de brigar pelo objetivo proposto, principalmente levando em
conta o caráter desses
rapazes, que é tão importante quanto suas

qualidades técnicas”,
comentou Ney Barreto.
O Bonsucesso estreará na B1 contra o Nova
Iguaçu, neste sábado,
19, às 15h, no Estádio
Giulite Coutinho.

dias seguidos, no qual
pudemos usar em cada
um equipes distintas
com objetivo de observar o condicionamento
físico deles em uma situação bem próxima de
um jogo oficial”, disse
o treinador.
Antes do Angra dos
Reis, o Bonsucesso recebeu ainda as equipes
do Porto Real e o grupo do Volta Redonda
que não atuou no jogo
contra o Ypiranga, pela
Série C do Campeonato Brasileiro. No primeiro desafio, o Leão
da Leopoldina goleou
por 9 a 0 e no segundo
amistoso bateu o Tricolor de Aço por 4 a 3.
Alexandre Vidal / Fla

Na manhã de ontem,
terça-feira (15), o Flamengo realizou o último
treino, no Ninho do Urubu, antes da viagem para

Leão da Leopoldina venceu
três jogos-treinos e entra
na última semana antes da
estreia na B1

ca, pela terceira rodada da
fase de grupos da Conmebol Libertadores.
Sob comando do técnico
Domènec Torrent e seus

Flamengo finaliza
preparação no Rio e embarca
para o Equador

auxiliares, os jogadores
rubro-negros realizaram
um trabalho tático e de finalizações no campo do
CT. Recuperado de lesão,
o atacante Bruno Henrique
treinou normalmente e seguirá com a delegação para
o Equador. Ele falou sobre
o retorno ao time nesta partida tão importante.
“Muito feliz em estar de
volta, depois de 15 dias me
recuperando de uma lesão
no joelho. Estou bastante
confiante neste retorno e
focado em jogar bem no-

vamente. É sempre bom
estar à disposição do professor, independente de
começar jogando ou não.
O importante é todos nós
estarmos
concentrados
nesses dois jogos que teremos no Equador. Trazer essas duas vitórias pro
Rio será primordial para o
Flamengo na sequência da
Libertadores”, afirmou o
jogador.
Após a partida, a delegação rubro-negra seguirá
em território equatoriano
para o jogo diante do Bar-

celona de Guayaquil na
próxima terça-feira (22),
às 19h15, no estádio Monumental de Barcelona.
>> Lista dos relacionados - Arrascaeta, Bruno
Henrique, César, Diego,
Everton Ribeiro, Fillipe
Luís, Gabriel Barbosa, Gabriel Batista, Gerson, Gomes, Gustavo Henrique,
Hugo, Isla, Léo Pereira,
Lincoln, Thuler, Matheuzinho, Michael, Pedro, Ramon, Renê, Rodrigo Caio,
Thiago Maia, Vitinho e
Willian Arão.

Flu: Expulso de campo, Danilo Barcelos pede desculpas
O

Fluminense
venceu o

Corinthians
no fim de
semana, no
Maracanã, pelo
Campeonato Bra-

sileiro. A partida marcou
a estreia do lateral esquerdo Danilo Barcelos. O
reforço substituiu Egídio,
muito criticado pela torcida tricolor. No entanto,
o lateral esquerdo acabou
expulso no fim da partida,
após falta violenta. Nas
redes sociais, o jogador se
desculpou pelo cartão vermelho.
“Boa noite, gostaria de
pedir perdão aos meus
companheiros pela expulsão no fim! Mas também
gostaria de expressar a
minha imensa alegria de
estrear com essa camisa,

de história, glórias e conquistas maravilhosas! Sou
abençoado por essa oportunidade, sentimento de
gratidão. Obrigado Deus”
escreveu.
O técnico Odir Hellmann elogiou a estreia de
Danilo Barcelos e analisou o lance da expulsão.
“Falar sobre a estreia
do Danilo, que fez um
bom jogo. No final ali a
situação da expulsão é um
lance que eu até conversei
com ele, conversei com
o árbitro. A intenção dele
não foi de pegar o adversário, mas na vontade de

dividir a bola, se o adversário é um pouquinho mais
rápido na ação você acaba
dando essa oportunidade
e a chance da expulsão. O
mais importante é que estreando e chegando agora,
nos ajudou, fez uma ótima
partida e vai nos ajudar
com certeza na sequência
da competição, do ano. É
mais um jogador que está
no grupo, mais um jogador que vai fazer o seu desempenho a favor do Fluminense para que a gente
consiga as vitórias como
conseguimos”, disse.
Danilo Barcelos será

Reprodução do Instagram

Lateral estreou na vitória sobre o
Corínthians no Maracanã

desfalque no Fluminense
nos próximos três jogos.
Como já atuou pelo Botafogo na Copa do Brasil, o
lateral não poderá enfren-

tar o Atlético-GO. Entre
os jogos, contra o Sport,
na Ilha do Retiro, o jogador vai cumprir suspensão.

Agência Brasil

Ney Barreto destaca
evolução do Bonsucesso

Série B1
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Fake News

Bolsonaro desiste do Renda Brasil
e vai manter o Bolsa Família
Jair disse que, até o fim do governo, não vai reformular programa

ABr

Reprodução / Twitter

No Twitter, o presidente afirmou que jamais vai congelar salários de aposentados; Paulo Guedes segue no governo

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

ntem (15), o presidente Jair Bolsonaro publicou, no
perfil pessoal do Twittter,
que desistiu do programa
Renda Brasil, uma ampliação do Bolsa Família e que
substituiria o auxílio emergencial, previsto para terminar em dezembro.

Visivelmente
contrariado com manchetes de
jornais que diziam que o
governo estudava congelar
aposentadorias ou acabaria
com programa de proteção
a idosos, Bolsonaro disse
que até 2022 não irá reformular programas e reiterou
o que disse há algumas semanas, que não irá tirar do
pobre para dar ao paupérri-

mo”.
Após a publicação do
vídeo, o presidente se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em
compromisso que não estava na agenda de nenhum
dos dois.
“Eu já disse há poucas
semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para
dar para os paupérrimos.

Quem, porventura, vier a
propor uma coisa como
essa, eu só posso dar um
cartão vermelho para essa
pessoa. Gente que não tem
um mínimo de coração, um
mínimo de entendimento
de como vivem os aposentados do Brasil. Vou dizer
para vocês. De onde veio?
Pode ser que alguém da
equipe econômica tenha

falado sobre esse assunto.
Pode ser. Mas, por parte
do governo, jamais vamos congelar salários de
aposentados bem como
jamais vamos fazer com
que o auxílio para idosos
e pobres com deficiência
seja reduzido para qualquer coisa que seja. Para
encerrar: até 2022 no meu
governo está proibido fa-

lar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com
Bolsa Família e ponto final”, afirmou.
A fonte das matérias
publicadas nos jornais de
terça sobre a proposta de
congelamento de salários
de aposentados é o secretário especial de Fazenda
do ministério da Economia, Waldery Rodrigues.

Daniela do Waguinho quer delegados
concedendo medida protetiva
A bancada feminina na Câmara dos
Deputados quer urgência na apreciação
em plenário do projeto de lei 2560/2020,
que altera a Lei Maria da Penha para autorizar a concessão
de medida protetiva
de urgência pelo delegado, em caso de
violência contra a
mulher. Apresentada
em maio, a proposta
ainda não entrou na
pauta do dia, mesmo com o aumento
dos casos de agressão, violência sexual
e feminicídio. Para a
deputada Daniela do
Waguinho
(MDB-RJ), o aprimoramento da lei pode evitar
mortes.
Em abril, quando o
isolamento social imposto pela pandemia
já durava mais de um
mês, a quantidade de

denúncias de violência contra a mulher
recebidas no canal
180 deu um salto:
cresceu quase 40%
em relação ao mesmo
mês de 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos. Em março, com a quarentena
começando a partir
da última semana do
mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18% e, em
fevereiro, 13,5%, na
mesma base de comparação.
“A urgência é mais
que necessária. Nossa proposta tem como
objetivo acelerar a
proteção
preventiva
de mulheres que forem
vítimas de violência
ao apresentarem suas
queixas na delegacia,
garantindo maior eficácia à lei. Assim, po-

demos criar uma rede
de proteção e evitar
que estes casos de violência tornem-se crimes de feminicídio”,
afirma a deputada
Daniela do Waguinho
(MDB-RJ), coautora
do projeto de lei.
Em março, o Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro registrou
um aumento de 50%
nos casos de violência doméstica durante
o período de confinamento. O portal da
Ouvidoria
Nacional
de Direitos Humanos contabilizou pelo
menos 197 denúncias
de violência contra a
mulher relacionadas
ao período de isolamento. Autoridades
judiciárias e redes
de enfrentamento à
violência contra a
mulher ainda consolidam novos dados
oficiais.

/ Divulgação

Objetivo é salvar vidas de mulheres vítimas de violência, diz o texto

Aprimorar a lei pode salvar vidas
“Sabemos que nem
todo boletim de ocorrência nos casos de violência doméstica resultam
em um posterior feminicídio, mas não podemos
ignorar que grande parte
dos feminicídios é precedida de uma ocorrência anterior. Aprimorar
a lei poderá salvar mais

vidas”, conclui Daniela
do Waguinho. Também
assinam o PL 2560/2020
outras dez deputadas de
diferentes partidos.
O cenário de violência
contra a mulher também
é visto em outros países,
como França e Estados
Unidos. O secretário-geral da ONU, António Gu-

terres, chegou a afirmar
que, com a pandemia,
houve um crescimento
horrível da violência doméstica em nível global
e pediu que os governos
incluam medidas de proteção a mulheres e contra
violência doméstica entre seus planos de combate à covid-19.

Avante realiza convenção partidária em Nova Iguaçu

Na noite de ontem
(14), o Avante realizou sua convenção
partidária para as
Eleições de 2020. O
encontro aconteceu
no salão de convenções do Apart Hotel
Montblanc, com a
presença da diretoria
municipal do partido,

dos deputados, federal Chiquinho Brazão e estadual Pedro
Brazão, do vereador
Maurício Morais, que
disputará a reeleição,
além dos candidatos
a vereadores que a sigla vai lançar para a
corrida eleitoral deste
ano.

Divulgação

Sigla comandada por Maurício Morais declarou
apoio ao atual prefeito Rogério Lisboa que tentará reeleição
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Menina de 3 anos é atingida
por bala perdida em Caxias
Criança brincava na porta de casa quando foi ferida por tiro disparado por traficantes

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

Testemunhas contaram que por volta das
19h, um carro seguia
pela Rua Capivara, que
dá acesso à comunidade
Massapê, onde há uma
boca de fumo e barricadas, quando os traficantes mandaram que o motorista abaixasse o farol.
Em seguida, eles atiraram contra o veículo.
Um dos disparos atingiu
a menina.

ma criança de
3 anos foi ferida por uma
bala perdida quando
brincava na porta de
casa, na noite da última
segunda-feira, em Santa
Cruz da Serra, Duque de
Caxias. Ela foi atingida
no tórax e levada para
o Hospital Adão Pereira Nunes, também em
Caxias, onde permanece ‘Noventinha’ controla
a boca de fumo
internada em estado esO 15º BPM, batalhão
tável. O caso aconteceu
que comanda Duque de
na Rua Bom Jardim.

Jovem é morta
a tiros na Zona
Oeste do Rio

Reprodução / Instagram

Caxias, infromou que a
comunidade
Massapê
é dominada pelo traficante conhecido como
Noventinha. A ocorrência foi registrada na
62ª DP (Imbariê). Em
nota, a PM informou
que a equipe dfoi acionada após a menina chegar baleada ao Hospital
Adão Pereira Nunes.
Dados da plataforma
Fogo Cruzado apontam
que 19 criança com idade inferior a 12 anos foram baleada no Grande
Rio em 2020. Seis delas
delas morreram.

Reprodução

A vítima está internada no Hospital de Saracuruna

Bombeiro desaparece no Guandu
Um bombeiro reformado de 57 anos desapareceu nas águas do
Rio Guandu, em Nova
Iguaçu. Sebastião Nunes
escorregou de uma pedra
durante um passeio com
amigos e caiu no rio.
Uma equipe do Corpo
de Bombeiros de Seropédica realizaram ontem
o terceiro dia de buscas.
Familiares contaram que
ele sofre de epilepsia e

Reprodução/TV Globo

passou dois meses em
uma casa de recuperação
na região. No último domingo, o bombeiro decidiu passear com os amigos e tomou um banho no
Guandu.
Enquanto estavam em
uma pedra, Sebastião escorregou e caiu no rio
para o lado da correnteza
e afundou. A região, segundo os bombeiros, tem
redemoinho.

Bombeiros fazem busca por homem
desaparecido no Rio Guandu

Traficantes da invasão ao São Carlos são presos

Tuane vendia empadas pela
mãe, missionária de uma igreja

Uma jovem foi asassinada com sete tiros na
última na segunda-feira,
em Padre Miguel, na
Zona Oeste do Rio. O
corpo de Tuane Oliveira, de 23 anos, foi encontrado por policiais
militares do 14ºBPM
(Bangu) na Rua Marechal Marciano. A jovem
foi sepultada às 15h, no
Cemitério de Irajá, na
Zona Norte.
Segundo
informações, Tuane morava na
comunidade do Fumacê e era conhecida na
região por vender empadas feitas pela mãe,
missionária da igreja
Assembleia de Deus da
Barão. A vítima era casada com Devid Neres,
que tinha envolvimento
com o tráfico de drogas.
Boca de fumo
Familiares contaram
que o rapaz estava colocando uma boca de
fumo clandestina no Fumacê, que foi descoberta
pela facção que controla
a comunidade. Durante
a madrugada, os traficantes invadiram a resi-

dência do casal. Devid e
Tuane foram colocados
dentro de um veículo
para serem levados para
Vila Aliança, que é da
mesma organização criminosa.
Por volta das 3h45,
após uma reunião, os
bandidos deixaram o
casal na Rua Marechal
Marciano.
O marido da jovem
conseguiu fugir. Foi então que a vendedora de
empada foi morta. O
objetivo dos marginais
era ver se Devid voltaria. Foram cinco tiros
e, mesmo já em óbito,
ela foi atingida por mais
dois disparos.
“Foi muita covardia.
Ela sempre trabalhou
ajudando a mãe a vender
empadinhas e doces. Ela
nunca se envolveu com
nada”, diz um familiar.
Parentes disseram ainda
que mandante do crime
foi o chefe do Fumacê,
Toinho, conhecido como
50, que saiu recentemente da prisão. O caso
é investigado pela Delegacia de Homicídios da
Capital (DHC).

Agentes da da 14ª
DP (Leblon) capturaram três traficantes que
participaram da invasão
ao Morro do São Carlos
nos últimos dias 26 e 27
de agosto. Davi Felippe
de Britto Golçalves, conhecido como Paquetá,
de 21 anos, Matheus
Fernandes Ferreira, o
Gringo, 27, e um adolescente de 17 anos foram encontrados em
uma lanchonete de Copacabana, na Zona Sul do
Rio, na noite da última
sexta-feira.
O delegado Antenor
Lopes Martins Júnior, titular da 14ª DP, informou
que o trio de criminosos
foi capturado quando
planejava praticar roubos na região. Eles têm
diversas passagens pela

Gringo (à esquerda) e Paquetá (à direita)

Bombeiros fazem busca por homem
desaparecido no Rio Guandu

polícia por roubo, tráfico
e outros crimes.
“Os três ficam no
Morro dos Prazeres e
Fallet/Fogueteiro, mas
descem das comunidades para roubar carros na
Zona Sul”, conta o delegado, dizendo que Gringo nasceu em Niterói, na
Região Metropolitana, e
quando tinha oito anos de
idade morou com a famí-

Fornecedor de drogas
do CV roda no Alemão

Maycon Farias dos Santos, conhecido como MK,
que integra o Comando Vermelho, foi preso em flagrante, na última segunda-feira,
em um dos acessos do Complexo do Alemão, na Zona
Norte do Rio. Os policiais
da 24ª DP (Piedade) receberam informações do setor
de inteligência e capturaram
o bandido. Os agentes informaram que no momento

da prisão, MK transportava
drogas, rádios transmissores
e anotações do tráfico encontrados no interior de um
compartimento oculto de um
veículo. A Polícia Civil ainda
informou que Maycon seria
um “homem importante na
hierarquia da facção’: Ele
era fornecedor de drogas das
comunidades da Congonha,
em Vaz Lobo, no Morro do
Urubu em Pilares.

lia na Flórida, nos Estados Unidos. Os traficantes do bando ostentam
armas e fazem muitos
vídeos durante os crimes
De acordo com a Polícia Civil, a guerra do São
Carlos reuniu cerca de 80
traficantes de seis comunidades (Rocinha, Pavão-Pavãozinho, Complexo
do Alemão, Complexo
da Penha, Morro da Pro-

vidência e Turano), todas dominadas pela facção Comando Vermelho
(CV).
Os criminosos começaram a se deslocar em
direção ao conjunto de
favelas da região central da cidade comandada por rivais do Terceiro
Comando Puro (TCP) na
tarde do dia 26. Depois
de um intenso tiroteio,
a invasão fracassou com
os traficantes do CV sendo expulsos pelos rivais
do TCP e cercados pela
polícia.
Na fuga, os criminosos
espalharam terror pelos
bairros do Estácio e Rio
Comprido e chegaram a
fazer reféns, em dois sequestros. Ana Cristina da
Silva, 25, morreu ao proteger o filho dos tiros.

Encontrado corpo de
militar desaparecido

O Corpo de Bombeiros
encontrou na manhã de ontem, na altura do Posto 8, o
corpo do militar do Exército que estava desaparecido
há nove dias após entrar
no mar da Praia da Barra
da Tijuca, na Zona Oeste
do Rio. Maxwell Soares
da Silva, 20 anos, morava
em Petrópolis, na Região
Serrana, e viajou com a família e amigos para o Rio

durante o feriado da Independência.
Na madrugada do último dia 6, ele decidiu entrar
no mar da Barra da Tijuca
com os amigos. Segundo
relatos, Maxwell foi puxado pela correnteza e desapareceu. No fim de semana
em que Maxwell desapareceu, foram feitos mais de
mil salvamentos no mar
agitado.
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Isolamento social

Artistas se
reinventam na
pandemia
Edital emergencial do Governo do Estado
é criado para atender a demanda de quem
perdeu suas fontes de renda
Laís Castro: sem chão quando sua agenda de trabalhos foi cancelada na pandemia
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

profissional de
dança, Laís Castro dos Santos,
de 28 anos, moradora de
Campo Grande, na zona
Oeste do Rio, ficou sem
chão quando sua agenda
de trabalhos foi cancelada na pandemia. A notícia de que ficaria sem
dinheiro para pagar as
contas fez com que ela
tivesse que se reinventar.

Por conta da experiência
prévia com audiovisual
decidiu, então, se inscrever no edital emergencial do Governo do Estado criado para atender a
demanda de artistas que
perderam suas fontes de
renda devido a necessidade de restringir a circulação de pessoas para
conter a disseminação da
Covid -19.
O projeto de curso online de vídeo dança para
bailarinos e profissionais

deste meio artístico, foi
aprovado e trouxe um
“respiro” à profissional
autônoma formada pela
UFRJ e mestranda pela
mesma instituição. A
proposta, baseada em
cinco episódios, que ensina profissionais a operar luz, som, entre outros
conhecimentos com o
objetivo de garantir mais
qualidade ao que é produzido digitalmente por
artistas da dança.
“Foi um grande susto

já que a dança pressupõe o encontro entre as
pessoas. O isolamento
social mexe com a premissa básica do meu
trabalho. Eu precisava
de dinheiro para despesas pessoais como alimentação,
transporte,
pagamento de contas.
Trabalhava como terceirizada e meu rendimento
de uma hora para outra
deixou de existir. Com o
valor pude me reorganizar para seguir em fren-

te”, contou.
Interior do estado
No interior do estado
muitos outros projetos foram contemplados como
o apresentado pelo rapaz
Fabrício Estevão, de apenas 17 anos. Morador da
comunidade quilombola
São José da Serra, localizado no município de
Valença, Fabrício foi selecionado com um projeto que conta a história do
jongo e da comunidade

onde vive.
“Foi um momento
muito gratificante porque
pude apresentar um projeto sobre o jongo, essa
dança que é uma tradição. Vou lembrar desta
experiência para sempre.
Foi uma oportunidade
de falar sobre o jongo e
mostrar a apresentação
que ocorreu no nosso
quilombo”, disse o menino que reside com a mãe,
o pai, a irmã, a avó, o avô
e a tia.

Suposto esquema mancha gestão de secretário da pasta
O Edital Cultura Presente nas Redes, criado
para atender emergencialmente artistas na pande-

mia, recebeu 6.149 inscrições de todas as regiões
do estado. Cada produção
recebeu R$ 2,5 mil, um

investimento total de R$
3,750 milhões. A ação só
foi possível após a regulamentação do uso dos re-

cursos do Fundo Estadual
de Cultura, que estava sem
ser usado há mais de 20
anos. Os projetos que já

podem ser vistos nas plataformas digitais atendem às
áreas de música, literatura,
artes visuais, audiovisual,

dança, teatro, circo, moda,
museus, cultura alimentar
e expressões culturais populares.

RJ realiza manutenção em onze rodovias

O DER-RJ está realizando
diversos
serviços de roçada
(corte de vegetação
alta) em margens de
diferentes trechos das
nossas rodovias estaduais, com o objetivo
de melhorar a visibilidade e a trafegabili-

dade dos usuários nas
estradas, além de garantir mais segurança
aos motoristas e pedestres.
As rodovias que
estão recebendo os
serviços, durante este
mês, são as seguintes:
RJ-104, nos Kms 4 a

6; RJ-114, nos Kms
16 e 17; RJ-118, no
Km 10 e no Km 15;
RJ-122, no Km 34;
RJ-142, em Casimiro de Abreu; RJ-145,
entre Barra do Piraí
até o limite com Rio
Claro e em Rio das
Flores; RJ-146, entre

Parceria entre órgão do
estado oferece bolsas
A Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão (Seplag) fechou uma parceria com
a Secretaria de Ciência
e Tecnologia (Secti) e a
Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj)
para oferecer bolsas aos
alunos do mestrado profissional em Controladoria e Gestão Pública,
da Faculdade de Administração e Finanças. O
estágio é remunerado e
os mestrandos receberão
bolsas de R$ 4 mil mensais. Serão oferecidas 10
vagas e as inscrições terminam hoje.
“A parceria é uma for-

ma de integrar o que há
de melhor nas universidades e transformar a
gestão governamental
por meio de uma capacitação intensa. Ao trazermos os alunos para dentro da máquina pública,
pretendemos fazer com
que eles entendam os
processos governamentais, colaborando para
uma gestão mais eficaz,
efetiva e transparente”,
explicou o secretário de
Planejamento,
Bruno
Schettini.
Durante o estágio, os
alunos vão desenvolver a etapa de campo de
suas dissertações, iden-

tificando as demandas e
os problemas e também
propondo soluções para
o Governo do Estado. O
programa de bolsas vai
permitir que os estudantes possam colaborar diretamente nas ações políticas públicas junto aos
órgãos do governo e atuar de acordo com o tema
de pesquisa escolhido.
Os futuros mestrandos
serão selecionados após
análise do Currículo Lattes e apresentação de um
pré-projeto de pesquisa,
com temas indicados
pela Seplag e alinhados
às linhas de pesquisa dos
docentes da instituição.

Santa Maria Madalena e Macapá; RJ-168,
em Macaé, no entroncamento com a BR101; RJ-178, entre
Macaé e Carapebus;
RJ-234, entre Pureza
e Italva.
Além do corte de
vegetação alta, ou-

tros serviços também
estão sendo executados pelas equipes das
Residências de Obras
e Conservação do departamento, espalhadas por todo o estado.
Entre eles: manutenção de asfalto, sondagens para elabo-

ração de projetos de
contenção, limpeza
de meio-fio e canteiro central, retirada de
entulho, limpeza de
sistema de drenagem,
limpeza e pintura de
bueiro, patrolamento,
poda de árvores, sinalização horizontal.

Corpo de Bombeiros seguem no
combate a incêndios na Região Serrana
Há dez dias, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
de Janeiro (CBMERJ)
atua, de forma ininterrupta, em diversos novos focos de incêndios
florestais que atingem
a Região Serrana. Na
última segunda-feira,
aproximadamente 70
militares estão empenhados em ocorrências nos municípios de
Petrópolis (Secretário,
Posse, Vale do Carangola, Itaipava, Sítio
Bonança), Teresópolis
(Três Quedas, Rancho
G/Bonsucesso), Nova
Friburgo
(Parada

Folly/Amparo, Chácara Paraíso, Jardim do
Nego) e Cachoeiras de
Macacu (Boa Vista). A
operação conta com o
apoio de duas aeronaves da corporação.
Desde o início do
período de estiagem, o
CBMERJ reforçou as
missões de prevenção
e combate a queimadas na Serra. A Operação Extinctus, que
reúne esforços de 15
unidades
operacionais, atuou em mais
de 900 ocorrências.
Cerca de 700 militares
já foram empenhados
nas frentes de traba-

lho.
A partir de julho,
um helicóptero da
corporação passou a
ficar baseado na região para sobrevoos
diários de monitoramento ambiental com
o objetivo de identificar eventuais focos
e evitar a propagação
das chamas. O recurso
aéreo também é utilizado para agilizar o
transporte da tropa e
de materiais, quando
necessário, e para atuação direta em pontos
de difícil acesso. Já
foram somadas mais
de 250 horas de voo.

Hora
PROBLEMAS DE LÓGICA

CAÇA-PALAVRA
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1. Um dos rapazes
esqueceu seu
documento de
identidade no
escritório onde
trabalha.

2. Bernardo não

sabia onde estava
a chave do carro.

3. Cícero esqueceu
um objeto
na casa da
namorada.

Bernardo
Cícero
Daniel
Casa da namorada
Cozinha de sua casa
Escritório
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Nome

Objeto perdido

Local

Bernardo

Chave do carro

Cozinha

Cícero

Carteira

Casa da namorada

Daniel

Documento

Escritório
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Solução
Chave do carro

Bernardo

Objeto perdido
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Cozinha de sua casa
Casa da namorada
Daniel
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Bernardo
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Casa da namorada
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Escritório

Solução
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Corte o repolho em quatro partes e elimine o miolo
duro.
Corte em tiras não muito
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por
alguns minutos, para retirar
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela e frite ligeiramente a
cebola e o alho.
Junte o tomate e os temperos verdes, mexa bem e
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho picado.
Tempere com sal e pimenta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o
repolho esteja cozido, mas
não macio demais (mais
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompanhando carnes em geral.
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Modo de preparo
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1 repolho médio (mais ou
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a
gosto
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Ingredientes
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Objeto
perdido

D

Repolho refogado

Essas ocasiões devem ser destacadas por
proporcionar BENEFÍCIOS ao nosso organismo. Fazem bem ao CORAÇÃO, reduzindo os índices de doenças ISQUÊMICAS,
e diminuem a INCIDÊNCIA dos casos de DEPRESSÃO, aumentando os níveis de SEROTONINA. Também previnem o estresse, pois
incentivam a produção de OCITOCINA, um
HORMÔNIO que combate esse mal.
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Prepare a massa do bolo
conforme as instruções da
embalagem.
Coloque em uma fôrma
de 30cm de diâmetro untada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos,
ou até que enfiando um
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na
água e dissolva em banho
maria.
Bata no liquidificador com
os ingredientes restantes,
menos o coco.
Forre a fôrma em que
assou o bolo com papel
alumínio, alisando bem, e
despeje metade do líquido na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por
2 horas.
Retire, desenforme, cubra
com o chantilly e polvilhe
o coco.
Sirva em seguida.

Na CORRERIA do dia a dia, muitas vezes deixamos de lado
as atividades que nos dão PRAZER, como ler um livro, ir à
PRAIA ou ao CINEMA ou sair com AMIGOS.

Carteira

Modo de preparo

Daniel e outros dois rapazes são muito distraídos. Nunca sabem onde deixaram seus pertences. Hoje a história não foi diferente. Por alguns minutos,
eles não sabiam dizer onde estava um objeto pessoal. Considerando as dicas, descubra o nome de cada rapaz, o item perdido e onde, mais tarde, foi
encontrado.

Documento

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata
de leite condensado vazia
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Achados e perdidos

Para cuidarmos da SAÚDE, além de consultarmos um CLÍNICO
uma vez ao ano, mantermos uma DIETA equilibrada e praticarmos EXERCÍCIOS físicos, também é necessário valorizarmos os
momentos de LAZER.

Daniel

Ingredientes

© Revistas COQUETEL

Cícero

Bolo gelado fácil

www.coquetel.com.br

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

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

Casa da namorada

www.coquetel.com.br
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Cozinha de sua casa

QUARTA-feira, 16 de setembro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PATRIOTA-PATRIOTA – 51, no Estado do Rio de Janeiro, VEM, por sua Presidente infra-assinado, na forma da Legislação Eleitoral, pelo presente Edital, convocar os Senhores
Membros da Comissão Provisória do Município de Belford Roxo –RJ, para a CONVENÇÃO
MUNICIPAL, que será realizada no dia 16 de setembro de 2020, com início às 17:00 horas,
e término às 20:00, na Avenida Heliópolis, n.567, Heliópolis, Belford Roxo-RJ.
ORDEM DO DIA
1.
Escolha por voto secreto e direto, dos candidatos a prefeito e vice-prefeito;
2.
Fixação do número de candidatos e escolha dos candidatos a vereador , por
voto direto e secreto;
3.
Sorteio dos números de candidatos a vereador;
4.
Aprovação(ões) para a eleição majoritária, por voto direto e secreto;
5.
Assuntos gerais.
Belford Roxo, 10 de setembro de 2020.
ELIANE CUNHA
Presidente Regional do Patriota do Estado do Rio de Janeiro
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal informa a sociedade que será realizada
Audiência Pública, em cumprimento a Lei Federal, no próximo
dia 22 de setembro de 2020, às 10 horas, na Rua Prefeito
João Luiz do Nascimento nº 38, Centro, Nova Iguaçu, para
prestação de contas da Prefeitura de suas ações realizadas
na área de Saúde, referentes ao 1º Quadrimestre de 2020.
Informamos ainda que, atendendo às determinações das
autoridades médicas e sanitárias e como medida de precaução
contra a transmissão do Coronavírus, serão adotadas medidas
de distanciamento social.

A Câmara Municipal informa a sociedade que será realizada
Audiência Pública, em cumprimento a Lei Federal, no próximo
dia 29 de setembro de 2020, às 10 horas, na Rua Prefeito
João Luiz do Nascimento nº 38, Centro, Nova Iguaçu, para
apresentação, pela Prefeitura de Nova Iguaçu, do Relatório
de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre do exercício de
2020. Informamos ainda que, atendendo às determinações
das autoridades médicas e sanitárias e como medida de
precaução contra a transmissão do Coronavírus, serão
adotadas medidas de distanciamento social.
				
FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti
atos oficiais

Aviso de Edital da Chamada Pública nº
001/2020-SEMUS
A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público o Edital de Chamada Pública nº 001/2020-SEMUS
visando o credenciamento e possível contratação de
entidades privadas prestadoras de serviços na área de
terapia renal substitutiva, interessadas em participar, de
forma complementar, do Sistema Único de Saúde, para
atender a demanda de pacientes do SUS no município

de São João de Meriti, que se regerá pela Lei Federal
nº 8.666/1993, artigo 25 e respectivas alterações e a
Lei Federal nº 8080/1990, além das demais disposições
legais aplicáveis e dos dispostos do instrumento convocatório e seus anexos. O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na Rua Antero Pinto
Pereira, n° 1244, 2° andar, Jardim Meriti, São João de
Meriti – RJ, Superintendência de Licitações e Contratos, devendo trazer um CD ou pen-drive para gravação
do mesmo, bem como, o carimbo de CNPJ da entidade.

Os interessados deverão protocolar os envelopes até o
dia 30 de Setembro de 2020 às 10 horas, mesma data
e horário da abertura da sessão pública, no endereço
supra mencionado. Mauricio da Silva Campos. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
São João de Meriti 15 de Setembro de 2020.
Mauricio da Silva Campos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ATOS OFICIAIS

QUARTA-feira, 16 de setembro de 2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

FILÉ DE PEIXE ASSADO

O Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo,
no uso de suas atribuições conferidas pela Legislação
em vigor

R E S O L V E:
de Assessor Especial, Símbolo AE1 da Estrutura
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, os Artigo 1º - Substituir um dos responsáveis pela fiscalização, para que na qualidade de representante desta
nomes abaixo:
Casa Legislativa, acompanhe e fiscalize a fiel execução
BRUNO RICARDO ALVES
RESOLVE SARAH PIRES
dos contratos.

Ingredientes
500 g de filé de peixe (tilápia, saint peter ou outro) / 4 batatas grande
descascada em rodelas
de 0,5 centímetro de espessura / 2 tomates picadinhos / 1/2 pimentão(se
ele for grande)
1 cebola média picada em cubos / 1 colher
(sopa) cheia de alcaparras / cheiro-verde a gosto
/ coentro a gosto (opcional) / 1/2 colher (sopa)
de sal / 1 dente de alho
(pequeno) bem espremido / azeite a gosto

Modo de preparo
Tempere o filé de peixe
com sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola,
pimentão e alcaparras e
tempere com um pouco
de sal e junte o cheiro
verde e coentro
Reseve
Unte um refratário com
azeite, e forre com as batatas cruas
Cubra as batatas com
o peixe e por cima distribua a mistura do tomate
Regue com bastante
azeite e leve ao forno
por mais ou menos 30 a
40 minutos
Quando secar o líquido
que acumula no fundo
da forma quando está
assando e ficar dourado
está pronto
Sirva com arroz intergal
ou branco, é uma delícia!

MOQUECA DE PEIXE
Ingredientes
4 postas de cação ou
garoupa (700 gramas) /
suco de 1 limão / 1 cebola grande cortada
em rodelas / 1 pimentão
vermelho cortado em rodelas / 1 pimentão verde
cortado em rodelas/ 2
tomates maduros cortados em rodelas / 2 colheres (sopa) de coentro
picado / 200 ml de leite
de coco / 1 colher (sopa)
de azeite de dendê / 2
tabletes de caldo de camarão

Modo de preparo
Lave bem o peixe, regue com o suco de limão e deixe descansar
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande,
coloque o peixe, a cebola, os pimentões, os
tomates e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de
caldo de camarão, misture-os ao leite de coco
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo,
com a panela parcialmente tampada, por 20
minutos
Mexa algumas vezes
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

P O R T A R I A Nº 063 DE 08 DE SETEMBRO
DE 2020
Conceder LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA ao
servidor LUIZ JOAQUIM DE FRANÇA NETO, Auxiliar
de Manutenção, Matricula nº. 111712009, com base
nos Artigos 81 inciso IV e 86, da Lei Complementar nº
014/97, produzindo efeito a contar de 15 de Agosto de
2020, conforme o Processo nº01130/2020.
P O R T A R I A Nº 064 DE 15 DE SETEMBRO
DE 2020
EXONERAR, a contar de 01/09/2020, do Cargo
Comissionado de Assessor de Gabinete, Símbolo AG
da Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de Belford
Roxo, os nomes abaixo:
TARCISIO LUIS BRANDÃO AYRES
LUIZ ALEXANDRE TORRES SOARES

P O R T A R I A Nº 067 DE 15 DE SETEMBRO
DE 2020
Fica Cedido ao Poder Executivo do Município de Duque
de Caxias, a contar de 27 de Julho de 2020, conforme
solicitado no Oficio n°064/GP/2020, com ônus para o
Poder Cessionário, o servidor CESAR AUGUSTO SÁ,
conforme processo nº 01264/2020.
P O R T A R I A Nº 068 DE 15 DE SETEMBRO
DE 2020
Fica Cedida ao Poder Executivo do Município de Nova
Iguaçu, a contar de 27 de Agosto de 2020, conforme
solicitado no Oficio n°082/GP/2020, com ônus para
o Poder Cessionário, a servidora RENATA LUGÃO
PIMENTEL, conforme processo nº 01265/2020.
Publique-se e Cumpra-se
Belford Roxo, 15 de Setembro de 2020.

P O R T A R I A Nº 065 DE 15 DE SETEMBRO
DE 2020
NELCI PRAÇA
NOMEAR, a contar 01/09/2020, no Cargo Comissionado
Presidente
de Assessor de Gabinete, Símbolo AG da Estrutura
Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo, os
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 017/2020 DE 15 DE SEnomes abaixo:
TEMBRO DE 2020.
JOHNNY WALACE DA SILVA SANTOS
Substituição de servidor responsável pela fiscalização
PABLO MARTINEZ LUSSAC
dos contratos firmados e dá outras providências.
V. Exa. NELCI CESÁRIO PRAÇA, Presidente da CâmaP O R T A R I A N º 0 6 6 D E 1 5 D E S E T E M B R O ra Municipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro,
DE 2020
no uso de suas atribuições legais e respeitando o prinNOMEAR, a contar 01/09/2020, no Cargo Comissionado cípio da publicidade;

RESPONSÁVEL A SER SUBSTITUIDO

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO

Renata Lugão Pimentel

Pedro Paulo Martins da Silva

Artigo 2º - Ficam Designados a partir desta publicação
os funcionários públicos: Elisa Monique Araújo de Vasconcellos, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, matricula nº. 11335/2009 e Pedro Paulo Martins
da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Manutenção,
matricula nº. 107432/2009, para atuarem como fiscais
dos contratos administrativos, celebrados pela Câmara
Municipal de Belford Roxo, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta execução do objeto aos
termos contratuais.
Artigo3º - Ficam os fiscais da administração obrigados
a comunicar a administração todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento e/ou execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos eventualmente observados.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassam a competência dos fiscais deverão ser solicitadas ao Diretor Geral em tempo hábil para a adoção das
medidas saneadoras.
Artigo 4º - EsteAto entra em vigor a contar do dia 27 de
agosto de 2020.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 15 de setembro de 2020
NELCI CESÁRIO PRAÇA
Vereador Presidente daCâmara
Municipal deBelford Roxo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
15 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM
16/09/2020 – CÓD-PMBR 175.
DECRETO N° 4.952, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19), EM DECORRÊNCIA DA
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal no
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de
2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN 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 Declaração de Emergência em Saúde pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 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 Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana 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 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 âmbito do município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4863, de 22 de março
de 2020, que regulamentou o funcionamento de estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Belford 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 enfrentamento 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 Coronavírus (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 Legislativo nº 09/2020,
de 16 de junho de 2020, que reconheceu o Estado de
Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia de coronavírus no âmbito do município de Belford Roxo
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 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 recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição da República;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.935, de 31 de Julho
de 2020, que estabeleceu a retomada das atividades
presenciais no âmbito do município de Belford Roxo, a
partir de 03 de agosto do ano em curso;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as medidas para enfrentamento do coronavírus (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 legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento
da emergência em saúde pública de importância internacional, 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 Município 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 estabelecimentos privados com funcionamento autorizado de
acesso coletivo.
§1º - Compreende- se entre os locais descritos no caput
deste artigo, dentre outros: ruas, praças, parques, praias,
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 atendimento 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 - Determino a manutenção das atividades presenciais dos servidores da Administração Direta e Indireta, observado o uso obrigatório de máscaras e
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre os
servidores em cada setor, excetuando-se das atividades presenciais os lotados nas unidades escolares da
rede municipal de ensino e os classificados no §2o deste
artigo.
§1º Para atendimento do público externo, as
Secretarias e órgãos municipais deverão adotar
regras para assegurar o distanciamento adequado e
evitar a aglomeração de pessoas, ficando vedado o
atendimento, o ingresso e a presença de pessoas que
não estiverem usando as máscaras.
§2º Os servidores públicos maiores de 60 (sessenta
anos), gestantes e lactantes, e portadores de comorbidades devidamente comprovadas através de laudo
médico, poderão exercer suas funções laborais fora
das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto, cabendo à autoridade superior expedir ato
de regulamentação do trabalho remoto em atenção à
manutenção da continuidade e essencialidade das atividades da Administração Pública.
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, determina a suspensão, até o dia 30 (trinta) de setembro
de 2020, das seguintes atividades:
I - realização de evento, em locais fechados, que envolvam aglomeração de pessoas, ainda que previamente
autorizadas, tais como: evento desportivo, show, salão
de festa, casa de festa, evento científico 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 calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas
unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive
nas unidades de ensino superior, conforme regulamentação por ato infra legal expedido pelo Secretário de
Educação do Município de Belford Roxo;
§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
disposições do presente Decreto, sendo certo que para
tal fim, poderão fotografar e filmar todos aqueles que
descumprirem as medidas previstas no presente artigo,
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Pão de Queijo da Ana
Maria Braga
Ingredientes
1 xícara (chá) de óleo/1
xícara (chá) de água/1
xícara (chá) de leite/2
colheres (sopa) de sal/1
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de queijo minas padrão ralado
no ralo fino (3 xícaras de
chá)/100g de queijo parmesão ralado no ralo fino
(1 ½ xícara de chá)
Modo de preparo

Numa panela, coloque
1 xícara (chá) de óleo,
1 xícara (chá) de água,
1 xícara (chá) de leite e
2 colheres (sopa) de sal.
Aqueça em fogo médio
até ferver.
Em uma tigela, coloque
1 kg de polvilho doce,
abra um buraco no meio
do polvilho e despeje a
mistura de leite fervente.
Com uma colher, misture rapidamente o leite
quente no polvilho até
escaldar completamente.
Vá adicionando de 3 a
4 ovos e misture. Junte
300 g de queijo minas
padrão e 100 g de queijo parmesão ralados no
ralo fino, e vá misturando
até incorporar todos os
ingredientes e a massa
ficar lisa.
Com uma colher, pegue
pequenas porções de
massa, faça bolinhas e
coloque numa assadeira.
Leve para assar em forno médio pré-aquecido
a 200° C por cerca de
30 minutos ou até dourar.
Retire do forno e sirva em
seguida.

Batata com mel e
alecrim
Ingredientes

1kg de batata asterix/1kg
de sal grosso/100g de pimenta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de
bacon fatiado/200ml de
mostarda dijon/150ml de
mel
Modo de preparo

Coloque uma panela
com água para ferver.
Quando entrar em ponto de ebulição, coloque
as batatas para cozinhar
por aproximadamente
15 minutos até que comecem a ficar macias.
Escorra e coloque-as no
forno a 160 graus pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos, até
que estejam bem macias
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno,
espere esfriar até que
elas fiquem firmes e quebre-as com a mão de
maneira rústica do tamanho que preferir. Frite em
óleo a 180 graus até que
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o
sal grosso e a pimenta do
reino até virar pó e salpique nas batat
Para o molho, misture a
mostarda dijon com o
mel e adicione sal temperado a gosto. Para
finalizar, coloque as batatas fritas no recipiente
desejado. Por cima, coloque o molho, o bacon
frito e finalize com o alecrim.

a fim de instruir ato de comunicação ao Ministério
Público do Estado 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 forma, fica vedada a divulgação da
fotografia e filmagem.
Art. 6º - Fica autorizado o funcionamento de forma irrestrita de todos os serviços de saúde, como hospitais,
clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres,
ainda que funcionem no interior de shopping centers,
centros comerciais e estabelecimentos congêneres, observado todos protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, incluindo-se
os previstos no artigo 15º.
Art. 7º - Fica autorizado o funcionamento de forma plena e irrestrita de supermercados, mercados e demais
estabelecimentos comerciais que possuam em seu
CNAE os serviços de varejo e comercialização de produtos 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 aglomeração 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 estabelecimentos que comercializam materiais de construção,
oficinas mecânicas, borracharias e 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 determinações da Secretaria Municipal de Saúde e, ainda, que
as barracas mantenham distanciamento mínimo de 1
(um) metro e disponibilizem álcool 70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, aos
feirantes e público.
Art. 10º - Fica autorizado o funcionamento de bares,
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, limitando o atendimento ao público a 50% (cinquenta 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 seguintes 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 realizados fora dos templos, bem como aos envolvidos na gravação 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 pilates, centros de treinamento funcional, centros de treinamento de crossfit, centros de treinamento de lutas e
estabelecimentos similares, que poderão funcionar com
práticas individuais, sejam para esportes individuais ou
coletivos, 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 metros quadrados) de área útil de treinamento;
II - os horários de treinamento deverão ser exclusivamente 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 atendimento, evitando aglomerações;
III - efetuar o controle diário da temperatura dos funcionários 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 manter distância mínima de 2 (dois) metros entre si;
V - higienizar, entre um aluno e outro, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das
atividades, as superfícies de toque frequentes (mesas,
equipamentos, aparelhos, colchonetes, etc.), preferencialmente 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, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta por
cento) e papel toalha descartável;

VIII - manter à disposição, na entrada dos estabelecimentos 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 comum;
X - tornar obrigatório o uso de toalhas, vedando o compartilhamento;
XI - as áreas destinadas às esteiras e demais equipamentos 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 estabelecimentos deverão ser isoladas, não sendo permitido o acesso
dos alunos e funcionários, e
XVIII - as áreas destinadas às cantinas dos estabelecimentos deverão trabalhar com redução de 50% (cinquenta por cento) da capacidade, e apenas para entrega 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, sejam para esportes individuais ou coletivos.
Parágrafo segundo: Os estabelecimentos deverão afastar imediatamente, pelo prazo de quatorze dias, todos
os empregados, colaboradores ou alunos que tenham
contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado de COVID-19, mesmo que assintomáticos.
Parágrafo terceiro: O cumprimento do protocolo sanitário não dispensa eventuais orientações suplementares
que venham a ser estabelecidas pelas autoridades sanitárias.
Art. 13º - Fica autorizado o funcionamento de shopping
centers e centros comerciais, limitando o atendimento
ao público a 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade de lotação, exclusivamente no horário de 12 horas
às 20 horas, observadas as seguintes prescrições:
I – garantam o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos
os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores 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 estabelecimento, apenas a clientes, frequentadores, empregados 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 interior do estabelecimento com vistas a manter o distanciamento 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 assentos 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% (cinquenta por cento) da capacidade;
IX – garantam a qualidade do ar dos ambientes climatizados, seguindo os protocolos de manutenção dos aparelhos e sistemas de climatização, realizando a troca
dos filtros, conforme determinação da vigilância sanitária.
Parágrafo único - Devem ser afastados de suas atividades, de forma imediata, todos os colaboradores sintomáticos 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
naturais, suplementos e fórmulas alimentares, postos de
Combustíveis e suas lojas de conveniências, comércio
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
necessário 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 revistas, 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 combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de
Combustíveis, atividades da cadeia automobilística:
oficinas, mecânicas, 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 mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os
protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive:
I – garantir a distância mínima de 1 (um) metro entre as
pessoas e uso obrigatório de máscaras;
II – utilizar equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de
serviço;
III- proibir a participação nas equipes de trabalho de
pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com outras comorbidades;
IV – priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações;
V – disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos
os clientes e frequentadores;
VI – manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes
para possibilitar a higiene pessoal dos empregados,
colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e
consumidores;
VII – utilizar adequadamente máscaras de proteção
facial, devendo impedir a entrada ou permanência de
pessoas sem a sua utilização;
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 servidores
da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança,
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 administrativas 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD
PORTARIA Nº2555/SEMAD/2020 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.
Excluir, RENATA SOARES ESTEVES, da PORTARIA
Nº 1469/SEMAD/2020, DE 01/06/2020, publicada no
Jornal Hora H em 02/06/2020.
RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS-SEMOCAP.
PORTARIA Nº 47/SEMOCAP/2020 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
TORNA SEM EFEITO A PORTARIA Nº 46/SEMOCAP/2020 DE 14 de SETEMBRO DE 2020 PUBLICADA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO (JORNAL
HORA H) EM 15/09/2020.
PORTARIA Nº 48/SEMOCAP/2020 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/0075/2018-BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servidores, Engenheiro Agrinaldo Gaia Riggard – matrícula
11/20.909 e Arquiteto Bryan Moniz Pimentel– matrícula
60/78.625 sob a presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços constantes do processo administrativo
52/0075/2018 neste município de Belford Roxo, bem
como Contrato nº 040/SEMOCAP/2020, produzindo
seus efeitos a contar de 15 de setembro de 2020.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
Recursos e Convênios
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ERRATA:
O Edital de Convocação do Conselho Municipal de Educação, publicado no dia 12 de setembro de 2020(sábado)
Onde se lê: por meio de plataforma ZOOM.
Leia-se: por meio de plataforma Microsoft Teams;
DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
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CBF/Feminino

Zagueira Tayla celebra igualdade

de diárias e premiações

Defensora destaca o bom momento do futebol feminino no Brasil

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

anúncio da equidade
de diárias e premiações entre as Seleções
Brasileiras não era uma novidade para a zagueira Tayla. A
defensora estava presente na
convocação, durante o Torneio Internacional da França,
em março deste ano, que marcou a decisão histórica tomada
pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo.
Aos 28 anos, Tayla, assim
com as atletas da Seleção Feminina, vivem um momento
único, que ao longo da carreira acreditaram que seria uma
realidade distante. Além do
anúncio da equidade de diárias e premiações, o momento
foi engrandecido pela chegada
das duas novas coordenadoras
da CBF, Duda Luizelli e Aline
Pellegrino.
“Essas notícias foram maravilhosas, eu fiquei muito
emocionada! Foi um dia tão
especial que ver a minha convocação se tornou algo secundário. Fiquei muito mais
contente em ter a Aline e a
Duda na CBF, que são pessoas
maravilhosas e muito competentes. Elas respiram futebol
feminino e sabem como é ser
atleta. Sobre a equiparação das
diárias e premiações, estamos
muito contentes! É algo muito

positivo, é o momento do futebol feminino e não podemos
parar. Eu gosto muito do presidente Rogério Caboclo, ele
tem boas intenções com o futebol feminino e essa ação só
demonstra isso”, ressalta.
A nova fase da Seleção Feminina será celebrada na primeira convocação, após seis
meses sem trabalhos presenciais. Nos próximos dez dias,
a Granja Comary receberá a
equipe brasileira. Entre os dias
14 a 22 de setembro, a técnica
Pia Sundhage terá a oportunidade de retomar a preparação para os Jogos Olímpicos
Tóquio 2020 (adiados para
2021). Com atletas que atuam
no Brasil, devido as restrições
de viagens internacionais, a
equipe é composta por uma
mescla de jogadoras experientes e jovens.

Thais Magalhães/CBF

Tayla elogia decisão histórica tomada pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo

Depois do Benfica, o retorno
De volta ao Brasil, após uma
temporada no Benfica, em Portugal, Tayla é uma das atletas
que reforçaram, nesta edição, o
Brasileirão Feminino A-1. Além
da capitã do Santos, as meias
Andressinha, do Corinthians, e
Camilinha, do Palmeiras, além
de Chú, da Ferroviária, também
foram “repatriadas” e fazem parte da edição de 2020, considerada
a melhor da história da competição.

“Eu estou muito feliz fazendo
essa temporada aqui no Brasil,
porque eu tive a oportunidade de
conhecer muitas atletas jovens
e talentosas. Acredito que a Pia
também esteja feliz com essa
oportunidade de observar todo
mundo. Estou muito feliz com as
meninas do meu clube (Santos),
a Tainara e a Fernanda Palermo,
por também terem sido convocadas. Tenho certeza que iremos
aproveitar o tempo da melhor

maneira possível”, destaca.
Esta convocação substitui a
Data FIFA de setembro, reservada para jogos preparatórios. A
CBF, com o intuito de seguir a
preparação da Seleção Feminina
para a Olimpíada, e em concordância com os clubes, irá paralisar o calendário do Campeonato
Brasileiro Feminino A-1. Veterana na equipe, Tayla celebrou o
período de treinamentos, que segunda ela, é uma oportunidade da

técnica Pia Sundhage implementar o seu estilo de jogo.
“Eu não vejo a falta de jogos
como um ponto negativo, por
mais que a gente queira estar
sempre competindo. Eu acho que
contando com tudo que aconteceu, essa paralisação, eu acho
que na minha opinião é mais interessante neste momento um treinamento a Pia dar oportunidade
para outras atletas pra gente amadurecer como equipe”, ressalta.

Seleção Feminina se apresenta na Granja Comary
Na
segunda-feira
(14), a Seleção Brasileira Feminina se apresentou, na Granja Comary,
em Teresópolis, para o
reinício da preparação
visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
(adiados para 2021). As
24 atletas convocadas
que atuam no Brasil estarão concentradas até o
dia 22 deste setembro.
A etapa de treinos
marca a retomada dos
trabalhos
presenciais
com a Seleção Feminina, paralisadas devido a
pandemia de Covid-19.

Lucas Figueiredo/CBF

Esta será a segunda
convocação da técnica Pia Sundhage neste
ano. Em março, a Seleção Brasileira Feminina
participou do Torneio
Internacional da França,
quando enfrentou as seleções do Canadá, Holanda e França.
Como parte do protocolo de segurança, ao
chegarem na Granja Comary, a comissão técnica e as atletas refizeram
Com rigoroso protocolo de segurança, equipe retoma as
atividades no Centro de Treinamento em Teresópolis
os exames de RT-PCR
(Covid-19). Para detec- rus, a delegação já havia da apresentação. Médico
tar previamente possí- feito os testes de Swab responsável pela coorveis casos de coronaví- Nasal quatro dias antes denação médica das Se-

leções Femininas, Nemi
Sabeh, explicou como o
protocolo será aplicado
durante a convocação.
“Os principais cuidados
que nós estamos realizando aqui na Granja
Comary é o uso da máscara a todo momento.
Em alguns momentos,
por exemplo, no treinamento dentro de campo não será utilizado a
máscara. Todos também
estão realizando distanciamento seguro e, obviamente, a limpeza das
mãos e o uso de álcool
gel. Com a nossa experi-

ência na Seleção Sub-17,
nós ficamos seguros com
a eficácia desse protocolo”, explica Nemi Sabeh.
Este período de treinamentos substitui a
Data FIFA de setembro,
reservada para jogos
preparatórios, e cancelada em agosto, pela
FIFA. A CBF, com o intuito de seguir a preparação da Seleção Feminina para a Olimpíada,
e em concordância com
os clubes, irá paralisar o
calendário do Campeonato Brasileiro Feminino A-1.

