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SÓ PODE SER TENTAÇÃO DO CAPETA
Pastor, que estava há 20 anos sem 
pegar mulher, é preso por estupro 

Polícia despacha
 traficantes pro além 

7

reprodução/redes sociaiws 

João Pedro R. Feitosa, que 
participava da fase 3 de 

testes do imunizante da 
universidade britânica de 
Oxford morreu por compli-
cações relacionadas ao 
vírus.
3

Juiz vendia 
sentenças por 
mais de R$ 1 

milhão, diz
 relatório do TJRJ

3

Candidatos têm 
até sexta-feira

para prestar 
contas à Justiça 

Eleitoral
3

Funcionário do ‘O Globo’ é 
baleado em atalho na Av. Brasil

7

REméDiO CONTRA A milíCiA 
Operação da Polí-

cia Civil lacra farmá-
cias que seriam usa-
das por paramilitares 
para lavar dinheiro no 
Rio.

reprodução/G1

7

reprodução/G1

morre médico
 carioca que 

testava
 vacina

 anti-covid 

Pm realizava operação con-
tra o tráfico quando foi ata-

cada a tiros e reagiu metendo 
chumbo na vagabundagem. Na 
ação, os agentes apreenderam 

armas, como uma pistola com 
‘kit rajada’, granadas e farta 

quantidade de drogas. 
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
casal diamante, anna e rafael, 

de Belford roxo, anda sumido das 
rodas na pandemia por uma boa 
causa. a escritora, poetisa e produtora cultural, anna 
diamante (foto), escreveu e prepara lançamento de 
seu novo livro. o título da obra é segredo, mas pro-
mete arrebentar a boca do balão cultural na Baixada. 
sucesso aos diamante! aquele abraço da resenha!!!  

Resenha Cultural
Hora

O bom e o mau 
momento

o cara tem ‘guer-
ra’ no nome, mas foi 
decepção para os elei-
tores da cidade que o 
elegeu o ‘número 1’, 
como gostava de ser 
tratado pela capanga-
da. durante a campa-
nha ele mostrava ati-

tudes e frases contra 
corrupção e coisas er-
radas. “No meu gover-
no, no meu dicionário 
a palavra sacanagem 
com o dinheiro dos 
impostos já foi riscada, 
serei o melhor prefeito 
desta terra que amo”.

‘Número 1’ enganou a galera

O SOmBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

ele ganhou todo 
mundo no bico e vi-
rou prefeito. Na me-
tade do mandato co-
meçaram a pipocar 
pepinos de todos os 
lados, sempre en-
trando no rabicó do 
povão. “aí, já não 
dava para reverter a 
ganância do sujeito 
que tem cara de anjo 
e alma do capiro-
to. O diabo enfiou o 

tridente nos cofres e 
foi pego. coitado do 
povão humilde e po-
bre que acreditou no 
demônio. Não teve 
jeito: meteu o pé da 
prefeitura quase no 
fim do mandato. A 
cidade ficou livre 
de um mentiroso”, 
lembra passarinho 
azul do Bico preto, 
o agente mais antigo 
do soMBra.

mandato com pepinos e fuga da cidade
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ainda sobre o perso-
nagem infeliz de hoje, 
há suspeita de que ele 
tenha encerrado pre-
cocemente sua carreira 
política usando ‘cha-
péu de couro’. isso é 

mistério a ser desven-
dado pelo agente fare-
jador, cão Misterioso. 
Se confirmar, será pra-
to cheio para os inimi-
gos políticos do ‘cara 
de santo’. 

Pode ter sido corno ainda no mandato

Presente de Arlindo e ZecA

joTA cArvAlho
jota.carvalho@yahoo.com

pegando carona no 
bom momento da cul-
tura iguaçuana, me 
alegro por isso, porém 
lamento que existam 
cidades no estado que 
não vão distribuir o 
auxílio emergencial 
e verbas de fomentos 
que a Lei aldir Blanc 
possibilita entre seus 
artistas.

uma fonte chegou 
a dizer que ouviu de 
um membro de secre-
taria de cultura que as 
ações “dava muito tra-
balho”. Nessa cidade o 
dinheiro foi devolvido 
ao Governo Federal. 
Quando falamos que 
existem os que são 
cultura e os que estão 
na cultura é por casos 
como esse. Quando há 
mais preguiça, falta de 
interesse, do que amor 
à causa, acontece isso: 
o artista fica relega-
do ao segundo plano. 
(Jota carvalho)

a secretaria Muni-
cipal de cultura e a 
Fundação educacio-
nal e cultural de Nova 
iguaçu, tornam públi-
co o chamamento para 
o edital de Fomento à 
produção e aquisição 
de Bens e serviços, 
a fim de selecionar e 
apoiar financeiramen-
te projetos culturais e 
artísticos, bem como 
aquisição de bens e 
serviços, propostos 
por agentes, coleti-
vos, espaços e insti-
tuições culturais de 
Nova iguaçu. 

a abertura da pre-
sente chamada pública 
será por meio do diá-
rio Oficial Municipal, 

bem como através do 
endereço eletrônico 
da prefeitura de Nova 
iguaçu http://www.
novaiguacu.rj.gov.br/, 
onde estarão disponí-
veis os anexos dessa 
chamada.

informações e es-
clarecimentos de dú-
vidas de interpretação 
desta chamada pú-
blica poderão ser ob-
tidos por telefone no 
número 2666-0172 e 
pelo e-mail: editalfo-
mento@gmail.com, 
durante o prazo de 
inscrição. 

“Serão financiados 
até 120 propostas ar-
tísticas e culturais, 
desde que atendidas, 

em sua totalidade, 
as condições do edi-
tal e em respeito à 
ordem de classifica-
ção. o valor dos re-
cursos destinados ao 
repasse desta cha-
mada pública corres-
ponde ao total de até 
r$1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos 
mil reais), com aporte 
financeiro de até R$ 
15.000,00 (quinze mil 
reais) por proposta se-
lecionada”, informa o 
subsecretário de cul-
tura augusto Vargas 
(foto). “as inscrições 
começaram na quar-
ta (21) e vão até 6 de 
novembro deste ano”, 
complementa Vargas.

NO PiQUE TOTAl

DVD homenageia os 
10 anos de carreira da 
cantora carioca radica-

da em Minas

Cultura de Nova iguaçu 
lança mais um edital

Quando novembro chegar
Aline Calixto lança “Flor morena”

aline calixto divul-
ga mais uma mú-
sica do dVd em 

homenagem aos seus 10 
anos de carreira, que sai 
em novembro. “Flor Mo-
rena” foi um presente de 
arlindo cruz e Zeca pa-
godinho para a cantora, e 
que acabou virando tema 
de novela.

o show foi gravado em 
2018, em Belo Horizonte, 
na emblemática rua sa-
pucaí, localizada na zona 
central da cidade. o tra-
balho, que ao todo reúne 
16 faixas, é composto por 

um misto dos seus quatro 
álbuns de carreira, além 
de uma faixa inédita e al-
gumas releituras. o dVd 
conta com importantes 
participações especiais, 
como Monarco e Velha 
Guarda da portela, e da 
madrinha do samba, Beth 
carvalho. a participação 
dela, inclusive, foi seu úl-
timo registro ao vivo em 
um show.

aline calixto, carioca 
que se mudou para Minas 
Gerais ainda criança, lan-
çou seu primeiro disco em 
2009 (warner Music) e, 
desde então, chama a aten-
ção do público e da mídia 
especializada. Logo no 

álbum de estreia, a artista 
ganhou o prêmio apca 
(associação paulista dos 
críticos de arte) na ca-
tegoria ‘melhor disco do 
ano’, além de concorrer ao 
pMB (prêmio da Música 
Brasileira) nas categorias 
‘melhor cantora de sam-
ba’ e ‘melhor cantora voto 
popular’. em 2011, é nova-
mente indicado ao pMB na 
categoria ‘melhor cantora 
de samba’ com seu segundo 
álbum, Flor Morena (war-
ner Music), além de ganhar 
notoriedade nacional quan-
do a música que batiza o 
disco entra na trilha sono-
ra da novela das 21h (Fina 
estampa/TV Globo). Já o 

terceiro álbum, Meu Zi-
riguidum (independente), 
contou com sua assinatu-
ra na direção artística e a 
participação dos parceiros 
Zeca pagodinho, arlindo 
cruz e emicida. dois anos 
mais tarde, lança serpente 
(LaB 344), um disco inti-
mista com mais composi-
ções próprias que mergu-
lham nos relacionamentos 
vividos pela cantora.

redes sociais: https://
www.facebook.com/aline-
dosamba/ https://www.ins-
tagram.com/alinecalixto/

https://twitter.com/ali-
ne_calixto/ https://www.
youtube.com/user/alineca-
lixtoficial

 diVuLGação
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Voluntário 

ANToNIo cArlos
horahmunicipios@gmail.com

João Pedro R. 
Feitosa morreu no 

último dia 15. A 
vacina da Astra-
Zeneca contra a 

Covid-19 

Morador do Rio, ele não resistiu à decorrência das complicações pela Covid-19 

o médico João pe-
dro r. Feitosa, 
que estava par-

ticipando da fase 3 de 
testes da vacina da uni-
versidade britânica de 
oxford em parceria com 
a farmacêutica anglo-
-sueca astraZeneca con-

tra o coronavírus morreu 
por complicações rela-
cionadas à doença, na 
quinta-feira da semana 
passada. segundo comu-
nicado enviado à agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia sanitária (anvisa), 
apesar de a morte ter sido 
confirmada, o laboratório 
onde os testes acontecem 

não pode confirmar se ele 
recebeu uma dose da va-
cina ou se participava do 
grupo de placebo.

a anvisa informou que 
foi notificada do óbito na 
última segunda-feira e 
que foi informada que o 
comitê independente que 
acompanha o caso suge-
riu o prosseguimento do 

estudo. “o processo per-
manece em avaliação”, 
disse o órgão. 

de acordo com o ins-
tituto d’or de pesquisa e 
ensino (idor), respon-
sável pelos testes no rio 
de Janeiro, já foram vaci-
nados aproximadamente 
8 mil voluntários no país. 
em nota, o idor infor-

mou que não poderia 
confirmar a participação 
de nenhum voluntário no 
estudo clínico com a Va-
cina de oxford.

Não recebeu dose ativa 
contudo, a instituição 

diz que, diante dos dados 
coletados em testes em 
todo o mundo, não exis-

tem dúvidas sobre a se-
gurança da vacina. espe-
cialistas da área de saúde 
disseram que o rapaz in-
tegrava o grupo de pla-
cebo dos testes e que não 
recebeu uma dose ativa 
da vacina. segundo eles, 
caso isso houvesse acon-
tecido, os testes teriam 
sido parados de imediato. 

João pedro se for-
mou na universidade 
Federal do rio de Ja-
neiro (uFrJ) no ano 
passado. um dia de-
pois da morte do mé-

dico, o centro acadê-
mico carlos chagas 
(uFrJ) fez uma pu-
blicação nas redes 
sociais lembrando o 
vazio e a saudade do 

ex-aluno.
“João, acho que 

poderia nesse peque-
no texto lembrar do 
quão bom médico e 
aluno exemplar você 

foi, mas acho que a 
recordação que vou 
mencionar a todos 
aqui será outra. Quero 
guardar para sempre o 
quão bom namorado, 

irmão e amigo você 
foi. a dor no peito, o 
vazio e saudade desde 
que você se foi cres-
cem a cada instante 
e o que nos dá força 

nesse momento além 
do carinho de tantos 
amigos que você fez 
na vida é lembrar de 
como você era”, diz 
um dos trechos.

 FORmATURA NO ANO PASSADO 

Juiz é suspeito de vender sentenças 
por mais de R$ 1 milhão

diVuLGação

morre médico 
que participava 

dos testes da
 vacina de Oxford

um relatório da cor-
regedoria do Tribunal de 
Justiça do Rio afirma que 
o juiz João amorim Fran-
co fazia de suas decisões 
um balcão de negócios: ele 
chegou a vender sentenças 
por mais de r$ 1 milhão.

em delação premiada, 
o perito charles william, 
preso num outro processo 
que envolvia venda de lau-
dos favoráveis a empresas 
de ônibus, contou que o 
magistrado cobrava para 
nomear os peritos em pro-
cessos. segundo ele, João 
amorim disse que passaria 
a nomeá-lo como perito 
judicial sob a condição de 
que fosse repassado a ele 
10% de todos os valores 
recebidos em razão das pe-
rícias.

Na última segunda-fei-
ra, por 17 votos a 0, os de-
sembargadores do Órgão 
especial do TJ-rJ decidi-
ram pelo afastamento do 
juiz investigado. a defesa 
nega todas as acusações.

Rekatório detalhado 
o relatório que pediu 

o afastamento do juiz foi 
detalhado em 167 páginas 
e mostra provas colhidas 

contra ele ao longo dos 
últimos anos e que teriam 
transformado a 11ª Vara 
de Fazenda pública do 
Tribunal de Justiça do rio 
de Janeiro (TJ-rJ) em um 
local de negociações de 
sentenças. o perito conta 
que atuou como operador 
financeiro do esquema.

uma das sentenças ven-
didas, segundo o colabo-
rador, foi para a Verolme 
ishibrás, uma das empre-
sas da docas investimen-
tos s/a, que administra es-
taleiros e faz importações.

charles contou que o juiz 
João amorim estabeleceu 
o preço de r$ 2,5 milhões 
para proferir uma sentença 
favorável à empresa e que 
Joel Fonseca, advogado da 
firma, fez uma contrapro-
posta de r$ 1,35 milhão. 
o perito delatou que valor 
foi considerado baixo pelo 
magistrado mas ele acabou 
aceitando.

 Vida de luxo 
o juiz João amorim 

mantinha uma vida consi-
derada incompatível com 
a renda de magistrado, 
segundo constatou a cor-
regedoria. o relatório lista 

os bens dele, que incluem 
dois carros importados 
que, juntos, são avaliados 
em r$ 360 mil; um apar-
tamento de r$ 4 milhões 
em Niterói; outro no Le-
blon, avaliado em quase 
r$ 900 mil, e uma casa 
em Búzios.

além disso, o magis-
trado fez 43 viagens in-
ternacionais em 12 anos, 
o que representa uma mé-
dia de mais de 3 viagens 
por ano.

o documento cita que 
os relatos sobre a rotina 
e dinâmica dos pagamen-
tos ao juiz foram confir-
mados por um relatório 
do conselho de controle 
de atividades Financei-
ras (Coaf), que identifi-
cou as movimentações 
em espécie pelo perito.

Relatório que pediu o afastamento do juiz João 
Amorim do cargo tem 167 páginas 

Começa prazo para prestação 
de contas de candidatos

começou ontem a 
contar o prazo para que 
candidatos e partidos 
políticos enviem à Justi-
ça eleitoral a prestação 
de contas parcial refe-
rente às eleições Mu-
nicipais 2020. Todos, 
independentemente de 
estarem com o registro 
deferido ou não, deve-
rão encaminhar a pres-
tação de contas parcial 
até o próximo domingo, 
por meio do sistema 
de prestação de contas 
eleitorais (spce).

devem constar da 
prestação de contas 
parcial toda a movi-
mentação financeira e/
ou estimável em dinhei-
ro ocorrida do início da 
campanha até o dia 20 
de outubro, conforme 
previsto na resolução 
Tse nº 23.627/2020, 
que instituiu o novo 

calendário das elei-
ções 2020, em razão 
da pandemia de co-
vid-19.

de acordo com o ar-
tigo 47, parágrafo 6º, 
da resolução Tse nº 
23.607/2019, a não 
apresentação da presta-
ção de contas parcial ou 
a sua entrega de forma 
que não corresponda à 
efetiva movimentação 
de recursos caracteriza 
infração grave, salvo 
justificativa acolhida 
pela Justiça eleitoral, 
que será apreciada no 
julgamento da presta-
ção de contas final.

os dados das pres-
tações de contas par-
ciais serão divulgados 
pelo Tribunal supe-
rior eleitoral no dia 27 
de outubro, por meio 
do sistema divulga-
candcontas.

Sobre a prestação 
de contas

a prestação de con-
tas é um dever de todos 
os candidatos, inclusive 
vices e suplentes, e dos 
diretórios partidários. 
essa é uma medida que 
garante a transparência 
e a legitimidade da atua-
ção partidária no proces-
so eleitoral.

o candidato que re-
nunciar à candidatura, 
dela desistir, for substi-
tuído, ou tiver seu pedi-
do de registro indeferido 
pela Justiça eleitoral 
deverá prestar contas 
correspondentes ao pe-
ríodo em que participou 
do processo eleitoral, 
mesmo que não tenha 
realizado campanha. 
se houver dissidência 
partidária, os dissiden-
tes também deverão 
prestar contas.

Movimentação financeira deve ser entregue até o próximo domingo 

diVuLGação
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Negros têm sete vezes mais risco de 
serem baleados, diz pesquisa

Negros têm de três a 
sete vezes mais chances 
de serem baleados pela 
polícia. É o que aponta 
um levantamento realiza-
do pelo departamento de 
sociologia da universida-
de Federal de são carlos 
(uFscar), no interior de 
são paulo. os resulta-
dos, da pesquisa policia-
mento ostensivo e rela-
ções raciais estão sendo 
debatidos no seminário 
policiamento ostensivo 
e relações raciais, que 
começou ontem e termina 
hoje na instituição. 

a pesquisa traz infor-
mações sobre abordagem, 
letalidade policial e pri-
sões em flagrante, segun-
do as características de 
cor/raça. dados estatísti-
cos foram coletados, des-
de de 2016, nos estados 
de são paulo, Minas Ge-
rais, rio Grande do sul e 
distrito Federal. policiais 
também foram ouvidos.

a coordenadora do 
Grupo de estudos sobre 
Violência e administra-

ção de Conflitos (Gevac), 
Jacqueline sinhoretto, 
especifica que só foi pos-
sível aferir as característi-
cas raciais nos boletins de 
ocorrência em são paulo 
e Minas Gerais. “os re-
sultados mostram que 
chega a ser quatro vezes 
maior a chance de uma 
pessoa ser morta pela po-
lícia. em são paulo, em 
alguns anos e em deter-
minadas locais da capi-
tal, chega a ser 7 vezes 
maior as chances de uma 
pessoa negra ser alvejada 
pela polícia”, antecipou 
professora, em entrevista 
a Marilu cabañas, para o 
Jornal Brasil atual.

o problema, segundo a 
pesquisadora, é que o mo-
delo de policiamento os-
tensivo adotado no Brasil 
está calcado na busca de 
atitudes suspeitas. a par-
tir daí, se produz uma “fil-
tragem racial” em que as 
características corporais e 
sociais da população ne-
gra e periférica são vistas 
como um risco potencial.

dinâmicA de exercícios 

Pesquisadores buscam por uma candidata eficaz para vacina 
contra a covid-19. a organização Mundial da saúde já registra de 
179 pesquisas em desenvolvimento, com ao menos 44 delas sendo 

testadas em humanos, destas, 10 estão na última fase.

a agência Nacional de Vigilância sanitária informou ontem que um 
voluntário que participava dos testes da vacina de oxford morreu. pes-
quisadores ligados ao imunizante no Brasil apontam que ele era um 

médico de 28 anos  e morador do rio. 

candidadois às elei-
ções de 15 de novembro 
usaram a criatividade 
como arma para chamar 
a atenção do eleitor. al-
guns exageradamente hi-
lários, como é o caso de 
um político de rondônia, 
cujo nome de campanha 
é ‘cagado’. 

‘“cagado’, que já é 
vereador, adotou o ape-
lido infeliz, que colou, e 
que agora o faz conhe-
cido em toda a cidade. 
Muita gente que vota 
talvez não saiba o seu 
nome, mas o candidato 
à reeleição garante que 
nunca fez cagada na po-
lítica. 

‘CAGADO’ i

AlEiDO iNFEliz ii

o ex-candidato à 
presidência da repú-
blica pelo pT, Fernando 
Haddad, usou as redes 
sociais para dar pitaco 
sobre a desautorização 
do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) ao 
ministro da saúde, ge-
neral eduardo pazuello.

ontem, Bolsonaro falou em “traição” 
e negou a compra da vacina chinesa 
após ser questionado nas redes sociais 
por seguidores. a vacina está sendo de-
senvolvida pela farmacêutica chinesa 
sinovac em parceria com o instituto 
Butantan, de são paulo. 

GUERRA i 

TRAiÇÃO i

EDiTORiAl

pazuello, que anunciou a compra de 
46 milhões de doses da vacina chine-
sa coronaVac contra a covid-19, foi 
repreendido pelo chefe. ““Bolsonaro 
desautoriza a única atitude sensata do 
ignorante que nomeou para ministro da 
saúde”, escreveu Haddad no Twitter.

iNSENSATEz 

AGêNCiA BRASil 

a assembleia Legis-
lativa do do rJ (alerj) 
aprovou em discussão 
única, na última terça-
-feira, a regulamenta-
ção da advocacia Geral 
da universidade do es-
tado do rio de Janeiro 
(uerj) - responsável 

pela defesa da univer-
sidade, suas unidades 
e institutos, em pro-
cessos judiciais e ad-
ministrativos. É o que 
determina o projeto de 
lei 1.798/20, do poder 
executivo (Mensagem 
66/19), em cumprimen-

to à lei que criou o plano 
de cargos, carreiras e 
salários (pccs) da ins-
tituição (Lei 6.701/14). 
a medida será encami-
nhada ao governador 
em exercício, cláudio 
castro, que irá sancio-
nar ou ver a pL. 

UERJ vai ganhar Procuradoria Geral 

ANToNIo cArlos
horahmunicipios@gmail.com

Fundado por João Lu-
cas, Jonathan ramos e 
sergio Machado, o ins-
tituto Neurodiversidade 
tem o propósito de ofe-
recer qualidade de vida 
a pessoas com deficiên-

cia e transtornos men-
tais, além de promover 
atividades físicas para 
o bem-estar das pesso-
as. a empresa trabalha 
com atividade física 
adaptada, cross training, 

treinamento funcional, 
fonoaudiologia, psicolo-
gia, nutrição e yoga.

“Nós queremos que as 
pessoas que trabalham 
na prefeitura sintam que 
estamos cuidando deles, 

pois não se trata apenas 
de oferecer exercícios, 
mas fazer com que se 
sintam valorizados e 
proporcionar melhores 
condições de trabalho 
para os colaboradores. 

essas sessões, se con-
tinuadas, vão diminuir 
o estresse, aumentar a 
concentração e, conse-
quentemente, melho-
rar a produtividade e o 
status de bem-estar no 

trabalho. esse é o ob-
jetivo do nosso projeto, 
oferecer condições para 
o cuidado dos funcioná-
rios”, conta o professor 
de educação Física João 
Lucas.

SAúDE E CUiDADOS COm O TRABAlhADOR

Objetivo do programa é oferecer qua-
lidade de vida para os servidores

Bem-estar no 
trabalho

Funcionários da Prefeitura de Queimados 
aderem à ginástica laboral

um dos maiores 
levantamentos 
sobre bem-estar 

no ambiente de trabalho 
aponta que manter uma 
equipe saudável e moti-
vada pode oferecer uma 
melhor produtividade 
(pesquisa da pwc em 
parceria com a univer-
sidade do sul da califór-
nia - 2018/19). por isso, a 
prefeitura de Queimados, 

por meio da secretaria 
Municipal de direitos 
Humanos e promoção à 
Cidadania, firmou uma 
parceria junto ao institu-
to Neurodiversidade em 
prol da adoção da práti-
ca de Ginástica Laboral 
como um programa de 
qualidade de vida para os 
servidores. inaugurada 
ontem, a novidade acon-
tecerá semanalmente 1h 
antes do início do atendi-
mento ao público. 

a ginástica laboral é 

um conjunto de exer-
cícios físicos leves nos 
ambientes de trabalho, 
baseados em alongamen-
tos e compensação das 
estruturas musculares 
envolvidas nas tarefas do 
dia-a-dia. esta atividade 
visa oferecer benefícios 
físicos, psicológicos e 
sociais para os pratican-
tes, melhorando seu esta-
do de saúde, promovendo 
uma mudança na rotina, 
além de reforçar a auto-
estima e promover a inte-

gração social da equipe.  

Ambiente saudável 
de acordo com a se-

cretária da pasta, Fabiana 
portes, a ideia é expan-
dir a prática e promover 
um ambiente de trabalho 
saudável em todos os ór-
gãos municipais. “Quere-
mos garantir a segurança 
física e mental da nossa 
equipe e, para isso, ini-
ciamos essa nova rotina 
de começar o dia com 
a ginástica laboral para 

oferecer à população um 
ambiente em que todos 
estejam motivados em 
seu trabalho. essa prática 
melhora a vida do traba-
lhador e o serviço pres-
tado. ainda precisamos 
alcançar novas pessoas e 
a ideia é garantir esse be-
nefício ao maior número 
possível de funcionários 
da Prefeitura”, afirma a 
gestora.

Quem está aproveitan-
do a nova rotina é a as-
sessora do cidadão aline 

ramos (51), que partici-
pou da primeira ativida-
de e já percebeu resul-
tados. “Hoje o exercício 
foi excelente, me senti 
um pouco cansada no 
começo, mas renovou as 
minhas forças para me-
lhorar o dia de trabalho. 
depois da ginástica fui 
mais incentivada a cuidar 
de mim, me sinto mais 
disposta e tenho certeza 
que será um dia ótimo de 
trabalho”, comemorou a 
funcionária.  
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APresentAdo 
esporte

raFaeL riBeiro/Vasco

crê em
 recuperação

do Vasco 
no Brasileirão
Argentino foi emprestado até 

o meio do próximo ano

o Vasco apresen-
tou mais um re-
forço na terça 

(20): o meio-campista 
Leonardo Gil. o argen-
tino de 29 anos foi em-
prestado pelo al-ittihad, 
da arábia saudita, até 
junho de 2021 e parti-
cipou de uma entrevista 
coletiva virtual transmi-
tida pela Vasco TV pou-
co depois de ser regulari-
zado e ficar à disposição 
do treinador ricardo sá 
pinto. 

‘estou feliz de estar 
aqui, em uma grande 
instituição. Quero aju-
dar, trabalhar como pro-
fissional, com seriedade. 
a sensação é linda de 
vestir a camisa do Vas-
co. sabemos a situação 
difícil do clube, com 
derrotas em sequência, 
mas confiamos nos com-
panheiros. Temos um 
bom material humano”, 
disse o jogador.

Leonardo “colo” Gil 
será o terceiro argentino 
do elenco. ele se junta-
rá aos xodós da torcida 
Martín Benítez e Ger-

man cano, que estão 
ajudando o novo camisa 
7 vascaíno a se adaptar 
ao rio de Janeiro e ao 
Gigante da colina.

“chegar a um outro 
país e encontrar compa-
triotas é algo lindo, me 
ajuda. Faz-me sentir em 
casa. É muito importan-
te para mim ter dois ar-
gentinos aqui. e eles têm 
contribuído muito para o 
time. espero estar à altu-
ra e fazer como eles.

>> idioma - Joguei 
oito meses com brasilei-
ros e aprendi um pouco. 
acho que aqui vou falar 

um pouquinho mais.

Posicionamento
a posição que mais 

me sinto cômodo é 
como um “volante mis-
to”. sempre ajudando a 
marcação, mas também 
na transição para o ata-
que. Hoje o que o time 
mais necessita é ser só-
lido. Vou respeitar o que 
orientar o técnico, que 
pelos poucos dias que 
tive com ele me pareceu 
ter ideias claras.

Contato com Sá 
Pinto

acho que o técnico 
vai querer implantar 
uma ideia futebolística 
para ganhar. os jogos 
não são iguais, e a tática 
e estratégia são o mais 
importante.

Estilo parecido com 
Guiñazu

com o “cholo” tenho 
ótima relação, somo 
amigos. Jogamos juntos 
um ano e aprendi mui-
tíssimo com ele, com 
sua experiência, com 
sua maneira de jogar, 
motivação, forma de 
treinar... É uma moti-

vação para os jovens. É 
muito querido aqui, me 
falou bem do clube, da 
torcida. acho que so-
mos parecidos no estilo 
de jogar sim.

Ídolos
Tive muitos jogadores 

que me inspirei. No iní-
cio, Mascherano, depois 
Fernando Gago. aran-
guiz e arturo Vidal mais 
recentemente. acho que 
é um estilo que tento 
fazer parecido. ajudam 
muito a equipe. como 
eles, sempre me dou 
100%.

Judô brasileiro volta a competir nesta sexta em Grand Slam, na hungria
o circuito Mundial 

de Judô retorna na sexta 
(23), com a realização 
do Grand slam de Bu-
dapeste (Hungria), após 
mais de seis meses de 
paralisação, em razão 
da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). 
a delegação brasileira 
com 18 judocas - 12 ho-
mens e seis mulheres - 
desembarcou terça (20) 
na capital húngara, que 
vai reunir mais de 400 
atletas de 69 países, en-
tre eles o Brasil. 

a competição distri-
bui mil pontos aos cam-
peões que valem para o 
ranking classificatório 
para os Jogos olímpi-
cos de Tóquio (Japão). 
devido ao adiamento do 
evento esportivo para 
2021, a corrida pela 
vaga olímpica foi esten-
dida até 29 de junho do 
ano que vem. apenas os 
18 mais bem colocados 
no ranking - em cada 
categoria, e por gênero -  
terão presença garantida 
nos Jogos de Tóquio.

para assegurar a saú-
de do atletas e profis-
sionais, em meio à pan-
demia de covid-19,  a 
Federação internacional 
de Judô (FiJ) reforçou 
a testagem - atletas e 
comissão técnica farão 
quatro testes - e deter-
minou o confinamento 

dos participantes em um 
hotel, em Budapeste. 

a  equipe masculi-
na do Brasil conta com 
eric Takabatake (ca-
tegoria até 60 quilos), 
eduardo Katsuhiro (até 
73 kg), João pedro Ma-
cedo (até 81kg), rafa-
el Macedo (até 90kg), 
rafael Buzacarini (até 
100kg), Leonardo Gon-
çalves (até 100kg), 
rafael silva “Baby” 
(mais de 100 kg) e da-
vid Moura (mais de 100 
kg), além de quatro ju-
docas convocados das 
categorias de base que 
estão em processo de 
transição do Júnior para 
o sênior: renan Tor-
res (até 60kg), willian 
Lima (até 66kg), Gui-
lherme schimidt (até 
81kg) e Marcelo Gomes 
(até 90kg).  

entre as mulheres, o 
país será representado 
por Larissa pimenta (até 
52kg), Jéssica perei-
ra (até 57kg), Ketleyn 
Quadros (até 63kg), Ma-
ria portela (até 70kg), 
Maria suelen altheman 
(mais de 78kg) e Beatriz 
souza (mais de 78kg). 

“acredito que vá ser 
uma competição total-
mente imprevisível. 
Nossos atletas conse-
guiram treinar nos úl-
timos quatro meses 

cBJ

 Evento marca 
retomada do Circuito 
Mundial e da corrida 

pela vaga olímpica

 Meia chegou, viu e logo vestiu 
alegre a camisa 7 cruzmaltina 

lEONARDO Gil 

graças ao período em 
portugal, na Missão eu-
ropa, do coB, e agora, 
no treinamento que re-
alizamos em pindamo-
nhangaba. para essa 
primeira competição, 
estamos levando aque-
les que estão melhor 
treinados. Mas, não 
sabemos em qual nível 
estarão os outros pa-
íses, quem conseguiu 
treinar e quem não. 
podemos ver favoritos 
caindo e surpresas sur-
gindo”, aposta o gestor 
de alto rendimento da 
confederação Brasilei-

ra de Judô (cBJ), Ney 
wilson pereira, em de-
poimento no site da en-
tidade. 

Nos únicos Grand 
slams realizados este 
ano - paris e dussel-
dorf - que ocorreram 
em fevereiro, o Brasil 
subiu ao pódio quatro 
vezes, apenas com mu-
lheres: Larissa pimenta 
(medalha de bronze) e 
Beatriz souza (bron-
ze), na França; e Mayra 
aguiar (prata) e rafael 
silva “Baby” (bronze) 
na alemanha. (Fonte: 
agência Brasil) 

Quinta-feira (22)
9h - sorteio das cha-

ves (online) 

Sexta-feira (23)
10h - Bloco Final (me-

dalhas)
Lutam: Larissa pimen-

ta (52kg), Jéssica pereira 
(57kg), eric Takabatake 
(60kg), renan Torres 
(60kg) e willian Lima 
(66kg). 

Sábado (24)
10h - Bloco Final (me-

dalhas)
Lutam: Ketleyn Qua-

dros (63kg), Maria por-

tela (70kg), eduardo 
Katsuhiro (73kg), João 
pedro Macedo (81kg) 
e Guilherme schimidt 
(81kg). 

Domingo (25)
10h - Bloco Final (me-

dalhas)
Lutam: Maria sue-

len altheman (+78kg), 
Beatriz souza (+78kg), 
rafael Macedo (90kg), 
Marcelo Gomes (90kg), 
rafael Buzacarini 
(100kg), Leonardo Gon-
çalves (100kg), rafael 
silva “Baby” (+100kg) e 
david Moura (+100kg).

CONFiRA ABAixO A PROGRAmAÇÃO 
DO GRAND SlAm 
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VAcinA dA chinA

 “O povo brasileiro não será cobaia 
de ninguém”, disse Bolsonaro
Ministério da Saúde desmente que haja perspectiva de negociação como foi anunciado

o presidente Jair 
Bolsonaro afir-
mou na terça (21) 

que o governo federal não 
comprará a vacina coro-
naVac, que está sendo de-
senvolvida pela farmacêu-
tica chinesa sinovac em 
parceria com o instituto 
Butantan. de acordo com 
ele, antes de ser disponi-
bilizada para a população, 
a vacina deverá ser “com-
provada cientificamente” 
pelo Ministério da saúde 
e certificada pela Agência 
Nacional de Vigilância 
sanitária (anvisa).

“o povo brasileiro não 
será cobaia de ninguém. 
Não se justifica um bi-
lionário aporte financeiro 
num medicamento que se-
quer ultrapassou sua fase 
de testagem”, escreveu 

Bolsonaro em publicação 
nas redes sociais.

ontem (21), após reu-
nião virtual com gover-
nadores, o ministro da 
saúde, eduardo pazuello, 
assinou um protocolo de 
intenções para adquirir 46 
milhões de doses da coro-
naVac, com o objetivo de 
ampliar a oferta de vaci-
nação para os brasileiros. 
o ministério já tinha acor-
do com a astraZeneca/
oxford, que previa 100 
milhões de doses da vaci-
na, e outro acordo com a 
iniciativa covax, da orga-
nização Mundial da saú-
de, com mais 40 milhões 
de doses.

segundo o ministério, 
o processo de aquisição 
ocorreria somente após o 
imunizante ser aprovado 
e obter o registro junto 
à anvisa. para auxiliar 
na produção da vacina, a 

joTA cArvAlho
jota.carvalho@yahoo.com

Papa Francisco é favorável à
união civil entre homossexuais

geral

pasta já havia anunciado o 
investimento de r$ 80 mi-
lhões para ampliação da 
estrutura do Butantan.

a coronaVac já está na 
Fase 3 de testes em huma-
nos e, segundo instituto 

Butantan, ela é uma vacina 
segura, ou seja, não apre-
senta efeitos colaterais 
graves. ao todo, os testes 
serão realizados em 13 mil 
voluntários e a expectativa 
é que sejam finalizados até 

dezembro.
caso a última etapa de 

testes comprove a eficácia 
da vacina, ou seja, com-
prove que ela realmente 
protege contra o novo co-
ronavírus, o acordo entre 

a sinovac e o Butantan 
prevê a transferência de 
tecnologia para produção 
do imunizante no Brasil. 
a coronaVac prevê a ad-
ministração de duas doses 
por pessoa.

Presidente confirma 
que o governo federal 

não comprará Corona-
Vac, sem comprovação 

científica

miNiSTéRiO DA SAúDE
em pronunciamen-

to na manhã de terça, o 
secretário executivo do 
Ministério da saúde, 
elcio Franco, informou 
que “houve uma inter-
pretação equivocada da 
fala do ministro da saú-
de” e não houve qual-
quer compromisso com 

o governo do estado de 
são paulo no sentido 
de aquisição de vaci-
na contra a covid-19. 
“Tratou-se de um proto-
colo de intenção entre o 
Ministério da saúde e o 
instituto Butantan, sem 
caráter vinculante, por 
se tratar de um grande 

parceiro do Ministério 
da saúde na produção de 
vacinas para o programa 
Nacional de imuniza-
ções [pNi].”

Franco esclareceu que 
é “mais uma inciativa 
para tentar proporcionar 
vacina segura e eficaz 
para a nossa população, 

neste caso como uma 
vacina brasileira” e se 
estiver disponível antes 
da vacina da aztraZene-
ca/oxford ou da covax. 
“Não há intenção de 
compra de vacinas chi-
nesas”, ressaltou.

o secretário reforçou 
que qualquer vacina de-

pende de análise técnica 
e aprovação da anvisa, 
pela câmara de regula-
ção do Mercado de Me-
dicamentos (cMed) e 
pela comissão Nacional 
de incorporação de Tec-
nologias (conitec) do 
sistema Único de saúde 
(SUS). Franco reafirmou 

que quando qualquer va-
cina estiver disponível, 
certificada pela Anvisa 
e adquirida pelo Minis-
tério da saúde, ela será 
oferecida aos brasileiros 
por meio do pNi e, “no 
que depender desta pas-
ta, não será obrigatória”. 
(Fonte: agência Brasil)

o papa Francisco 
voltou a ser assunto na 
quarta-feira (21).

desta vez, por causa 
de uma filme que en-
trou em cartaz a partir 
de ontem, na itália. 
Nele, o líder religio-
so diz que os homos-
sexuais precisam ser 
protegidos por leis de 
união civil.

o documentário 
“Francesco” estreia 
em roma nesta se-
mana e nos estados 
unidos na semana que 
vem.

para muitos, a de-
claração é a mais aber-
ta que ele já teve até o 
momento sobre pautas 

LGBTis.
“as pessoas homos-

sexuais têm direito de 
estar em uma famí-
lia. Elas são filhas de 
deus e têm direito a 
uma família. Ninguém 
deverá ser descarta-
do ou ser infeliz por 
isso”, assegura.

“o que precisamos 
criar é uma lei de 
união civil. dessa for-
ma eles são legalmen-
te contemplados. eu 
defendi isso”, afirma 
o líder religioso, em 
outro trecho.

apesar da posição 
mais progressista do 
papa Francisco, a dou-
trina da igreja sobre o 

tema permanece igual.
“apoiando-se na 

sagrada escritura, 
que os apresenta [aos 
homossexuais] como 
depravações graves, a 
Tradição sempre de-
clarou que ‘os atos de 
homossexualidade são 
intrinsecamente de-
sordenados’. são con-
trários à lei natural, 
fecham o ato sexual 
ao dom da vida, não 
procedem duma ver-
dadeira complementa-
ridade afetiva sexual, 
não podem, em caso 
algum, ser aprova-
dos”, trecho do cate-
cismo da igreja cató-
lica, número 2357.

Seis municípios poderão receber 
escolas cívico-militares no RJ 

cidades da re-
gião dos Lagos e 
da região Metro-
politana 2 estão no 
radar do governo 
estadual para rece-
berem novas esco-
las cívico-militares. 
a proposta apresen-
tada pelo deputado 
anderson alexan-
dre (sdd), que está 
em análise, é para 
a implantação de 
unidades em ara-
ruama, cabo Frio, 

iguaba Grande, rio 
das ostras, itaboraí 
e rio Bonito.

anderson ale-
xandre afirma que, 
além da qualidade 
no ensino, um co-
légio cívico-militar 
contribui na forma-
ção do caráter dos 
estudantes devido 
aos ensinamentos 
relacionados a res-
peito, patriotismo e 
disciplina.

“precisamos am-

pliar a oferta dife-
renciada de educa-
ção básica no estado 
do rio, e o modelo 
cívico-militar é re-
ferência e sucesso, 
toda a sociedade 
ganha com a expan-
são”, explica ander-
son alexandre, que 
apresentou a propos-
ta de implantação 
das novas unidades 
através de emenda 
à Lei orçamentária 
anual (Loa 2021).

 “O modelo cívico-militar é referência, toda sociedade ganha com a expan-
são”, diz o deputado Anderson Alexandre

 Líder dos católicos diz que os homos precisam ser protegidos por leis 

 FraNco oriGLia | GeTTy iMaGes

pr

diVuLGação
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 SiNAl DE iNTERNET CORTADO 
Na última terça-

-feira, uma reporta-
gem do rJ TV , da 
rede Globo, mostrou 

que traficantes e mi-
licianos estão inter-
rompendo o serviço 
de internet de mora-

dores e assumindo 
o controle da distri-
buição de sinal em 
várias regiões do rio 

de Janeiro.
os criminosos cor-

tam os cabos e, de-
pois, o sinal some. 

em seguida, apare-
cem empresas des-
conhecidas que ofe-
recem um sinal de 

baixa qualidade. o 
caso também está 
sendo investigado 
pela polícia civil. 

confrontos sAngrentos 

ANToNIo cArlos
horahmunicipios@gmail.com

DiVUlGAÇÃO/POlíCiA CiVil 

plANTão

Bandidos ameaçam técnicos de reparar
 vazamento de gás na zona Norte do Rio 

moradores de condomínio na Pavuna tiveram o serviço
 interrompido e eram obrigados a comprar  botijões dos criminosos 

Civil fecha oito farmácias usadas 
pela milícia para lavar dinheiro

uma operação da polí-
cia civil cumpriu ontem 
diversos mandados de 
busca e apreensão contra 
pelo men2os 20 farmácias 
suspeitas de serem usadas 
para lavagem de dinhei-
ro pela milícia que atua 
principalmente nas Zonas 
oeste e Norte do rio . 

um dos alvos foi um 
endereço em Madurei-
ra e duas grandes redes 
de drogarias em campo 
Grande. o conselho re-
gional de Farmácia (crF) 
acompanhou a ação. os 
agentes prenderam 10 
pessoas, entre gerentes e 
responsáveis legais pelos 

oito estabelecimentos. in-
terditados.

Titular da delegacia do 
consumidor (decon), an-
dré Neves informou que 
a milícia passou a ame-
açar fiscais do Conselho 
de Farmácia em áreas do-
minadas por grupos para-
militares. a partir dessas 
denúncias, os investiga-
dores acreditam que essas 
empresas eram utilizadas 
para a lavagem de dinhei-
ro dos criminosos.

“essa investigação co-
meça a partir de notifica-
ções do crF. Fiscais do 
órgão receberam ameaças 
de morte durante as fisca-

lizações (em área de mi-
lícia) e a partir daí come-
cemos a apuração. Hoje, 
chegamos nesses locais 
e encontramos dezenas 
de medicamentos con-
trolados sem permissão 
e autorização da anvisa. 
além isso, muitas dessas 
lojas estavam sem alvará 
de funcionamento — afir-
mou Neves.

a operação foi reali-
zada pela força-tarefa da 
polícia civil, criada para 
combater o crime organi-
zado na Baixada Flumi-
nense e também na Zona 
oeste e permitir uma 
“eleição livre” na região.

Operação deixa PM ferido e
 quatro suspeitos mortos 

uma operação da polí-
cia Militar terminou com 
um pM baleado e quatro 
suspeitos mortos, na ma-
nhã de ontem, na reta Ve-
lha, em itaboraí, região 
Metropolitana do rio. a 
corporação informou que 
homens dos 35º BpM 
(itaboraí) e 7º BpM (são 
Gonçalo) foram ataca-
dos por disparos de arma 
de fogo e reagiram, dan-

do início a um ocorrendo 
confronto. 

após cessar o tiroteio, 
os suspeitos foram encon-
trados mortos. o policial 
foi socorrido ao Hospital 
estadual alberto Torres, 
onde recebeu atendimento 
médico. o estado de saú-
de permanecia estável até 
a tarde de ontem. 

Na ação, segundo a pM, 
foram apreendidos um fu-

zil calibre 5,56, uma pis-
tola com “kit rajada”, um 
revólver calibre 38, duas 
granadas e drogas a serem 
contabilizadas e outros 
materiais (foto). 

Pastor é preso por crime sexual: ‘caí em tentação’
Belo Horizonte - um 

pastor de 59 anos foi 
preso por importunação 
sexual, na madrugada de 
ontem, na região central 
de Minas Gerais. a víti-
ma era passageira de um 
ônibus que seguia de Vi-
tória (es) para Belo Ho-
rizonte. a

agentes da polícia ro-
doviária Federal (prF) 
informaram que a mu-

lher relatou que, enquan-
to dormia, o passageiro 
ao lado colocou as mãos 
dentro de sua calça, fa-
zendo movimentos for-
tes. “ela foi acordada 
com o ato do homem e 
acionou o motorista, que 
parou no posto da prF”, 
informou a instituição.

ao ser questionado pe-
los policiais, o homem 
se apresentou como pas-

tor e ainda justificou o 
ato, alegando que estava 
dormindo e “sonhou”. 
porém, segundo a prF, 
depois ele admitiu que 
cometeu o ato libinoso 
não consensual para sa-
tisfação pessoal. “ele 
tentou se justificar dizen-
do que ‘estava há 20 anos 
sem uma mulher e por 
isso caiu em tentação’”, 
disse a polícia.

a ousadia dos cri-
minosos em de-
safiar o braço do 

estado não tem limites. 
cerca de 12 mil mora-
dores de um condomí-
nio localizado próximo 
ao complexo do chapa-
dão, na pavuna, estavam 

sem gás canalizado des-
de a última segunda-fei-
ra, após um vazamento. 
a concessionária,  Na-
turgy foi chamada para 
fazer o conserto, mas 
os funcionários foram 
ameaçados de morte por 
bandidos e impedidos 
de trabalhar.

de acoirdo com de-
núncias de moradores, 
os criminosos querem 

explorar a venda de bo-
tijões de gás no condo-
mínio. a prestradora de 
serviço informou que 
pediu apoio a polícia 
Militar para fazer o re-
paro, mas foi informada 
que não seria possível 
garantir a segurança 
dos técnicos naquela 
área. o caso foi regis-
trado na 39ª dp (pavu-
na). até o fehcamento 

desta edição, não havia 
informações sobre se o 
abastecimento foi resta-
belecido pela empresa. 

 ‘Medidas enérgicas’ 
ao tomar conheci-

mento do drqama en-
frentado pelos mora-
dores, o governador 
em exercício, cláudio 
castro, determinou ao 
secretário de polícia ci-

vil, allan Turnowski, e 
ao secretário de estado 
de polícia Militar, co-
ronel Figueiredo, que 
tomem “medidas enér-
gicas” sobre os fatos.

“Não podemos ficar 
à mercê de bandidos, 
ainda mais que querem 
ter o poder financeiro 
provocado pelo comér-
cio ilegal de gás”, fa-
lou castro. a pM disse 

que a corporação segue 
apoiando as concessio-
nárias e que a segurança 
no local foi reforçada. 
Já a polícia civil disse 
que já tinha identificado 
o problema e que tem 
uma operação progra-
mada para coibir essa 
ação criminosa nos pró-
ximos dias com várias 
delegacias especializa-
das.

Policial interditou farmácia em Madureira por irregu-
laridades durante operação contra lavagem de dinheiro 

da milícia Foto: Rafael Nascimento de Souza / Agência O 
Globo

 reprodução/TV GLoBo

 reprodu-
ção 

homem é baleado ao pegar atalho na Av. Brasil 
um homem foi balea-

do nas costas, na manhã 
de ontem, depois de pe-
gar um atalho na aveni-
da Brasil e entrar na ci-
dade alta, comunidade 
da Zona Norte do rio, 
dominada por trafican-
tes. a vítima encontrou 
uma barricada e tentou 
dar meia-volta, mas os 
criminosos abriram fogo 
contra o carro.

A vítima foi idetifica-
da como cristiano coim-
bra, gerente de projetos 
do jornal o Globo. ele 
veio de itaipava, na re-
gião serrana, e ia para 
uma reunião, no cen-
tro do rio. ele passava 

pelo Trevo das Missões 
e seguiria para a aveni-
da Brasil. ao fugir de um 
engarrafamento, resol-
veu usar um atalho mos-
trado por um aplicativo. 
a vítima pegou o cami-
nho sem saber que se tra-
tava de um dos acessos 
da cidade alta.

Quando ele entrou na 
rua, encontrou uma bar-
ricada colocada pelo trá-
fico de drogas e um pon-
to de controle. ele tentou 
voltar, mas os criminosos 
abriram fogo.

de acordo com os pe-
ritos, o carro foi atingi-
do, pelo menos, por qua-
tro disparos. um na parte 

da frente, um na lateral e 
dois na parte de trás. se-
gundo os especialistas, 
foi um destes disparos 
que perfurou a lataria e o 
banco e atingiu a vítima 
nas costas. Mesmo bale-
ado, cristiano conseguiu 
dar meia-volta e foi para 
o Trevo das Missões, 
onde perdeu o controle 
do carro e atingiu outros 
dois veículos.

policiais militares so-
correram a vítima, que 
foi levada para o Hospi-
tal Getúlio Vargas e pas-
sou por uma cirurgia. a 
unidde de saúde não di-
vulgou o estado de saúde 
do paciente. 

Carro de Cristiano Coimbra, atingido por tiros, com a 
comunidade da Cidade Alta ao fundo 

- reprodução/ TV GLoBo
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Campanha de adoção encontra 
novos lares para os animais

a campanha de adoção 
realizada pela rJpeT, 
no último fim de semana 
no shopping recreio, na 
Zona oeste do rio, ter-
minou sendo uma nova 
esperança para animais 
de estimação e seus no-
vos tutores. cerca de 500 
pessoas passaram pelo 
local para conhecer os bi-
chinhos disponíveis para 
adoção.

com tanta fofura, al-
guns acabaram adotando 
e levando um peludinho 

para casa, como foi o 
caso de Fabielle Borges, 
que já estava à procura 
de um cachorrinho para 

fazer parte da família. 
ela adotou o Bebezão. 

 “de longe ele já me cha-
mou atenção, minha filha 
Nina já se apaixonou, aí 
resolvemos adotar. a op-
ção pela adoção é porque 
a gente acaba passando 

valores para os nossos fi-
lhos. com tantos animais 

nas ruas precisando de 
amor, não temos porque 
comprar. Temos muito 

amor para compartilhar”, 
disse. 

os gateiros de plantão 
também ficaram en-
tusiasmados. rosana 

durans, que também já 
estava querendo adotar 

um companheiro, chegou 
na feira não sabia qual 

escolher. 
 “Já tenho um cachorro, 
também adotado, ago-
ra vai ser a vez de um 

gatinho. Já não sei mais 
como viver em casa sem 
um animalzinho, e não 
vejo sentindo nenhum 
em comprar, porque a 

adoção é um ato de soli-
dariedade e amor”. 

 
Saldo positivo 

a rJpeT disponibi-
lizou para adoção doze 
gatos e sete cachorros, 
entre filhotes e adultos. 
desses, 5 gatos foram 

adotados e um cachorro.  
para o secretário Marcelo 
Queiroz, a primeira feira 
teve um saldo super posi-
tivo. “Temos um orgulho 
enorme de poder ajudar 
esses animais a encontrar 
um novo lar. esse é um 
trabalho que só é possí-
vel com o empenho dos 
protetores independen-
tes, de voluntários, da 
equipe da secretaria e do 
Governador em exercício 
cláudio castro. acho que 
as campanhas de adoção 
têm que ser parte de uma 
política pública contínua 
de proteção animal. “ex-
plicou o secretário.

DiVUlGAÇÃO/RJPET

a subsecretaria extra-
ordinária das ações Go-
vernamentais integradas 
da covid-19 divulgou 
na última segunda-feira 
a oitava edição do Mapa 
de risco da covid-19. 
Nele, o estado do rio 
permanece classifica-
do em bandeira amare-
la, que representa baixo 
risco da doença. apenas 
duas das nove regiões do 
estado apresentam risco 
moderado, com bandei-
ra laranja: centro-sul e 
Norte. Nessas duas regi-
ões vivem 7,45% da po-
pulação do estado.

as sete regiões clas-
sificadas em amarelo, 
de baixo risco para co-
vid-19, são: Metropoli-
tanas i e ii, Baía da ilha 
Grande, Médio-paraíba, 
Baixada Litorânea, No-
roeste e serrana. Juntas, 
elas concentram 92,55% 
da população do estado.

No geral, houve em 
todo o estado uma re-
dução nos números de 
óbitos (-46,96%) e ca-
sos (-33,31%). a taxa de 
ocupação de leitos de en-
fermaria destinados aos 
pacientes de Covid ficou 
em 36,23%, e a de lei-
tos de uTi, em 52,57%. 
apenas a previsão de 
esgotamento de leitos de 
uTi e a taxa de positi-
vidade para covid (dois 
dos seis indicadores usa-

dos no cálculo) ainda 
mantêm o estado do rio 
na bandeira amarela.

Na região centro-
-sul, que já estava em 
bandeira laranja na edi-
ção anterior do Mapa 
de risco, houve aumen-
to de 100% no número 
de óbitos, mas queda 
de 42,86% nos casos, 
mantendo a classifica-
ção de risco moderado. 
Nesta região estão onze 
municípios com 1,96% 
da população fluminen-
se: areal, comendador 
Levy Gasparian, enge-
nheiro paulo de Frontin, 
Mendes, Miguel pereira, 
paracambi, paraíba do 
sul, paty do alferes, sa-
pucaia, Três rios e Vas-
souras.

Na região Norte, o 
aumento de óbitos foi 
de 45,45%. o aumento 
do número de casos foi 
de 24,14%. estes dados 
elevaram a classificação 
de risco da região, que 
na edição anterior do 
mapa estava amarela e 
passou para laranja, de 
risco moderado. são oito 
municípios, em que resi-
dem 5,49% da população 
do estado: campos dos 
Goytacazes, carapebus, 
conceição de Macabu, 
Macaé, Quissamã, são 
Fidélis, são Francisco de 
itabapoana e são João da 
Barra.

Covid: novo Mapa 
de Risco mantém 
RJ em baixo risco 

REPRODUÇÃO 

esPeciAl-PAndemiA

durante a pande-
mia, a produto-
ra rural pâmela 

aparecida da costa sil-
va, de 27 anos, buscou 
alternativas para enfren-
tar as dificuldades finan-
ceiras do período com o 
apoio da secretaria de 
agricultura, pecuária, 
pesca e abastecimento 

(seappa). de família de 
agricultores, ela passou 
a fornecer parte do que 
produzia em Nova Fri-
burgo para a plataforma 
Jaeé, que agiliza a com-
pra e a entrega de produ-
tos ao consumidor final.

Mais de 50 famílias 
de quatro municípios 
fluminenses (Nova Fri-
burgo, Teresópolis, su-
midouro e duas Barras) 
têm conseguido garantir 
o sustento com a venda 

de cestas de frutas, hor-
taliças e tubérculos na 
capital com o uso pla-
taforma. a alternativa, 
apoiada pela seappa, ti-
rou muitos agricultores 
do ‘vermelho’ por ajudá-
-los neste momento difí-
cil da pandemia.

“estava realmente 
muito difícil, mas esta 
alternativa de venda nos 
trouxe muitos benefí-
cios. uma cesta de fru-
tas custa em média 36 

reais e uma de hortaliças 
e frutas por volta de 55 
reais. eu e muitos outros 
agricultores vendíamos 
para a merenda escolar 
e, com o fechamento das 
escolas, ficamos sem 
possibilidade de renda. 
a plataforma nos ajudou 
muito”,  contou pâmela 
costa.

Inscrições para o 
Agrofundo

para atender a deman-

da de crédito, a scretaria 
também abriu inscrições 
para o agrofundo, linha 
de crédito emergencial 
a juros baixos. sendo 
o empréstimo de limite 
variável, podendo che-
gar a r$ 100 mil por 
produtor dependendo da 
viabilidade do projeto, 
a iniciativa ajudou agri-
cultores em ações como 
custeio da lavoura, com 
o suporte operacional da 
emater-rio.

“o crédito ajudou a 
nos manter funcionando, 
sobretudo num momen-
to em que muitos clien-
tes não estavam abrindo 
e que as vendas caíram 
pela metade”, disse a 
produtora de leite de ca-
bra e produtos derivados 
patrícia Barreto alves, 
de Nova Friburgo, que 
solicitou o crédito emer-
gencial para conseguir 
arcar com as contas no 
final do mês.

ANToNIo cArlos
horahmunicipios@gmail.com

mais de 50 famílias 
de quatro municípios 

fluminenses têm 
conseguido garantir o 

sustento com uso 
de plataforma

DiVUlGAÇÃO

Produtores 
rurais contam 
com parcerias 

Pâmela Aparecida e o filho: busca de alternativas para enfrentar crise financeira 

FRANÇA - o governo francês determinou 
o fechamento temporário de uma mesquita 
nos arredores de paris ontem, parte de uma 
ação repressiva a muçulmanos que incitam o 
ódio. a ação ocorre após a decapitação de um 
professor que mostrou caricaturas do profeta 
Maomé a seus alunos.

antes do ataque, a Grande Mesquita de 
pantin, um subúrbio de baixa renda a nordeste 
da capital, havia compartilhado um vídeo em 
sua página no Facebook que expressava ódio 
contra o professor de história samuel paty.

a polícia colou avisos da ordem de fecha-
mento diante da mesquita, e as autoridades 
prometeram uma reação dura contra os disse-
minadores de mensagens de ódio, os pregado-

res de sermões radicais e os estrangeiros que 
se acredita representarem uma ameaça à segu-
rança da França.

a ordem de seis meses se deveu “ao único 
propósito de evitar atos de terrorismo”, disse 
o aviso emitido pelo chefe do departamento 
de seine-saint-denis. a decapitação de um 
servidor público por parte de um suposto is-
lâmico, devido ao uso da sátira religiosa para 
explorar com os estudantes o debate sobre a 
liberdade de expressão, um princípio muito 
valorizado da democracia da França, convul-
sionou o país e chocou o mundo. o ministro 
do interior, Gérald darmain, disse nesta se-
mana que a França enfrenta um “inimigo in-
terno”.

m
UN

DO

mesquita é fechada em Paris 
após decapitação de professor

Cerca de 500 pessoas visitaram o evento, como Fabielle Borges e a filha, Nina, que adotaram Bebezão 
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prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

CREPE DE TAPiOCA 
(CREPiOCA)

1 ovo (é melhor tirar a 
pele da gema)/1 colher 
de polvilho doce (pode 
ser substituído por tapioca 
ou polvilho azedo)/1 co-
lher de requeijão/1 colher 
de água/1 pitada sal.

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

ingredientes

modo de preparo

PiRÃO DE FRANGO

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

ingredientes

modo de preparo

FRANGO DE PANElA DE 
PRESSÃO SEm ÁGUA

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela 
de pressão o frango e os in-
gredientes, menos o colorau 
e cozinhe por 20 minutos em 
fogo alto.
Abra a panela com cuida-
do (não esqueça de tirar a 
pressão), coloque o colorau 
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos, 
dependendo do seu fogão 
em fogo médio.

ingredientes

modo de preparo

BOlO DE 
COCA - COlA

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

Primeiro abra a Coca - 
Cola e deixe alguns mi-
nutos aberta para per-
der o gás e não espumar 
muito na hora de bater
Bater as gemas com o 
açúcar, misturar a Coca 
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com 
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio 
por aproximadamente 
40 minutos

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO 
CONTRATO Nº 064/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Posto Pilotos Ltda
03 - OBJETO: Termo de aditamento de revisão de valor 
ao contrato em pauta.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 65, II, “d”, da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2274/2020
06 - VALOR: R$ 24.535,90 (vinte e quatro mil, quinhen-
tos e trinta e cinco reais e noventa centavos)
07 - DATA DA ASSINATURA: 09 de outubro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Creusa Pereira Martins Mothé
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos 

Humanos e Habitação

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO 
CONTRATO Nº 083/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 

02 - CONTRATADO: Andrissul Transportes Ltda
03 - OBJETO: Termo de aditamento de acréscimo quan-
titativo ao contrato em pauta
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 65, I, “b”, da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 431/2018
06 - VALOR: R$ 65.963,37 (sessenta e cinco mil, nove-
centos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)
07 - DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO 
CONTRATO Nº 013/2016
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Hiporte Hipoterapia e Equitação 
Terapêutica Ltda
03 - OBJETO: Termo de aditamento de prorrogação ao 
contrato em pauta
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 57, II,  da Lei 
8.666/1993.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 062/2016
06 - PRAZO: 03 (três) meses com início em 13/10/2020 
e término em 13/01/2021
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 0360 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 21 de Outubro de 2020, 
LUIS GUSTAVO NUNES, do Cargo em Comissão CC3 
de Coordenador Regional IV da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

PORTARIA Nº 0361 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                               R E S O L V E:
Art. 1º - EXONERAR, a partir de 21 de Outubro de 2020, 
ERNANI JOSÉ DE CASTRO, do Cargo em Comissão 
CC4 de Assessor I - Arquivo da Secretária Municipal de 
Administração. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

21 DE OUTUBRO DE 2020. PUBLICADO EM 22/10/2020 – CÓD-PMBR 200.

DECRETO N° 4.969, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 
Abre em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipais de Belford 
Roxo – PREVIDE, Crédito Suplementar de R$ 1.150.000,00 (Um milhão e cento e 
cinquenta mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;
Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.150.000,00 (Um milhão 
e cento e cinquenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I 
deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTA-
ÇÃO

PREVIDE RPPS 16.02.09.272.069.2.004 3.1.90.01.00 10 600.000,00

PREVIDE RPPS 16.02.09.272.069.2.004 3.1.90.03.00 10 550.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

PREVIDE RPPS 16.02.09.272.069.2.004 3.3.90.08.00 10 190.000,00

PREVIDE RPPS 16.03.09.123.001.2.005 3.1.90.92.00 10 110.000,00

PREVIDE RPPS 16.03.09.123.001.2.005 3.3.90.30.00 10 190.000,00

PREVIDE RPPS 16.03.09.123.001.2.005 4.4.90.51.00 10 140.000,00

PREVIDE RPPS 16.03.09.123.001.2.005 4.4.90.52.00 10 140.000,00

PREVIDE RPPS 16.77.99.997.077.0.001 9.9.99.99.01 10 380.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.970, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 
3.950.000,00 (Três milhões e Novecentos e cinquenta mil reais), para reforço das 
dotações consignadas no orçamento vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.606 de 03 de janeiro de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 3.950.000,00 (Três milhões e 
Novecentos e cinquenta mil reais), para atender à programação constante do Ane-
xo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior de-
correrão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste 
Decreto, conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.  

Anexo I

Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTA-
ÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.365.022.2.041 3.3.90.92.00 00 10.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 3.200.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.104.2.138 3.3.90.30.00 16 713.000,00

SEMA SEMA 14.01.04.122.001.2.081 3.3.90.36.00 00 25.000,00

FMCBR FMCBR 76.01.04.122.001.2.141 3.3.90.36.00 99 1.000,00

FMCBR FMCBR 76.01.04.122.001.2.141 3.3.90.39.00 99 1.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 4.4.90.52.00 99 2.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2.007 4.4.90.61.00 16 3.500.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 4.4.90.52.00 16 413.000,00

SMCT SMCT 24.01.04.126.006.2.027 3.3.90.92.00 00 20.000,00

SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.92.00 00 15.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.971, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 
DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA 
PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM DECORRÊNCIA DA 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Estado do Rio de Janeiro, 
da Lei Federal no 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável 
pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe 
sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ES-
PIN e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
OMS em 30 de janeiro de 2020 e  a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde 
pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19), especialmente a obrigação de articulação dos gesto-
res do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde 
Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde pública de Impor-
tância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19), especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como 
competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-
-nCoV)
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4860, de 18 de março de 2020, que decretou Estado 
de Emergência no âmbito do município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4863, de 22 de março de 2020, que regulamentou o 
funcionamento de estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Belford 
Roxo, durante o período de pandemia;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4873, de 31 de março de 2020, que prorrogou as 
medidas de enfrentamento à propagação do COVID, no âmbito do município de 
Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4874, de 31 de março de 2020, que prorrogou me-
didas já adotadas de enfrentamento à propagação do COVID, bem como instituiu 
novas medidas;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4880, de 14 de abril de 2020, que estabeleceu novas 
medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento do novo Coro-
navírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4882, de 16 de abril de 2020, que decretou Estado 
de Calamidade Pública no âmbito do município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 09/2020, de 16 de junho de 2020, que re
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

PAEllA 
VEGETARiANA

1/3 xícara (chá) de 
azeite de oliva1 ce-
bola picada2 den-
tes de alho picados2 
talos de salsão (ou 
aipo) picados2 ce-
noura cortadas em 
cubos1 abobrinha 
cortada em cubo1 
pimentão vermelho 
sem sementes pica-
do1 xícara (chá) de 
arroz3 xícaras (chá) 
de caldo de legu-
mes1 colher (café) 
de açafrão-da-terra 
(ou cúrcuma)1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco2 tomate sem 
pele e sem sementes 
picados• ervas fres-
cas a gosto

Em uma frigideira 
grande, aqueça o 
azeite.
Frite a cebola, o alho, 
junte o restante dos 
vegetais e misture.
Adicione o arroz, o 
caldo de legumes e o 
açafrão.
Quando começar a 
secar, adicione o vi-
nho, o tomate e as 
ervas.
Cozinhe por mais dois 
minutos e sirva em se-
guida.

lEGUmES ASSADOS 
NO SAl GROSSO

• 400 gramas de espi-
ga de milho• 400 gra-
mas de batatas va-
riadas (roxa, doce e 
yacon)• 400 gramas 
de cenoura (laranja e 
roxa)• 400 gramas de 
abóbora• 400 gramas 
de cebola• Sal gros-
so• Tomates-cereja e 
alcachofras para de-
corar
 

ingredientes

modo de preparo

Corte as espigas de 
milho, as batatas, as 
cenouras, a abóbora 
e as cebolas em qua-
tro partes.
Disponha-as em uma 
assadeira sobre uma 
camada de sal gros-
so.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C 
por uma hora.
Balance um a um 
para tirar o excesso 
de sal.

conheceu o Estado de Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrentamento 
da pandemia de coronavírus no âmbito do município de Belford Roxo
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição 
da República; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.935, de 31 de Julho de 2020, que estabeleceu 
a retomada das atividades presenciais no âmbito do município de Belford Roxo, a 
partir de 03 de agosto do ano em curso;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as medidas para enfrentamento do 
coronavírus (COVID-19), considerando o número de pessoas infectadas e mortes 
confirmadas no município de Belford Roxo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Este Decreto estabelece novas medidas temporárias de prevenção ao con-
tágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância interna-
cional, decorrente da COVID-19, bem como reconhece a necessidade de manuten-
ção da situação de emergência no âmbito do Município de Belford Roxo.
Art. 2º - Fica considerado obrigatório, no âmbito do Município de Belford Roxo, en-
quanto vigorar a situação de emergência em saúde em virtude da pandemia da 
COVID-19, o uso de máscara de proteção respiratória, seja ela descartável ou reuti-
lizável, de forma adequada, em qualquer ambiente público, assim como em estabe-
lecimentos privados com funcionamento autorizado de acesso coletivo.
§1º - Compreende- se entre os locais descritos no caput deste artigo, dentre 
outros: ruas, praças, parques, praias, meios de transporte coletivo e individual de 
passageiros, repartições públicas, hospitais, supermercados, farmácias, padarias, 
agências bancárias, além de outros estabelecimentos comerciais.
§2º - Ficam desobrigadas da utilização de máscaras as pessoas que sofrem de 
patologias respiratórias e as pessoas com deficiência severa nos membros 
superiores, mediante apresentação de documento médico que ateste o risco de 
utilização de máscaras nos casos aqui especificados.
§3º - O uso de máscaras cirúrgicas ou do tipo N95 será prioritário aos profissionais 
da área da saúde.
Art. 3º - Qualquer servidor público, empregado público ou contratado por empre-
sa que presta serviço para o Município de Belford Roxo, que apresentar febre ou 
sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) passa a ser considerado caso 
suspeito e deverá adotar o protocolo de atendimento especifico expedido pelo Se-
cretário de Saúde do Município de Belford Roxo.
Parágrafo único - Os gestores dos contratos de prestação de serviços deverão no-
tificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos 
os meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos da 
COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre 
ou sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização con-
tratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública.
Art. 4º - FICA DETERMINADA a manutenção das atividades presenciais dos servi-
dores da Administração Direta e Indireta, observado o uso obrigatório de máscaras 
e distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre os servidores em cada setor, ex-
cetuando-se das atividades presenciais os lotados nas unidades escolares da rede 
municipal de ensino e os classificados no §2o deste artigo.
§1º - Para atendimento do público externo, as Secretarias e órgãos municipais 
deverão adotar regras para assegurar o distanciamento adequado e evitar a 
aglomeração de pessoas, ficando vedado o atendimento, o ingresso e a presença 
de pessoas que não estiverem usando as máscaras.
§2º Os servidores públicos maiores de 60 (sessenta anos), gestantes e lactantes, 
e portadores de comorbidades devidamente comprovadas através de laudo médi-
co, poderão exercer suas funções laborais fora das instalações físicas do órgão de 
lotação, em trabalho remoto (regime home office), cabendo à autoridade superior 
expedir ato de regulamentação do trabalho remoto em atenção à manutenção da 
continuidade e essencialidade das atividades da Administração Pública.
Art. 5º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da 
coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação da COVID-19, 
diante do número de mortes já confirmadas, DETERMINO A SUSPENSÃO, até 06 
de novembro de 2020, das seguintes atividades:
I - a visita a pacientes diagnosticados com o COVID-19, internados na rede pública 
ou privada de saúde;
 II - as aulas presenciais, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado 
pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, 
inclusive nas unidades de ensino superior, conforme regulamentação por ato infra 
legal expedido pelo Secretário de Educação do Município de Belford Roxo; 
Parágrafo único - Os serviços considerados essenciais serão definidos em regra-
mento próprio, assim como a força de Segurança Pública (Guarda Municipal) na 
garantia do cumprimento das regras estabelecidas neste Decreto;
Art. 6º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o município, a prática, o funcionamento e 
a reabertura das seguintes atividades e estabelecimentos:
I - atividades esportivas de alto rendimento sem público, respeitados os devidos 
protocolos e autorizadas pela Secretaria de Estado de Saúde;
II - de atividades esportivas individuais ao ar livre, preferencialmente próximo a sua 
residência;
III - bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimento congêneres, limitando o 
atendimento ao público a 2/3 (dois terços) da sua capacidade de lotação, vedado o 
funcionamento após 01:00h. A música ao vivo é permitida, proibido pista e espaço 
de dança. Autorizados os serviços de consumo de bebidas alcoólicas apenas para 
os clientes devidamente acomodados e sentados em mesas e cadeiras nas áreas 
internas e externas, respeitando o distanciamento mínimo de 1 (um) metro a 2 (dois) 
metros. 
IV - feiras livres que realizem a comercialização de produtos de gênero alimentício 
e que tem papel fundamental no abastecimento local, desde que cumpram as deter-
minações da Secretaria de Saúde e, ainda, as barracas mantenham distanciamento 
mínimo de 1 (um) metro, e disponibilizem álcool 70%, ou preparações antissépticas 
ou sanitizantes de efeito similar, aos feirantes e público. 
V - lojas de conveniência, mercado de pequeno porte, açougue, aviário, padaria, lan-
chonete, hortifrúti e demais estabelecimentos congêneres que se destinam à venda 
de alimentos, bebidas, materiais de limpeza e higiene pessoal, vedada a aglomera-
ção de pessoas nesses locais;
VI - de forma irrestrita, todos os serviços de saúde, tais como: hospitais, clínicas, 
laboratórios e estabelecimentos similares, ainda que esses funcionem no interior de 
shopping centers, centros comerciais e estabelecimentos congêneres, observado to-

dos protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, 
incluindo-se os previstos no artigo 11º.
VII - de forma plena e irrestrita, de supermercados, mercados e demais estabeleci-
mentos comerciais que possuam em seu CNAE os serviços de varejo e comerciali-
zação de produtos alimentícios.
§1º - Os estabelecimentos comerciais de que trata o presente artigo, deverão atentar 
sobre a necessidade de afastamento entre os consumidores com distância mínima 
de 1 (um) metro entre as pessoas, e sem aglomeração de pessoas.
§2º - Cada estabelecimento deverá dispor de quantidade suficiente de colaboradores 
para assegurar o pleno funcionamento de suas atividades.
§3º - Os estabelecimentos deverão disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e 
água corrente para a correta assepsia de clientes e funcionários.
Art. 7º - FICA AUTORIZADO o funcionamento de shopping centers e centros comer-
ciais, no horário de 10 horas às 22 horas, até o limite de 2/3 de sua capacidade total, 
desde que:
I - garantam o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em 
gel 70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos os 
empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço;
II - disponibilizem na entrada do shopping center ou centro comercial e das lojas 
e elevadores, álcool em gel 70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar, a todos clientes e frequentadores;
III - permitam o acesso e circulação no interior do estabelecimento, apenas a clien-
tes, frequentadores, empregados e prestadores de serviço que estiverem utilizando 
máscara de proteção respiratória, seja ela descartável ou reutilizável, de forma ade-
quada;
IV - adotem medidas de contenção do acesso ao interior do estabelecimento com 
vistas a manter o distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre cada cliente ou fre-
quentador;
V - áreas de recreação infantil com 1/3 da capacidade, vedado para crianças meno-
res de 3 anos;
VI - limitem a capacidade de utilização de praças e quiosques de alimentação a 2/3 
da capacidade de mesas e assentos;
VII - limitem o uso do estacionamento a 2/3 da capacidade;
VIII - garantam a qualidade do ar dos ambientes climatizados, seguindo os protoco-
los de manutenção dos aparelhos e sistemas de climatização, realizando a troca dos 
filtros do conforme determinação da vigilância sanitária.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de suas atividades, de forma imediata, todos 
os colaboradores sintomáticos respiratórios, conforme recomendação do Ministério 
da Saúde.
Art. 8º - FICA AUTORIZADO o funcionamento de templos religiosos de qualquer 
natureza, observadas as seguintes prescrições:
I - o uso de máscara facial, obrigatório para ingresso e permanência;
II - disponibilização de álcool gel 70% (setenta por cento), oferecido quando ingresso 
e disponibilizado no interior dos templos e em suas dependências de livre acesso 
ao público;
III - distanciamento mínimo de dois metros entre os presentes, inclusive quanto a 
ocupação dos assentos disponibilizados.
Parágrafo único: As medidas de que trata este artigo se estendem no que couber, 
aos cultos ou rituais realizados fora dos templos, bem como aos envolvidos na gra-
vação ou transmissão de celebrações não presenciais.
Art. 9º - Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a ob-
servância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas au-
toridades sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas e uso obrigatório 
de máscaras;
II - utilizar equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabeleci-
mento, todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço;
III - proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas do grupo 
de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com outras comorbidades;
IV - priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de 
outro meio que evite aglomerações;
V - disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar, a todos os clientes e frequentadores;
VI - manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com 
suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colabo-
radores, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores;
VII - utilizar adequadamente máscaras de proteção facial, devendo impedir a entrada 
ou permanência de pessoas sem a sua utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de suas atividades, de forma imediata, todos 
os colaboradores sintomáticos respiratórios, conforme recomendação do Ministério 
da Saúde.
Art. 10 - FICAM AUTORIZADAS, a prática, o funcionamento e a reabertura das se-
guintes atividades e estabelecimentos, além dos dispostos no Art. 6º:
I - lojas de comércio de rua, incluindo galerias, exclusivamente no horário de 9h às 
19h, até o limite de 2/3 de sua capacidade total, considerando as observações des-
critas nos incisos I, II, III, IV e VIII do art. 7°;
II - salões de beleza, barbearias e congêneres, com agendamento prévio, limitando 
o atendimento ao público em até 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade de 
lotação, observando os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias;
III - atividades por ambulantes legalizados;
IV - funcionamento de academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares, 
com agendamento e capacidade máxima simultânea de 4m² por pessoa. Excetuan-
do- se as atividades que necessitam do uso de equipamento de difícil higienização, 
como pneu e corda naval nas atividades de Crossfit. Permanecem suspensas as 
saunas, piscinas (exceto para aula de natação e hidroginástica). Aulas de hidrogi-
nástica vedada para grupos de risco e gestantes. 
V – funcionamento de Kidsroom com 50% da capacidade com acompanhamento de 
recreador, sendo vedado o compartilhamento de objetos;
VI - a realização de eventos sociais em ambientes como salões e casas de festas e 
afins, desde que assegurada a contenção do acesso ao interior do estabelecimento, 
respeitando-se o limite de 1/3 do limite de capacidade total do local. Deve-se evitar 
aglomeração, respeitando a distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas, 
inclusive nas áreas de acesso, bem como sejam adotados os demais protocolos 
sanitários;
VII - a retomada parcial das atividades culturais dos Circos Itinerantes, desde que 
respeitada rigorosamente a normativa de 4 m² (quatro metros quadrados) por pes-
soas ou o distanciamento de 2 m² entre pessoas da mesma família ou do mesmo 
convívio social, além de seguir as orientações e as normativas do Protocolo de reto-
mada dos circos itinerantes do RJ, proposto pela Associação Brasileira dos Produto-
res de Eventos – ABRAPE.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

ROlO DE CARNE 
REChEADO COm 

ESPiNAFRE E QUEiJO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
Sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SAlADA 
mUlTiCOR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

ingredientes

modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

VIII - a retomada parcial das atividades dos Parques 
de Diversões Itinerantes, desde que respeitadas rigo-
rosamente as normativas de distanciamento social, 
utilizando-se para isso de 50% (cinquenta por cento) de 
sua capacidade de ocupação máxima, com operação 
por meio de seções, respeitando ainda uma redução 
de 50% (cinquenta por cento) também da capacidade 
direta de cada uma das atrações, além de seguir as 
orientações e as normativas do Protocolo de retomada 
dos Parques de Diversões do RJ, proposto pela Asso-
ciação das Empresas de Parques de Diversões do Bra-
sil – ADIBRA.
IX - A realização de eventos culturais, de entretenimen-
to e lazer, com prévio cumprimento de medidas preven-
tivas e protocolos de segurança sanitária estabelecidos 
para resguardar o distanciamento seguro para seus 
participantes.
§ 1º - Estes eventos deverão acontecer em espaços 
abertos e fechados.
§ 2º - Eventos de entretenimento, tais como shows, 
festivais culturais, festas etc, assim como os eventos de 
recreação infantil deverão cumprir a limitação de 50% 
da capacidade de público dos locais aonde venham a 
ocorrer. Nestes eventos será obrigatório a reserva de 
um espaço exclusivo para alimentação e será vedado o 
sistema self service.
§ 3º - Casas de Shows e espetáculos, boates e arenas 
fechadas deverão funcionar apenas com reserva de 
lugares numerados, respeitando a limitação de 50% de 
sua capacidade de público. Será permitida música ao 
vivo, porém vedada pista e espaço de dança para evitar 
concentração de público nestes locais.
§ 4º - Feiras de negócios e exposições estão permitidas, 
respeitando a limitação de 50% da capacidade de 
público dos locais aonde venham a ocorrer.
§ 5º - Eventos corporativos, congressos, encontros 
de negócios, assembleias, workshops, conferências, 
seminários, simpósios, painéis e palestras serão 
permitidos, respeitando a presença de 2/3 da 
capacidade de público dos locais aonde venham a 
ocorrer e de forma a não ultrapassar o espaçamento 
delimitado de 4m² por pessoa.
§ 6º - Eventos de caráter social, tais como casamentos, 
bodas, aniversários, formaturas, coquetéis, 
confraternizações, inaugurações, lançamentos, 
cerimônias oficiais, entre outros que sigam este mesmo 
formato, serão permitidos com a limitação de 50% da 
capacidade de público dos locais aonde venham a 
ocorrer.
§ 7º - Casa de Festas Infantis e espaços de recreação 
infantil estão autorizados a receber eventos com a 
limitação de 50% da capacidade de público dos locais 
aonde venham a ocorrer.
§ 8º - Eventos em ambientes abertos, tais como parques 
e praças deverão delimitar de forma prévia a área de 
realização do evento, promovendo o controle de acesso 
do público e demarcando lugares de forma a respeitar a 
delimitação de 4m² por pessoa.
§ 9º - As “Rodas de Samba” e “Rodas de Rimas” serão 
permitidas em ambientes abertos e fechados sem 
ultrapassar a delimitação de 4m² por pessoa, além 
de delimitar de forma prévia a área de realização do 
evento, quando este ocorrer em áreas abertas ou ao ar 
livre em praças e parques.
§ 10 - As Quadras de Escolas de Samba e sedes 
de Blocos Carnavalescos poderão realizar eventos, 
desde que venham a seguir orientação de protocolos 
apresentados pelas autoridades sanitárias. Estes 
eventos deverão acontecer com mesas e cadeiras 
numeradas e serão permitidas apresentações de 
música ao vivo, porém vedada pista e espaço de dança 
para evitar concentração de público nestes locais.
§ 11 - Os eventos realizados em Food Parks estão au-
torizados, desde que não ultrapassem a delimitação de 
4m² por pessoa, permitindo a comercialização e mani-
pulação de alimentos e bebidas.
§ 12 - O planejamento de acesso e saída de público e 
orientações de operação de funcionamento dos eventos 
acima citados, tais como utilização de banheiros e 
comercialização de bebidas e alimentos deverão 
seguir as orientações e normativas de protocolos pré-
estabelecidos pela ANVISA.
§ 13º - Este Decreto não exime os realizadores de obter 
as licenças obrigatórias dos órgãos municipais, assim 
como a prévia autorização da Guarda Municipal, e 
Polícia Militar, se for o caso.
Art. 11 - FICAM DETERMINADOS os seguintes horá-
rios de funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
industriais e de prestação de serviços, conforme abaixo 
especificado:
I - Do Comércio de produtos essenciais, tais como 
supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, 
mercearias, açougues, peixarias, padarias, lojas de 
panificados, comércio especializado em produtos na-
turais, suplementos e fórmulas alimentares, postos de 
Combustíveis e suas lojas de conveniências, comér-
cio de produtos farmacêuticos, clínicas e consultórios 
médicos, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas, 
clínicas veterinárias, comércio da Construção Civil, fer-
ragens, madeireiras, serralheiras, pinturas e afins, co-

mércio atacadista, atividades industriais de necessário 
funcionamento contínuo, serviços industriais de utilida-
de pública, agências de viagens, operadores turísticos 
e serviços de reservas de pontos e locais de interesse 
turísticos, limitados a 50% da sua capacidade de lota-
ção, o horário de funcionamento de 00h00 às 23h59;
II - Da Indústria e Serviços em Geral, tais como indús-
trias extrativas, indústrias de transformação, atividades 
gráficas, atividades financeiras, seguros e serviços re-
lacionados, atividades imobiliárias, atividades jurídicas, 
de contabilidade e de auditoria, atividades de empre-
sas, de consultoria e de gestão empresarial, atividades 
de arquitetura e engenharia, atividades de publicidade 
e comunicação, atividades administrativas e serviços 
complementares lotéricas e correspondentes bancá-
rios, bancas de jornais e revistas, salão de beleza e 
congêneres,  o horário de funcionamento de 09h00 às 
18h00; 
III - Do Comércio varejista em geral, exceto shoppings 
centers e centros comerciais, tais como atividades de 
lavanderias, tinturarias e toalheiros, comércio de com-
bustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustí-
veis, atividades da cadeia automobilística: oficinas, me-
cânicas, lanternagem, pintura e afins, serviços de Corte 
e Costura e demais estabelecimentos não previstos nos 
parágrafos anteriores, o horário de funcionamento de 
9h00 às 19h00. 
IV – Da Indústria e Serviços da Construção Civil, o ho-
rário de funcionamento de 07h00 às 17h00.
Art. 12 - As demais Secretarias do Município de Belford 
Roxo e os demais órgãos integrantes da Administração 
Pública poderão expedir atos infralegais em conjunto 
com a Secretaria de Saúde do Município de Belford 
Roxo para regulamentar o presente Decreto, nos limites 
de suas atribuições.
Art. 13 - Em caso de descumprimento das medidas 
previstas neste Decreto, as autoridades competentes 
devem apurar as eventuais práticas de infrações ad-
ministrativas previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 
6.437/77, bem como do crime previsto no artigo 268 do 
Código Penal.
 Art. 14 – A Secretaria de Saúde seguirá com o moni-
toramento dos indicadores relacionados à COVID-19 
para reanálise, podendo suprimir ou aumentar as restri-
ções previstas no presente Decreto.
Art. 15 - Este Decreto entra em vigor a contar da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº036/GP/2020 DE 21 DE OUTUBRO DE 
2020 
Designar, a contar desta data os servidores INGRID 
DE AMORIM PEREIRA, matrícula nº. 60/67576 e TAI-
SE FERNANDES CAVALLIERI VIEIRA, matrícula 
nº.60/60304, para atestarem e fiscalizarem a execução 
dos serviços, conforme Legislação em vigor e o contido 
nos autos do processo administrativo n.º 02/0153/2020.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº2691/SEMAD/2020 DE 21 DE OUTU-
BRO DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, GABRIELA DA SILVA FIORILO, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº2692/SEMAD/2020 DE 21 DE OUTU-
BRO DE 2020.
Exonerar, a contar de 16 de outubro de 2020, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, VANESSA DOS SANTOS PEREIRA 
DE AZEVEDO, do cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO N°: 
039/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/00083/2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e HELI-
SON MARTINS GONÇALVES.
OBJETO: O presente TERMO tem por objetivo a liqui-
dação e o pagamento.
VALOR TOTAL: R$ 126.360,00 (cento e vinte e seis mil, 
trezentos e sessenta reais).
BASE ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 
nº 1.12.122.001.2037, Elemento da Despesa nº 

3.3.90.36.00, Fonte da Receita nº: 91 recurso ordinário 
da educação e 05 salário educação.
DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2020.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DENIS DE SOUZA MACEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
E SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E 

ORDEM URBANA

PORTARIA CONJUNTA Nº 001/SEMSEP/SEM-
DEC/2020, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre os procedimentos para disposição de 
resíduos provenientes de estabelecimentos públicos, 
institucionais, de prestação de serviços, comerciais e 
industriais no município de Belford Roxo” 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI-
COS e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
E ORDEM URBANA, com fulcro nas atribuições e com-
petências que lhe foram delegadas pela Lei Municipal 
nº 195/2017 de 17 de janeiro de 2017 e a Lei Comple-
mentar nº 235/2019 de 09 janeiro de 2019, com base 
na Lei Orgânica e demais legislações do Município do 
Belford Roxo e: 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 195/2017 e a Lei 
Complementar nº 235/2019, que definem as funções e 
diretrizes das Secretarias Municipais, no Município de 
Belford Roxo; 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.305/2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
CONSIDERANDO a Lei Orgânica Municipal, que versa 
em seu artigo 17º, em especial os incisos: VI, VII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXXI e XXXIX que dispõe sobre a 
matéria em questão; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 075/2005, que 
Dispõe sobre o código tributário municipal, em especial 
os Capítulos IX e X, e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis ao Município de Belford Roxo; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os pro-
cedimentos relativos à disposição de resíduos nos pas-
seios públicos em conformidade com a legislação am-
biental federal disposta na Lei Federal nº 11.445/2007; 

RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica estabelecido que estabelecimentos 
públicos, institucionais, de prestação de serviços, co-
merciais e industriais, caracterizados como resíduos da 
Classe 2, respeitado o volume diário de até 200 (du-
zentos) litros, de acordo com o inciso II do artigo nº 229 
do Código Tributário Municipal, que são atendidos pela 
COLETA MUNICIPAL, somente poderão ser dispostos 
no passeio público a partir de 17h nos dias de segunda 
a sábado.
§ 1º - Os estabelecimentos que funcionem em dias e/
ou horários diversos, deverão entrar em contato com 
a Secretaria Municipal de Serviços Públicos para 
estabelecer o cronograma de coleta. 
§ 2º - Os estabelecimentos que produzam quantidade 
superior a 200(duzentos) litros diários de resíduos, 
deverão contratar serviços particulares de coleta de 
Lixo Extraordinário. 
Artigo 2º - Fica estabelecido que os fiscais da Secretaria 
Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana, bem como 
os servidores responsáveis pela coleta de resíduos, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos irão comu-
nicar aos estabelecimentos atingidos por esta portaria 
das determinações da mesma.
Artigo 3º - O não atendimento das diretrizes estabeleci-
das por esta Portaria, após NOTIFICAÇÃO da Secreta-
ria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana, acarreta-
rá em ação fiscal, bem como possível cancelamento do 
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, e imediata notificação 
ao órgão fiscalizador para adoção das medidas legais. 
Artigo 4º - Após o prazo de 60(sessenta) dias da publi-
cação desta portaria, serão notificados todos os estabe-
lecimentos que não cumprirem tal determinação, oca-
sionando as devidas medidas legais para cada caso. 
Artigo 5º - A Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
poderá a qualquer momento realizar vistoria dos resí-
duos dispostos irregularmente no passeio público, fora 
dos padrões determinados nesta portaria, podendo 
emitir notificações ao gerador para o cumprimento des-
tas determinações. 
Parágrafo Único - O não atendimento da Portaria de-
verá ser comunicado a Secretaria Municipal de Defesa 
Civil e Ordem Urbana para adoção de medidas fiscais. 
Artigo 6º - A inobservância do disposto nesta Portaria 
sujeitará o infrator à aplicação das sanções administra-
tivas, civis e penais previstas em lei, inclusive multa, po-
dendo haver interdição da atividade, além da obrigação 
da reparação do dano ambiental causado. 
Artigo 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

CHRSTIANO MIRANDA PONTES
Secretário Municipal de Serviços Públicos

ROBENILSON VASQUES FERNANDES
Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana
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Comandante espera manter o bom momento da equipe na fase de classificação

lista da 
Seleção do 

Tite sai nesta
 sexta-feira

Convocados enfrentarão Venezuela 
e Uruguai no próximo novembro

a p r ó x i m a 
convocação 
da seleção 

Brasileira está mar-
cada para esta sexta-
-feira (23). Na sede 
da cBF, o técnico 
Tite divulgará a lis-
ta de jogadores que 
enfrentarão a Vene-
zuela e o uruguai, 
nos dias 13 e 17 de 

novembro, respec-
tivamente. as duas 
partidas são válidas 
pelas eliminatórias 
da copa do Mundo 
de 2022.

por conta da pan-
demia do novo co-
ronavírus, a convo-
cação será realizada 
de modo virtual. Às 
11 horas, o técni-
co Tite divulgará 
a lista de convoca-
dos. Na sequência, 

em tempo real, os 
jornalistas poderão 
fazer perguntas ao 
treinador e a sua 
comissão técnica.

Brasil e Venezue-
la jogarão no Mo-
rumbi, em são pau-
lo, às 21h30 do dia 
13 de novembro. 
Quatro dias depois, 
em Montevidéu, a 
seleção Brasileira 
terá pela frente os 
uruguaios.

adversária da 
seleção Brasileira 
na terceira rodada 
das eliminatórias, 
a Venezuela vem 
de duas derrotas 
na competição. es-
treou fora de casa 
perdendo para a 
colômbia, por 3 a 
0, e depois foi ba-
tida em casa, pelo 
paraguai, por 1 a 0. 
o uruguai, por sua 
vez, iniciou sua tra-

jetória com vitória 
em casa por 2 a 1 
sobre o chile, mas 
caiu para o equador 
na sequência, como 
visitante, por 4 a 2.

diferente dos 
seus dois próximos 
adversários, a sele-
ção Brasileira está 
com 100% de apro-
veitamento nas eli-
minatórias até aqui. 

“Vamos tentar 
manter a boa fase 

nas próximas par-
tidas”, disse o trei-
nador na tarde de 
ontem.

Na primeira roda-
da, o Brasil goleou a 
Bolívia por 5 a 0 na 
Neo Química are-
na, em são paulo. 
depois, em Lima, 
derrotou o peru por 
4 a 2 em jogo que 
chegou a estar duas 
vezes atrás no pla-
car. 

Lucas FiGueiredo / cBF


