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Alunos de Queimados 
ganham nota 10 do Ideb 

Governo exonera Fernandes da Educação 

Ele trocou tiros com PMs do batalhão de 
Mesquita (20º BPM) quando fazia arrastão 
com comparsas perto de boca de fumo em 
Nova Iguaçu. Policiais foram alertados por 
moradores e deram o flagra. 

7

Turnowsk troca 
delegado do 

caso Marielle
7

Escaparam da 
morte na Baixada 

Motoristas escapam ilesos quando um caminhão desgovernado causou 
acidente grave no bairro Vila Rosali, em São João de Meriti. De acordo 
com informações de testemunhas, o veículo perdeu o freio quando descia o 
Morro do Carrapato e bateu em três carros. 

3
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Bandido 
perde a mão 

7

Pórtico de Belford 
Roxo fica verde 

em homenagem à 
educação física 

A Secretaria de Esporte e Lazer do mu-
nicípio está homenageando os profissionais 
da área com uma iluminação especial, du-
rante todo o mês de setembro na estrutura 
que fica na entrada da cidade.
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Enfermeiro é baleado na 
cabeça durante assalto
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
O abraço especial desta Resenha 

nesta quinta-feira (17) vai para o ra-
dialista e produtor musical JC Erre, de Belford Roxo. 
Fundador e diretor-presidente da rádio web Música Tá 
Na Pista (MTNP), JC anda mais feliz do que pinto no 
lixo com o sucesso da emissora, um dos espaços de 
revelação e divulgação de novos talentos. Parabéns, JC 
Erre! Aquele Abraço, Fera!!! 

Resenha Cultural
Hora

À medida que o tempo 
passa e a vida anda, al-
guns sinais de retorno das 
acontecências culturais vão 
aparecendo. O quase pós-
-pandemia, já anima algu-
mas figuras promotoras de 
eventos na Baixada, em-
bora haja ainda o receio da 
abertura total, o presencial 
lotado e os espaços funcio-
nando como se nada tivesse 
acontecido durante a praga 
do vírus chinês. “Estamos 
pensando em realizar um 
dos nossos eventos em no-
vembro ou dezembro. É um 
período que nós do Sarau 
Um Dedo de Prosa e Uma 
Pitada de Poesia acredita-
mos haver mais segurança 
para tal”, disse a poetisa e 
uma das coordenadoras do 
evento, Maria Luiza Spata-
ro, a este espaço. 

Enquanto a abertura total 
não vem, a galera se realiza 
nas centenas de lives sema-
nais que rolam nas redes 
sociais. (Jota Carvalho)

Volta dos 
eventos

As mal-amadas e larga-
das de lado pelos maridos 
FDPs do Pombal Chifre 
de Ouro, que fica na cida-
de mais famosa da Baixa-
da, estão se mobilizando e 
querendo fazer valer o di-
reito de dar o troco nas sa-
fadezas dos caras. “Já que 

eles podem trepar com 
outras, nós também temos 
esse direito. Não é jus-
to ficarmos com água na 
boca nesta pandemia que 
nunca acaba”, disse uma 
das líderes do movimento 
ao nosso agente farejador 
Cão Misterioso.

Trepada trocada não dói

o SoMBRa
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

O agente da coluna apu-
rou junto às mulheres, que 
pode haver reunião entre 
elas nos próximos dias e 
a estratégia já batizada por 
‘Troco no Chifre’ ser de-
batida e colocada em prá-
tica. “Não podemos ficar 

chupando dedo, quando 
podemos chupar outra coi-
sa que nos é negada pelos 
maridões”, afirma outra 
cabeça da mobilização, o 
que deixou nosso cachor-
ro surpreso e com os olhos 
arregalados.

o que querem as enfurecidas?

Ex
pE

D
iE

n
TE

“Pelo anunciado, esse 
levante da mulherada es-
quecida no berço, pode 
dar até TV na parada. Será 
um estrondo de audiên-
cia. Disso não tenho dú-
vidas”, analisa Cão Mis-
terioso. Sobre a reação 
dos alvos da ira, o agente 
conta que tentou contato 
com alguns deles, mas 
os caras preferiram não 
comentar sobre o posi-

cionamento das esposas 
raivosas. “Os malandros 
estão num cagaço só. 
Preferem se calar. Resta 
saber a cara e a reação 
das amantes deles. Sa-
bem de tudo? Continu-
arão a sacanagem? Vão 
encarar as manifestantes 
rivais? Isso, vamos apu-
rar e trazer para s leitores 
do SOMBRA”, promete 
o agente farejador.

Revolta da mulherada promete muito

Música Urbana Preta

Em todo e qualquer 
contexto, beco e vie-
la, a arte não para, 

não cala e segue em conexão 
com os desafios da vida. É 
um organismo que pulsa re-
sistência, capaz de encantar 
com seu lirismo e esmurrar 
com um sopro de realidade. 
Essa marca percorre a obra 
de um dos artistas mais ta-
lentosos da nova geração da 
MPB, Muato, que acaba de 

lançar o projeto “AfroLove 
Songs ou A Canção Urba-
na de Amor Político”. Com 
uma linguagem própria que 
dialoga com o universo do 
Hip hop e da música bra-
sileira, ele apresenta sua 
música urbana através de 
canções de amor dentro do 
contexto social vivido pelas 
pessoas pretas, numa série 
com três singles e clipes que 
serão divulgados até dezem-
bro.  

“Disputa” é a música 
de abertura dessa série de 

“AfroLove Songs”. É uma 
resultante do amor pós-
-tragédias que se tornaram 
cotidianas. A conexão com 
o público se dá por meio da 
poesia urbana carregada de 
elementos da contempora-
neidade e da sonoridade que 
mescla desenhos melódicos 
da canção brasileira e do 
R&B com a mensagem di-
reta e sagaz da linguagem 
do Rap em um mesmo uni-
verso criativo. “Como os as-
pectos sociais atravessam os 
relacionamentos? ‘Disputa’ 

é o dia a dia interferindo de 
uma forma violenta na ca-
pacidade de amar. O joelho 
no pescoço, o pescoço no 
asfalto. Como não transpor-
tar todas essas dores para o 
coração, para a pele, para a 
cama?”, indaga Muato, que 
é cantor, ator, diretor e pro-
dutor musical.

“Disputa” já está disponí-
vel em todas as plataformas 
digitais. Para conferir o seu 
clipe e acompanhar a série, 
acesse www.youtube.com/
andremuato    

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Marcus Monteiro (D), na foto com o subsecretário 
Augusto Vargas (E) e o vereador Felipinho Ravis

MUaTo lança série 
de singles e clipes 

“A música “Filhos da Baixada” homena-
geia artistas de Belford Roxo como ‘Seu Jor-
ge’, Dida Nascimento, as bandas Maria Preta, 
Nocaute, Negril, Cidade Negra, KMD5, sem 
esquecer Zeca Pagodinho, de Xerém, Duque de 
Caxias. A Baixada Fluminense é isso! Celeiro de 
talentos para o mundo!”, vibra o MC (foto) ao 
falar de seu carro-chefe musical que já ganhou 
milhares de visualizações nas redes sociais. A 
produção do vídeo campeão de audiência é de 

“Yut”, da produtora Tarja Preta Filmes 
do Paraná. “Esse clipe foi gravado 

com equipamentos vindos do 
Sul, direto para Belford Roxo”, 

acrescenta LC do Cantão, 
compositor do hit ‘No Pas-
sinho do Neymar’, em 
2012. “A Baixada vive, 
canta e encanta com 

seus ritmos nascidos 
nas periferias. Tem 

que respeitar e lou-
var!”, diz ainda o 
artista, na conver-

sa com esta Resenha Cultural & Cia. 
>> Quem é LC? Luís Carlos Ferreira Tomaz, 

43 anos, é o músico e compositor conhecido pelo 
nome artístico “LC do Cantão”, nascido e criado 
em Belford Roxo. Há 20 anos utiliza o rap como 
meio de levar cultura à juventude da região. “Os 
adolescentes e jovens, sempre anseiam por no-
vidades, mas, quase sempre se deparam com a 
falta de incentivo artístico”, analisa.

Ele é o idealizador da Batalha de Rap de 
Belford Roxo, que em sua primeira edição ar-
rebentou na Praça de Heliópolis, um dos locais 
da cidade com boa presença de jovens. Após o 
sucesso da ‘Batalha’ houve interesse da  -Secre-
taria de Cultura da cidade em realizar mais uma 
edição, agora na Casa de Cultura - Av. Bob Ken-
nedy, bairro Nova Piam. ”Atualmente o que im-
pera na vida dos jovens da periferia é a falta de 
perspectiva no futuro”, conclui LC do Cantão. 
Quando jovem, ele não via com bons olhos o 
seu próprio futuro. “O rap entrou em minha vida 
como um bálsamo e me ajudou a crescer como 
pessoa. Me livrou da violência e das drogas”, fi-
naliza emocionado a cantor.

MC lC Do CaNTÃo
o Rap como voz e olhos da periferia

“Disputa” é o primeiro do projeto “AfroLove Songs ou A Canção Urbana de Amor Política”   
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A unidade em Bel-
ford Roxo dcom-
pleou um mês de 

funcionamento no último 
dia 10 um mês de fun-
cionamento celebrando a 
marcação de mais de seis 
mil exames desde o iní-
cio das suas atividades. A 
unidade da Secretaria de 
Saúde de Belford Roxo 
atende a população em 
diversas especialidades, 
entre elas, exames la-
boratoriais, raios-x, ma-
mografia, densitometria 
óssea, ecocardiograma, 
eletroencefalograma, 
eletrocardiograma e ul-
trassonografia.  O Com-
plexo realiza a marcação 

de exames e cirurgias, 
através do cadastro do 
Sistema de Central de 
Regulação (SISREG), 
de segunda a sexta-fei-
ra. Ao lado do Comple-
xo Regulador funciona 
o Centro Avançado de 
Imagem, cuja adminis-
tração é feita pelo Cen-
tro Médico San Martins, 
atendendo os pacientes 
através de um convênio 
feito entre a Prefeitura e 
o Sistema Único de Saú-
de (SUS).

Agilidade e 
comodidade 

O Complexo Regula-
dor do Lote XV atende 
moradores de diversos 
bairros como: Parque dos 
Ferreiras, Vasco, Wona, 
Vale do Ipê, Jardim do 

Ipê, Roseiral, Maringá, 
Parque Esperança, São 
Vicente, Vila Rica, entre 

outros. Moradora do bair-
ro Vale das Mangueiras, a 
dona de casa Maria Apa-

recida Trindade, de 47 
anos, ressaltou a impor-
tância do novo complexo 

em razão da agilidade e 
comodidade para os bel-
forroxenses da área.

saúde de excelência 

Complexo Regulador do lote XV 
marca mais de seis mil exames 

o Complexo Regulador do lote XV, no bairro Parque dos 
Ferreiras, em Belford Roxo, completou no último dia 10 

O secretário munici-
pal de Saúde, Christian 
Vieira, destacou a im-
portância do Complexo 
Regulador do Lote XV 
como forma de descen-
tralizar o atendimento 
para as pessoas que pro-
curam marcar exames, 
por exemplo. “Do Lote 
XV ao centro de Bel-
ford Roxo é uma distân-
cia muito grande. Isso 
dificultava a vida de 
muita gente que mora 
nos bairros da região. O 
Complexo do Lote XV 
vai atender à demanda e 

desafogar o Complexo 
Regulador do centro”, 
avaliou Christian Viei-
ra.

“Isso aqui é impor-
tante. Perto de casa. An-
tes tínhamos que ir para 
o Centro de Belford 
Roxo, Caxias ou Nova 
Iguaçu, para marcar os 
exames. Estou marcan-
do meu eletrocardiogra-
ma, e já tinha feito ou-
tros dois exames, com 
marcações aqui”, afir-
mou Maria Aparecida.

Para fazer a marca-
ção dos exames, o pa-

ciente deve se dirigir ao 
Complexo Regulador do 
Lote XV com o pedido 
do médico, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
17h. A unidade fica na 
Avenida José Ferreira, 
77, bairro Parque dos 
Ferreiras.

“A importância do 
Complexo Regulador 
do Lote XV reafirma o 
trabalho de excelência 
realizado em nosso mu-
nicípio pela Secretaria 
Municipal de Saúde. A 
recepetividade da po-
pulação local é exce-

lente. Conseguimos 
desafogar a unidade do 
Centro, criando assim 
menos desgaste em des-
locamento para os mu-
nícipes dessa região”, 
ressaltou o diretor da 
unidade Luciano Ri-
beiro. Aconteceu ainda 
uma celebração, com 
um bolo festivo, refe-
rente ao primeiro mês, 
compartilhado pelos 
profissionais que atuam 
na unidade, pacientes e 
seus familiares que bus-
caram atendimento no 
complexo.  

SECRETáRio DESTaCa iMPoRTâNCia Do CoMPlEXo

Em apenas um mês de funcionamento, o Complexo Regulador do Lote XV já marcou mais de seis mil exames. Maria Aparecida ia a outros municípios para marcar exames: fim da andança terminou

FoToS: RaFaEl BaRRETo/PM
BR

Pórtico de Belford Roxo fica verde 
pelos profissionais de educação física

A Secretaria de Esporte e 
Lazer de Belford Roxo está 
homenageando os profissio-
nais de Educação Física com 
uma iluminação especial, na 
cor verde, durante todo o 
mês de setembro no pórti-

co de entrada da cidade. No 
último dia 1º de setembro, 
foi comemorado em todo o 
país o Dia do Profissional de 
Educação Física, uma data 
voltada para a valorização 
e entendimento das várias 

modalidades que englobam 
essa profissão. Essa cele-
bração ocorre nessa data por 
coincidir com a instituição 
da Lei Federal nº 9696, em 
1 de setembro de 1998, que 
regulamentou a Profissão de 

Educação Física. O lança-
mento da iluminação contou 
com a presença de profissio-
nais da Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer e do 
Conselho Federal de Educa-
ção Física (CREF-RJ). O pórtico ganhou a cor verde em homenagem aos 

profissionais de educação física

RaFaEl BaRRETo/PMBR

Governo exonera Pedro Fernandes e muda comando 
O governador em exer-

cício, Cládio Castro, exo-
nerou o secretário Esta-
dual de Educação, Pedro 
Fernandes. A decisão foi 
publicada na edição de 
ontem do Diário Oficial. 
O governo também pro-
moveu outras mudanças 
em duas secretarias. Pela 
manhã, foi publicado no 
D.O. o afastamento dele 
por 15 dias, devido à Co-
vid-19, doença que im-
pediu que fosse também 
para a cadeia, ficando em 
prisão domiciliar. À tarde, 
foi publicado um decreto 
com a exoneração. 

A pasta de Ciência e 
Tecnologia será coman-
dada pela professora uni-
versitária Maria Isabel 

de Castro de Souza e o 
engenheiro Uruan Cintra 
de Andrade assume a Se-
cretaria de Cidades. Além 
disso, ele responderá inte-
rinamente pela Secretaria 
de Trabalho e Renda.

Maria Isabel de Castro 
de Souza é doutora em 
Odontologia pela Uni-
versidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Foi 
Subsecretária de Ciência 
e Tecnologia e presidente 
da Faperj. Tem experiên-
cia em Odontopediatria, 
Saúde Coletiva e telessaú-
de.

Uruan Cintra de Andra-
de é engenheiro formado 
pela Universidade Gama 
Filho. Ele tem experiên-
cia nas áreas de Gestão, 

Comercial, Operacional e 
de Equipamentos da ex-
tinta Telerj. Também foi 
gestor de Projetos Estra-
tégicos de Infraestrutura 
no Detran-RJ. Assumiu a 
presidência do Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem do Estado do Rio 
de Janeiro (DER-RJ) em 

janeiro de 2019.

Mudanças 
administrativas

Para reduzir gastos, Al-
gumas secretarias serão 
absorvidas por outras pas-
tas. As secretarias de Viti-
mados e Extraordinária da 
Covid, o RioPrevidência e 

o Instituto Rio Metrópole 
perderão status e passa-
rão a compor estrutura de 
outras secretarias. A ideia 
é promover uma redução 
prevista de 40% dos car-
gos comissionados.

De acordo com o novo 
planejamento, a antiga 
Secretaria de Vitimados 
passa a fazer parte da es-
trutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos. O 
Rio Previdência ficará su-
bordinado à Secretaria de 
Fazenda. A Secretaria de 
Saúde recebe a antiga Se-
cretaria Extraordinária da 
Covid. Já o Instituto Rio 
Metrópoles será incluído 
na estrutura da Secretaria 
das Cidades. Na última 

segiunda-feira, Cláudio 
Castro já tinha mudado o 
comando da Polícia Ci-
vil e de outras três secre-
tarias. O delegado Allan 
Turnowski é o novo secre-
tário estadual da corpora-
ção. O procurador Bruno 
Dubeux substitui Reinal-
do Silveira no comando 
da Procuradoria-Geral do 
RJ. Francisco Ricardo So-
ares assume o comando 
da Controladoria-Geral do 
Estado, antes a cargo de 
Hormindo Bicudo Neto. 
O delegado federal Mar-
celo Bertolucci assume 
o Gabinete de Segurança 
Institucional, até então 
chefiado pelo contra-almi-
rante José Luiz Corrêa. 

Fonte: G1

Decreto do governador enxercício Cláudio 
Castro que exonerou Pedro Fernandes 

REPRoDUçÃo 
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as restrições da descrição 
de imagens dos app 

Um levantamento ela-
borado pelo Movimento 
Web para Todos e pela 
empresa BigDataCorp 
revelou que menos de 
14% das imagens dos 
aplicativos disponíveis 
para sistema Android 
contam com um recurso 
de acessibilidade funda-
mental para pessoas com 
deficiência visual: a des-
crição de imagens.

O estudo foi feito com 
o apoio técnico da equipe 
brasileira do World Wide 
Web Consortium (W3C) 
e do Centro de Estudos 
sobre Tecnologias Web 
(Ceweb.br), do Núcleo 
de Informação e Coorde-
nação do Ponto BR (NIC.
br). 

Somente 37% dos 
campos editáveis estão 
claramente identificados 
e menos de 11% dos bo-
tões de comando são in-
dicados adequadamente. 
Os botões ajudam o usu-
ário a perceber melhor o 
que a interface de cada 

aplicativo contém, apri-
morando, assim, a usabi-
lidade.

Os resultados foram 
obtidos após análise de 
mais de 2 mil aplicati-
vos baixados por meio 
da loja da Google Play 
(para celulares com siste-
ma Android) e que ultra-
passaram 10 milhões de 
downloads. A pesquisa 
mostra que menos de 1% 
dos aplicativos descreve 
todos os elementos pes-
quisados e todas as ima-
gens que aparecem na 
tela. A pesquisa mostra 
ainda que apenas 4% dos 
aplicativos especificam 
todos os botões que apa-
recem na tela. Ao todo, 
63% dos aplicativos 
têm menos de 10% dos 
campos editáveis com 
sinalização, 55% ofere-
cem menos de 10% das 
imagens com descrição 
e 74% possuem menos 
de 10% dos botões ro-
tulados. Fonte: Agência 
Brasil 

O shih-tzu Fubá, levado por bandidos durante um assalto em 
São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi encontrado pe-
los donos e já está em casa. O animal foi achado na noite de terça-

-feira próximo ao Piscinão do município. 

Pelo menos cinco Organizações Sociais contratadas pelo estado para 
gerir unidades e serviços de saúde alimentaram a “caixinha da propi-
na” do governo de Wilson Witzel (PSC). É o que apontam as investiga-

ções do Ministério Público Federal (MPF).

O Patriota rejeitou a 
candidatura do ex-médico 
Denis César Barros Furta-
do, conhecido como Dou-
tor Bumbum, a vereador 
na Câmara do Rio. Ele 
não foi incluído pelo par-
tido em sua nominata, a 
lista oficial com todos os 
candidatos de cada sigla. 

Doutor Bumbum, que 
teve o registro profissio-
nal cassado pelo Conse-
lho Federal de Medicina 
(CFM) e responde em 
liberdade pela morte de 
uma paciente durante 
uma bioplastia feita em 
seu apartamento, é filia-
do ao partido desde 3 de 
abril de 2020.

BUMBUM, NÃo i

CaSSaDo ii

A inscrição no Pa-
triota foi aprovada pelo 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) dois dias de-
pois. Nos últimos qua-
tro meses, ele divulgou 
a pré-candidatura pelas 
redes sociais, inclusi-
ve usando a logomarca 
do partido. Entretanto, 
caiu em frustração. 

Os contribuintes que estejam irre-
gulares junto ao Cadastro Fiscal do 
RJ ou em débito com a Fazenda não 
vão receber incentivos fiscais e so-
ciais. É o que determina o projeto de 
lei 2.949/20, que a Assembleia Legis-
lativa (Alerj) aprovou ontem.

aPRoVaçÃo iii

NoME SUjo 

EDiToRial

Em julho de 2018, ‘Bumbum’ foi 
preso pela morte da bancária Lilian 
Calixto, após um procedimento esté-
tico. Seis meses depois, a prisão foi 
substituída por medidas cautelares, 
como a proibição de sair do Rio sem 
autorização judicial.

PRiSÃo iV

oCTaCílio BaRBoSa/alERj 

Em breve, as opera-
doras de telefonia mó-
vel serão obrigadas a 
informar aos consumi-
dores, em tempo real, 
sempre que houver a 
redução da velocida-

de de conexão à inter-
net móvel ou fixa e até 
mesmo a interrupção 
no serviço. A deter-
minação é do projeto 
de lei 3.041/20, que a  
Alerj aprovou em dis-

cussão única, ontem. 
O projeto será encami-
nhado ao governador 
em exercício, Cláudio 
Castro, que terá até 15 
dias úteis para sancio-
ná-lo ou vetá-lo.

Menos velocidade informada 
em tempo real 

edUcação 

Escola de Queimados 
tem destaque no ideb 

E. M. Escola Municipal Ubirajara Ferreira tem o melhor desempenho entre todas as unidades municipais da Baixada 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A Escola Municipal 
Ubirajara Ferreira, no 
bairro Inconfidência, em 
Queimados, foi a me-
lhor unidade educacional 
municipal avaliada pelo 
Ideb (Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica) em toda a Bai-
xada Fluminense. O ín-
dice, que avalia o desen-
volvimento da educação 
básica brasileira, foi di-
vulgado nesta terça-feira 
(15) e colocou a escola 
- que conta com cerca de 
250 alunos - no topo do 
ranking da região. No ge-
ral, o município alcançou 
pela segunda vez conse-
cutiva a melhor avaliação 
de sua história (4,85) e 
ficou entre os três melho-
res da Baixada Fluminen-
se.

Outros destaques em 
relação ao desempenho 
da escola foram obser-
vados na avaliação dos 
anos iniciais, também 
em matemática (251,97) 
e Português (235,73). 
A E.M. Pastor Arsênio 
(Coimbra) foi a segun-
da melhor da região em 
língua portuguesa. Vale 
ressaltar ainda o desem-
penho das unidades Luiz 

de Camões (localizada 
em bairro homônimo) e 
Gilvanei Fonseca (São 
Jorge), que figuram entre 
as melhores do estado em 
índice de aprovação com 
nota máxima (1,0).

 É o principal 
indicador 

O Ideb é o principal 
indicador de qualidade 
da educação básica. O 
índice é calculado a par-
tir dos dados sobre apro-
vação obtidos no Censo 
Escolar, e das médias de 
desempenho nas avalia-
ções do Inep, o Sistema 
de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb), para 
as unidades da federação 
e para o país, e a Prova 
Brasil, para os muni-
cípios. A média final é 
dada através da soma das 
notas do 5° e 9° ano, di-
vididas por dois. O Mec 
(Ministério da Educação) 
estabeleceu meta para 
cada rede e escola, a ser 
cumprida a cada ano até 
2021.

O prefeito Carlos Vi-
lela comentou o resulta-
do do exame e destacou 
o trabalho em equipe da 
gestão educacional da 
cidade. “É um orgulho 
imenso ver Queimados fi-
gurando entre os primei-

ros mais uma vez nessa 
área que é nossa priorida-
de. Para melhorar nosso 
índice, intensificamos os 
simulados nas escolas e 
o corpo pedagógico da 
secretaria de Educação 
desenvolveu atividades 
para que as crianças esti-
vessem preparadas para o 
exame. Com muito esfor-
ço de todos, dos docentes 
aos alunos, conseguimos 
consolidar uma melhora 
significativa. Ainda não 
chegamos onde quere-
mos e nossas crianças 
merecem, mas a luta é 
diária para alcançarmos o 
melhor ensino possível.”, 
destacou o gestor. 

ThiaGo loUREiRo/DiVUlGaçÃo 

 Queimados alcança 
melhor média de sua 
história e permanece 

entre as três primeiras 
da região 

Para a secretária mu-
nicipal de Educação, 
Dilcelina Vasconcelos, 
o trabalho desenvol-
vido pela pasta teve 
como premissa focar 
em todas as etapas do 
processo ensino-apren-
dizagem. “Iniciamos 
o  planejamento das 
ações a partir de um 
diagnóstico da rede, 

que nos apontou quais 
eram os aspectos onde 
deveríamos intervir  a 
fim de alcançar os ob-
jetivos propostos, que 
têm como foco a apren-
dizagem significativa 
de nossos alunos. Isso 
envolveu ações como 
a formação continua-
da de nossos docentes, 
encontros formativos 

com diretores e equi-
pes pedagógicas, en-
volvimento dos pais e 
aulas com metodolo-
gias ativas. O resultado 
alcançado é fruto de 
um trabalho coletivo 
que comprova nosso 
compromisso com a 
educação de qualida-
de”, concluiu a educa-
dora.

 FoCo EM ToDaS aS ETaPaS Do PRoCESSo 
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QUase no Ponto

Domènec tem remanescentes 
do “Flamengo ideal”

Marcos Júnior e Catatau falam
sobre bom momento no Vasco

A vitória sobre o Bota-
fogo, no último domingo 
(13), pelo Campeonato 
Brasileiro, teve dois des-
taques que se conhecem 
há bastante tempo. Ygor 
Catatau e Marcos Júnior 
se enfrentam desde que 
vestiam as camisas de 
dois tradicionais clubes 
do Rio de Janeiro: Madu-
reira e Bangu. Com uma 
trajetória parecida no 
futebol, a dupla vem se 
entendendo bem dentro e 
fora de campo.

“Conheço o Marcos Jú-
nior desde a base. Joguei 
muito contra ele no sub-
20, depois juntos e sem-
pre foi um parceirão meu 
dentro e fora do futebol. 
Cheguei aqui no Vasco, 
já tinha amizade com ele 
e com o Ricardo Graça. 
Fazer meu primeiro gol 
com a camisa do Vasco 
com um passe de um ami-
gão, um irmão, não pode-
ria ser diferente. Dei um 
abraço nele muito forte, 
comemoramos juntos, 

agradeci e desejei todo 
o sucesso na vida dele”, 
disse Catatau, antes do 
parceiro que tem mais 
tempo de Vasco.

“Fiquei feliz por dois. 
Já o conheço desde a 
base, pois somos da mes-
ma idade, jogávamos 
bastante contra e também 
através de amigos em co-
mum. Fico feliz demais 
por ele. Só eu, o Catatau 
e o Marcelo Alves sabe-
mos o quanto é difícil vir 
de um time pequeno e 

jogar numa grande equi-
pe como o Vasco. E mais 
difícil ainda é se firmar. 
Torço não só para que eu, 
mas ele, o Marcelo e to-
dos os outros jogadores 
consigam fazer bons jo-
gos para ajudar o Vasco 
nesse ano”, afirmou Mar-
cos.

Peça importante no 
Brasileirão do ano passa-
do, Marcos Jr ainda não 
tinha conseguido repe-
tir as boas atuações em 
2020. Uma conversa com 
o técnico Ramon Mene-
zes foi fundamental para 
o grande desempenho no 
clássico e a recuperação 
do bom futebol. “Tive-
mos alguns desfalques e 
isso abre espaço para que 
outros jogadores tenham 
oportunidades. É o que 
o Ramon sempre fala. É 
se dedicar, trabalhar o dia 
a dia, todos vão jogar. É 
uma temporada com mui-
tos jogos em um espaço 

curto de tempo. Tem que 
estar todo mundo prepara-
do para quando acontecer 
esse tipo de coisa, lesões 
ou até mesmo Covid-19, 
quem entrar estar prepa-
rado para desempenhar 
um bom futebol. Resgatei 
esse bom momento nos 
treinamentos. Antes do 
jogo eu conversei com 
o Ramon, ele depositou 
muita confiança em mim, 
fiz o que ele me pediu, o 
que ele esperava de mim 
e consegui fazer um bom 
jogo, como vinha fazen-
do ano passado”, disse o 
meio-campo.

Se para Marcos Júnior 
a atuação significou o 
início de uma volta por 
cima, para Ygor Catatau 
o desempenho diante do 
Botafogo é apenas um 
dos seus primeiros passos 
para buscar o sucesso e a 
afirmação com a camisa 
do Vasco, que não escon-
deu a felicidade por ba-

lançar as redes. 
“A sensação é indes-

critível. Como disse após 
o jogo, eu só lembrava 
do meu passado de so-
frimento e vencer em 
cima disso é muito bom, 
gratificante. Agradeço a 
Deus pela oportunidade 
de realizar esse sonho. 
Assim que eu saí do es-
tádio e tive um encontro 
com a minha esposa, ela 
que sabe da minha luta, 
é muito legal para ela 
também, que sempre me 
incentivou, mas para os 
meus pais também. Meu 
pai chegou a dormir. Ele 
chegou do trabalho can-
sado e só viu o primeiro 
tempo. Aí pegou no sono 
no segundo e acordou 
com muita gente ligando 
pra ele. Eu esperando a li-
gação do meu pai e nada. 
Ele ligou felizão, me de-
sejou os parabéns e foi 
pra rua, já era mais de 1h 
(risos), pra festejar”.

Dupla posou para foto após o treino de quarta em São Januário 

RaFaEl RiBEiRo/VaSCo

Adriana define volta à Seleção Feminina: “representa muito”

Comandante não contará com Diego Alves, recém-curado de covid-19 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Treinador
 terá esses

 jogadores à 
disposição na 
Libertadores

O Flamengo rees-
treia na Liber-
tadores nesta 

quinta (17), contra o 
Independiente del Val-
le, às 21h, em partida 
válida pela terceira ro-
dada da fase de grupos. 
O Rubro-Negro volta a 
defender o título após 
seis meses longe desta 
competição por con-
ta da paralisação em 
virtude da pandemia 

da Covid-19. A última 
partida foi a vitória por 
3 a 0 contra o Barcelo-
na SC, em março, no 
Maracanã. De lá para 
cá, algumas mudanças. 
Porém, em relação aos 
últimos jogos do Brasi-
leirão, o Fla tem todos 
os remanescentes do 
‘elenco ideal’ à dispo-
sição.

Recentemente, o Fla-
mengo sofreu com al-
guns desfalques. A úl-
tima vez que o técnico 
teve à disposição todo 

o elenco foi na partida 
contra o Santos, pela 
sexta rodada do Cam-
peonato Brasileiro. 
Nesta partida, Diego 
Alves saiu lesiona-
do no fim do segundo 
tempo e César assumiu 
a vaga. Após esta data, 
outros atletas também 
frequentaram o depar-
tamento médico rubro-
-negro: Bruno Henri-
que, Gerson e Gabigol. 
Com isso, o comandan-
te do Mais Querido não 
sabe o que é ter todo 

mundo liberado para 
jogar há quatro jogos.

Com exceção de Die-
go Alves, que ainda está 
lesionado, Domènec 
Torrent volta a ter todo 
o elenco à disposição 
para disputar a Liberta-
dores. Com isso, o Fla 
pode ir com força má-
xima nesta quinta. Os 
remanescentes daquela 
escalação considerada 
como o ‘Flamengo ide-
al’ e que devem atuar 
juntos novamente são: 
Rodrigo Caio, Fili-

pe Luís, Willian Arão, 
Gerson, Everton Ribei-
ro, Arrascaeta, Bruno 
Henrique e Gabigol.

Por sua vez, vale 
destacar que as prin-
cipais mudanças des-
de a última partida 
pela Libertadores 
foram: o técnico e a 
lateral direita. Jorge 
Jesus ainda era o trei-
nador do Flamengo 
na partida contra o 
Barcelona SC e Rafi-
nha ainda fazia parte 
do elenco. O técnico 

português foi para o 
Benfica e o camisa 13 
se despediu do fute-
bol brasileiro rumo à 
Grécia. O Rubro-Ne-
gro precisou se refor-
çar trazendo Domè-
nec para o comando 
e, logo depois, Mau-
ricio Isla para assu-
mir a titularidade na 
lateral direita. A titulo 
de curiosidade, ape-
sar de sul-americano, o 
jogador chileno nunca 
disputou a Maior Com-
petição da América.

O retorno de Adriana 
para a Seleção Brasileira 
Feminina tem um gos-
to de recomeço. Após 
ser cortada da Copa do 
Mundo da França 2019, 
um dia após o anúncio 
devido a uma lesão no jo-
elho. Foram 17 meses se 
recuperando e trabalhan-
do até voltar à Granja 
Comary. Na quarta-feira 
(16), a meio-campista 
concedeu entrevista co-
letiva e falou sobre a 

primeira oportunidade 
com a técnica Pia Sun-
dhage durante o período 
de treinamentos, que vai 
até 22 de setembro.

“Trabalhei muito no 
tempo que fiquei fora 
para poder voltar, e aca-
bei retornando pela boa 
fase no Corinthians. 
Tive o apoio do time, 
das atletas e da comissão 
para conseguir chegar 
aqui novamente. Ago-
ra penso em chegar nas 

Olimpíadas. Representa 
muito voltar, é um reco-
meço para mim. Venho 
de um bom momento lá 
no Corinthians, estou 
confiante e preparada 
para quando tiver uma 
oportunidade”, come-
morou.

Acompanhando de 
perto as partidas dos 
times brasileiros, Pia 
optou por contar com 
Adriana para essa etapa 
de observações e ativi-

dades na Granja, o que 
foi visto de forma po-
sitiva pela atleta. Após 
se lesionar em maio de 
2019, ela voltou a cam-
po no dia 9 de feverei-
ro para o clássico entre 
Palmeiras x Corinthians, 
pela estreia do Brasilei-
rão Feminino.

“Estou feliz de estar 
aqui e confiante para 
passar meu trabalho para 
ela e para a comissão. 
Tenho treinado bastan-

te e procuro me doar ao 
máximo durante os trei-
nos, buscando um bom 
desempenho em qual-
quer posição. A Pia gos-
ta bastante de colocar a 

gente em posições dife-
rentes para que a gente 
possa fazer isso quando 
ela precisar. Estou sem-
pre à disposição para o 
que ela precisar”, disse.

THAIS MAGALHãES/CBF

Meio-campista sofreu 
lesão no ano passado e 
foi desconvocada para 
a Copa do Mundo da 
França 2019
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na Presidência do stF

Toffoli arquiva inquéritos 
ligados à delação de Cabral

Decisão foi tomada um dia antes de encerrar mandato no Supremo

O ministro Dias To-
ffoli, do Supremo 
Tribunal Federal 

(STF), decidiu arquivar 
todos os inquéritos aber-
tos na Corte que tiveram 
como base o acordo de 
delação fechado entre o 
ex-governador do Rio de 
Janeiro Sergio Cabral e a 
Polícia Federal (PF).

A decisão foi tomada 
em 10 de setembro, um 
dia antes de Toffoli en-
cerrar seu mandato como 
presidente do Supremo. 
Ele seguiu parecer do 
procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, 

que não viu na delação 
de Cabral elementos su-
ficientes para justificar as 
investigações.

Em fevereiro, Aras pe-
diu que fosse revogada a 
homologação da delação 
de Cabral. O procedimen-
to, que dá validade jurídi-
ca aos depoimentos, fora 
realizado pelo ministro 
Edson Fachin, relator da 
Lava Jato no Supremo.

Após homologar a de-
lação, Fachin havia en-
viado casos sem relação 
com a Lava Jato para se-
rem redistribuídos pela 
presidência do Supremo. 
Antes da redistribuição, 
entretanto, Toffoli pediu 
manifestação da PGR, 

que opinou pelo arquiva-
mento.

Toffoli se embasou no 
regimento interno, que dá 
poderes ao presidente do 
Supremo para arquivar 
processos antes da distri-
buição, em caso de pedido 
ou recurso “manifestamen-
te inadmissível, improce-
dente ou contrário à juris-
prudência dominante”.

Os casos relacionados 
à delação de Cabral tra-
mitam em sigilo. Infor-
mações divulgadas pela 
imprensa dão conta de 
que o ex-governador, em 
seus depoimentos, impli-
cou ministros de tribunais 
superiores e de contas em 
desvios no Rio de Janeiro.

Mesmo com os arqui-
vamentos, continuam a 
tramitar sob relatoria de 

Fachin outras frentes de 
investigação envolvendo 
Cabral e a Lava Jato que 

não tiveram como ponto 
de partida a delação do 
ex-governador.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

aBR

12 inquéritos contra o ex-governador foram arquivados

Consumidor poderá 
desistir de compra e 
ter o valor restituído
Estabelecimentos co-

merciais de vestuário de-
verão devolver o valor 
pago pelo consumidor em 
caso de compras realizadas 
presencialmente durante a 
calamidade decorrente da 
pandemia Covid-19. É o 
que estabelece o projeto 
de lei 2910/2020, do de-
putado Marcus Vinícius 
(PTB), que foi analisado 
em plenário na quarta-fei-
ra (16) pela Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj). 
Como recebeu 14 emen-
das, a proposta retorna às 
comissões para novos pa-
receres.

O projeto de lei esta-
belece o direito de arre-

pendimento, permitindo 
ao consumidor desistir da 
compra do produto, no 
prazo máximo de sete dias 
a contar da data de sua 
aquisição, mediante a de-
volução imediata do valor 
pago, desde que as peças 
estejam íntegras e com 
suas etiquetas afixadas.  

Na avaliação do deputa-
do Marcus Vinícius, é co-
erente a reabertura de sho-
ppings e comércios de rua, 
de forma gradativa, e aten-
dendo às regras sanitárias 
impostas pela pandemia. 
No entanto, o consumidor 
não pode ser prejudicado 
pelas regras da flexibili-
zação, necessárias para 

evitar a disseminação do 
coronavírus.

“Os estabelecimen-
tos comerciais precisam 
cumprir diversas regras. 
Está proibido experimen-
tar, tocar e analisar rou-
pas e outras vestimentas 
pelos clientes no interior 
das lojas, impossibilitan-
do muitas vezes ao con-
sumidor a certeza de sua 
compra. Então, é questão 
de direito e justiça permi-
tir ao cliente a opção de 
comprar o produto, expe-
rimentar em sua casa e, 
em caso de desistência, a 
opção de troca dentro de 
um prazo determinado e 
o devido ressarcimento 

imediato do valor pago”, 
afirma o deputado Mar-
cus Vinícius.

O PL 2910/2020 rece-
beu parecer favorável da 
Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ), que apre-
sentou emenda para, em 
caso de descumprimento 
da lei, o estabelecimento 
comercial receber multa, 
aplicada nos termos do 

Código de Defesa do Con-
sumidor, e revertida ao 
Fundo Especial de Apoio 
a Programas de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Feprocon).

DiVUlGaçÃo

Alerj analisa proposta apresentada pelo deputado Marcus Vinícius

Jorge Miranda garantiu a honestidade através da Transparência
Em 2017, Mesquita es-

tava afundada em dívidas. 
Com mais de R$ 130 mi-
lhões, o antigo governo dei-
xou débito com servidores 
e fornecedores de serviço, 
além de prejudicar a pre-
vidência municipal. Mais 
do que corrigir o rombo, a 
gestão Miranda buscou es-
tar coerente com meu dis-
curso, criando transparên-
cia com o mesquitense. 

“Assim que assumi, ga-
ranti a implementação de 
um sistema que esclare-
cesse os gastos feitos pelo 
poder público. Pelo site, o 
mesquitense tem acesso às 
informações de 61 áreas da 
gestão, de forma rápida e 
completa. Onde é possível 
consultar questões como 
prestações das contas mu-
nicipais, conferindo ainda, 
repasses, programas, proje-

tos e ações realizadas pela 
administração”, diz o ges-
tor.

Em apenas 1 ano, esta-
beleceu-se o cadastro de 
95% das contas munici-
pais e cumprimos 19 dos 
20 itens estabelecidos pelo 
Tribunal de Contas Esta-
dual. Sendo, ainda, uma 
das únicas cidades do Es-
tado com mais de 80% de 
aproveitamento.

“Desde então, traba-
lhamos nas atualizações 
de informações e serviços 
conforme a necessidade 
do munícipe. Passamos a 
disponibilizar a lista das 
mais de 11 mil famílias 
atendidas pelo programa 
do Bolsa Família, além das 
demandas requeridas e efe-
tuadas pelo COLAB – con-
vênio de colaboração entre 
o mesquitense e o poder 

público”, acrescentou Mi-
randa. 

As ações foram reconhe-
cidas e contempladas por 
grandes órgãos públicos. 

Em 2018, por exemplo, o 
primeiro lugar do Estado 
em transparência, segundo 
o ranking da Controladoria 
Geral da União (CGU). Na 

época, 691 quesitos foram 
avaliados pela CGU e, com 
o bom desempenho, garan-
timos a Mesquita nota de 
9,15 em 10. 

“O serviço não é sim-
ples, mas é uma questão 
de manter a honestidade 
do ofício. Minha equipe se 
esforçou para manter atu-
alizada a lista de serviços, 
como diário oficial, diárias 
e passagens, leis, orçamen-
tos e despesas, também dis-
poníveis no portal”, reforça 
Jorge.  

“Nos últimos quatro 
anos, vi Mesquita passa 
de 68° lugar, no ranking 
dos municípios em trans-
parência realizado pelo 
Ministério Público do Es-
tado, para o primeiro lugar. 
A honraria veio em 2020, 
colocando nossa cidade no 
topo dos 92 municípios do 
Rio de Janeiro. Tudo para 
que pudesse cumprir com o 
que prometi durante minha 
campanha em 2016”, fina-
liza Jorge Miranda. 

o Dia

Gestor de Mesquita comemora sucesso em vários setores da administração pública
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dança das cadeiras 

Novo chefe da Civil troca 
delegado do caso Marielle 

allan Turnowski fez as novas nomeações em boletim da corporação publicado na noite da última terça-feira

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

REPRoDUçÃo 

Um traficante ficou 
gravemente ferido du-
rante uma troca de tiros 
com policiais mlitares 
no início da tarde da últi-
ma terça-feira, no bairro 
Ambaí, em Nova Iguaçu  
Felipe dos Santos Nasci-
mento, de 32 anos, teve 
a mão direita dilacerada 
e foi encaminhado para 
o Hospital Geral da ci-
dade (HGNI). Um com-
parsa dele, identificado 
como Ithor Gustavo de 
Oliveira da Silva, foi 
preso na ação. 

De acordo com infor-
mações do 20º Batalhão 
de Polícia Militar (Mes-
quita), uma guarnição 
realizava patrulhamento 
pela Estrada do Ambaí 
quando foi alertada por 
populares que um bando 
armado estava fazendo 

arrastão na via principal 
do bairro. Ao chegarem 
no trecho indicado, os 
agentes foram atacados 
por disparos. 

Na Travessa Osvaldo 
Cruz, houve uma intensa 
troca de tiros. Parte dos 
bandidos conseguiu fu-
gir, mas dois acabaram 
cercados e presos. Com a 

dupla, que seria integran-
te da facção criminosa 
Terceiro Comando Puro 
(TCP`) foram encontra-
dos 01 pistola calibre .40, 
05 munições intactas, 01 
carregador de pistola e 01 
radiotransmissor. A ocor-
rência foi registrada na 
central de flagrante da 52ª 
Dp (Nova Iguçu). 

GRiNGo (à ESQUERDa) E PaQUETá (à DiREiTa) 

Bandido é ferido ferido durante 
arrastão em Nova iguaçu

Bombeiros fazem busca por homem 
desaparecido no Rio Guandu 

O novo secretário 
de Polícia Ci-
vil, o delegado 

Allan Turnowski, pro-
moveu mudanças no 
órgão e nomeou novos 

nomes para assumir os 
cargos. As medidas fo-
ram publicadas no Bo-
letim da Polícia Civil. 
O delegado Antônio 
Ricardo Nunes, chefe 
do Departamento Geral 
de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (DHGPP), 
responsável pela inves-

tigação do assassinato 
da vereadora Marielle 
Franco e do motorista 
Anderson Gomes dei-
xou o cargo. Antônio foi 
substituído pelo delega-
do Roberto Cardoso, até 
então lotado na 27ª DP 
(Vicente de Carvalho), 
na Zona Norte do Rio. 

O delegado Giniton 
Lages, que estava lotado 
na 16ª DP (Barra da Ti-
juca), assume o departa-
mento de Polícia Civil 
na Baixada Fluminense. 
O subsecretário opera-
cional da Polícia Civil, 
Felipe Curi, assume o 
Departamento Geral de 

Polícia Especializada 
(DGPE).

A delegada Valéria 
Aragão, até então na 12ª 
DP (Copacabana) assu-
me a Subsecretaria de 
Gestão Administrativa. 
Já o delegado Antenor 
Lopes, que atuava na 
14ª DP (Leblon) agora 

assume o Departamento 
Geral de Polícia da Ca-
pital. 

Flávio Porto, da Dele-
gacia Fazendária, agora 
assume o Departamento 
de Combate à Corrup-
ção, ao Crime Organi-
zado e Lavagem de Di-
nheiro. 

Delegado Antonio Ricardo Delegada Valéria Aragão Delegado Giniton Lages Delegado Felipe Curi

Apontado pela polícia 
como um dos principais 
traficantes de drogas a 
bairros da Zona Sul do 
Rio, Bernardo Cunha, de 
32 anos, não só ostentava 
uma “vida de playboy”, 
com viagens e artigos 
de luxo. Ele gastava boa 
parte de seu faturamento 
com o crime em mora-
dias de alto nível.

Titular da Delegacia 
de Combate as Drogas, 
o delegado Gustavo Cas-
tro, disse que o traficante 
pagava R$ 20 mil pelo 
aluguel do apartamento 
em que morava, em Co-
pacabana. E faturava to-
dos os meses em torno de 
R$ 50 mil. Ele foi preso 
no dia 9 de setembro. No 
dia 11, a prisão preventi-
va foi mantida pela Justi-
ça. Ele está preso na Ca-

deia Pública Tiago Teles 
de Castro Domingues, 
em São Gonçalo.

Intertítulo - R$ 200 
mil em drogas

Entre as drogas comer-
cializadas pelo trafican-
tes, encontradas no apar-
tamento de Bernardo no 
momento da prisão, ha-

via comprimidos ecstasy, 
LSD, cocaína pura, cra-
ck, haxixe e maconha. O 
delegado informou que o 
valor da apreensão foi 
estimado em R$ 200 mil. 
A polícia busca agora 
mais pessoas envolvidas 
no esquema de Bernardo. 

GRiNGo (à ESQUERDa) E PaQUETá (à DiREiTa) 

Traficante ‘playboy’ 
ostentava vida de luxo

- Bernardo levava vida de luxo

Grave acidente deixa um 
ferido em São João de Meriti 

Um caminhão des-
governado causou um 
grave acidente no bairro 
Vila Rosali, em São João 
de Meriti, na tarde de on-
tem. De acordo com as 
informações de testemu-
nhas, o veículo perdeu 
o freio quando descia o 
Morro do Carrapato ba-
tendo em três carros. 

O acidente aconteceu 
na Rua Acácia Novaes 
Pinheiro com Avenida 
Nossa Senhora das Gra-
ças. O caminhão colidiu 
em dois carros antes de 
bater no terceiro e tom-
bar. Com a força da ba-
tida um dos automóveis 

ficou completamente 
destruído. 

Ao menos um homem 
ficou ferido no aciden-
te. Ele foi socorrido ao 
Hospital de Saracuruna, 

em Duque de Caxias, 
por agentes do Corpo de 
Bombeiros. Ainda não 
há informação do estado 
atual de saúde da vítima 
e se houve mais feridos.

Reprodução 

Enfermeiro é baleado em 
assalto a ônibus na Brasil 

O enfermeiro Luiz 
Otávio Rodrigues 
da Silva, de 27 anos, 
foi baleado na cabe-
ça durante um assal-
to a ônibus na noite 
da última terça-feira 
na Avenida Brasil, 
altura de Guadalupe, 
no Subúrbio do Rio. 
Testemunhas rela-
taram aos agentes 
do Batalhão de Po-
liciamento em Vias 
Expressas (BPVE) 
que a vítima estaria 
com fones de ouvi-
do e não teria ouvi-
do a movimentação 

dos dois criminosos. 
Ele teria se assusta-
do com a aborda-
gem. Um dos bandi-
dos atirou e acertou 
Luiz na cabeça.

A vítima foi socor-
rida por uma equipe 
do Corpo de Bom-
beiros e levada para 
o Hospital estadual 
Getúlio Vargas, na 
Penha, também na 
Zona Norte. A Se-
cretaria estadual de 
Saúde informou que 
o estado de saúde do 
paciente é grave.

Ainda segundo 

informações, a víti-
ma estava voltando 
do trabalho, num 
hospital particular 
em Niterói, na Re-
gião Metropolita-
na, quando houve o 
assalto. Ele seguia 
para casa, em Sero-
pédica. Uma vizi-
nha que estava no 
mesmo ônibus que 
o enfermeiro foi 
quem avisou à fa-
miíia que ele havia 
sido ferido. O caso 
foi registrado na 31ª 
DP (Ricardo de Al-
buquerque).
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Neste setembro 
verde, mês 
de incentivo 

à doação de órgãos, o 
Programa Estadual de 
Transplantes do Rio 
de Janeiro (PET-RJ) 
comemora 10 anos. 
Em uma década de 
atuação, o PET- RJ foi 
responsável pelo re-
começo da vida de 19 
mil pessoas. Há mui-

tos recordes a come-
morar. O mais recen-
te foi registrado entre 
janeiro e março des-
te ano: foi o melhor 
primeiro trimestre da 
história do programa, 
com 254 transplantes 
de órgãos sólidos. A 
marca supera em qua-
se 54% o mesmo pe-
ríodo do ano passado. 
Em 2019, o programa 
recebia, em média, 5,1 
doações de órgãos por 
milhão de habitantes. 

No primeiro trimestre 
de 2020, a média su-
biu para 22, e o esta-
do do Rio ficou em 5° 
lugar nessa categoria 
em âmbito nacional. 
Quando o programa 
foi criado, em 2010, 
o estado ocupava uma 
das últimas posições 
no ranking nacional 
de doadores de ór-
gãos. 

O secretário de Es-
tado de Saúde, Alex 
Bousquet, comemora 

os resultados positi-
vos e ressalta que a 
doação de órgãos pre-
cisa ser cada vez in-
centivada. “Nesse ano 
tivemos um grande 
avanço no programa 
de transplantes, mas 
ainda não é o suficien-
te. Se incentivarmos a 
doação de órgãos, po-
demos ajudar cada vez 
mais pessoas e, quem 
sabe, avançar ainda 
mais no ranking na-
cional. Queremos que 

o Estado do Rio seja 
referência na área”, 
destacou.

 Quatro comissões 
O coordenador do 

PET-RJ, Sidney Pa-
checo, ressalta a im-
portância das Comis-
sões Intra-Hospitalares  
de Doação de Órgãos 
e Tecidos para Trans-
plante (CIHDOTTs) 
nas unidades hospitala-
res. Atualmente, o es-
tado conta com quatro 

comissões exclusivas e 
está investindo na am-
pliação da estrutura.

“O Programa Esta-
dual de Transplantes 
vem crescendo de ma-
neira substancial nos 
últimos anos e isso é 
resultado do excelente 
trabalho das equipes. 
Para manter esses bons 
resultados, atualmente 
estamos investindo na 
criação de mais 16 co-
missões exclusivas”, 
afirmou. 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Criado em 2010, o Pro-
grama Estadual de Trans-
plantes realiza captação 
e transplante de coração, 
fígado, rim, pâncreas, 
medula óssea, osso, pele, 

córnea e esclera (mem-
brana que protege o glo-
bo ocular). A principal 
missão do PET é obter o 
“sim” das famílias para 
salvar vidas por meio da 

doação de órgãos.
A jovem Juliana Amo-

rim, de 22 anos, viu sua 
vida mudar ao realizar 
um transplante de fígado.

“Há um mês ganhei 

nova vida através do 
transplante hepático. Aos 
15 anos, tive diagnóstico 
de uma doença inflamató-
ria intestinal. Mais tarde, 
em 2016, fui diagnostica-

da com uma doença rara 
no fígado, associada à do-
ença inflamatória. Hoje, 
apesar do pouco tempo 
de transplantada, tenho 
uma vida muito melhor. 

Minha disposição mudou, 
não me sinto mais cansa-
da como antes. Sou muito 
grata a Deus e à família 
doadora’, disse. 

 CaPTaçÃo DE óRGÃoS CoMo CoRaçÃo, FíGaDo, RiM, PâNCREaS

Covid: SES lança manual de segurança no retorno às aulas
Na volta às aulas, os 

alunos do ensino funda-
mental, do ensino médio 
e da educação de jovens 
e adultos (EJA) do Esta-
do do Rio de Janeiro te-
rão que tomar medidas 
adicionais de prevenção 
e controle para evitar o 
contágio pelo Covid-19 
no meio escolar. As re-
comendações - uso de 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs), manu-
tenção frequente dos apa-
relhos de ar-condiciona-
do, distanciamento de um 
metro a um metro e meio e 
desinfecção e limpeza dos 
ambientes - fazem parte 
de manual elaborado pela 
Superintendência da Vigi-
lância Sanitária, da Secre-
taria de Estado de Saúde 
(SES).

A cartilha também 

orienta como atuar diante 
da ocorrência de algum 
caso suspeito de coronaví-
rus na escola. Há também 
orientações para a distri-
buição das mesas e cartei-
ras em salas. Elas devem 
ser dispostas junto das pa-
redes e janelas, de acordo 
com a estrutura física das 
salas de aula, evitando 
que os alunos fiquem de 
frente uns para os outros. 
Os bebedouros, em que os 
alunos colocam a boca di-
retamente no jato d’água, 
deverão ser lacrados.

O manual reforça que o 
transporte escolar deve fi-
car com as janelas abertas 
para a renovação de ar. Os 
motoristas dos veículos, 
os professores e os orien-
tadores educacionais de-
vem exigir a utilização de 
máscaras e de álcool em 

gel, a higiene das mãos e 
a observação da conduta 
correta ao tossir e espirrar, 
além dos cuidados ao usar 
o refeitório e a biblioteca.

Serve como um guia 
De acordo com o ma-

nual, a volta às aulas deve 
ocorrer de forma planeja-
da e gradual, reduzindo ao 
máximo qualquer possível 
contato com o vírus. Para 
isso, as escolas devem 
adotar procedimentos de 
desinfecção e limpeza 
em seus ambientes, evitar 
aglomerações e não com-
partilhar entre os alunos 
talheres, pratos e copos.

Nas recomendações 
gerais, o manual reforça 
importância da higiene, 
especialmente entre os 
funcionários das cantinas 
e dos refeitórios, ao che-

gar à escola e após ma-
nusear dinheiro. O uso de 
máscaras é indicado para 
funcionários e alunos, e a 
troca das máscaras deve 
ocorrer a cada duas horas, 
bem como o uso de álcool 
em gel. Para renovação do 
ar, portas e janelas devem 
ser mantidas abertas.

Com relação à alimen-
tação, deve ser elaborado 
um plano de distribuição 
de refeições que reduza 
o contato entre as pesso-
as, com novos horários 
de lanches e almoço das 
turmas, a fim de ser evitar 
aglomerações. Os profis-
sionais que manipulam 
alimentos devem ser trei-
nados com o propósito de 
evitar a propagação da do-
ença.

Para aperfeiçoar as ro-
tinas de limpeza, o ma-

Marca superada em 
transplantes 

Programa Estadual de Transplantes do Rio PET-Rj comemora 10 anos de avanços 

A Secretaria de Saú-
de inaugurou o novo 
centro de transplante 
de medula óssea do 
Hemorio. O centro 
funcionará no quar-
to andar do prédio da 
unidade, no Centro do 
Rio, em área fechada, 

isolada e com purifica-
ção de ar para diminuir 
a propagação de mi-
croorganismos. Com o 
novo espaço, que está 
sendo equipado com 
material de alta quali-
dade, o Hemorio reto-
mará em outubro seu 

programa interno de 
transplantes, e também 
receberá pacientes de 
outras unidades. Ago-
ra, quatro hospitais pú-
blicos do estado do Rio 
realizam os transplan-
tes de medula óssea: o 
INCA, o Hospital Uni-

versitário Clementino 
Fraga Filho, da UFRJ; 
o Hospital Universitá-
rio Pedro Ernesto, da 
Uerj; e o Hemorio, que 
será referência para 
transplantes autólogos 
(feitos com as células-
-tronco hematopoiéti-

cas do próprio pacien-
te).

Médicos especia-
listas em transplante 
de medula foram re-
crutados por meio de 
concurso público, re-
alizado pela Fundação 
Saúde, que é responsá-

vel pela gestão do He-
morio. Os transplantes 
de medula óssea têm 
o potencial de salvar 
muitas vidas, ao au-
mentar a chance de 
cura em doenças como 
leucemias agudas, 
mielomas e linfomas.

hEMoRio iNaUGURa NoVo CENTRo PaRa TRaNSPlaNTE DE MEDUla óSSEa

nual de volta às aulas re-
comenda o uso frequente 
de detergente e de desin-
fetantes no chão e em pa-
redes, maçanetas das por-
tas, corrimãos, teclados 

e celulares. Já o uso de 
água e sabão é indicado 
para remoção de restos 
de alimentos, em locais 
com terra e outras super-
fícies.

 Cartilha orienta como atuar diante da 
ocorrência de algum caso suspeito 

DIVULAçãO/SES

A principal missão é obter o “sim” das 
famílias para salvar vidas 
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Pleito de noveMbro

Nas eleições, 
servidores 
candidatos

 podem custar 
R$ 1 bi

Fernando Botelho foi um dos especialistas que fize-
ram projeções com base no pleito de 2016

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Servidores públicos 
que tiram licença 
remunerada para 

concorrer nas eleições 
podem custar até R$ 1 bi-
lhão aos cofres públicos, 
segundo estudo. Para 
chegar ao número, o pro-
fessor-doutor Fernando 
Botelho, da Faculdade 
de Economia da USP, e 
o cientista político Hum-
berto Dantas levantaram 

quanto o Estado gastou 
com funcionários públi-
cos que se candidataram 
em 2016 e traçaram uma 
projeção para este ano.

Todo servidor que tem 
intenção de concorrer à 
eleição deve se afastar do 
cargo três, quatro ou seis 
meses antes do pleito (o 
prazo depende da função 
que exerce e do cargo a 
que está disputando). No 
período, segundo a legis-
lação, ele continua rece-

bendo os vencimentos de 
forma integral. A ideia 
da licença para atividade 
política, prevista na Lei 
da Inelegibilidade, é evi-
tar que o emprego públi-
co dê alguma vantagem 
ao candidato.

O estudo revela que, 
em 2016, a prática cus-
tou R$ 700 milhões para 
o erário. Os pesqui-
sadores avaliam que, 
para este ano, o mon-
tante deve ficar, pelo 

menos, R$ 300 milhões 
maior em razão da pro-
babilidade de que mais 
candidatos a vereador 
sejam lançados devi-
do ao fim das coliga-
ções proporcionais. Até 
2018, a distribuição das 
cadeiras no Legislativo 
levava em conta votos 
obtidos pela coligação 
de que o partido fazia 
parte. Agora, o cálculo 
é feito a partir da vota-
ção recebida por parti-

do, de forma isolada.
“Sabemos que a de-

mocracia tem custos, 
mas a questão é: por 
que esse custo precisa 
ser tão grande?”, ques-
tionou Botelho. Para 
ele, trata-se de um pro-
blema alguns consegui-
rem concorrer em uma 
condição mais van-
tajosa do que outros. 
“Como estamos falan-
do de reforma adminis-
trativa nesse momento, 

talvez seja a hora de re-
pensar o privilégio de 
um servidor público po-
der concorrer mantendo 
o salário durante o perí-
odo”, disse.

O número pode ser 
maior, já que o levanta-
mento levou em conta 
apenas os salários dos 
servidores no trimestre 
anterior à eleição, embo-
ra algumas funções pú-
blicas permitam o afas-
tamento por mais tempo.

Mesmo afastado, funcionários 
concorrentes recebem

 vencimentos

Os pesquisadores 
identificaram que, em 
2016, os servidores pú-
blicos eram 16,7% dos 
candidatos - 82.614 
num universo de 496 
mil registros de can-
didaturas. Os salários 

deles somados corres-
pondem a 27% do total 
de dinheiro que circu-
lou oficialmente no pri-
meiro turno, estimado 
em R$ 2,5 bilhões, de 
acordo com o estudo, e 
à metade do valor de do-

ações de pessoas físicas 
naquele ano.

A cidade com mais 
candidatos servidores 
em 2016 foi Manaus: 
262, ao custo de R$ 4,1 
milhões. Em seguida 
vem o Rio de Janeiro, 

com 248 - o custo foi de 
R$ 4,7 milhões. Em São 
Paulo, maior colégio 
eleitoral do País, foram 
165 os servidores candi-
datos em 2016. O custo 
foi de R$ 2,6 milhões.

“Não estamos ques-

tionando o direito de 
o funcionário público 
se filiar a um partido e 
de disputar votos. Mas 
manter seus vencimen-
tos não é uma forma de 
financiar campanhas? 
Se tal fato ocorresse na 

iniciativa privada, qual 
a chance de isso se con-
figurar como financia-
mento empresarial de 
campanha? O que existe 
de diferente no servidor 
público?”, indaga o es-
tudo.

MaNTER SaláRio é CoNTESTaDo PEloS ESTUDioSoS

Estudantes brasileiros melhoram 
desempenho em matemática

Os estudantes brasi-
leiros melhoraram o de-
sempenho em matemáti-
ca em todas as etapas de 
ensino, de acordo com 
os resultados do Sistema 
de Avaliação da Educa-
ção Básica 2019, a maior 
avaliação educacional do 
país, divulgados hoje (15) 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Os resultados, no 
entanto, não foram tão 
bons em língua portugue-
sa. Após avanços desde 
2003, o 5º ano do ensino 
fundamental ficou estag-
nado entre 2017 e 2019.

Em matemática, o maior 
avanço foi no ensino mé-
dio. As notas médias dos 
estudantes passaram de 
270, em 2017, para 277 
no ano passado. O avan-
ço foi suficiente para tirar 
o ensino médio do Brasil 
do nível 2 de proficiência 
e colocá-lo no nível 3, em 
uma escala que vai até 10. 
No nível 3, é esperado, 
por exemplo, que estu-

dantes consigam resolver 
problemas utilizando ope-
rações fundamentais com 
números naturais, ou seja, 
subtrair, somar, dividir e 
multiplicar para resolver 
problemas. 

Nas edições anteriores 
da avaliação, em 2013 e 
2015, o desempenho des-
ses estudantes caiu. Em 
2017, começou a subir e, 
em 2019, teve a maior alta 
dos últimos anos, igua-
lando-se ao avanço entre 
1995 e 1997.

No 5º ano do ensino 
fundamental, o avanço foi 
menor. Em média, os es-
tudantes passaram de um 
desempenho de 224 para 
228. O aumento, entretan-
to, também foi suficiente 
para que o país avançasse 
do nível 4 para o nível 5 
de proficiência, em uma 
escala que vai até 10. Isso 
quer dizer que os estudan-
tes são capazes, por exem-
plo, de converter mais de 
uma hora inteira em mi-
nutos ou converter uma 
quantia dada em moedas 

de 5, 25 e 50 centavos e 
1 real em cédulas de real, 
que são habilidades espe-
radas no nível 5.

No 9º ano do ensino 
fundamental, o desempe-
nho médio dos estudantes 
passou de 258 para 263. A 
etapa segue no nível 3 de 
9 níveis de proficiência.

Apesar dos avanços, o 
país ainda tem uma baixa 
porcentagem de estudan-
tes nos níveis mais altos 
de proficiência em ma-
temática. Ao terminar o 
ensino médio e deixar a 
escola, menos de 5% dos 
estudantes do país atin-
gem proficiências 7 ou 
maior em matemática. 

Entre os estados, a di-
ferença da proficiência 
média do Amazonas, que 
é a mais baixa, e a do Es-
pírito Santo, que é a mais 
alta, é de 51,8 pontos. Isso 
significa pelo menos uma 
diferença de quase três 
anos de aprendizagem en-
tre os estudantes desses 
dois estados, uma vez que 
um ano de aprendizagem 

ABR

líNGUa PoRTUGUESa ESTaGNaDa

O Saeb mede tam-
bém o desempenho dos 
estudantes em língua por-
tuguesa. Os resultados 
mostraram que após uma 
sucessão de altas, desde 
2003, em média, os estu-
dantes do 5º ano do ensi-
no fundamental ficaram 
estagnados, obtiveram a 
mesma nota 215, em 2017 
e 2019. Isso os coloca no 
nível 4 de 9 de proficiên-
cia. No 9º ano do ensino 
fundamental, o desempe-
nho médio passou de 258 
para 260, mantendo os 
estudantes no nível 4 de 8 
níveis. 

O ensino médio teve, 

também em língua por-
tuguesa, o maior avanço, 
passando de 268 para 278. 
O aumento no desem-
penho faz com que, em 
média, o Brasil passe do 
nível 2 para o nível 3 de 
proficiência, de um total 
de 8 níveis. Ainda assim, 
isso significa que, no ge-
ral, os brasileiros deixam 
a escola sem saber, por 
exemplo, identificar iro-
nia em poemas e artigos 
ou reconhecer a finalidade 
de reportagens, resenhas e 
artigos, ambas habilidades 
esperadas no nível 7.

O Saeb é aplicado a 
cada dois anos, em escolas 

públicas e privadas. Parti-
ciparam da edição de 2019 
mais de 5,6 milhões de es-
tudantes de mais de 72 mil 
escolas em todas as unida-
des da federação. 

Os resultados de apren-
dizagem dos estudantes, 
apurados no Saeb, jun-
tamente com as taxas de 
aprovação, reprovação 
e abandono, apuradas 
por meio do censo esco-
lar, compõem o Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), 
o principal indicador de 
qualidade da educação 
brasileira. (Fonte: Agência 
Brasil)

 Resultados não foram tão bons em língua portuguesa
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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 nova iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA 
iGuAÇu-RJ, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO 
COnFERiDAS pOR LEi,

RESOLVE:
pORTARiA n.° 210, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.
nOMEAR LENY DOS SANTOS DE OLIVEIRA para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Legislativo, Símbolo CC-5, 
a contar da data da publicação.

Nova Iguaçu, 16 de setembro de 2020.

FELipE RAnGEL GARCiA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D 

R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

16 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 
17/09/2020 – CÓD-PMBR 176.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº2556/SEMAD/2020 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2020.
Excluir, BRENO VERDEIRO DE MELO da PORTARIA 
Nº2537/SEMAD/2020 DE 10/09/2020, publicada em 
11/09/2020.

PORTARIA Nº2557/SEMAD/2020 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, os nomes abaixo relacionados, do cargo em 
comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2, da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
LUIS FELIPE CUNHA CAVALCANTE LISBOA 
EDIJANE QUIRINO ALVES

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

PORTARIA N.º 031/SEMUS/2020 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2020. 
Designar, a contar do dia 09 de setembro de 2020, os 
servidores abaixo relacionados para atuarem na fisca-
lização da execução do Contrato nº 12/SEMUS/2020, 
oriundo do Processo Administrativo nº 21/02/2020. 
WILLIAM CARNEIRO DA SILVA – MATRÍCULA Nº 
60/69.752;
JEAN SANTOS MACHADO – MATRÍCULA Nº 
60/69.929.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 028/SEMASC/2020, DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2020.
“Dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais para 
prevenção, cautela e redução do risco de transmissão 
de contágio pelo novo coronavírus – COVID 19 – no 
âmbito da política municipal de assistência social.”
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em de-
corrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19);
Considerando a disseminação do novo coronavírus 
(COVID-19) e sua classificação mundial como pande-
mia, e as medidas adotadas no âmbito de Estados, Mu-
nicípios e do Distrito Federal para prevenir ou diminuir a 
disseminação do vírus;
Considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro 
de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus;
Considerando a Portaria/MC nº 337, de 24 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
Considerando o reconhecimento pelo Município de Bel-
ford Roxo sobre a situação de emergência em saúde 
por meio do Decreto nº 4.888, de 30 de abril de 2020;
Considerando a prorrogação de medidas de enfrenta-
mento à propagação do novo coronavírus pelo Decreto 
Municipal nº 4.922 de 15 de julho de 2020, bem como 
seu art. 16, que prevê a possibilidade de regulamenta-
ção do Decreto retromencionado através de atos nor-
mativos infralegais das Secretarias Municipais;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas 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 recu-
peração, na forma dos artigos 196 e 197 da Constitui-
ção da República;
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidada-
nia no Município de Belford Roxo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Como medidas de prevenção, cautela e redu-
ção do risco de transmissão do novo coronavírus, que, 
consequentemente, proporcionarão maior segurança 
aos usuários da assistência social local e aos seus pro-
fissionais, serão prorrogadas as medidas preventivas 

conforme estabelecido no Decreto nº 4.952 de 15 de 
setembro de 2020, até o dia 30 de setembro de 2020.

Art. 2º Conforme a evolução da pandemia, a qualquer 
momento, as medidas definidas na presente portaria 
poderão ser prorrogadas, alteradas ou suspensas por 
ato da gestão.

Art. 3º Ao término do período fixado nesta portaria, o 
servidor que apresentar sintomas respiratórios, inde-
pendente da gravidade, deverá, antes de se apresentar 
para o trabalho, fazer contato com o setor de Recursos 
Humanos da SEMASC para comprovação de seu esta-
do clínico, momento em que se verificará se é caso de 
licença para tratamento de saúde ou de indicação de 
trabalho remoto enquanto durarem os sintomas.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brenda Silva Gonçalves Carneiro
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Diogo Bastos Xavier
Secretário Adjunto de Assistência Social e Cidadania

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

CAP.

PORTARIA Nº 49/SEMOCAP/2020 DE 16 DE SETEM-
BRO DE 2020
RETIFICA AS PORTARIAS Nº 36/SEMOCAP/2020 E 
37/SEMOCAP/2020  DE 06 DE JULHO DE 2020, PU-
BLICADAS EM 07 DE JULHO DE 2020.
Nas Portarias Nº 36/SEMOCAP/2020 e  37/SEMO-
CAP/2020  de 06 de JULHO de 2020  publicadas em 07 
de julho de 2020 onde se lê Engenheira Civil Vanessa 
Menezes da Silva – matrícula 60/70.101, leia-se Enge-
nheira de Produção Vanessa Menezes da Silva – matrí-
cula 60/70.101 .

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

Recursos e Convênios. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLI-
CA E MOBILIDADE URBANA 

PORTARIA N. º 031 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.
O Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobili-
dade Urbana, no uso de suas atribuições legais,
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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.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
CONSIDERANDO:

- a edição do Decreto Municipal n. º 4952 de 15 de se-
tembro de 2020, que dispõe sobre as medidas de en-
fretamento da propagação decorrente do Coronavírus 
(COVID-19);
- a edição do Decreto Municipal n. º 4860 de 18 de mar-
ço de 2020, que decretou Estado de Emergência no 
âmbito do Município de Belford Roxo;
- a necessidade de adoção de medidas excepcionais 
no Município de Belford Roxo, em relação à contenção 
de pessoas e manejo da emergência epidemiológica da 
COVID-19;
- que o mundo esta trabalhando na restrição da circula-
ção das pessoas como medida de contenção da pande-
mia decretada pela Organização Mundial de Saúde em 
11 de março de 2020;
- o aumento da incidência de casos no território nacio-
nal e no Estado do Rio de Janeiro, 

RESOLVE:
Art. 1º Fica Proibida a circulação de veículos que trans-
portam passageiros nas modalidades ônibus e vans, 
com janelas fechadas e aparelhos de ar condicionado 
ligados.
Parágrafo único – Excetuam-se desta exigência apenas 
os veículos em que as janelas sejam do tipo vidro se-
lado.
Art. 2º - Os táxis e o transporte de passageiros por 
aplicativo deverão trafegar com janelas destravadas e 
abertas de modo que haja plena circulação de ar.
Art. 3º - Todos os ônibus das modalidades regular, fre-
tamento e complementar que guarnecem o território do 
município de Belford Roxo, sejam eles operadores do 

sistema municipal ou intermunicipal, somente poderão 
circular com passageiros sentados.
Art. 4º - As empresas de ônibus que operam linhas que 
guarnecem o território do município de Belford Roxo, 
deverão realizar a higienização e desinfecção dos seus 
veículos antes do início da operação dos veículos.
Parágrafo único - As empresas deverão facultar a entra-
da dos Agentes da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública e Mobilidade Urbana, de forma que seja cons-
tatado o cumprimento desta disposição. 
Art. 5º - As empresas de ônibus que operam linhas que 
guarnecem o território do município de Belford Roxo de-
verão disponibilizar dentro dos seus veículos recipien-
tes contendo Álcool 70% ou acima, seja em gel ou na 
forma líquida, para o uso de motoristas e cobradores.
Art. 6º - As empresas de ônibus que operam linhas que 
guarnecem o território do município de Belford Roxo, 
estão proibidas de reduzir a frota em circulação.
Art. 7º - Os veículos que forem flagrados em descum-
primento aos artigos desta portaria, serão parados e im-
pedidos de prosseguir viagem até que sejam atendidas 
as disposições.
Art. 8º - Fica considerado obrigatório, no âmbito do Mu-
nicípio, o uso de máscaras de proteção respiratória, nos 
meios de transporte coletivo e individual de passagei-
ros, conforme Art. 2º do Decreto 4952 de 15 de setem-
bro de 2020.  
Art. 9º - Fica proibida a realização de eventos em lo-
cais fechados, ainda que previamente autorizadas, que 
envolvam aglomeração de pessoas tais como: evento 
desportivo, show, salão de festa, casa de festa, evento 
científico e afins.

Art. 10º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

João Sant´Anna Júnior
Secretário Municipal de Segurança Pública e 

Mobilidade Urbana 
Mat.:60/073.576

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO - SE-
MEC

PORTARIA N° 08/SEMC/2020 DE 16 DE SETEMBRO 
DE 2020
O Secretário Municipal de Conservação, no uso de 
suas atribuições legais e:
Excluir, a contar de 04 de agosto de 2020 o servi-
dor, NIL SANTANA DA SILVA CHIMITH – Matrícula 
60/71.496 e incluir EMERSON HILARIO DE OLIVEIRA 
SOUSA - Matrícula 60/75.777, para ficar responsável 
pelo acompanhamento e atesto das notas fiscais refe-
rente a Prestação de serviços de Empresa especializa-
da para Prestação de Serviços Locação de Máquinas, 
para atender as necessidades da Secretária Municipal 
de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênio 
e Secretária Municipal de Conservação. Conforme Con-
trato nº 006/SEMEC/2020 e Processo Administrativo nº. 
53/000126/2019.

ADRIANO CARMO DE OLVEIRA
Secretário Municipal de Conservação

Mat.: 60/60.522

DECRETO Nº 2483 DE 04 DE AGOSTO DE 2020

 EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 252.700,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 672 de 13 
de outubro de 2019;

                                                                                                                   DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 252.700,00 (Duzentos e 
cinquenta e dois mil e setecentos reais) para atender as programações constantes 
do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 
320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Anexo I
Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

0003 02.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 10.000,00

0016 03.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 3.500,00

0031 03.01-04.129.0004-2.009 3.3.90.40.00 1001000 90.000,00

0037 04.01-04.122.0101.2-001 3.3.90.30.00 1001000 1.000,00

0038 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 1.000,00

0039 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 22.000,00

0044 04.01-04.122.0101-2.001 4.4.90.52.00 1001000 1.200,00

0077 08.01-18.541.0008-2.001 4.4.90.51.00 1001000 3.700,00

0112 09.01-04.452.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 4.000,00

0117 09.01-15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 1001000 71.000,00

0105 09.01-17.452.0010-1.095 3.3.90.39.00 1001000 18.800,00

0229 19.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 1.500,00

0238 20.01-20.606.0101-2.001 3.3.90.30.00 1001000 18.000,00

0021 17.01-18.541.0008-2.043 4.4.90.51.00 1001000 7.000,00

Total 252.700,00

Anexo II

Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

0012 03.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.13.01 1001000 7.500,00

0013 03.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.13.02 1001000 10.000,00

0036 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.14.00 1001000 4.000,00

0041 04.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.40.00 1001000 1.200,00

0060 07.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 16.000,00

0085 08.01-18.452.0010-2.059 3.3.90.30.00 1001000 700,00

0087 08.01-18.452.0010-2.059 3.3.90.36.00 1001000 10.000,00

0118 09.01-15.452.0004-2.006 3.3.90.39.00 1530400 85.000,00

0104 09.01-17.452.0010-1.095 3.3.90.30.00 1001000 8.800,00

0198 14.01-06.122.0101-2.001 3.1.90.11.00 1001000 90.000,00

0228 19.01-04.122.0101-2.001 3.3.90.36.00 1001000 1.500,00

0236 20.01-20.606.0101-1.018 4.4.90.51.00 1001000 10.000,00

0243 20.01-20.606.0101-2.090 3.3.90.39.00 1001000 8.000,00

Total 252.700,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários

1530400 - Royalties 5% - Lei 7.990/89
_________________________________________

Ailton Basílio Marques 
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2484 DE 04 DE AGOSTO DE 2020

EMENTA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 570.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal nº 672 de 13 
de outubro de 2019;

                                                                                                                 DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 570.000,00 (Quinhentos 
e setenta mil reais) para atender as programações constantes do Anexo I deste 
Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão 
das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 
320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Anexo I
Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

0035 04.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.94.00 1001000 30.000,00

0159 11.01-12.361.0012-2.050 3.3.90.39.00 1001000 12.000,00

0162 11.01-12.361.0012-2.050 4.4.90.52.00 1001000 16.000,00

0173 11.01-12.361.0012-2.102 3.3.90.39.00 1120000 110.000,00

0170 11.01-12.361.0012-2.102 3.3.90.30.00 1122000 16.000,00

0157 11.01-12.365.0012-2.050 3.3.90.39.00 1001000 4.400,00

0160 11.01-12.365.0012-2.050 4.4.90.52.00 1001000 27.600,00

0174 11.01-12.365.0012-2.104 3.3.90.30.00 1122000 8.000,00

0139 13.01-10.122.0128-2.514 3.3.90.30.00 1213000 10.000,00

0145 13.01-10.122.0128-2.514 4.4.90.52.00 1214000 43.000,00

0045 13.01-10.301.0019-2.013 3.3.90.30.00 1213000 21.000,00

0050 13.01-10.301.0019-2.013 3.3.90.39.00 1213000 4.000,00

0109 13.01-10.301.0019-2.028 3.3.90.30.00 1214000 40.000,00

0122 13.01-10.301.0019-2.034 3.3.90.30.00 1214000 15.000,00

0015 13.01-10.301.0101-2.001 3.1.90.13.01 1001000 30.000,00

0080 13.01-10.302.0017-2.022 3.3.90.39.00 1214000 85.000,00

0128 13.02-10.122.0101-2.001 3.3.90.39.00 1001000 40.000,00

0040 15.03-16.482.0024-1.015 4.4.90.61.00 1001000 58.000,00

Total 570.000,00

Anexo II

Ficha Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

0013 03.01-04.122.0101-2.001 3.1.90.13.02 1001000 30.000,00

0139 11.01-12.361.0012-2.041 3.3.90.30.00 1001000 10.000,00

0140 11.01-12.361.0012-2.041 3.3.90.39.00 1001000 10.000,00

0137 11.01-12.361.0101-2.001 3.3.90.49.00 1001000 32.000,00

0175 11.01-12.365.0012-2.104 3.3.90.39.00 1001000 102.000,00

0182 11.02-12.361.0101-2.038 3.1.90.04.00 1116000 40.000,00

0074 13.01-10.302.0017-2.022 3.1.90.11.00 1001000 113.000,00

0137 13.01-10.302.0017-2.022 4.4.90.52.00 1520000 233.000,00
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Volta Redonda Fute-
bol Clube (RJ), Nova 
Iguaçu Futebol Clube 
(RJ), Botafogo de Fu-
tebol e Regatas (RJ), 
Club de Regatas Vasco 
da Gama (RJ), Associa-
ção Atlética Ponte Preta 
(SP), Associação Es-
portiva Dinamo Espor-
te Clube (MG), Brasilis 
Futebol Clube Ltda (SP), 
Ceará Sporting Club 
(CE), Clube Atlético 
Paranaense (PR), Clube 
Atlético do Porto (PE), 
Coritiba Foot-ball Club 
(PR), Esporte Clube 
Bahia (BA), Figueirense 

Futebol Clube Ltda (SC), 
Grêmio Foot-Ball Porto 
Alegrense, (RS), Ituano 
Futebol Clube (SP), San-
tos Futebol Clube (SP), 
São Caetano Futebol 
Ltda, Sport Club Interna-
cional (RS), Associação 
Chapecoense de Futebol 
(SC), Avaí Futebol Clube 
(SC), Botafogo Futebol 
S.A. (SP), Clube Atlético 
Mineiro (MG), Esporte 
Clube Juventude (RS), 
Grêmio Novorizontino 
(SP), Guarani de Palho-
ça Futebol Ltda (SC) e 
São Paulo Futebol Clube 
(SP).

a liSTa aTUalizaDa DoS 
26 ClUBES FoRMaDoRES

trabalho na base

DiVUlGaçÃo / VolTaço

“Mais da metade do nosso elenco profissional atual é formado 
por pratas da casa”, diz o presidente Flávio Horta

ClUBES FoRMaDoRES

Goleirão Jaime fala sobre estreia do Duque 
Falta pouco para o 

Duque de Caxias es-
trear no Cariocão Série 
B1 deste 2020. Após 
dias de treinamento e 
preparação intensa, o 
Tricolor da Baixada en-
trou na reta final para o 
primeiro passo rumo ao 
tão sonhado acesso no 
Estadual. 

Em relação a isso, o 
goleiro Jaime, que está 
no seu sétimo ano de-
fendendo a camisa do 
Duque, fala sobre o tra-
balho do grupo e tam-
bém o adversário da 

primeira partida.
“Estamos finalizando 

uma preparação intensa 
e qualificada. O técnico 
Tinoco e a comissão téc-
nica estão conseguindo 
passar o melhor para 
nós; implantando um 
formato de jogo eficaz. 
Sentimos isso a cada 
treino. A estreia vai ser 
contra o Rio São Pau-
lo, uma equipe que tem 
bons jogadores. Dessa 
forma, é importante tra-
balhar bem para sair de 
campo com o resultado 
positivo”, afirmou. Arqueiro tricolor lamentou o fato de não poder jogar com torcida

aRThUR BaRRETo / DCFC / aMS

A Confederação Bra-
sileiro de Futebol 
(CBF) atualizou 

neste mês de setembro a lis-
ta dos clubes que têm o cer-
tificado de Clube Formador. 
O Volta Redonda FC perma-
nece entre as 26 equipes em 
todo o Brasil que, segundo a 
entidade, são especializadas 
na formação de jogadores. 
Da Baixada Fluminense, o 
Nova Iguaçu segue na lista 
e a dupla Botafogo e Vasco, 
representam a Capital na re-
lação da entidade.

Um dos eufóricos com a 
manutenção do selo, o pre-
sidente do Volta Redonda, 
Flávio Horta, ratificou a 
importância do fato que foi 
concedido ao Voltaço no fi-
nal de 2019.

“O selo de Clube For-
mador chancela a seriedade 
com que nossa administra-
ção sempre tratou as catego-

rias de base, até porque sa-
bemos que elas são o futuro 
do clube. Com o certificado, 
o trabalho de formação de 
jogadores mudou de pata-

mar; ganhou segurança para  
continuarmos investindo pe-
sado e sermos cada vez mais 
referência na formação de 
atletas. Isso confirma o Vol-

taço como uma força na base 
e, consequentemente, no fu-
tebol profissional”, destacou 
o dirigente ao site do clube.

“Esse é um legado que 

teremos orgulho em deixar. 
Confirma que o trabalho 
nas categorias de base está 
sendo bem feito. Exemplo 
disso é que mais da metade 
do nosso elenco profissional 
atual é formado por pratas 
da casa. Temos mais de 30 

atletas formados no Volta-
ço que estão em grandes ti-
mes do Brasil. Com certeza 
é o maior investimento que 
poderíamos realizar para o 
futuro do Volta Redonda”, 
completou o mandatário tri-
color.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Voltaço, Nova iguaçu, Bota e Vasco na lista
CBF atualiza relação dos 26 clubes que mantêm o selo na revelação de atletas

A maior novidade do fu-
tebol após o retorno sem 
dúvida nenhuma é o fator 
torcida. Ou melhor, a per-
da desta arma importante. 
No Brasil e todo mundo, a 
realidade que a pandemia 
do vírus chinês trouxe é de 

estádios vazios. Acostuma-
dos a sempre terem o apoio 
incondicional vindo das 
arquibancadas do Marren-
tão, o Duque sentirá logo 
de cara o clima de um jogo 
com portões fechados. So-
bre isso, o arqueiro do Tri-

color da Baixada reforça a 
importância do apoio dos 
torcedores e lamenta não 
poder contar com eles na 
estreia.

“É ruim saber que joga-
remos sem público. Ainda 
mais aqui em Xerém, onde 

estamos acostumados a ter 
nossos torcedores apoiando 
o tempo todo. Além dis-
so, a torcida ‘Infernizada’ 
sempre nos abraça aqui e 
em qualquer campo do Rio. 
Será uma falta que nós jo-
gadores iremos sentir. Por 

eles, os torcedores, nos 
preparamos para superar 
as adversidades na estreia e 
nas demais partidas”, fina-
lizou Jaime.

Neta última semana de 
preparação, o Duque de 
Caxias faz os últimos ajus-

tes visando a estreia contra 
o Rio São Paulo, neste sá-
bado (19), às 15h, no Está-
dio Marrentão, pela primei-
ra rodada da Taça Santos 
Dumont. 

(Fonte: Sidney Araujo / Site 
Oficial do DCFC)

“é RUiM SaBER QUE joGaREMoS SEM PúBliCo”
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SEGUNDo CaDERNo

ingredientes

Modo de preparo

BaiÃo DE DoiS

800 g de carne 
seca em cubos/ 
1 1/2 xícara (chá) 
de feijão de cor-
da/ 4 xícaras (chá) 
de água/ 1 colher 
(sopa) de óleo/ 1 
cebola grande pi-
cada/ 2 dentes de 
alho picados/ 2 xí-
caras (chá) de ar-
roz/ Sal e pimenta 
do reino a gosto/ 
1 xícara (chá) de 
queijo coalho em 
cubos/ 1/3 xícara 
(chá) de cheiro 
verde picado/ 2 
colheres (sopa) de 
coentro picado

Deixe a carne de 
molho em água 
de um dia para o 
outro, trocando a 
água por três ve-
zes para tirar o ex-
cesso de sal.
Separadamente, 
deixe o feijão de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra o feijão, a 
carne e reserve.
Em uma panela de 
pressão, coloque 
o feijão para cozi-
nhar com 3 xícaras 
(chá) de água, por 
10 minutos depois 
de iniciada a pres-
são.
Deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra a panela, 
coloque a carne, 
a água restante, 
tampe e cozinhe 
por 10 minutos de-
pois de iniciada a 
pressão.
Deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra e escorra, 
reservando a água 
do cozimento.
Em uma panela, 
refogue no óleo a 
cebola e o alho 
até ficar transpa-
rente.
Junte o arroz, sal, 
pimenta, a carne, 
o feijão e misture.
Cubra com a 
água do cozimen-
to reservada, tam-
pe e cozinhe por 8 
minutos.
Junte o queijo e 
cozinhe com a pa-
nela destampada 
por 5 minutos ou 
até secar toda a 
água e o queijo 
ficar ligeiramente 
derretido.
Adicione o cheiro 
verde, o coentro, 
misture e transfira 
para uma vasilha.
Sirva em seguida.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Total 570.000,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo
1001000 – Recursos Ordinários
1116000 - Transferência do FUNDEB
1120000 - Salário Educação
1122000 - Transferências do FNDE -PNAE
1213000 - Transferência do SUS
1214000 - Transferência do Sistema Único de Saúde
1520000 - Convênios - Origem Estado

_________________________________________
Ailton Basílio Marques 

Prefeito Municipal

DECRETO nº 2487 DE 11  DE AGOSTO DE 2020

Abre Crédito Extraordinário para  custeio das ações de enfrentamento  da 
emergência pública decorrente do   novo Coronavírus  (Covid-19).   
 
O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso de suas atribuições que lhe 
foram conferidas por lei, com fundamento no artigo 41º, inciso III c.c artigo 44  da 
Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 356,  de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto nº  7.616/2011, que dispões sobre a declaração de 
emergência em Saúde Pública de Importância Nacional -  ESPIN;

Considerando a a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional;

Considerando o Decreto Legislativo nº 06/2020, que reconheceu a ocorrência do 
estado de calamidade pública em decorrência da emergência de saúde pública de 
importância internacional relacionada ao novo Coronavírus SARS - Cov-2 (Covid-19)

Considerando Decreto Legislativo nº 05, de 2020 que reconhece, para os fins do 
disposto no artigo 65 da lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, 
a ocorrência do estado de calamidade pública em municípios do estado do rio de 
janeiro;

Considerando o disposto no §3º art. 99 da Lei Orgânica do Município, combinado 
com o art. 167, § 3º da Constituição Federal;

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 2433, de 16 de março de 2020, 
que Declara Situação de Emergência em Saúde  Pública no âmbito do Município 
de Porto Real, em face do risco de contaminação e disseminação do Coronavírus - 
SARS-COV-2  e da doença oriunda deste COVID-2;

Considerando a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que institui, 
exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS - Cov-2(Covid-19);

 D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Extraordinário no valor de R$ 1.380.587,09 (um 
milhão, trezentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos), 
que passará a fazer parte do orçamento vigente para atender as seguintes 
programações: 

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Unidade: 04.01.00 - Secretaria Municipal de Administração 
Função: 04 –  Administração 
Sub Função: 122 – Administração Geral
Programa: 0129- Auxílio Financeiro
Projeto/ 
Atividade 2.514 - Enfrentamento da Emergência (Covid-19)

Despesa Fonte Valor

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 1001.9000-Recursos 
Ordinários - Covid-19 1.147.872,94

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 
Contributivas

1001.9000-Recursos 
Ordinários - Covid-19 18.394,63

Órgão: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO REAL
Unidade: 13.01.00 - Fundo Municipal de Saúde de Porto Real
Função: 10 –  Saúde
Sub Função: 122 – Administração Geral
Programa: 0128- Coronavírus - Covid - 19
Projeto/ 
Atividade 2.514 - Enfrentamento da Emergência (Covid-19)

Despesa Fonte Valor

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens 
Fixas

1990.5000-Transferência Inc. I -LC 
173/2020 107.159,76

Órgão: 03 - F.M. DE ASS. SOCIAL DE PORTO REALL
Unidade: 15.01.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 –  Assistência
Sub Função: 122 – Administração Geral
Programa: 0129- Auxílio Financeiro
Projeto/ 
Atividade 2.514 - Enfrentamento da Emergência (Covid-19)

Despesa Fonte Valor

3.1.90.11.00 Vencimentos e 
Vantagens Fixas

1990.5000--Transferência Inc. I - LC 
173/2020 107.159,76

Art. 2º - O  crédito extraordinário constante do artigo 1º advém das seguintes fontes 
de recursos: 

I - Recursos provenientes do Inciso I do artigo 5º da Lei Complementar nº 173/2020, 
no valor de R$ 214.319,52  (duzentos e quatorze mil, trezentos e dezenove reais e 
cinquenta e dois centavos);

II - Recursos provenientes do Inciso II do artigo 5º da Lei Complementar nº 173/2020, 
no valor de R$ 1.166.267,57 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, duzentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos);

 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Ailton Basílio Marques
 Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 2488 DE 11  DE AGOSTO DE 2020

Abre Crédito Extraordinário para  custeio das ações de enfrentamento  da emergência 
pública decorrente do   novo Coronavírus  (Covid-19).    

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições que lhe 
foram conferidas por lei, com fundamento no artigo 41º, inciso III c.c artigo 44  da 
Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 356,  de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto nº  7.616/2011, que dispões sobre a declaração de 
emergência em Saúde Pública de Importância Nacional -  ESPIN;

Considerando a a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional;

Considerando o Decreto Legislativo nº 06/2020, que reconheceu a ocorrência do 
estado de calamidade pública em decorrência da emergência de saúde pública de 
importância internacional relacionada ao novo Coronavírus SARS - Cov-2 (Covid-19)

Considerando Decreto Legislativo nº 05, de 2020 que reconhece, para os fins do 
disposto no artigo 65 da lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, 
a ocorrência do estado de calamidade pública em municípios do estado do rio de 
janeiro;

Considerando o disposto no §3º art. 99 da Lei Orgânica do Município, combinado 
com o art. 167, § 3º da Constituição Federal;

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 2433, de 16 de março de 2020, 
que Declara Situação de Emergência em Saúde  Pública no âmbito do Município 
de Porto Real, em face do risco de contaminação e disseminação do Coronavírus - 
SARS-COV-2  e da doença oriunda deste COVID-2;

Considerando finalmente as disposições da Medida Provisória nº 938 de 02 de abril 
de 2020, que dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes 
federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE 
e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as 
dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19)

 D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Extraordinário no valor de R$ 751.117,85  (setecentos 
e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e oitenta e cinco centavos ), que 
passará a fazer parte do orçamento vigente para atender as seguintes programações: 

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Unidade: 04.01.00 - Secretaria Municipal de Administração 
Função: 04 –  Administração 
Sub Função: 122 – Administração Geral
Programa: 0129- Auxílio Financeiro
Projeto/ 
Atividade 2.514 - Enfrentamento da Emergência (Covid-19)

Despesa Fonte Valor

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens 
Fixas

1001.9000-Recursos Ordinários 
- Covid-19 743.606,70

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 
Contributivas

1001.9000-Recursos Ordinários 
- Covid-19 7.511,15

Art. 2º - O  crédito extraordinário constante do artigo 1º advém da  fonte de recursos 
provenientes da Medida Provisória nº 938 de 02 de abril de 2020, no valor parcial de 
R$ 751.117,85  (setecentos e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e oitenta 
e cinco centavos);

 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Ailton Basílio Marques
 Prefeito Municipal 
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ingredientes

Modo de preparo

laGaRTo à 
PoRTUGUESa

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

Filé DE SalMÃo ao 
FoRNo FaCíliMo

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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ingredientesingredientes

Pão de Queijo da ana 
Maria Braga

Pão de Queijo da ana 
Maria Braga

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 quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

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 quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

Modo de preparoModo 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, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo 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 for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em 
seguida.

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, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. Junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo 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 for-
no médio pré-aquecido 
a 200° C por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
Retire do forno e sirva em 
seguida.

ingredientesingredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

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

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

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 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 que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho 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 salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 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 que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho 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 salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.
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ingredientes

Modo de preparo

ToRTa DE MaRaCUjá

MASSA

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

Abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

COBERTURA

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

Fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

ChURRoS

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

ingredientes

Modo de preparo

Coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

Coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

Faça tirinhas com a 
massa e frite.

Passe na canela com 
açúcar e sirva.

GElaTiNa CREMoSa
ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

Modo de preparo
Prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

Depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 
a 5 horas

A gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.
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