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Belford Roxo 
debate volta às 

aulas presenciais
3

RJ tem 8 regiões 
com baixo risco 

para Covid
3

Museu Ciência e 
Vida de Caxias 

promove ‘Primavera’ 
4

Pela segunda vez, as investigações das execu-
ções da vereadora Marielle Franco (Psol) e An-
derson Gomes, ocorridos em março de 2018, vão 
trocar de comando. O delegado Moyses Santana, 
que era titular da Delegacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF), assumiu a Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) e será o responsá-
vel pelo caso em substituição ao delegado Daniel 
Rosa. O novo secretário de Polícia Civil, delegado 
Allan Turnowski, mudou a titularidade de mais de 
60 delegacias e departamentos.

RepRodução

7

Investigação do caso 
Marielle muda de mãos

o 
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A Lindo fica feio e sai mal da cena política na Baixada
2

GMs de Caxias 
não vão usar 

armas da pRF
As armas doadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) à Prefeitura de Duque de Caxias não poderão ser usadas pela 

Guarda Municipal. A decisão é da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias.
7

Flordelis vai 
ganhar novo 

acessório 
da polícia 

Tribunal de Justiça (TJRJ) determinou 
que a deputada federal Flordelis seja mo-
nitorada por tornozeleira eletrônica. Ela 
também terá de cumprir recolhimento 
domiciliar noturno, das 23h às 6h. 
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Neste sábado (19), nossa Resenha 

abraça a jornalista Graça Paes, pro-
fissional de comunicação multimídia. 
Moradora de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, a talen-
tosa joga nas onze posições, sem amarelar. Pela sua com-
petência no que faz, é respeitada e bastante requisitada. 

Parabéns e sucesso sempre, Graça! Aquele Abraço, 
Fera!!! 

Resenha Cultural
Hora

Capital já pensa
no Carnaval 2021

Alguém da equipe 
ou leitores do Som-
bra lembram daquele 
bonitão que chegou 
de repente em um dos 
municípios do Rio de 
Janeiro se anunciando 
candidato, prometen-

do mundos e fundos, 
falando em transfor-
mar a cidade no orgu-
lho da região, além de 
se colocar na condição 
de futuro melhor pre-
feito de todos os tem-
pos?

Alguém se recorda da figura?

o SoMBRA
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Levando fé na sua 
fachada de galã o cara 
começou a conquistar 
a mulherada e passou a 
ser chamado de ‘lindo’. 
Sentou no trono como 
um rei sem coroa, ficou 
bem na fita, mas, dei-
xou rabos no caminho 
que foram descober-
tos com o tempo. “Ele 

era pau mandado”, diz 
nosso agente farejador 
Cão Misterioso. Envol-
vimentos em ações não 
muito ‘católicas’ nas 
noites de embalos e ou-
tras coisitas, foram mi-
nando a beleza do muso 
amado pelos rabos de 
saia. 

O lindo a caminho da feiúra
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A imagem de lindão 
deu lugar ao feião mais 
odiado depois que ele 
saiu da cidade. Foi rei-
nar em outras plagas e 
pôde mostrar sua verda-
deira cara de coisa ruim. 
Se entregou ao caminho 
errado, a fala mansa su-
miu e sua ‘lindeza’ tam-

bém. Passou a não sor-
rir e afundou-se de vez. 
Hoje, a cidade que o 
acolheu se arrepende do 
carinho oferecido e não 
quer vê-lo nem pintado 
de ouro. “O mundo dá 
voltas”, conclui nossa 
agente sênior Vó Can-
dinha. 

lindeza babou e a casa caiu

 InscrIções abertas 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Exposição fala dos 
primeiros habitantes

Inaugurada na sexta-feira, 18, a expo-
sição “A cultura tupi nas terras de Gua-
guassu: Fragmentos da história iguaçu-
ana da Pré-História ao Século XVII”, 
ficará em cartaz até 18 de dezembro, 
no Complexo Cultural de Nova Igua-
çu - Casa de Cultura Ney Alberto, das 
10h às 20h, diariamente. O endereço é 
Rua Getúlio Vargas, 51, Centro, Nova 
Iguaçu.

Entrada franca. “Vamos adotar me-
didas de combate ao novo coronavírus. 
Por isso, o uso de máscara é obrigató-
rio, no local será auferida temperatura e 
vai ser disponibilizado álcool em gel”, 
informou o secretário de Cultura da Ci-
dade Marcus Monteiro a esta Resenha. 

Sobre o evento, Marcus deu uma ‘pa-
linha’. “Construída às margens do Rio 
Iguaçu, que batizou a cidade, o nome 
provém do termo “y-gûasu”, derivado 
do tupi, que significa “água grande” ou 
“rio grande”. Vamos mostrar uma peça 
de 9 mil anos, um machado milenar de 
pedra lascada e outras atrações. Vale a 
pena conferir e se extasiar com o con-
teúdo da mostra”, recomentou o secre-
tário. Bora lá?!

novA IGuAçu Enquanto nas cida-
des da Baixada Flu-
minense ninguém se 
mexe para falar do 
próximo carnaval, na 
capital há setores se 
movimentando nessa 
direção. Mesmo sem 
um posicionamento 
oficial do poder pú-
blico e da Liesa sobre 
definições a respeito 
do Carnaval 2021, a 
Comissão Especial de 
Carnaval da Câmara 
de Vereadores do Rio 
de Janeiro reuniu-se 
na sexta-feira (18) em 
videoconferência para 
debater plano emer-
gencial na Folia de 
Momo em tempos de 
pandemia do vírus chi-
nês. A Liesa não apare-
ceu na reunião virtual. 
Este Velho Escriba ten-
tará contato com seto-
res municipais ligados 
ao carnaval na região 
BF. 2021 é logo ali! Se 
movimentar é preciso! 
(Jota Carvalho)leI AldIR BlAnC

A partir desta 
segunda-feira 
(21/09), o Go-

verno do Estado abre 
o período de cadastra-
mento dos profissio-
nais de cultura para 
a renda emergencial 
da Lei Federal Aldir 
Blanc. Artistas, pro-
dutores, técnicos, arte-
sãos e outros trabalha-
dores da área que se 
enquadrem nos pré-re-
quisitos do processo te-
rão até o dia 19 de ou-
tubro para realizarem a 
solicitação do auxílio. 
O valor de R$ 600 será 

concedido por três 
meses consecutivos, 
podendo ser prorro-
gado conforme dis-

ponibilidade orçamen-
tária. “O benefício terá 
impacto positivo para a 
cultura fluminense, tão 
abalada este ano com 
a pandemia do novo 
coronavírus. O setor 
merece nossa atenção, 
pois é responsável não 
apenas por reverberar 
a criatividade e histó-
ria do nosso povo, mas 
também por gerar inú-
meros empregos e mo-
vimentar a economia 
do estado”, destacou o 
governador em exercí-
cio Cláudio Castro.

Quem tem direito
Para ter acesso ao 

benefício, a pessoa fí-
sica precisa comprovar 
atuação no setor cul-
tural nos últimos dois 
anos, desde que não 
tenha emprego formal 
ativo. Também é neces-
sário ter renda familiar 
mensal per capita de 
até meio salário mí-
nimo (R$ 522,50) ou 
renda familiar men-
sal total de até três 
salários mínimos 
(R$ 3.135). Os R$ 
600 podem ser pagos 
para até duas pesso-
as de uma mesma 
família. Mães soltei-
ras recebem o dobro 

do benefício, R$ 1,2 
mil. Não podem re-
ceber o auxílio aque-
les que já possuem 
benefício previden-
ciário ou assisten-
cial (com exceção 
do Bolsa Família), 
seguro-desemprego 
ou estejam cadastra-
das no auxílio emer-
gencial geral. O link 
da plataforma estará 
disponível na segun-
da-feira (21/09), no 
site da Secretaria de 
Cultura. 

Qualquer dúvida, 
os interessados de-
vem manter contato 
com o setor de Cultura 
da cidade de origem

  estado cadastra para renda emergencial 
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O Conselho Muni-
cipal de Educa-
ção de Belford 

Roxo reuniu-se de for-
ma virtual, em sessão 
extraordinária, na últi-
ma quinta-feira (17-09), 
para analisar as possi-
bilidades de retomada 
das aulas presenciais 
nas unidades de ensino. 
A rede municipal conta 
com cerca de 45 mil alu-
nos. A reunião extraordi-
nária, com pauta especí-
fica, foi conduzida pelo 
presidente do Conselho 
Municipal de Belford 
Roxo, Denis Macedo – 
que também é secretário 
de Educação -  e teve o 

objetivo de analisar os 
protocolos necessários 
para o retorno e refletir 
sobre as adequações ne-
cessárias nos planos de 
ação das unidades para 
que esse retorno aconte-
ça de forma responsável 
tendo como prioridade 
a segurança de alunos, 
professores e demais 
funcionários. Não há 
previsão de retorno das 
aulas presenciais.

“A nossa razão de ser 
enquanto profissionais 
da educação é estar com 
os alunos; estar em sala 
de aula e por isso preci-
samos refletir e conside-
rar a retomada das aulas 
presenciais de forma 
segura, quer seja agora, 
quer seja mais adiante. 

Cabe ressaltar que foi 
consenso entre os par-
ticipantes a necessidade 
da retomada das aulas 
presenciais. Porém, que 
essa seja de forma res-
ponsável e segura”, des-
tacou Denis Macedo.

 
Especificidades da 
Educação Infantil  
A Secretária Adjun-

ta Eneila Feitosa falou 
sobre a importância da 
acolhida a profissionais 
e alunos. Ela destacou 
a necessidade de ouvir 
a opinião das famílias 
nesse momento. A che-
fe da Educação Infantil, 
Vanessa Alves, salientou 
ainda as especificidades 
da Educação Infantil  e 
destacou  a necessidade 

de interação e contato 
físico, principalmen-
te na faixa etária de 1 
a 3 anos. “Devemos ter 
olhar diferenciado com 
os alunos especiais, 
oferecendo atendimen-
to e acompanhamen-
to individualizado aos 
mesmos, respeitando as 
peculiaridades de cada 
caso”, resumiu a chefe 
da Educação Especial, 
Celia Domingues.

Todas as argumenta-
ções sobre a possibili-
dade de retorno farão 
parte de um documento 
que servirá de base para 
o posicionamento a ser 
adotado. O grupo volta-
rá a se reunir na próxima 
semana para continuida-
de da pauta.

Durante a panDemIa 

Belford Roxo coloca em 
pauta volta às aulas presenciais
Secretário denis Macedo se reuniu com o Conselho Municipal de educação e 

destacou que é necessário um estudo apurado e debate maior sobre o assunto 

RJ tem 8 de 9 regiões com 
‘risco baixo’ para coronavírus

Houve piora em alguns 
índices relacionados à Co-
vid-19 no Rio de Janeiro. É 
o que mostra a mais recente 
edição do Mapa de Risco 
da Covid-19, divulgada na 
última quinta-feira. Ontem, 
após 17 dias em tendência 
de queda ou estabilidade, 
a média móvel de mortes 
por Covid voltou a subir: 
36% na comparação com 
duas semanas atrás. Pela 
primeira vez desde o pico 
da pandemia, na primeira 
quinzena de maio, houve 

aumento de internações no 
município do Rio por Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), segundo 
o governo do estado. Tam-
bém pela primeira vez, não 
houve queda sustentada 
de internações e de óbitos 
por coronavírus nas áreas 
identificadas pelo governo 
como Região Metropolita-
na 1 e 2, que englobam a 
capital, a Baixada Flumi-
nense e a área de Niterói e 
São Gonçalo, que concen-
tram 70% da população do 

RJ. Segundo o chefe de ga-
binete da Secretaria Extra-
ordinária de Enfrentamento 
à Covid-19, Danilo Klein, 
as duas regiões estão no li-
mite para voltar à bandeira 
laranja, de risco moderado.

Ocupação de 83% em 
leitos de UTI

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a rede da 
capital tem 881 leitos para 
Covid-19. Destes, 251 são 
leitos de UTI. Até quinta, a 
taxa de ocupação de leitos 

de UTI era de 83% 
na rede SUS – que 
inclui leitos de uni-
dades municipais, 
estaduais e federais. 
A taxa de ocupação 
nos leitos de enfer-
maria era de 57%. 

Média móvel 
com tendência 
de estabilidade

O Rio de Janeiro chegou 
nesta sexta a 17.575 mortes 
por Covid-19 e 249.798 ca-
sos da doença, segundo ba-

lanço divulgado pela Secre-
taria Estadual de Saúde. De 
quarta para quinta, foram 
contabilizadas 122 mortes e 
2.995 novos casos.

A média móvel de mortes 
chegou a 99, com aumento 
de 36% relativo a duas se-

manas atrás – especialistas 
apontam variação de até 
15% como tendência à esta-
bilidade. Desde 31 de agos-
to o estado não apresentava 
aumento na média móvel. 

Fonte: G1

RepRodução 

Covid: AnS recebeu mais de 11 mil queixas desde março
Entre março e agos-

to, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
recebeu 11.123 reclama-
ções de usuários de pla-
nos de saúde relaciona-
das à pandemia. O dado 
faz parte do Boletim Co-
vid-19 divulgado hoje 
(18) pela agência regu-
ladora, que monitora in-
formações assistenciais 
e econômico-financeiras 
do setor durante a pan-
demia.

Mais da metade (57%) 
das reclamações diz res-
peito a dificuldades para 
realizar exames e trata-

mento. O boletim mos-
tra ainda que 28% das 
reclamações tratam de 
outras assistências afe-
tadas pela pandemia, e 
15% são sobre assuntos 
não assistenciais, como 
contratos e normas.

O registro de recla-
mações sobre exames e 
tratamentos de covid-19 
atingiu o pico na segun-
da quinzena de julho, 
quando a agência rece-
beu 1.914 queixas. Esse 
número caiu até a pri-
meira quinzena de agos-
to, mas voltou a subir na 
segunda quinzena, quan-

do chegou a 836.
Além das mais de 11 

mil reclamações, a ANS 
recebeu também 15.221 
demandas de informa-
ções relacionadas à pan-
demia.

As queixas passam por 
um processo de media-
ção de conflitos, permi-
tindo que as operadoras 
resolvam as irregulari-
dades e evitando a aber-
tura de processos judi-
ciais e administrativos. 
Segundo a ANS, entre 
as demandas passíveis 
de mediação, houve re-
solutividade de 92%. Se 

consideradas apenas as 
reclamações relaciona-

das à Covid-19, 89,2% 
foram solucionadas com 

a mediação de conflitos. 
Fonte: Agência Brasil 

São registros de reclamações 
sobre exames e tratamentos da doença

RepRodução 

Denis Macedo participou da 
reunião com o conselho no sistema remoto 

As responsáveis pelo 
Programa Saúde na Es-
cola em âmbito Muni-
cipal, professora Suelen 
Soares, representando a 
Educação e pela saúde 
a Nutricionista Amanda 

Abreu e a enfermeira Éri-
ca, além da enfermeira 
Airan Chaves, que atua 
na Vigilância Sanitária, 
destacaram na reunião 
as informações sobre os 
protocolos sanitários com 

base nos documentos da 
Fiocruz e outros órgãos 
oficiais. Suelen, que tam-
bém é pesquisadora da 
Fiocruz, esclareceu que 
a decisão do retorno está 
atrelada às taxas de trans-

missão da doença. 
A reunião foi aberta e, 

além da participação dos 
Conselheiros, contou ain-
da com a presença de re-
presentantes das escolas 
das redes de ensino muni-

cipal e privada de Belford 
Roxo; pais e responsáveis 
dos alunos; representan-
tes da Secretaria Munici-
pal de Saúde; técnicos da 
Secretaria Municipal de 
Educação; representante 

dos Conselhos Escolares 
e dos Conselhos do Fun-
do de Desenvolvimen-
to da Educação Básica 
(Fundeb) e do Conselho 
de Alimentação Escolar 
(CAE).

RepReSentAnteS dAS eSColAS dAS RedeS de enSIno MunICIpAl e pRIvAdA

dIvulGAção /pMBR
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Os preços estão na estratósfera 
A Fecomércio (Fede-

ração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado do Rio de 
Janeiro) realizou uma 
pesquisa que desenha o 
pensamento da popula-
ção fluminense aos pre-
ços dos bens e serviços 
que, na opinião deles, 
estão subindo à veloci-
dade de um foguete. 

Segundo o levanta-
mento, neste ano a in-
flação da Região Metro-
politana do Rio tem se 
mantido baixa (+0,51% 
até agosto), influencia-
da pela  forte queda da 
inflação dos serviços 
(-0,70% até agosto). 
Para a Fecomércio, a 
sensação de que os pre-
ços estão aumentan-
do pode estar ligada a 
inflação observada no 
grupo de “Alimentação 
no domicílio” (+3,14% 
até agosto). O estudo 
mostra que o aumento 
dos valores dos alimen-
tos consumidos em casa 
contribuíram para a in-
flação de itens como o 

arroz (15,7% até agos-
to), feijão (+29,22%), 
cebola (+43,84%) e 
do leite longa vida 
(+18,76%) ingredientes 
muito presentes na mesa 
de qualquer brasileiro.  

A pesquisa ouviu 502 
consumidores do estado 
do Rio, com o objeti-
vo de entender quais as 
expectativas dos flumi-
nenses com relação à re-
tomada da economia es-
tadual e nacional, além 
da percepção sobre o 
desemprego e renda fa-
miliar, entre outros indi-
cadores. 

O estudo também pro-
curou saber quais são as 
expectativas dos con-
sumidores fluminenses 
para a evolução da sua 
renda. Em julho, 55,5% 
acreditavam que sua 
renda cairia. Em setem-
bro, o percentual caiu 
para 41,5%. Uma parte 
importante das pessoas 
que acreditavam que a 
sua renda cairia em ju-
lho, agora acha que a 
renda ficará estável.    

O governador em exercício Cláudio Castro sancionou a lei 
9.006/20, do deputado André Ceciliano (PT), presidente da As-
sembleia Legislativa (Alerj), que cria Unidades de Pronta Respos-

ta de Urgência em Fisioterapia (Upruf) nas UPAs. 

Os passageiros que dependem do transporte público em várias capi-
tais do Brasil têm sofrido com as aglomerações em meio à pandemia. 
No Rio, às 7h, o ônibus do BRT teve registro de correria, empurra-

-empurra e passageiros espremidos..

A Secretaria Munici-
pal de Saúde realiza nos 
dias 21, 22 e 23 de se-
tembro, a partir das 9h, 
o 14º Mutirão de Testes 
Rápidos de covid-19. 
Quem apresentar sinto-
mas como febre, dor de 
cabeça, tosse e falta de 
ar deve fazer o teste. 

A ação acontece no 
Condomínio Trio de 
Ouro, bloco 2, no bairro 
Vilar dos Teles e o exa-
me é gratuito. Segundo 
a Prefeitura, a iniciativa 
contará também com o 
ônibus ginecológico para 
realizar a coleta do pre-
ventivo das mulheres.

MAIS uM I

eM vIlAR II

A Companhia de De-
senvolvimento Indus-
trial do Estado (Codin) 
e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) fecha-
ram um acordo para a 
instalação do Complexo 
Industrial de Biotecno-
logia em Saúde, no Dis-
trito Industrial de Santa 
Cruz, na Zona Oeste.

Previsto para estar pronto em 2023, 
o complexo será responsável por toda 
produção de vacinas da Fiocruz, inclu-
sive a de Covid-19, quando esta for 
aprovada. O compromisso foi fechado 
em uma reunião da diretoria da Codin 
e uma comitiva da Fiocruz.

ACoRdo I 

eM 2023 III

edItoRIAl

Será a maior fábrica de vacinas da 
América Latina e vai ocupar uma área 
de 580 mil metros quadrados e terá ca-
pacidade de produção de 120 milhões 
de frascos de vacinas e biofármacos por 
ano. A expectativa é de que as obras ge-
rem 5 mil empregos diretos. 

MAIoR dA Al II

oCtACílIo BARBoSA/AleRJ 

O militante político 
Jefferson Juvenal, co-
nhecido por Jefferson 
Já, está em contagem re-
gressiva para sua recon-
dução ao comando da ala 
jovem do PSL em Nova 
Iguaçu. No momento, 

enquanto os candidatos 
às eleições gerais de 15 
de novembro articulam 
estratégias para conquis-
tar o voto do eleitor, o 
iguaçuano, que tem forte 
atuação em bairros como 
Cobrex, Três Corações, 

Ponto Chic e Cerâmica 
surfa na onda das arti-
culações políticas para 
vencer essa queda de 
braço e também continu-
ar seu projeto de inclu-
são social no esporte de 
crianças e adolescentes. 

em contagem regressiva 

Museu de Caxias promove 
14ª primavera dos Museus

 Museu Ciência e Vida, que fica no Jardim 25 de Agosto prepara programação especial para o evento 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O Museu Ciência 
e Vida prepa-
rou uma pro-

gramação especial para 
a 14ª Primavera dos 
Museus, que acontece 
de 21 a 24 de setem-
bro, e terá transmissão 
pelas redes sociais do 
espaço, que é vincula-
do à Fundação Cecierj. 
Por conta da pandemia 
da Covid-19, centros 
culturais precisaram 
voltar seus trabalhos 
para o mundo digital e, 
para refletir sobre esse 
momento, o tema deste 
ano é “Mundo digital: 
Museus em Transfor-
mação”. A organização 
é do Instituto Brasilei-
ro de Museus (Ibram) 
e tem o objetivo de dar 
visibilidades a esses 
locais e promover o in-
tercâmbio entre as ins-
tituições de memória e 

a sociedade.
“É muito importante 

que um espaço museal 
localizado na Baixada 
Fluminense esteja par-
ticipando de um evento 
que promove os museus 
brasileiros. Particular-
mente nesse contexto 
em que as ferramentas 
digitais e as redes so-
ciais se tornaram ain-
da mais relevantes por 
conta do isolamento 
social provocado pela 
Covid-19. Diante des-
se desafio, o Museu 
Ciência e Vida, que 
completou dez anos em 
julho, produziu novas 
práticas, como a vir-
tualização do local e a 
realização de “lives”, 
comentou o profes-
sor Robson Coutinho 
Silva, vice-presidente 
Científico da Fundação 
Cecierj.

Ações on-line
Na programação, 

a educadora Renata 
Sant´Anna vai trazer as 
ações on-line do Museu 
de Arte Contemporâ-
nea (MAC) no contexto 
da pandemia, e Rogério 
Wanis, pesquisador do 

programa de pós-gra-
duação em Ensino de 
Física da Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro, vai falar sobre sua 
experiência na Ama-
zônia. Já o ‘De Frente 

com Cientistas’, pela 
primeira vez em forma-
to digital, será com o 
neurocientista Stevens 
Kastrup Rehen, da Uni-
versidade Federal do 
Rio de Janeiro. Além 

disso, o público poderá 
matar as saudades do 
Planetário do Museu 
Ciência e Vida com a 
estreia de uma série de 
vídeos sobre culturas e 
astronomia.

thIAGo louReIRo/dIvulGAção 
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Governo convoca peritos de agências do InSS vistoriadas 
O Ministério da 

Economia publicou 
ontem, em edição 
extra do ‘Diário Ofi-
cial da União’, um 
edital de convoca-
ção imediata para 

que peritos médicos 
federais e superviso-
res médico-periciais 
voltem a atender nas 
agências do Instituto 
Nacional do Seguro 
Social (INSS).

A convocação 
vale para os profis-
sionais lotados nas 
150 agências que, 
segundo o governo, 
já passaram por vis-
toria e estão libera-

das para o trabalho 
presencial. A lista de 
agências foi publica-
da junto com a con-
vocação.

“À medida que 
novas Agências da 

Previdência Social 
forem inspeciona-
das e consideradas 
adequadas para a 
prestação do aten-
dimento presencial 
pela Perícia Médica 

Federal, novos edi-
tais de convocação 
serão publicados 
com a atualização da 
relação”, diz o texto 
publicado no Diário 
Oficial. Fonte G1.
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copa Do munDo De 2022 

O local foi o mes-
mo, mas o cená-
rio bem diferente. 

Na sede da CBF, no Rio 
de Janeiro, Tite deu en-
trevista coletiva na tarde 
da sexta-feira (18). Mas o 
auditório, que costumava 
lotar de jornalistas para 
fazer perguntas para o téc-
nico da Seleção Brasilei-
ra, desta vez esteve bem 
mais vazio. Desta vez, o 
treinador recebeu as per-
guntas pela internet e as 
respondeu em transmis-
são ao vivo da CBF TV. 
Essa foi uma das medidas 
tomadas por conta da pan-
demia da covid-19. 

Na manhã de sexta, 

Tite convocou os 23 atle-
tas que defenderão a Se-
leção nas partidas contra 
Bolívia e Peru, que abrem 
as Eliminatórias para a 
Copa do Mundo FIFA Ca-
tar 2022. Os jogos, assim 
como a coletiva, seguirão 
os protocolos médicos es-
tabelecidos para a reali-
zação deles com a maior 
segurança possível.

“Eu não acredito em 
‘novo normal’, eu acre-
dito em adaptação, na re-
alidade que está à nossa 
frente, na nossa capacida-
de de entendimento dela e 
em encontrar os melhores 
caminhos. A gente está 
descobrindo ainda o que é 
o novo. A gente está pro-
curando fazer as coisas 
certas. Estamos seguindo 

as normas, as situações 
legais, querendo voltar ao 
trabalho, mas sem abrir 
mão disso... A gente vai 
encontrar esse melhor 
caminho, essa melhor 
forma, tendo bom sen-
so, tendo discernimento. 
E agora, especificamen-
te, voltando ao futebol, 
acompanhando as orienta-
ções médicas, com o dou-
tor (Jorge) Pagura, a dou-
tora Andreia (Picanço), 
com um comitê todo de 
especialistas (a Comissão 
Nacional de Médicos do 
Futebol). A gente segue a 
medicina, segue a ciência, 
para ter a segurança que 
as pessoas que têm conhe-
cimento podem transmitir 
e nos dar”, disse o técnico 
da Seleção Brasileira.

luCAS FIGueIRedo / CBF

Em coletiva diferente, Tite
comenta início das Eliminatórias

Entrevista coletiva de Tite, Juninho Paulista e comissão técnica na sede da CBF

Entrevista foi dada na sede da CBF, sem a presença de jornalistas 

Maracanã pode abrir portões em Flamengo x Athletico-pR  
Após ser pioneiro na 

volta do futebol, o Rio 
de Janeiro também deve 
ser primeiro a promo-
ver o retorno da torcida 
aos estádios. Na sexta 
(18), a Prefeitura do Rio 
e FERJ participaram de 
uma reunião com alguns 
órgãos envolvidos na de-
cisão e foi estabelecido 
que a partida entre Fla-
mengo e Athletico-PR, 
no dia 4 de outubro, no 
Maracanã, tem a possi-
bilidade da presença da 
torcida nas arquibanca-
das.

Vale destacar que o 

Flamengo enviou repre-
sentantes para a reunião 
realizada. O fato está sen-
do debatido com cautela 
como será feito o retorno 
da torcida ao estádio...

Novas reuniões são 
projetadas para os pró-
ximos dias, com a defi-
nição para basicamente 
dois pontos: o primeiro 
é para decidir se have-
rá torcida para as duas 
equipes ou apenas para o 
mandante. O outro, por 
sua vez, diz respeito à 
carga de ingressos – que 
pode ser 30% de toda a 
capacidade do estádio 

ou 30% de cada um dos 
setores.

De acordo com o pre-
feito do Rio, Marcelo 
Crivella, o processo de 
autorização do retorno 
do público aos estádios 
está diretamente atrela-
do a necessidade de di-
minuição da utilização 
das praias cariocas. Em 
uma das declarações fa-
voráveis a volta da tor-
cida, Crivela chegou a 
declarar que “no estádio, 
conseguimos controlar o 
distanciamento e o uso 
da máscara, o que não é 
possível nas praias”.No início de outubro a torcida do Mengão poderá voltar ao Maraca

RepRodução

A Seleção estreia nas 
Eliminatórias no dia 9 de 
outubro, contra a Bolívia, 
na Neo Química Arena, 
em São Paulo. Nesta par-
tida, o Brasil terá de li-
dar com mais um cenário 
diferente: a ausência do 
torcedor. O Brasil nunca 
perdeu como mandante 
em jogos válidos pelas 
Eliminatórias e começa-
rá a campanha rumo ao 
Mundial de 2022 sem 
contar com o apoio da 
torcida brasileira.

“É uma situação difícil 
de transmitir sentimento, 
é complicado traduzir 
isso em palavras. Estar 
perto do torcedor é uma 
energia que é incontes-
te. Fui assistir a um jogo 
no Maracanã, de repen-

te você está na cabine, 
olha e não vê o publi-
co... Puxa, que coisa es-
tranha. É difícil, a gente 
vem trabalhar dois dias e 
quer entrar em um ritmo 
normal e não é normal 
ainda, calma. As coisas 
estão voltando aos pou-
cos. Nada substitui o 
lado humano, o contato 
humano”, frisou Tite.

Coordenador da Sele-
ção Brasileira, Juninho 
Paulista também desta-
cou as adaptações feitas 
pela comissão técnica 
da Amarelinha durante a 
quarentena pelo corona-
vírus. Com um expedien-
te diferente, trabalhando 
em escalas separadas, os 
integrantes da Seleção 
tiveram que alterar par-

te da rotina para atender 
aos protocolos de con-
trole da pandemia.

“São adaptações, tanto 
para os jogadores, jogan-
do sem o público, que 
também é estranho, tanto 
para nós, na dinâmica de 
trabalho. Desde a parada, 
até o retorno, ainda antes 
do futebol. Agora com as 
competições voltando, a 
gente tem uma dinâmica 
de trabalho de dias, se-
para até por orientação 
do Presidente Rogério, 
do Marco (Dalpozzo, 
diretor de RH), todos os 
cuidados que a gente está 
tomando. Não é uma si-
tuação com a qual está-
vamos acostumados, mas 
a gente tem que se adap-
tar”, declarou Juninho.

eStReIA dIA 9 do MêS que veM

Diretoria do Fla não almoça com delegação após derrota
O clima dentro do Fla-

mengo não está dos melho-
res. Depois da derrota por 
5 a 0 para o Independiente 
Del Valle, os dirigentes do 
Fla não almoçaram junto 
ao resto da delegação. A 
única exceção foi o vice-
-presidente de futebol, 
Marcos Braz. Segundo 

informações, no almoço, 
já em Guayaquil, cidade 
onde o Flamengo disputa 
a próxima partida contra 
o Barcelona SC, Braz che-
gou a sentar com o técnico 
Domènec Torrent.

O principal motivo apu-
rado para o presidente 
Rodolfo Landim, o vice-

-presidente de relações 
externas Luiz Eduardo 
Baptista (Bap), o vice-
-presidente de marketing 
e comunicação Gustavo 
Oliveira, o vice-presidente 
jurídico e geral Rodrigo 
Dunshee e os membros 
do Conselho de Futebol 
Dekko Roisman e Diogo 

Lemos não terem partici-
pado da refeição junto ao 
resto do time foi insatisfa-
ção com o resultado da úl-
tima partida.

Além disso, o discurso 
de Domènec após a derro-
ta também foi insatisfató-
rio para a diretoria. O tom 
de conformismo, ainda de 

acordo com a imprensa, 
pode ter sido desagradável 
aos membros da cúpula. O 
técnico vive um momento 
conturbado dentro do clu-
be, mas Marcos Braz afir-
mou ao jornal O Globo que 
caso Dome seja demitido, 
ele sairá junto.

O Flamengo voltará ao 

campo na próxima terça 
(22) sob pressão. Além de 
vir de um resultado ruim, 
estará sem Gustavo Hen-
rique, que foi expulso no 
último minuto de jogo. A 
partida será contra o Barce-
lona SC, no estádio Estádio 
Monumental Isidro Rome-
ro Carbo, às 19h15.
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DestruIção

pF e órgãos estaduais apuram 
causas de incêndios no pantanal

Peritos encontram indícios de queima intencional em Mato Grosso

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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Brigadas dos ‘mato-grossos’ combatem as chamas sem parar desde o início 

GoveRno Se RedIMe 
dA CovARdIA

A Polícia Federal 
(PF) e órgãos de 
Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul es-
tão investigando as ori-
gens dos incêndios que, 
até a última quarta-feira 
(16), já tinham destruí-
do cerca de 2,8 milhões 
de hectares do Pantanal, 
sendo 1,732 milhões em 
Mato Grosso e 1,110 mi-
lhões em Mato Grosso 
do Sul.

Cada hectare corres-
ponde, aproximadamen-
te, ao tamanho de um 
campo de futebol oficial. 
O que significa que a 
área do bioma destruída 
pelo fogo chega a quase 
30 mil km², segundo os 
dados recentemente di-
vulgados pelos dois esta-
dos. O que representa um 
território maior que todo 
o estado de Alagoas.

A Superintendência da 
PF em Mato Grosso do 
Sul centrou esforços na 
região de Campo Gran-
de e Corumbá, cidades 
distantes cerca de 400 
quilômetros uma da ou-
tra. Por meio da análise 
de imagens de satélites e 
do sobrevoo em algumas 
áreas, agentes federais 
tentam traçar o percur-
so percorrido pelas cha-
mas desde o ponto onde 
o fogo começou. O ob-
jetivo é apurar eventual 
responsáveis e responsa-
bilizá-los por crimes am-
bientais.

Na última segunda-fei-
ra (14), 31 policiais fede-
rais sul-mato-grossenses 
cumpriram dez manda-
dos de busca e apreensão 

autorizados pela 1ª Vara 
Federal de Corumbá. Os 
agentes também pericia-
ram áreas incineradas e 
colheram os depoimen-
tos de algumas pessoas. 
A ação fez parte da cha-
mada Operação Matáa.

Operação Focus
Órgãos estaduais sul-

-mato-grossense também 
estão realizando uma 
apuração conjunta com o 
propósito de identificar a 
origem dos incêndios.

Na quarta-feira (16), 
servidores do Instituto 
de Meio Ambiente (Ima-
sul), bombeiros, policiais 
militares e civis e peritos 
da secretaria estadual de 
Justiça e Segurança Pú-
blica foram a campo a 
fim de começar a cum-
prir o plano de inspe-
cionar 35 propriedades 
rurais apenas nesta pri-
meira fase da apelidada 
Operação Focus.

“Com auxílio de ima-
gens de satélite, levanta-
mos os prováveis inícios 
de alguns focos de incên-
dios na região do Panta-
nal”, disse, na ocasião, 
o diretor-presidente do 
Imasul, André Borges, 
explicando que a expec-
tativa é produzir um ba-
lanço parcial da inspeção 
até este sábado (19).

De acordo com o se-
cretário estadual do 
Meio Ambiente, Desen-
volvimento Econômico, 
Produção e Agricultura 
Familiar, Jaime Verru-
ck, além de identificar a 
origem do fogo, vão ser 
apurados “os motivos 
desses incêndios terem 
saído do controle”.

Entre as hipóteses in-

vestigadas está a de que 
proprietários rurais auto-
rizados a queimar parte 
da vegetação para limpar 
suas terras tenham per-
dido o controle das cha-
mas, que avançaram pela 
vegetação seca devido a 
mais severa estiagem das 
últimas décadas. Outra 
hipótese é a de que as 
queimadas tenham sido 
intencionais.

Em 16 de julho, o go-
verno federal proibiu as 
queimadas em todo o 
país por 120 dias.

A medida visa reduzir 
o número de focos de in-
cêndio em florestas du-
rante o período de seca, 
que se agrava entre os 
meses de agosto e ou-
tubro. A mesma medi-
da já havia sido adotada 
em 2019, mas no fim de 
agosto e com validade de 
apenas 60 dias. Na última 
segunda-feira, a situação 
levou o governo de Mato 
Grosso do Sul a decretar 
situação de emergência 
que foi no mesmo dia 

pelo governo federal.

Mato Grosso
Na semana em que 

decretou estado de cala-
midade devido ao des-
controle dos incêndios 
florestais, o governador 
de Mato Grosso, Mau-
ro Mendes, afirmou que 
quem incorrer em crimes 
ambientais será identifi-
cado e responsabilizado.

“Não vamos amaciar 
para ninguém que co-
meteu crime ambiental 
no nosso estado”, disse 
Mendes ao conceder en-
trevista à CNN Brasil.

Segundo o governo es-
tadual, peritos da Dele-
gacia de Meio Ambiente 
(Dema) já atestaram que 
vários focos de incêndio 
registrados no Pantanal 
mato-grossense começa-
ram de forma crimino-
sa. Até o momento, no 
entanto, as autoridades 
locais não apontaram 
quaisquer suspeitos.

A Polícia Judiciária 
Civil já instaurou inqué-

ritos para apurar aos in-
cêndios em cinco pontos 
do Pantanal mato-gros-
sense. Na Reserva Parti-
cular do Patrimônio Na-
tural Sesc Pantanal, na 
região de Barão de Mel-
gaço, peritos apontaram 
que o incêndio foi causa-
do pela queima intencio-
nal de vegetação desma-
tada para criação de área 
de pasto para gado.

Nas imediações da 
Fazenda Espírito Santo, 
próximo ao Sesc Panta-
nal, o fogo se espalhou 
pela vegetação depois 
que uma máquina agrí-
cola usada para limpar a 
área pegou fogo.

Faíscas na fiação elé-
trica de alta tensão foram 
apontadas como possível 
causa do incêndio regis-
trado próximo a um con-
domínio de luxo próximo 
à Rodovia Helder Cân-
dia, o Brasil Beach, em 
Cuiabá. Outro aciden-
te, este automobilístico, 
causou a destruição de 
cerca de 6 mil hectares 

de vegetação nativa ao 
longo da Rodovia Trans-
pantaneira.

De acordo com a Polí-
cia Civil, o veículo caiu 
em um barranco e pegou 
fogo após o motorista ter 
perdido o controle, e as 
chamas logo se espalha-
ram pela mata.

O quinto resultado da 
perícia sugere que outro 
foco de incêndio tenha 
sido precipitado pela prá-
tica de uso de fogo na re-
tirada de mel de abelhas 
silvestres, por produtores 
de uma região de mata 
fechada conhecida como 
Moitão.

De acordo com a Po-
lícia Judiciária Civil, 
quem é responsabiliza-
do em casos como estes 
pode ser condenado a pe-
nas de reclusão de dois a 
quatro anos, além de ter 
que pagar multas cujos 
valores podem variar en-
tre R$ 1 mil e R$ 7,5 mil 
por hectare de vegetação.

(Fonte: Agência Bra-
sil)

Lei reconhece atividade religiosa como essencial em períodos de crise
A atividade religiosa pas-

sa a ser considerada essen-
cial em períodos de crises 
ocasionadas por doenças 
contagiosas ou catástrofes 
naturais. A Lei 9012/2020, 
de autoria da deputada es-
tadual Rosane Felix (PSD), 
foi sancionada pelo gover-
nador em exercício, Cláu-
dio Castro (PSC) e publi-
cada na sexta-feira (18) no 
Diário Oficial.

A respeito da pandemia 
Covid-19, a lei estabelece 
que devem ser observadas 
as recomendações expedi-
das pela Secretaria de Esta-
do de Saúde e pelo Minis-
tério da Saúde, referentes a 
não aglomeração de pesso-
as.

Rosane Felix exalta a 
importância de o Estado 
assegurar o direito das ins-
tituições religiosas reali-
zarem suas atividades nos 
templos e fora deles. Na 
avaliação da deputada, a lei 
valoriza o trabalho social e 

psicológico desempenhado 
junto aos fiéis. 

“As instituições reli-
giosas realizam um papel 
social importantíssimo, 
muitas vezes chegando em 
regiões totalmente abando-
nadas pelo Estado, seja por 
incompetência ou omissão 
do Poder Público. O traba-
lho valoroso das institui-
ções não se resume a dis-
tribuição de cestas básicas, 
materiais de higiene, rou-
pas e máscaras, elas ofere-
cem apoio espiritual e emo-
cional, proporcionando 
paz, consolo e fortalecendo 
o ser humano para enfren-
tar dias difíceis”, destaca 
Rosane Felix.

Coautor da lei, Capitão 
Paulo Teixeira (Republi-
canos) acredita que, com a 
sanção, o governo estadual 
reconhece a relevância de 
manter as atividades reli-
giosas em qualquer situa-
ção.

“Templos, de todas as 

vertentes, servem como 
uma válvula de escape, ali-
mentam o espírito e cuidam 
da mente, o que se faz mais 
necessário em momentos 
de crise. Então, essa lei 
vem corrigir a injustiça 
percebida nos primeiros 
meses de pandemia, quan-
do as pessoas sofreram 
mais ainda por serem im-
pedidas pelo Estado de ir 
às igrejas”, afirma Capitão 
Paulo Teixeira.

Para Anderson Ale-
xandre (SDD), que tam-
bém assina coautoria, 
o governo estadual está 
contribuindo efetiva-
mente para a saúde física 
e mental das pessoas. “É 
cientificamente compro-
vada a importância da fé 
para a saúde das pessoas, 
a sanção da lei reconhe-
ce o valoroso trabalho das 
instituições religiosas para 
a saúde mental da popu-
lação”, destaca Anderson 
Alexandre.

Já Filippe Poubel 
(PSL), afirma que o go-
verno do Estado está se 
redimindo da “covardia” 
feita contra as atividades 
das igrejas durante os 
primeiros meses da pan-
demia do coronavírus. 

“A fé é combustível 
para enfrentar e superar 
qualquer adversidade. 
Lamentável que o go-
verno tenha censurado 
o direito das pessoas 
expressarem sua cren-
ça com todos os cui-
dados sanitários que a 
pandemia exige. Espero 
que, com essa lei, não 
tenhamos mais tirania 
contra a religião”, diz o 
bolsonarista, coautor da 
proposta. No total, 28 
deputados assinam a co-
autoria da lei.

DIVULGAçãO

 “As instituições religiosas realizam um papel so-
cial importantíssimo”, diz a deputada Rosane Felix
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O novo secretário de 
Polícia Civil, delegado 
Allan Turnowski, mudou a 
titularidade de mais de 60 
delegacias e departamen-
tos. Nomeado pelo gover-
nador em exercício do Rio, 
Cláudio Castro (PSC), 
na última segunda-feira, 
Turnowski já iniciou as 
mudanças, com a saída do 
delegado Antônio Ricar-
do Nunes, então chefe do 
Departamento Geral de 
Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHGPP), respon-
sável pela investigação do 
assassinato da vereadora 
Marielle Franco e do mo-

torista Anderson Gomes.
Nunes foi substituído 

pelo delegado Roberto 
Cardoso, até então lota-
do na 27ª DP (Vicente de 
Carvalho), na Zona Norte. 
Antônio Ricardo vai para a 
28ª DP (Campinho).

O delegado Daniel Rosa 
também deixa as investi-
gações do caso Marielle 
Franco na Delegacia de 
Homicídios da Capital 
(DHC). Ele vai ocupar a 
titularidade da 15ª DP (Gá-
vea).

Daniel será substituído 
na DHC pelo delegado 
Moyses Santana, que era 

titular da Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF).

A delegada Bárbara 
Lomba, que atuou nas 
investigações do caso 
Flordelis na Delegacia de 
Homicídios de Niterói, 
Itaboraí e São Gonçalo 
(DHNSG) e foi transferida 
em janeiro para a 11ª (Ro-
cinha), vai para a 54ª DP 
(Belford Roxo).

O sucessor de Bárbara 
no caso Flordelis, o dele-
gado Allan Duarte também 
deixa a DHNSG e vai ocu-
par a titularidade da 72ª 
DP (São Gonçalo).

novo SeCRetáRIo de políCIA CIvIl MudA 
tItulARIdAde de unIdAdeS

Flordelis será monitorada por tornozeleira eletrônica
O Tribunal de Justiça 

(TJRJ) determinou que a 
deputada federal Florde-
lis seja monitorada por 
tornozeleira eletrônica. 
Ela também terá cumprir 
recolhimento domiciliar 
noturno, das 23h às 6h. 
As medidas cautelares fo-
ram solicitadas pelo Mi-
nistério Público (MPRJ) 
e decididas pelo juiz Ne-
aris dos Santos Carvalho 
Arce, titular da 3ª Vara 
Criminal de Niterói, na 
tarde de ontem. 

No mês passado, a par-
lamentar foi indiciada 
como mandante do assas-
sinato do marido, pastor 
Anderson do Carmo, que 
aconteceu na garagem da 
casa da família, em Nite-
rói, na Região Metropoli-
tana, em junho de 2019.

De acordo com a de-
cisão judicial, a determi-
nação pelo monitoramen-
to eletrônico aconteceu 
devido à dificuldade de 
localização de Flordelis, 
tanto para a citação no 

processo, quanto para sua 
notificação pela Câmara 
dos Deputados, além da 
intimidação à uma teste-
munha após terem jogado 
um explosivo no quintal 
dela.

“Foram trazidas aos 
autos notícias de fatos 
novos e graves pelo pre-
sentante do Parquet, mor-
mente o atentado com ar-
tefato explosivo ocorrido 
na residência da testemu-
nha”, afirma o documen-
to. Na ocasião, a testemu-

nha afirmou acreditar que 
“a bomba foi jogada em 
seu quintal para intimidar 
a depoente” e também 
para “passar um recado 
para Lucas, para que ele 
calasse a boca e não mais 
relatasse a verdade”.

Filho afetivo de Flor-
delis, Lucas Cezar dos 
Santos de Souza está pre-
so desde junho do ano 
passado, suspeito de ter 
participação na morte do 
pastor Anderson do Car-
mo.

titutar da dhBF 
vai investigar 
caso Marielle

Moyses Santana vai substituir o delegado daniel Rosa, 
que estava na dhC desde março de 2019

Pela segunda vez, as 
investigações das 
execuções da verea-

dora Marielle Franco (Psol) 
e Anderson Gomes, ocor-
ridos em março de 2018, 
vão trocar de comando.. O 
delegado Moyses Santana, 
que era titular da Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF), as-

sumiu a Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC) 
e será o responsável pelo 
caso em substituição ao de-
legado Daniel Rosa.

À época do crime, quem 
comadava a DHC era o 
delegado Giniton Lages. 
Um ano depois do crime, 
logo após identificar o PM 
reformado Ronnie Lessa 
e o ex-PM Élcio Queiroz 
como autores do crime, em 
março de 2019, Lages foi 

substituído pelo delegado 
Daniel Rosa. O Rio já era 
governado por Wilson Wit-
zel (PSC), que extinguiu a 
Secretaria de Segurança.

As delegacias passaram 
a ser subordinadas ao se-
cretário de Polícia Civil, 
delegado Marcus Vinicius 
de Almeida Braga. Braga 
pediu demissão no final de 
maio e Flávio Brito assu-
miu o cargo no início de ju-
nho, nomeado por Witzel.

Santana era titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)

 REPRODUçãO 

GM de Caxias não poderá armas doadas pela pRF
As armas doadas pela 

Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) à Prefeitu-
ra de Duque de Caxias 
não poderão ser usadas 
pela Guarda Municipal. 
A decisão é da 2ª Vara 
Federal de Duque de Ca-
xias. “Assim, com base 
no poder geral de cau-
tela do Juízo e ante as 
informações de risco de 
disparos acidentais das 
armas doadas, impõe-se 
desde logo o DEFERI-
MENTO DE TUTELA 
DE URGÊNCIA apenas 

para que o Município 
de Duque de Caxias não 
promova utilização das 
armas recebidas em doa-
ção, caso já tenha ocorri-
do e repasse, e que, caso 
ainda não tenha ocorri-
do o repasse das armas 
ao Município de Duque 
de Caxias, que a União 
deixe de promovê-lo até 
ulterior determinação 
desse Juízo”, cita a ju-
íza Marianna Carvalho 
Bellotti em um trecho da 
decisão.

A magistrada levou em 

conta ainda a legalidade 
do acordo, apontado pelo 
Ministério Público Fede-
ral. “Sustenta o MPF que 
tanto o convênio de coo-
peração como o termo de 
doação são ilegais, sendo 
que há vícios de forma 
na constituição dos ajus-
tes, em razão da não ob-
servância de princípios 
e diretrizes da Lei nº 
13.675/2018, e, no caso 
do segundo instrumento, 
há questões que atingem 
a própria tutela do bem 
jurídico a ser tutelado 

(segurança pública e di-
reito à vida)”, disse.

As armas foram do-
adas por meio de um 
convênio entre Caxias 
e a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e acom-
panhado de perto pelo 
Ministério Público Fe-
deral (MPF), que co-
brou explicações sobre o 
acordo. Segundo a PRF, 
50 pistolas e três espin-
gardas têm entre 15 e 20 
anos de uso e, por isso, 
“estão mais propensas a 
quebras e falhas”.

Mulher é morta a
 tiros dentro de casa 

O assassinato de Mara 
Cristina Tavares Damas-
ceno, de 55 anos, dentro 
da garagem da casa onde 
ela morava, no bairro 
Parque Corrientes, em 
Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense, foi 
registrado por câmeras de 
segurança. O vídeo mos-
tra quando um homem 
desce de uma caminho-
nete que estava parada na 
frente da casa da vítima. A 
caminhonete seria do ex-
-companheiro da vítima, 
segundo a Polícia Civil.

As imagens mostram 
quando o homem cami-
nha na direção de Mara 
e ela entra na garagem, 

tentando fugir dele. Em 
seguida, o homem vai até 
o portão da garagem, que 
está aberto, e atira. De-
pois dos disparos, o ho-
mem volta para o carro e 
vai embora.

De acordo com a polí-
cia, um pedido de prisão 
preventiva do suspeito 
já foi enviado à Justiça. 
Os agentes fazem buscas 
por ele nesta quarta-feira 
(16). Quem tiver informa-
ções que possam ajudar 
a polícia a solucionar o 
caso pode entrar em con-
tato com o Disque De-
núncia pelo telefone (22) 
2726-5285. O anonimato 
é garantido.

Trio roda após assalto a loja e 
atropelamento a idoso 

A polícia prendeu na ma-
nhã de ontem três suspeitos 
de assaltaremm uma filial 
das Lojas Amaricanas em 
Realengo, na Zona Oeste 
do Rio. Na fuga, eles ainda 
atropelaram um idoso. O 
trio estava em um carro que 
acabou batendo na esquina 

das ruas Carumbé e Capitão 
Teixeira. 

Com os bandidos os 
agentes apreenderam uma 
pistola e os produtos rouba-
dos, que foram devolvidos 
à loja. O idoso foi socorri-
do por equipes do Corpo de 
Bombeiros para o Hospital.
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corpo De bombeIros
dIvulGAção/GoveRno do eStAdo 

Os contribuintes do 
Estado do Rio de 
Janeiro têm até 

outubro para quitar a Taxa 
de Incêndio 2020 (Exer-
cício 2019) do Corpo de 
Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janei-
ro (CBMERJ). O tributo, 
com vencimento original-
mente previsto para abril 
deste ano, foi prorrogado 
em virtude do período de 
pandemia e suas conse-

quências econômicas. As 
novas datas para paga-
mento estão compreendi-
das entre os dias 05 e 09 
de outubro. 

É importante ressaltar 
que não será enviado um 
novo boleto. O contribuin-
te que já recebeu o docu-
mento com vencimento 
em abril pode pagá-lo, 
sem qualquer acréscimo, 
até a nova data (vide ta-
bela abaixo). Quem ainda 
não recebeu o tributo pe-
los Correios, ou preferir, 
pode emitir uma segunda 

via no site do Funesbom: 
www.funesbom.rj.gov.br. 
Para esclarecer dúvidas da 
população, a corporação 
disponibiliza os seguintes 
canais de comunicação: 
e-mail: taxadeincendio@
cbmerj.rj.gov.br/telefones 
(21) 2333-2955 / 2953 / 
2946 / 2949 / 2954 / 2950/
horário de atendimento: 
8h às 12h e 13h às 16h30.

Obrigação tributária 
A contribuição é uma 

obrigação tributária, pre-
vista no Código Tributá-

rio do Estado do Rio de 
Janeiro. É exigida às lo-
calidades abrangidas pelo 
sistema de prevenção e 
extinção de incêndios, 
tanto naquelas que pos-
suem o serviço instituído 
pelo Estado, quanto nas 
cidades vizinhas, desde 
que as suas sedes sejam 
distantes até 35 km (trinta 
e cinco quilômetros) das 
sedes dos municípios em 
que o serviço esteja insta-
lado.

Os recursos são apli-
cados no reequipamento 

operacional, na capaci-
tação e atualização de 
recursos humanos e na 
manutenção do Corpo de 
Bombeiros e dos órgãos 
da Secretaria de Estado da 
Defesa Civil, sempre vi-
sando à melhoria da pres-
tação de serviços à popu-
lação.

 Legislação vigente 
Conforme prevê a le-

gislação vigente ficam 
isentos do pagamento os 
aposentados, pensionistas 
e portadores de deficiên-

cia física, proprietários 
ou locatários de apenas 
um imóvel residencial no 
Estado do Rio de Janeiro, 
medindo até 120 (cento e 
vinte) metros quadrados, 
e que recebam proventos 
ou pensão de até cinco (5) 
salários mínimos, além de 
igrejas e templos de qual-
quer culto. A isenção será 
concedida pelo CBMERJ 
mediante a apresentação, 
pelo beneficiário, da pro-
va do atendimento dos 
requisitos acima estabele-
cidos.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

palmito pupunha: oportunidade 
para produtores de Magé

taxa de Incêndio 
2020 vence em 

outubro
o tributo, com vencimento originalmente previsto para abril 

deste ano, foi prorrogado em virtude da pandemia

A cultura do palmito se tornou uma alter-
nativa dos agricultores da região

DIVULGAçãO 

A taxa é exigida às localidades abrangi-
das pelo sistema de prevenção e extinção 

de incêndios

Leve, versátil, com sa-
bor doce e textura macia, 
o palmito pupunha se 
tornou o queridinho da 
gastronomia, mas agora 
também vem mudando a 
vida de produtores rurais 
do município de Magé, no 
Rio de Janeiro. A cultura 
deste alimento se tornou 
uma alternativa de diver-
sificação dos agricultores 
da região, aumentando 
a renda familiar. Com o 
apoio técnico da Secreta-
ria da Agricultura do Esta-
do, através da Emater-Rio, 
esses produtores viram o 
seu faturamento aumentar 
em mais de 150% nos úl-
timos 15 anos.

Segundo a Embrapa, o 
Brasil é um dos maiores 
produtores e consumido-
res de palmito do mundo. 
O sucesso da atividade 
rural em Magé acontece 
por esta ser uma região 
com bom clima, solo e 
água para o plantio deste 
alimento. A partir disso, a 
equipe da secretaria ela-
borou um planejamento a 
longo prazo, oferecendo 
acesso à financiamentos, 
serviço de extensão ru-
ral, pesquisas, assistência 
técnica e oportunidade de 
plantio desse tipo de pal-
mito.

Hoje o escoamento do 
produto é feito na venda 
para hortifrutis, feiras li-
vres, restaurantes, pizza-

rias e até agroindústrias. 
Ele é cultivado tanto pe-
los agricultores familia-
res como pelos médios 
produtores. Atualmente o 
município tem agriculto-
res com 200 plantas e ou-
tras com 20 mil plantas.

Cerca de 160 mil 
plantas 

A planta tem em média 
2 colheitas por ano, mas 
em alguns casos, quando 
a cultura tem oferta de 
água e bons tratos cultu-
rais, pode render de 4 a 

5 cortes por ano. O custo 
de produção do palmito 
na implantação fica em 
cerca de R$ 21 mil e de 
R$ 7.600 a manutenção 
(segundo ano em diante). 
Normalmente o palmito 
paga o investimento até o 
quarto ano, mas em Magé, 
temos casos como do 
agricultor Oscar Gangor-
ra, que pagou seu finan-
ciamento no primeiro ano 
só com a renda do aipim, 
usado como planta com-
panheira para sombrear o 
palmito.

Uerj divulga resultado do ‘Suporte 
Digital’ para estudantes 

A Universidade do 
Estado do Rio de Janei-
ro (Uerj) divulgou o re-
sultado do Programa de 
Suporte Digital que irá 
distribuir tablets para a 
comunidade estudantil. 
Foram contemplados 
4.657 alunos da gradua-
ção e 324 do Cap-Uerj. 
Os estudantes da pós-
-graduação receberão 

o resultado por e-mail. 
Quem teve o pedido in-
deferido poderá entrar 
com recurso  no período 
de 18 a 29 de setembro. 

A Uerj cumpriu com 
agilidade todas as eta-
pas que lhe cabiam da 
licitação e encaminhou 
o processo à Casa Civil, 
onde aguarda publica-
ção no Diário Oficial. 

Assim que isto ocorrer, 
a compra dos equipa-
mentos será realizada 
e a data de distribuição 
será divulgada no site 
da Pró-reitoria de Polí-
ticas e Assuntos Estu-
dantis (PR4).  Todos  as 
informações a respeito 
desse edital  estão dis-
poníveis em www.pr4.
uerj.br.

Faetec: professores conquistam vagas 
no curso de pós-graduação lato Sensu

Professores das áreas 
técnicas da Rede Fae-
tec conquistaram 160 
vagas no curso de pós-
-graduação lato Sen-
su em Docência para a 
Educação Profissional e 
Tecnológica, por meio 
do Ministério da Educa-
ção (MEC), em parceria 
com o Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes). 
O número de interessa-
dos já supera o de oferta: 
mais de 400 educadores 
manifestaram desejo de 
participar. 

A capacitação é dire-
cionada aos professores 
que atuam nas discipli-
nas técnicas dos cursos 
de educação profissional 
e tecnológica e que te-
nham diploma de curso 
superior em qualquer 
área do conhecimento. 

Para efetuar a inscrição, o 
candidato deve procurar 
a direção da unidade es-
colar em que atua. A se-
leção se dará por sorteio. 
No processo seletivo, há 
reserva de vagas para ne-
gros, pardos, indígenas e 
pessoas com deficiência. 

Com carga horária to-
tal de 460 horas, o cur-
so de pós-graduação terá 

duração de 12 meses, 
com ingresso em outubro 
deste ano. Ele será ofer-
tado na modalidade a dis-
tância, sendo que haverá 
atividades avaliativas a 
serem aplicadas presen-
cialmente em quatro po-
los de apoio localizados 
nas cidades de Niterói, 
Nova Iguaçu, Rio de Ja-
neiro e São Fidélis.

 REPRODUçãO 

Professores poderão fazer espe-
cialização em educação profissio-

nal e tecnológica
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maIs DInheIro

 Decreto define
 regras para

pagamento de auxílio 
emergencial de 

R$ 300

Os primeiros a receber serão os beneficiários do 
Bolsa Família, informa a Caixa

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

As regras para a 
concessão do au-
xílio emergencial 

residual de R$ 300 foram 
publicadas em edição ex-
tra do Diário Oficial da 
União (DOU) dessa quar-
ta-feira (16). O Decreto nº 
10.488 regulamenta a Me-
dida Provisória nº 1.000, 
de 2 de setembro de 2020, 
que concede o auxílio 
emergencial residual de 
R$ 300 ou R$ 600 para 
mães solteiras.

Instituído em abril, para 
conter os efeitos da pan-
demia sobre a população 
mais pobre e os trabalha-
dores informais, o auxí-
lio emergencial começou 
com parcelas de R$ 600 
ou R$ 1.200 (no caso das 
mães chefes de família), 
por mês, a cada benefici-
ário. Inicialmente projeta-
do para durar três meses, 
o auxílio foi estendido 

para o total de cinco par-
celas. E a partir de hoje, 
será pago o auxílio emer-
gencial residual no valor 
de R$ 300 em até quatro 
parcelas mensais.

Os primeiros a receber 
serão os beneficiários do 
Bolsa Família. Segundo 
a Caixa, 12,6 milhões de 
famílias cadastradas no 
Programa Bolsa Família 
receberão o novo do bene-
fício a partir de hoje. De 
acordo com o decreto, o 
calendário de pagamentos 
do auxílio emergencial re-
sidual será idêntico ao de 
pagamentos vigente para 
as famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Famí-
lia.

No total, as parcelas de 
R$ 300 serão pagas para 
mais de 16,3 milhões de 
pessoas, no montante de 
R$ 4,3 bilhões. Portaria 
também publicada na edi-
ção extra do DOU define 

que a Caixa fica responsá-
vel por divulgar o calen-
dário de pagamentos do 
auxílio emergencial resi-
dual definido pelo Minis-
tério da Cidadania para os 
beneficiários que não são 
cadastrados no Bolsa Fa-
mília. A Caixa ainda não 
divulgou o novo calendá-
rio.

Parcelas
O auxílio emergencial 

residual será devido até 
31 de dezembro de 2020, 
independentemente do 
número de parcelas rece-
bidas pelo beneficiário. 
O número de parcelas de-
penderá da data de con-
cessão do auxílio emer-
gencial residual, limitado 
a quatro parcelas.

Segundo o Ministério 
da Cidadania, quem co-
meçou a receber o auxílio 
emergencial em abril terá 
direito às quatro parcelas. 
Quem passou a receber a 
partir de julho, por exem-

plo, terá direito às cinco 
parcelas de R$ 600 e a 
mais uma parcela do novo 
benefício (de R$ 300), 
que será paga no mês de 
dezembro.

Critérios; quem não 
pode receber

O decreto define que o 
auxílio residual não será 
devido ao trabalhador 
que: I - tenha vínculo de 
emprego formal ativo ad-
quirido após o recebimen-
to do auxílio emergen-
cial; II - receba benefício 
previdenciário ou assis-
tencial ou benefício do 
seguro-desemprego ou de 
programa de transferência 
de renda federal, adquiri-
do após o recebimento do 
auxílio emergencial, res-
salvados os benefícios do 

Programa Bolsa Família; 
III - aufira renda familiar 
mensal per capita (por 
pessoa) acima de meio 
salário mínimo e renda 
familiar mensal total aci-
ma de três salários míni-
mos; IV - seja residente 
no exterior; V - tenha re-
cebido, no ano de 2019, 
rendimentos tributáveis 
(Imposto de Renda) acima 
de R$ 28.559,70;

VI - tinha, em 31 de de-
zembro de 2019, a posse 
ou a propriedade de bens 
ou direitos, incluída a ter-
ra nua, de valor total supe-
rior a R$ 300.000;

VII - tenha recebido, no 
ano de 2019, rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma tenha 
sido superior a R$ 40.000; 

VIII - tenha sido incluído, 
no ano de 2019, como de-
pendente de declarante do 
Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física como côn-
juge, companheiro com o 
qual o contribuinte tenha 
filho ou com o qual convi-
va há mais de cinco anos 
ou filho ou enteado com 
menos de 21 anos de ida-
de ou com menos de 24 
anos de idade que esteja 
matriculado em estabele-
cimento de ensino supe-
rior ou de ensino técnico 
de nível médio;

IX - esteja preso em 
regime fechado; X - te-
nha menos de 18 anos de 
idade, exceto no caso de 
mães adolescentes; ou XI 
- possua indicativo de óbi-
to nas bases de dados do 
Governo federal.

A medida foi publicada no
 Diário Oficial da última quarta 

O decreto diz ainda 
que não estão impedi-
dos de receber o auxílio 
emergencial residual 
estagiários, residentes 
médicos e multiprofis-
sionais, beneficiários 
de bolsa de estudos da 
Coordenação de Aper-

feiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior 
(Capes) e do Fundo de 
Financiamento Estu-
dantil.

O decreto também 
define que é obrigató-
ria a inscrição do traba-
lhador no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) 
para o pagamento do 
auxílio emergencial re-
sidual e a sua situação 
deverá estar regulari-
zada junto à Secreta-
ria Especial da Receita 
Federal do Brasil do 
Ministério da Econo-

mia. A exceção é para 
o caso de trabalhadores 
integrantes de famílias 
beneficiárias do Pro-
grama Bolsa Família, 
que poderão receber 
por meio do número de 
inscrição no CPF ou do 
Número de Identifica-

ção Social (NIS).
O recebimento do 

auxílio emergencial re-
sidual está limitado a 
duas cotas por família. 
A mãe solteira recebe-
rá duas cotas do auxílio 
emergencial residual.

As parcelas de R$ 

300 serão pagas ape-
nas para quem já têm 
o auxílio emergencial. 
Ou seja, os trabalha-
dores que não são be-
neficiários do auxílio 
emergencial não pode-
rão solicitar o auxílio 
emergencial residual.

outRAS deFInIçõeS do deCReto

Quase 80% dos prefeitos do país podem disputar reeleição

O pagamento das 
parcelas residuais serão 
pagas automaticamen-

te, independentemente 
de requerimento. O de-
creto define que caso 

não seja possível ve-
rificar a elegibilidade 
ao auxílio emergencial 

residual em razão da 
ausência de informa-
ções fornecidas pelo 

Poder Público, serão 
devidas, de forma re-
troativa, as parcelas a 

que o trabalhador tiver 
direito. (Fonte: Agên-
cia Brasil)

MAnteR SAláRIo é ConteStAdo peloS eStudIoSoS

A disputa municipal des-
te ano terá o maior número 
de prefeitos aptos a se ree-
leger da história. Ao todo, 
4.377 poderão disputar um 
novo mandato no dia 15 de 
novembro, o equivalente a 
78,6% das 5.568 cidades 
do País. O levantamento 
foi feito pela CNM (Confe-
deração Nacional dos Mu-
nicípios), que aponta como 
motivo a alta taxa de reno-
vação ocorrida em 2016, 
quando menos da metade 
dos chefes dos Executivos 
locais que se candidataram 
conseguiu se reeleger.

Historicamente, o índice 
de prefeitos reeleitos vem 
caindo a cada eleição e, 
em 2016, foi de 21,4%, o 
mais baixo desde 2000 - a 

primeira vez em que a re-
condução foi permitida. A 
disputa de quatro anos atrás 
também foi a primeira em 
que o financiamento das 
campanhas por empresas 
foi proibido, o que motivou 
a entrada de muitos “neó-
fitos” na política, princi-
palmente empresários que 
podiam bancar seus gastos 
eleitorais.

Na avaliação de Eduardo 
Stranz, consultor da CNM, 
apesar da maior quantida-
de de prefeitos aptos a se 
reeleger, a tendência é que 
o índice de renovação nas 
cidades também seja alto 
neste ano. “A população 
demanda por melhores ser-
viços públicos e enxerga o 
‘Estado’ na sede da prefei-

tura, mas a falta de recursos 
no âmbito local é enorme. 
Assim, sempre o gestor que 
está no poder tem maior 
desgaste, acarretando que 
poucos consigam se reele-
ger”, afirmou Stranz, um 
dos coordenadores do es-
tudo da entidade. Os atuais 
prefeitos têm até o dia 26 
para registrarem suas can-
didaturas. Ontem foi o úl-
timo dia para os partidos os 
indicarem.

A reeleição no Executivo 
foi aprovada em 1997, por 
iniciativa do governo do 
então presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Em ar-
tigo publicado no Estadão 
no último dia 5, FHC afir-
mou ter errado ao dar aval 
à medida, que lhe permitiu 

ficar mais quatro anos no 
poder. O “mea-culpa” fez 
a discussão sobre acabar 
com a possibilidade da re-
condução ganhar força no 
Congresso. Levantamento 
do jornal mostrou que lí-
deres de 16 dos 24 partidos 
representados na Câmara e 
no Senado apoiam a mu-
dança na regra.

O prefeito de Porto Ve-
lho (RO), Hildon Chaves 
(PSDB), é um dos políticos 
que dizem defender o fim 
da reeleição. Apesar disso, 
ele decidiu concorrer no-
vamente neste ano para se 
manter no cargo, segundo 
ele, pela “excepcionali-
dade” da pandemia da co-
vid-19. “Eu não ia concor-
rer, mas o País deve passar 

um momento muito difícil 
no ano que vem”, afirmou. 
“Acho que qualquer prefei-
to, de qualquer cidade, que 
estiver apto deveria con-
correr.”

Covid-19
Na mesma linha, o pre-

feito de Bauru (SP), Clo-
doaldo Gazzetta (PSD), 
vê a reeleição como uma 
chance de recuperar o que 
ele chama de “ano per-
dido” do mandato atual. 
“Não acho que os prefeitos 
gostariam de ter um segun-
do mandato na situação em 
que nos encontramos, mas 
nós pegamos um país em 
um processo de recessão, 
em 2017, conseguimos 
recuperar a casa, e agora 

estamos mergulhando no 
poço de cabeça, que foi a 
covid-19.”

Mas nem todos estão 
dispostos a passar mais 
quatro anos à frente de 
uma prefeitura. Em Goiâ-
nia, o prefeito Iris Resen-
de (MDB) desistiu de ten-
tar se manter no cargo. O 
motivo foi pessoal. Aos 86 
anos, o emedebista quer se 
aposentar da vida pública. 
“Meu sucessor encontrará 
uma gestão em equilíbrio, 
com capacidade para dar 
respostas às circunstân-
cias mais difíceis”, disse 
ele, que já havia ocupado a 
prefeitura outras três vezes 
e começou sua trajetória 
política em 1959, no cargo 
de vereador.
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

Bolo de ChoColAte 
CoM CoCo

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

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

Bolo de FRutAS

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 3030/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HOMO-
LOGO, o resultado da presente licitação, na modalida-
de Pregão n° 093/2020 que objetiva o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, atendendo a 
solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde no 
processo administrativo 3030/2020, às Empresas:
Empresa: SMART COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA EPP
CNPJ: 19.416.856/0001-70
Valor de R$ 87.135,17 (oitenta e sete mil, cento e trinta 
e cinco reais e dezessete centavos)
Empresa: JNS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 33.586.468/0001-69
Valor de R$ 22.324,35 (vinte e dois mil, trezentos e vinte 
e quatro reais e trinta e cinco centavos)
Empresa: GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA EPP
CNPJ: 07.309.478/0001-47
Valor de R$ 106.730,25 (cento e seis mil, setecentos e 
trinta reais e vinte e cinco centavos) 
Empresa: C.H.L PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALA-
RES LTDA
CNPJ: 32.441.650/0001-69
Valor de R$ 44.975,40 (quarenta e quatro mil, novecen-
tos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) 
Empresa: ATHOS RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES EIRELI
CNPJ: 31.912.939/0001-56
Valor de R$ 620.533,30 (seiscentos e vinte mil, qui-
nhentos e trinta e tres reais e trinta e centavos) 
Empresa:  PROATIVA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 27.656.480/0001-08
Valor de R$ 97.138,60 (noventa e sete mil, cento e trinta 
e oito reais e sessenta centavos) 
Empresa: P G RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 18.841.889/0001-03
Valor de R$ 50.325,60 (cinquenta mil, trezentos e vinte 
e cinco reais e sessenta centavos) 
Empresa: KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.438.280/0001-78

Valor de R$ 60.382,18 (sessenta mil, trezentos e oitenta 
e dois reais e dezoito centavos) 
Empresa: LINEA- RJ COMERCIO LTDA
CNPJ: 17.624.789/0001-54
Valor de R$ 106.312,50 (cento e seis mil, trezentos e 
doze reais e cinquenta centavos) 
Empresa: JM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPILA-
RES E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.544.585/0001-80
Valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos 
e oitenta reais) 

Porto Real, 17 de setembro de 2020.
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO Nº 01 AO CON-
TRATO Nº 078/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Medsystem Manutenção e Servi-
ços Eireli
03 - OBJETO: Rescisão contratual ao contrato que visa 
contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com 
fornecimentos de peças, em equipamentos médico-
-hospitalares.
04 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 78, I, c/c art. 79, 
I, da Lei 8.666/93
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 222/2020
06 - DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO nº DE 2503 DE 18 DE SETEMBRO DE 
2020.

EMEnTA: “ESTABELECE REGRAS 
pARA CiRCuLAÇÃO DE  CRiAnÇAS EM 
ESTABELECiMEnTOS RELiGiOSOS E BAnCÁRiOS, 
FunCiOnAMEnTO DO HORTO MuniCipAL E DÁ 
OuTRAS pROViDÊnCiAS.”

O pREFEiTO MuniCipAL DE pORTO REAL, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 
78, e incisos da Lei Orgânica Municipal, e;

COnSiDERAnDO o entendimento consolidado pelo 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que se refere à 
competência dos Municípios no que tange a adoção de 
medidas de enfrentamento da situação de emergência 
em saúde pública, em razão da difusão da pandemia do 
Coronavirus – COVID19, nos moldes descritos na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 6341-DF, julgada por 
parte daquele Egrégio Tribunal Superior;

COnSiDERAnDO as medidas complementares já 
adotadas em Decretos Municipais editados, os quais 
foram elaborados em razão da análise de informações 
voltadas para estratégias orientadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde no que se refere ao combate 
e prevenção à difusão da pandemia oriunda do 
Coronavirus – COVID19;

COnSiDERAnDO a análise das condições especificas 
do Município de Porto Real, no que se refere à contenção 
da evolução da difusão da pandemia do Coronavirus 
– COVID19 dentro do âmbito municipal, e as ações 
preventivas adotadas pelo poder público municipal, a 
fim de promover atendimento adequado aos munícipes 
com a finalidade de não ocorrer um colapso no serviço 
medico de saúde pública, o que vem gerando êxito até 
a presente data;

COnSiDERAnDO, a necessidade da adoção de 
medidas de caráter técnicos e operacionais, por parte 
do Município de Porto Real, em especial pela Secretaria 
Municipal de Saúde, a fim de evitar a disseminação 
da contaminação do Coronavírus – COVID-19 e 
novo Coronavírus – SARS – COV - 2, proveniente 
da aglomeração de pessoas em espaços públicos e 
privados;

COnSiDERAnDO, a modificação positiva com a 
redução no quadro evolutivo no que se refere à 
contaminação do Coronavirus – COVID-19 junto ao 
Município de Porto Real, o que justifica neste momento 
a possibilidade de adoção de medidas vinculadas a 
procedimento de retomada de determinadas atividades 
e ainda a autorização de circulação parcial de idosos, 
os quais fazem parte do reconhecido grupo de risco, 
sempre sob orientação da Secretaria Municipal de 
Saúde;
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Ingredientes

Modo de preparo

FIlé de peIXe ASSAdo

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

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

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

Ingredientes

Modo de preparo

Lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
Esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
Mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

MoqueCA de peIXe
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 

18 DE SETEMBRO DE 2020. PUBLICADO EM 
19/09/2020 – CÓD-PMBR 178.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente da Prefeitura Municipal de Belford Roxo que tem 
como objetivo ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 
DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PARA O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.  Podem 
participar do Processo licitatório todas as empresas do 
ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA: 20 de Outubro de 2020 às 10:00 horas. 
PROCESSO: 14/000152/2017.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sá-
bados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e 
o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas pos-
teriores alterações, realizará licitação em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Pre-
feitura Municipal de Belford Roxo que tem como obje-
tivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA FORNECI-
MENTO E APLICAÇÃO DE ASFALTO EM DIVERSOS 
LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO–RJ.  Podem participar do Processo licitatório 
todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licita-
do. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 20 de Outubro 
de 2020 às 14:00 horas. PROCESSO: 52/00221/2020.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. 
(21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto 
aos sábados, domingos e feriados, mediante entrega 
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
- Presidente da CPLMS -

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
BELFORD ROXO – FUNBEL

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 10 DE 18 DE SETEMBRO 
DE 2020
A Presidente da Fundação de Desenvolvimento Social 
de Belford Roxo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas e regimentais;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organiza-
ção Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a 
recente Declaração de Pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde / OMS no que tange ao coronavírus 
- Covid-19; 
Considerando a lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019;
Considerando o Decreto nº 4860, de 18 de março de 
2020, que decretou Estado de emergência no âmbito 
do município de Belford Roxo;
Considerando o Decreto nº 4886, de 24 de abril de 
2020, que dispõe sobre a utilização de máscaras no 
âmbito do município de Belford Roxo, como medida de 
enfrentamento ao COVID;
Considerando o Decreto Municipal nº 4.952, de 15 de 
setembro de 2020, que dispõe sobre a prorrogação e 
novas medidas temporárias previstas no Decreto n° 
4.922, de 15 de julho de 2020, com objetivo de preven-
ção ao contágio e de enfrentamento da emergência 
em saúde pública de importância internacional, decor-

rente do novo corona vírus, vetor da COVID-19, bem 
como reconhece a necessidade de manutenção da 
emergência no âmbito do Município de Belford Roxo. 

RESOLVE:
I - Este Ato estabelece novas medidas temporárias 
previstas no Ato n° 08, de 22 de junho de 2020, com 
objetivo de prevenção ao contágio e de enfrentamen-
to da emergência em saúde pública de importância 
internacional, decorrente do novo corona vírus, vetor 
da COVID-19, bem como reconhece a situação de 
emergência no âmbito do Município de Belford Roxo.
II - De forma excepcional, com o único objetivo de res-
guardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do corona vírus, 
(COVID-19), a Fundação de Desenvolvimento Social 
de Belford Roxo funcionará nas seguintes condições:
III – Deverão exercer suas funções laborais, preferen-
cialmente, fora das instalações físicas do órgão de 
lotação, em trabalho remoto regime home office - des-
de que observada a natureza da atividade, mediante a 
utilização de tecnologia de informação e de comunica-
ção disponíveis: Trabalhadores com idade superior a 
60 anos e gestantes.
IV - Fica considerado obrigatório, com embasamento 
no Decreto no 4886, de 24 de abril de 2020, enquanto 
vigorar a situação de emergência em saúde em virtude 
da pandemia da COVID-19, o uso de máscara de pro-
teção respiratória, seja ela descartável ou reutilizável, 
de forma adequada, dentro das instalações desta Fun-
dação.
V - Qualquer funcionário da Fundação de Desenvolvi-
mento Social de Belford Roxo - Funbel, que apresentar 
febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de 
garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade 
para respirar e batimento das asas nasais) passa a ser 
considerado caso suspeito e deverá informar ao Setor 
de Recursos Humanos da Funbel.
VI – Os atendimentos do Ministério do Trabalho/Funbel 
estão suspensos temporariamente. 
VII - O expediente da Funbel será das 8h às 17h, de 
segunda-feira a sexta-feira.
Estas orientações são válidas até o dia 30 de setembro 
de 2020, podendo ser prorrogadas ou revogadas a 
qualquer momento e outros Atos poderão ser emitidos 
considerando os desdobramentos e as informações 
oficiais da saúde do Município de Belford Roxo. 

Clarice da Silva Santos
Diretor Presidente - FUNBEL

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

COnSiDERAnDO, a necessidade de evitar o maior 
comprometimento da economia em determinados 
segmentos, especialmente aqueles que se encontram 
vinculados à possibilidade de propiciar melhores 
condições de vida e saúde a população, observado é 
claro, o controle direto por parte do poder público em 
relação a cada atividade realizada;

COnSiDERAnDO, o teor dos Decretos Municipais 
n. 2429/2020, 2433/2020, 2434/2020, 2435/2020, 
2436/2020, 2437/2020, 2444/2020, 2445/2020, 
2450/2020, 2458/2020 e 2502/2020, todos os quais 
tratam de medidas de prevenção e combate a difusão 
do Coronavirus – COVID-19 no âmbito do Município de 
Porto Real – RJ;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica autorizada a entrada e permanência de 
crianças em igrejas e templos religiosos, desde que 
devidamente acompanhadas de responsável legal, os 
quais devem observar as regras de distanciamento, 
evitando qualquer forma de aglomeração, conforme 
já estabelecido pela autoridade municipal em atos 
normativos anteriores.

parágrafo único. A entrada e permanência de crianças 
em igrejas e templos religiosos, deve obedecer aos 
procedimentos já editados e normatizados pelo 
Município de Porto Real, no que tange a obrigação do 
responsável pela missa ou culto religioso, em relação 
à restrição de percentual de pessoas, verificação de 
temperatura fornecimento de álcool gel e sanificantes, 
sob pena de imposição de penalidades impostas pelo 
Poder Público Municipal, nos regulamentos já editados, 
na hipótese de inobservância das regras mencionadas.

Art. 2º - Fica expressamente proibida a entrada 
e permanência de crianças em estabelecimento 
bancários, mesmo que acompanhadas de seus 
responsáveis legais, em razão da vulnerabilidade e 
exposição dos infantes.

Art. 3º - Considera-se criança para efeitos deste 
Decreto, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
nos termos do que determina a Lei n. 8.069/90 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 4º - Fica permitido o funcionamento do próprio 
municipal denominado Horto Municipal, para fim 
exclusivo do uso da pista de caminhada situada 
naquele local, devendo ser observado o atendimento as 
regras estabelecidas em regulamentações anteriores, 
no que pertine ao uso de máscara facial, proibição 
de aglomeração de pessoas e manutenção de 
distanciamento.

§1º. A entrada e uso da pista de caminhada do Horto 
Municipal, está vinculada ao cumprimento das medidas 
sanitárias já impostas nos regulamentos anteriores, 
sendo vedado o acesso ao interior daquele próprio 
municipal na hipótese de inobservância de tais 
procedimentos de segurança, podendo inclusive ser 
adotadas penalidades e medidas punitivas por parte 
dos órgãos de fiscalização.

§2º. As pessoas que desejarem utilizar a pista 
de caminhada do Horto Municipal poderão trazer 
recipientes (garrafas plásticas, garrafas térmicas etc) 
com água para consumo pessoal, uma vez que serão 
mantidos ainda fechados os pontos com bebedouros e 
pias localizados no interior daquele próprio municipal.

§3º. Permanece ainda proibido o uso dos demais 
espaços localizados no Horto Municipal, mantendo 
também a restrição completa quanto a utilização de 
praças e quadras localizadas no Município de Porto 
Real.

Art. 5º - A fiscalização das medidas impostas no 
presente Decreto, serão de responsabilidade das 
autoridades administrativas municipais, já incumbidas 
de tal atribuição estabelecidas em Decretos anteriores.

Art. 6º - Ficam prorrogadas pelo prazo de 15 (quinze) 
dias as demais cominações estabelecidas no Decreto 
n. 2.477 de 17 de julho de 2020.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Porto Real, 18 de Setembro de 2020.

Ailton Basílio Marques
 Prefeito 

inSTRuÇÃO nORMATiVA 02 DE 18 DE SETEMBRO 
DE 2020.

“EMEnTA: pRORROGA pOR 30 (TRinTA) DiAS 
O pRAZO ESTABELECiDO nO ARTiGO 2º DA 
inSTRuÇÃO nORMATiVA 01, DE 14 DE AGOSTO DE 
2020 DA SMFRp, E DÁ OuTRAS pROViDÊnCiAS”.

O SECRETÁRiO DE FAZEnDA, RECEiTA E 
pLAnEJAMEnTO DO MuniCÍpiO DE pORTO REAL, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 
legislação municipal vigente;
COnSiDERAnDO, o que estabelece o Art. 37 caput 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, no que se refere aos Princípios de Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade e Eficiência;
COnSiDERAnDO, o Poder de Autotutela que 
detém a administração pública de rever seus atos 
administrativamente, a fim de verificar qualquer tipo de 
vício neles constantes, evitando assim qualquer forma 
de prejuízo ao Poder Público;
COnSiDERAnDO, o disposto no Art. 2º da Instrução 
Normativa n. 01 da Secretaria Municipal de Fazenda 
Receita e Planejamento;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica prorrogado por mais 30 (Trinta) dias o prazo 
de análise da formula de aplicação do cálculo utilizado 
para arbitramento dos valores de IPTU, atribuídos a 
imóveis novos junto ao Município de Porto Real, nos 
termos definidos no Art. 2º da Instrução Normativa n. 
01 de 14 de agosto de 2020, da Secretaria Municipal de 
Fazenda, Receita e Planejamento – SMFRP, conforme 
solicitação do Departamento de Arrecadação Tribuária 
– DTF.
Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir 
da sua publicação, mantendo as demais cominações 
legais já exaradas, naquilo que não conflitar.

Porto Real, 18 de setembro de 2020.

João paulo dos Santos
Secretário Municipal de Receita,

Fazenda e planejamento
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luCAS FIGueIRedo / CBF

Técnico lista 23 jogadores para enfrentar Bolívia e Peru nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente

O técnico Tite con-
vocou a Seleção 
Brasileira, ontem, 

sexta-feira (19). No audi-
tório da sede da CBF, ele 
divulgou a lista com os 23 
jogadores que disputarão 
as duas primeiras partidas 
do Brasil nas Eliminató-
rias da Copa do Mundo 
FIFA Catar 2022. A equi-
pe estreia na disputa con-
tra a Bolívia, no dia 9 de 
outubro, na Neo Química 
Arena, do Corinthians, 
em São Paulo. Quatro 
dias depois, em Lima, en-
frentará o Peru.

Nesta convocação, 
dois jogadores receberão 
suas primeiras oportuni-
dades na Seleção Brasi-

leira: Gabriel Menino, do 
Palmeiras, e Bruno Gui-
marães, do Lyon. O se-
gundo já havia sido cha-
mado para atuar na Data 
FIFA de março, mas os 
jogos foram adiados por 

conta da pandemia. Os 
dois têm passagens pelas 
categorias de base da Se-
leção. 

Após a divulgação da 
lista, Tite e sua comis-
são técnica responderam 

perguntas enviadas por 
jornalistas em coletiva 
de imprensa via canal da 
CBF TV no YouTube. 

Contra a Bolívia, ad-
versária do Brasil na es-
treia das Eliminatórias a 

Seleção tem ótimo retros-
pecto: 21 vitórias, quatro 
empates e cinco derrotas, 
com 99 gols marcados 
e 25 sofridos. Contra os 
peruanos, os próximos 

na lista de confrontos, os 
números também são po-
sitivos: 32 vitórias, nove 
empates e cinco derrotas, 
com 91 gols marcados e 
31 sofridos.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Convocada Seleção 
Brasileira com dois do Fla 

GOLEIROS: Alisson - Liverpool (ING), Santos - 
Athletico-PR e Weverton - Palmeiras. LATERAIS: 
Danilo - Juventus (ITA), Gabriel Menino - Palmeiras, 
Alex Telles - Porto (POR) e Renan Lodi - Atlético Ma-
drid (ESP). ZAGUEIROS: Thiago Silva - Chelsea 
(ING), Marquinhos - Paris Saint Germain (FRA), Feli-
pe - Atlético de Madrid (ESP) e Rodrigo Caio - Flamen-
go. MEIAS: Casemiro - Real Madrid (ESP), Fabinho 
- Liverpool (ING), Bruno Guimarães - Lyon (FRA), 
Douglas Luiz - Aston Villa (ING), Philippe Coutinho 
- Barcelona (ESP) e Everton Ribeiro - Flamengo. ATA-
CANTES: Gabriel Jesus - Manchester City (ING), 
Rodrygo - Real Madrid (ESP), Neymar - Paris Saint 
Germain (FRA), Everton - Benfica (POR), Roberto Fir-
mino - Liverpool (ING) e Richarlison - Everton (ING).

ConFIRA A lIStA de ConvoCAdoS

Chamada do Tite é para estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Flamengo anuncia 
coletiva com Marcos 

Braz neste sábado

Na última quinta-feira 
(17), o Flamengo sofreu um 
dos maiores vexames de 
sua história. O 5 a 0 aplica-
do pelo Independiente del 
Valle aumentou e muito a 
insatisfação da torcida com 
o plantel rubro-negro. Sob 
um clima ruim, o clube in-
formou que Marcos Braz, 
vice de futebol, concederá 
entrevista coletiva neste sá-
bado (19), às 13h30, via Fla 
TV.

Principal responsável, 

junto de Bruno Spindel, 
pela contratação do técnico 
catalão, Braz defende a per-
manência de Dome. Segun-
do o jornal O Globo, o diri-
gente se desligaria do cargo 
em caso de demissão do ex-
-auxiliar de Pep Guardiola.

Sob o comando de 
Domènec, o Flamengo tem 
51,5% de aproveitamen-
to. Até aqui, em 11 jogos, 
foram cinco vitórias, dois 
empates e quatro derrotas. 
O que mais a torcida rubro-

-negra tem se queixado é a 
apatia do time em campo, a 
falta de vontade, e o péssi-
mo desempenho defensivo.

Na Libertadores, o time 
é o vice-líder do Grupo A, 
com seis pontos ganhos. Na 
próxima terça-feira (22), 
às 19h15, em jogo válido 
pela quarta rodada da com-
petição, o Fla enfrentará o 
Barcelona-EQU no Estádio 
Monumental Isidro Rome-
ro Carbo, em Guayaquil 
(Equador).

Braz defende a permanência de Dome apesar da campanha irregular

AleXAndRe vIdAl / FlA

Voltaço negocia Saulo 
Mineiro com o Ceará-CE

A diretoria do Vol-
ta Redonda anunciou 
ontem, sexta-feira, dia 
18, a negociação do 
atacante Saulo Mineiro 
com o Ceará-CE. Na 
transferência, o clube 
cearense pagou R$ 300 
mil por 35% dos direi-
tos econômicos do jo-
gador, com a opção de 
comprar mais 35% no 
ano que vem. Com isso, 
o Esquadrão de Aço irá 
permanecer com 45% 
dos direitos do atleta. 
Os outros 20% perten-
cem ao atacante.

“Desejamos toda sorte 
do mundo ao Saulo. Infeliz-
mente, o poderio financeiro 
dos clubes de Série A impe-
dem que se consiga manter 
todo elenco. Recebemos 
sondagens de mais de dez 
times do Brasil pelo Saulo 
e sempre falamos que sem 
uma compensação finan-
ceira ao Volta Redonda não 
faríamos negócio. O Cea-
rá entendeu, fez um apor-
te neste momento e ainda 
mantivemos um percentual 
para o Voltaço em uma futu-
ra venda”, disse o presiden-

te do Voltaço Flávio Horta.
Saulo Mineiro chegou ao 

Esquadrão de Aço em 2019 
para a disputa da Série C. 
Ao todo, o camisa 13 dis-
putou 32 jogos e marcou 11 
gols, sendo cinco durante 
o Brasileirão deste ano, do 
qual é o artilheiro da com-
petição.

“A proposta era irrecusá-
vel. Só tenho gratidão por 
tudo que o Volta Redonda 
fez por mim. Vivi momen-
tos únicos e felizes aqui. 
Agradeço o carinho que 
sempre recebi dos funcio-
nários, companheiros de 

time, dos torcedores. Quero 
deixar um agradecimento 
especial a diretoria por ter 
acreditado em mim. Pes-
soas corretas, cumpridoras 
de tudo que combinam, que 
nos dão condições de tra-
balho e não deixam de se 
preocupar com o clube. Es-
tou indo realizar um sonho 
que é disputar uma Série A 
do Campeonato Brasileiro e 
defender um grande clube 
como o Ceará, mas podem 
ter certeza que levarei o 
Volta Redonda para sempre 
no meu coração”, se despe-
diu o atacante.

“Levarei o Volta Redonda para sempre 
no meu coração”, se despediu o atacante

AndRé MoReIRA / voltAço


