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Organização 
Mundial de Saúde 
faz advertência sobre 
pandemia e diz que 
‘não está nem 
perto do fim’

PÁG.4

Homem é executado 
a tiros no pátio de  
prefeitura e polícia  
já tem um suspeito

PÁG.7

Paulo Guedes e 
Cláudio Castro  
vão definir dia 15 
sobre RRF do RJ

PÁG.3

Homens dentro de 
um carro branco fizeram 
mais de 10 disparos con-
tra um grupo que estava 
em frente a casa noturna. 
Um policial militar está 
entre as vítimas. 

Polícia ocupa 
comunidades 
do Rio 

Corpo de mulher é 
achado carbonizado 
e companheiro pode 
ser suspeito do crime 

COVARDIA EM NOVA IGUAÇU 

PÁG.7

PÁG.6

Natália Aman-
da Brasil, de 33 
anos, desapare-
ceu na terça-feira 
(18), no mesmo 
dia em que ho-
mem deu entrada 
no Hospital Geral 
de Nova Iguaçu 
(HGNI) com quei-
maduras nos bra-
ços e pernas. Ele 
está sob custódia. 

Três mortos em ataque a 
tiros na porta de boate 

Bandido ordena assalto a 
casa da ex para pressionar 
reconciliação em Guapimirim

José Luiz Quintanilha de Carvalho, de 46 anos, acabou preso 
por agentes da 67ª DP (Guapimirim). Ele é acusado de contra-
tar bandidos armados para assaltarem a casa da vítima, que 
está grávida de 5 meses. Os ladrões já estão atrás das grades. 

PÁG.7

Belford Roxo ganha creche 
para atender 300 crianças 

A Prefeitura inaugurou a Creche Municipal Álvaro Cardoso (Alvinho), 
no bairro Jardim Glaucia. Ao lado dos deputados Daniela do Waguinho 
(federal) e Márcio Canella (estadual) e do vice, Marcelo Canella, prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, disse que construir unidades 
de educação é construir um futuro e levar dignidade a cada família. 

PÁG.3

Governo define 
reajustes a serem  
pagos pelo INSS a 
a partir deste mês

PÁG.8

Sargento do Exército  
que foi preso após  
ser pego com  
armamento e drogas  
é denunciado pelo MP

PÁG.7

Elza Soares morre 
aos 91 anos em 
sua casa no Rio. 
Ela foi aclamada 
como ‘a voz 
do milênio’
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Projeto oferece oficinas artísticas 

Um recém-chegado no mundo da política já está provando do veneno destilado por alguns veteranos do par-
tido pelo qual se filiou. Ele tem sido iludido com a promessa de ganhar posições dentro da legenda em troca de 
aglutinar forças para as fileiras da ‘casa’ que o acolheu. Só que não! Dos bastidores vem a informação que tudo 
não passa de estratégia suja para enganá-lo. E como parece desconhecer a maldade, o moço tem feito planos 
para quando assumir o cargo, sem saber que isso, provavelmente, não vai acontecer.  

À sombra da maldade

O SOMBRA ENVIE SUA 
DENÚNCIA OU ELOGIO!

horahmunicipios@gmail.com

A contagem regressiva para as eleições do próximo ano 
tem deixado muita gente envolvida na política com um pé 
na frente e outro atrás, além de olhos bem abertos. É que al-
guns espertalhões, que já aprontaram muito em pleitos pas-
sados (no português bem claro, passaram a perna mesmo), 
já estão na área e articulando planos para formar equipes de 
apoio, incluindo-se aqueles que ficam no campo de frente 
para levantar votos para o candidato com a promessa de 
cargos. Gato escaldado tem medo de agua fria.

Jogada suja 
Uma dona de casa que assumiu a missão de 

investigar uma movimentação estranha nas ma-
drugadas de um município da Baixada Flumi-
nense, não parece estar nada satisfeita. É que 
ela levou parte das denúncias ao conhecimento 
das autoridades, mas até agora, confidenciou ao 
Sombra, nenhuma providência foi adotada para 
frear as ações da turma que está trabalhando a 
todo valor na instalação de ‘gatos’ de luz. 

Gelo nas investigações

CULTURA

REPRODUÇÃO

Crianças e jovens 2 
anos a 18 anos, mo-
radores da Cidade 

de Deus, Caju e Acari, já 
podem se matricular em 
atividades artísticas gratui-
tas do projeto Favela Mun-
do que abriu inscrições 
para 950 vagas nos cursos 
de teatro, hip-hop, musi-
calização infantil, violão, 
jazz e danças brasileiras. 
O único pré-requisito é es-
tarem estudando. As aulas 
seguirão todas as recomen-
dações para a prevenção da 
covid-19, incluindo

uso obrigatório de más-
caras, distanciamento entre 
alunos e distribuição de 
álcool em gel. O projeto 
já beneficiou quase 7 mil 

crianças e adolescentes nos 
últimos 11 anos.

“Estamos muito felizes 
em estarmos simultanea-
mente em três grandes co-
munidades da cidade em 
2022. Esperamos estimular 
as crianças e jovens a volta-
rem a estudar, uma vez que 
a pandemia fez com que os 
números da evasão escolar 
aumentassem muito”, disse 
Marcello Andriotti, funda-
dor da ONG Favela Mun-
do, homônima ao projeto. 

O projeto é patrocinado 
pela Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro, Secre-
taria Municipal de Cultura, 
ICTSI RIO, LAMSA, Me-
trôRio, com apoio do Insti-
tuto INVEPAR.

Criado há 11 anos 
A Favela Mundo tem 

muito o que comemorar em 
seus 11 anos, completados 
em setembro de 2021: a 
organização não governa-
mental é a única no país a 
ser reconhecida pela ONU 
como “Modelo de Inclusão 
Social nas Grandes Cida-
des”.  O reconhecimento 
ocorreu no evento World 
Cities Day, em Nova York. 
Além deste, a Favela Mun-
do já esteve representando 
o Brasil em outros nove 
eventos no exterior, sendo 
três desses na Organização 
das Nações Unidas.

A ONG já beneficiou 
mais de 11 mil pessoas, 
cerca de 7 mil alunos fo-

ram de crianças a partir de 
2 anos, participantes de ofi-
cinas do projeto homônimo 
“Favela Mundo”, enquanto 
4 mil foram capacitados 

pelo “A Arte Gerando Ren-
da”, com oficinas voltadas 
para jovens e adultos a par-
tir de 15 anos, com foco em 
profissionalização artística 

para o mundo do carnaval 
e da estética. Conheça mais 
sobre a ONG em: www.fa-
velamundo.org.br ou (021) 
2236-4129.

Favela Mundo abriu inscrições para 950 vagas para cursos gratuitos 

Foco são crianças e jovens das comunidades Acari, Caju e Cidade de Deus 

A artista meritiense 
Carou se apresenta com 
Tainá Seabra e Gabriel 
Nogueira no Teatro Ces-
granrio, a partir das 17h, 
do próximo dia 29, no 
Teatro Cesgranrio, na 
Zona Norte do Rio. O 
show, que acontece pela 
primeira vez na capital 
carioca, é uma produção 
realizada pela MB Pro-
duções.

Acantora estreou seu 
novo ciclo de carreira em 
2021 vai trazer seus sons 
autorais, como ‘Uma 
canção sobre amô’, ‘Ser 
Só o Hoje’, ‘Endorfina’ 
e muita alegria, energia 
e surpresas em um show 
inédito.

Gabriel Nogueira, 
cantor e compositor ce-
arense, ganhou destaque 
na edição de 2020 do 
The Voice Brasil e hoje 
possui mais de 90k de 
seguidores no Instagram. 
Nesse dia em especial, 
apresentará um show 

exclusivo com um reper-
tório cheio de surpresas 
e uma vibe incrível pra 
abraçar todo o público.

Tainá Seabra é uma ca-
rioca de 23 anos, cantora 
e compositora que ini-
ciou sua carreira autoral 
em julho de 2019 e já no 
começo de 2020, partici-
pou de uma votação po-
pular para subir ao Palco 
Descubra do Rio Popline 
Festival, conquistando o 
primeiro lugar com mais 
de 3 mil votos e sendo a 
única mulher entre os 5 
selecionados. Atualmen-
te, soma mais de 500 
mil streams no Spotify e 
segue há mais de 1 ano 
consecutivo na maior 
playlist editorial de R&B 
do Brasil com a música 
“22:50”, parceria com 
Janu. Para 2022, ela pla-
neja o lançamento do seu 
primeiro EP, a volta dos 
shows com sua primei-
ra turnê, muita música e 
surpresas para fãs.

Meritiense faz 
show de estreia 

Carou se apresenta no Teatro Cesgranrio 

DIVULGAÇÃO

História da Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos
Uma dos templos religio-

sos mais famosos da cidade 
do Rio, localizada na Tijuca, 
bairro da Zona Norte carioca, 
a Igreja de São Sebastião do 
Rio de Janeiro (dos Capu-
chinhos) tem uma estreita 
ligação com o marco zero da 
Cidade Maravilhosa.

Originalmente, a Igreja lo-
calizava-se no morro do Cas-
telo, um dos locais de cons-

tituição da cidade. Contudo, 
em 1922, com a demolição 
do Morro do Castelo, o tem-
plo também acabou posta ao 
chão.

“No mesmo Morro do 
Castelo viviam os frades ca-
puchinhos. Com a demoli-
ção, eles precisaram ficar em 
outro lugar e foram para as 
dependências na Praça Sáenz 
Peña, na Tijuca”, conta o his-

toriador Maurício Santos.
A nova igreja dos frades 

capuchinhos ficou pronta em 
1931. As obras começaram 
três anos antes. O projeto, 
principalmente a parte inte-
rior, foi inspirado no Mos-
teiro de Beuron, na Alema-
nha. Entre os anos de 1941 e 
1942, a fachada da Igreja foi 
alterada pelo arquiteto italia-
no Ricardo Buffa, também 

autor do altar-mor do templo.
A Igreja de São Sebastião 

dos Capuchinhos comporta 
diversos objetos históricos e 
artísticos importantes. Entre 
eles, o marco de pedra da 
fundação da cidade com o 
escudo português esculpido, 
a imagem original de São 
Sebastião da igreja antiga e a 
lápide tumular de Estácio de 
Sá, fundador da cidade.

Cantora Elza Soares morre aos 91 anos
A cantora Elza Soares 

morreu aos 91 anos ontem, 
no Rio de Janeiro. “É com 
muita tristeza e pesar que in-
formamos o falecimento da 
cantora e compositora Elza 
Soares, aos 91 anos, às 15 
horas e 45 minutos em sua 
casa, por causas naturais”, 

diz o comunicado enviado 
pela assessora.

“Ícone da música brasi-
leira, considerada uma das 
maiores artistas do mundo, a 
cantora eleita como a Voz do 
Milênio teve uma vida apo-
teótica, intensa, que emocio-
nou o mundo com sua voz, 

sua força e sua determina-
ção”.

“A amada e eterna Elza 
descansou, mas estará para 
sempre na história da música 
e em nossos corações e dos 
milhares fãs por todo mundo. 
Feita a vontade de Elza Soa-
res, ela cantou até o fim”.

DIVULGAÇÃO
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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
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Belford Roxo ganha creche 
para atender 300 crianças 

Mais uma unida-
de escolar em 
Belford Roxo. 

A Prefeitura inaugurou na 
última terça-feira a Creche 
Municipal Álvaro Cardoso 
(Alvinho), no bairro Jardim 
Glaucia. A unidade tem ca-
pacidade para atender 300 
crianças de 2 a 5 anos de 
idade, divididas em seis sa-

las. O local ainda dispõe de 
lactário, fraldário, banhei-
ros, parquinho, refeitório e 
muito mais.

Para o prefeito Wagner 
dos Santos Carneiro, o Wa-
guinho, construir unidades 
de educação é construir um 
futuro e levar dignidade a 
cada família. “E iremos en-
tregar ainda mais unidades 
que estamos construindo. 
Será histórico. Desde 2017 
evoluímos na educação. 
Isso também se dá aos re-

cursos conseguidos pelos 
deputados Daniela do Wa-
guinho (federal) e Márcio 
Canella (estadual) e eu os 
executo”, garantiu Wagui-
nho ao lado do vice-prefei-
to Marcelo Canella.

Como defensora da edu-
cação, a deputada federal 
Daniela do Waguinho se 
diz grata em contribuir com 
o avanço da cidade. “Tenho 
um carinho enorme pelas 
crianças. Sou pedagoga e 
sempre lecionei. O Wagui-

nho também é comprome-
tido com a educação infan-
til. Ele assinou o pacto da 
primeira infância e isso vai 
refletir muito no futuro dos 
pequenos e de suas famí-
lias”, disse Daniela. “Nos-
sas crianças são o futuro do 
país. A creche fica em um 
local carente e vem para so-
mar atendendo um grande 
número de crianças. Antes 
de 2017 a educação não era 
prioridade, e hoje a realida-
de é outra na cidade”, com-

pletou o deputado estadual 
Márcio Canella. 

Educação como 
prioridade

De acordo com o secre-
tário de Educação, Denis 
Macedo, no início de 2017 
eram 75 unidades escolares 
e atualmente, Belford Roxo 
conta com 104. “O que nos 
deixa animado é que inicia-
mos 2022 com a inaugu-
ração de uma creche. Para 
o prefeito, a educação é 

prioridade e estamos empe-
nhados na missão de cada 
criança estar dentro da sala 
de aula”, destacou Denis.

“Estou muito feliz com 
a homenagem feita ao meu 
pai. Ele foi nascido e criado 
aqui no Jardim Gláucia. Era 
eletricista conhecido por 
todos. O prefeito atendeu a 
essa solicitação da creche. 
Agora as mães poderão tra-
balhar tranquilas e deixar 
seus filhos em segurança”, 
disse o vereador Nuna.

A Álvaro Cardoso fica no Jardim Gláucia. Prefeito disse que está construindo mais unidades 

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O prefeito Waguinho destacou que o município está investindo forte na EducaçãoA creche tem capacidade para atender 300 crianças de 2 a 5 anos de idade

Os pequenos Ale-
xandre Gabriel, 5 anos, 
Phellipe Lorenzo, 4 e 
Matheus Henrique, 3 já 
estão prontos para apren-
der. O padrasto Augusto 

Santos de Oliveira, 29, 
gostou muito de como a 
creche ficou. “Eu estudei 
minha vida toda na rede 
pública e nunca tive a 
oportunidade de ver uma 

creche quando pequeno 
como essa. Estou gos-
tando muito dessa opção, 
pois já saem daqui enca-
minhados para a escola. 
Conheço a maior parte 

dos profissionais daqui. 
São meus vizinhos ou 
estudaram comigo e isso 
me passa mais confiança. 
A educação no município 
está muito boa e sempre 

PRONTOS PARA APRENDER 

Guedes e Castro definirão 
RRF do Rio em novo encontro

O governador Cláudio 
Castro anunciou que, nos 
próximos 15 dias, a Secre-
taria de Fazenda e o Gover-
no Federal irão debater as 
argumentações do Governo 
do Rio de Janeiro em rela-
ção aos pareceres da Secre-
taria do Tesouro Nacional 
(STN) e da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) que impediriam a 
adesão ao novo Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). 
O acordo foi formalizado 
durante reunião com o mi-
nistro da Economia, Paulo 

Guedes, em Brasília.
“Enquanto os pontos são 

debatidos, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) vai 
pedir para a PGFN uma 
prorrogação de prazo para 
que possamos exaurir esses 
temas e formalizar as nos-
sas justificativas. Vamos 
rever conjuntamente para 
achar as soluções e dar as 
explicações necessárias, 
tanto por parte do Gover-
no do Estado quanto para 
o ministério”, afirmou Cas-
tro.

No encontro, foram 

apresentadas as justifica-
tivas para itens apontados 
nos pareceres, como triê-
nio, teto de gastos, conta 
única do tesouro, inscrição 
de restos a pagar, receitas 
estaduais, fiscalização de 
empresas petrolíferas, se-
curitização da dívida ativa 
e despesas. Todos os pon-
tos foram esclarecidos pelo 
Governo do Estado do Rio.

Pedido de adesão 
O Rio de Janeiro enviou, 

em maio de 2021, o pedido 
de adesão ao novo Regi-
me de Recuperação Fiscal, 
que terá a duração de nove 
anos. Com a adesão vigen-
te a partir de 4 de junho, o 
governo deixou de pagar, 
no ano passado, as dívidas 
com a União e garantidas 
pelo governo federal. O to-
tal da dívida do estado com 
a União chega a R$ 176,8 
bilhões. Com a aprovação 
do Plano de Recuperação 
Fiscal, as parcelas serão re-
tomadas gradativamente. 

Castro e Guedes tentam chegar a 
um denominador comum no RRF do Rio

DIVULGAÇÃO

Desde que assumiu a 
operação, em novembro, 
a concessionária realizou 
mais de 4 mil atendimentos 
presenciais nas lojas comer-
ciais e cerca de 300 mil pe-
los canais virtuais, somente 
nas cidades de Japeri, Quei-
mados, Nova Iguaçu, Mes-
quita e Nilópolis, na Bai-
xada Fluminense. Entre os 
serviços mais solicitados, 
estão a troca de titularida-
de, ligação nova, vistoria, 
regularização de débitos e 
segunda via de conta.

“Queremos facilitar cada 
vez mais a vida do nosso 
cliente. Por isso, oferece-
mos diversas opções de 
contatos, tanto físico quan-
to virtual. O objetivo é fazer 
com que todos consigam, 
ao final de cada atendimen-
to, sair com o seu questio-
namento resolvido de forma 
rápida e eficaz”, ressaltou o 
diretor executivo da Águas 
do Rio na Baixada, Vitor 
Hugo.

A cliente Ceiça Chaves, 
de 60 anos, moradora do 

bairro Nova Cidade, em Ni-
lópolis, elogia o atendimen-
to recebido.  “Estou impres-
sionada com atendimento, 
porque antes tentávamos 
resolver um problema e 
saíamos com dor de cabe-
ça.  Vim saber sobre as mi-
nhas contas e fui muito bem 
orientada. Que continuem 
assim, pois a Águas do Rio 
está de parabéns”, disse em-
polgada.

Diversos serviços po-
dem ser solicitados pelo 
site e pelo aplicativo Águas 
APP, que funciona em An-
droid ou IOS, inclusive o 

pagamento das faturas. A 
quitação da fatura também 
pode ser efetuada nas lojas 
comerciais, nos terminais 
de autoatendimento, além 
de bancos e lotéricas. Uma 
novidade é o QR Code im-
presso na conta, que per-
mite que o pagamento seja 
feito via Pix. 

Os clientes que dese-
jarem, podem cadastrar a 
conta em débito automáti-
co, através de uma solici-
tação no WhatsApp da em-
presa, que funciona no 0800 
195 0 195, 24 horas por dia 
também para ligações.

Os canais digitais têm a preferência da população

DIVULGAÇÃO

Águas do Rio já contabiliza 
mais de 300 mil atendimentos 
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RJ vai investir em ‘cérebros’ 
Neste ano, a Faperj 

(Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro) anunciou 
que irá apoiar 101 proje-
tos de jovens pesquisa-
dores com vínculo e sem 
vínculo com instituições 
de ciência e tecnologia 
do Estado do Rio de Ja-
neiro. Serão investidos 
R$ 40 milhões, e cada 
jovem pesquisador rece-
berá uma bolsa mensal 
de R$ 8 mil.

Há projetos na área 
da cosmologia; vacina 
terapêutica contra HIV/
Aids; segurança alimen-
tar e obesidade; espécies 
gigantes do Novo Mun-
do; memórias de trau-
mas entre gerações, en-
tre outras iniciativas.

De acordo com a fun-
dação, esses programas 
se somam a outros in-
centivos, como o Edi-
tal Jovem Cientista do 
Nosso Estado, que pro-
porciona a pesquisado-

res com até 10 anos de 
conclusão de doutorado, 
contratados por institui-
ções estaduais, uma taxa 
de bancada mensal de 
R$ 2,4 mil – este pro-
jeto atualmente incen-
tiva 485 pesquisadores. 
Há também o Programa 
Nota 10, que apoia mes-
trandos, doutores e po´s-
-doutores com bolsas de 
valores diferenciados.

Os programas, iné-
ditos, foram criados e 
lançados pela Fundação 
em 2021, a fim de apoiar 
pesquisadores recém-
contratados e atrair no-
vos pesquisadores para 
as instituições estadu-
ais, de forma a impedir 
a “fuga de cérebros” 
– uma tendência obser-
vada em doutores e pós-
-doutores formados em 
instituições fluminenses 
que buscam a continu-
ação de suas pesquisas 
em centrosfora do estado 
ou no exterior.

A Justiça do Rio de Janeiro atendeu a um pedido do Ministé-
rio Público do Estado (MPRJ) e afastou 25 funcionários do De-
gase na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, após suspeita 

de maus-tratos e tortura contra internos. 

A inclusão do RJ no novo Regime de Recuperação Fiscal, que 
permitirá pagar dívidas e recuperar a economia segue em impas-
se. A reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o 

governador Cláudio Castro acabou sem acordo. 

O centenário do ex-
-governador do Rio, Le-
onel Brizola, amanhã, 
terá homenagens do 
presidenciável Ciro Go-
mes e também de Car-
los Lupi, presidente do 
PDT. Às 10h, eles farão 
homenagens virtuais ao 
político gaúcho. 

Ainda na programa-
ção, será exibido um 
documentário com ima-
gens que mostram vários 
momentos vividos por 
Brizola, no Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro 
e por todos os lugares 
onde passou. No Face-
book e YouTube do PDT.

HOMENAGEM PÓSTUMA 

MAIS PROGRAMAÇÃO 

Devido à pandemia 
também foi cancelada a 
comemoração que acon-
teceria em Brasília e na 
Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) em home-
nagem a Leonel Brizola 
no próximo dia 24. A 
nova data ainda não foi 
anunciada.

Tramita na Câmara dos Deputados, 
um projeto de lei que limita o teto de 
gastos para as campanhas eleitorais de 
2022 a 75% dos gastos autorizados em 
2018, com valores atualizados pela in-
flação do período. 

PANDEMIA CANCELOU 

CAMPANHA ELEITORAL 

EDITORIAL

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o 
secretário de Desenvolvimento Econô-
mico, Chicão Bulhões, andam irritados 
porque a cidade não tem representante 
no Grupo de Trabalho que estuda a pri-
vatização do Aeroporto Santos Dumont.

SEM REPRESENTANTES

O Rio de Janeiro ga-
nhou um aliado de peso 
na luta para ser incluído 
no novo Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF). 

O presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-
-AL), pediu sensibili-
dade e bom senso ao 

ministério da Economia 
para não rejeitar o pla-
no de RRF do estado.  
“O estado vem dando 
passos consistentes - pa-
gando suas contas em 
dia e se guiando pela 
responsabilidade fiscal. 
Um esforço que merece 

reconhecimento. 
O Rio de Janeiro, 

depois de tanta turbu-
lência, merece esta-
bilidade e previsibili-
dade para reconstruir 
sua situação fiscal”, 
cobrou Lira por meio 
de suas redes sociais. 

Lira faz apelo ao governo para 
não rejeitar plano de RRF do RJ

PAULO SERGIO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ESTADOS UNI-
DOS - O diretor da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreye-
sus, advertiu sobre a 
ideia “enganosa” de 
que a Ômicron é me-
nos agressiva. Ao fazer 
um balanço da evolução 
da pandemia, durante 
entrevista em Genebra, 
na Suíça, ele afirmou 

que a variante continua 
a varrer o planeta. “Não 
se enganem, a Ômicron 
causa hospitalizações 
e mortes, e mesmo os 
casos menos graves es-
tão sobrecarregando as 
unidades de saúde” com 
números diários que 
atingem novos recordes 
na Europa.

A OMS prevê a pos-
sibilidade de outras va-

riantes surgirem, prove-
nientes do crescimento 
da Ômicron em nível 
global. “Novas varian-
tes provavelmente sur-
girão, e é por isso que 
o rastreamento e a ava-
liação permanecem crí-
ticos”, afirmou Tedros 
Adhanom.

Ele disse que con-
tinua particularmente 
preocupado com mui-

tos países que têm 
baixas taxas de 
vacinação, já que 
as pessoas correm 
muito mais risco de 
doenças graves e 
morte se não forem 
imunizadas. O au-
mento da transmissibi-
lidade da Ômicron terá 
impacto, sobretudo, em 
países com menor taxa 
de vacinação, diz Mike 

Ryan, responsável pela 
resposta de emergência 
em saúde pública da 
OMS.

“Um aumento ex-
ponencial de casos, in-

dependentemente da 
gravidade das varian-
tes individuais, leva ao 
aumento inevitável de 
hospitalizações e mor-
tes”, acrescentou Ryan.

M
UN

DO

OMS alerta que pandemia 
‘não está nem perto do fim’

RITAE/CREATIVE COMMONS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS

PREVENÇÃO EM MEIO À PANDEMIA

Belford Roxo aumenta o número
de polos de testagem e de vacinação

O reforço não para de 
chegar em Belford 
Roxo. Para a pre-

venção em meio à pande-
mia, a Secretaria de Saúde 
implementou mais dois po-
los fixos de testagem rápida 
nas Praças de São Vicente e 
Eliaquim Batista, somando 
assim 29 pontos. Além dis-
so, quem estiver passando 
pelos locais pode completar 
seu esquema vacinal com a 
1ª, 2ª ou 3ª dose da vacina 
contra a covid-19. Os polos 
externos funcionam de se-
gunda a sexta-feira, das 9h 
às 14h, já nas unidades de 

saúde o horário é das 8h às 
17h. Segundo o secretário 
de Saúde, Christian Vieira, 
essa praticidade vai fazer 
com que mais pessoas pro-
curem a testagem rápida 
para diagnóstico e comecem 
a se cuidar, caso dê positivo. 
“De uma ação itinerante, ga-
nhamos mais de 20 polos de 
testagem. Estamos sempre 
preocupados com a saúde da 
população e agora estamos 
mais próximo de suas casas. 
Não tem mais desculpa para 
testar ou completar o esque-
ma vacinal”, destacou o se-
cretário. Alessandra Ferraro, 
51 anos, do lar, foi até a ação 
para tomar a dose de refor-
ço, mas antes fez o teste para 
garantir que não estava com 

a doença. “Eu já havia visto 
quando estavam montando 
as tendas na praça e hoje 
acordei bem cedo e fiquei 
de olho e vim logo. O pre-
feito está de parabéns, não 
só por essa ação, mas toda a 
saúde, estou gostando mui-
to e sempre que eu preciso 
a saúde pública me acode.  
Com ele, tenho observado a 
mudança”, disse Alessandra 
ao lado de sua filha Mirian 
Ferraro, 19.

Leve resfriado 
Os irmãos Nei da Sil-

va, 74 e Elza da Silva, 65, 
sentiram alguns sintomas e 
correram para fazer o teste 
rápido. “Ele já tomou as três 
doses e eu ainda vou rece-

ber a minha de reforço, mas 
sentimos um leve resfriado e 
viemos tirar a dúvida já que 

moramos na mesma casa. 
Essa ação é uma maravilha 
porque não precisamos ir 

para longe para testar e já 
saímos hoje com a medica-
ção”, destacou Elza.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

RAFAEL BARRETO/PMBR

Município agora conta com 29 locais, incluindo a praça de São Vicente e a Eliaquim Batista

Os testes rápidos estão sendo feitos em 29 polos para facilitar a vida da população
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CARIOCA

DIVULGAÇÃO

Willian Bigode, Felipe Melo, Cano, Nathan, Cristiano, Pineida e David Duarte ficam à disposição

Fluminense regularizou seus sete reforços

Fluminense regulariza reforços e 
poderá contar com todos no Carioca

IZABELLE RODRIGUES 

izabellejornalista@outlook.com

O Fluminense regula-
rizou todos os sete 
reforços já contra-

tados. Willian Bigode, Fe-
lipe Melo, Cano, Nathan, 
Cristiano, Pineida e David 
Duarte tiveram seus contra-
tos publicados no Boletim 
Informativo Diário (BID) 
da CBF e estão à disposi-
ção do técnico Abel Braga 
para jogar contra o Bangu 
no dia 27, quinta que vem, 
na primeira rodada da Taça 
Guanabara, na abertura do 
Campeonato Carioca.

A partida ainda está sem 

local na tabela da Ferj, mas 
será no estádio Luso-Brasi-
leiro, na Ilha do Governador, 
às 21h (de Brasília). Flumi-
nense e Flamengo fecharam 
um acordo com a Portugue-
sa-RJ, dona do estádio, para 
fazerem melhorias e utili-
zarem o espaço enquanto o 
Maracanã está fechado para 
reforma no gramado.

Inicialmente, Cristiano 
e Pineida ficariam fora das 
primeiras duas rodadas por-
que ambos estavam jogando 
em outros países, e a jane-
la de transferências inter-
nacionais no Brasil estava 
prevista para abrir só dia 1º 
de fevereiro. Porém, como a 
CBF criou janelas internas a 

partir de 2022, os dois perí-
odos de contratações serão 
unificados a partir de agora, 
por isso os laterais já foram 
registrados.

Willian, Pineida, Nathan 
e Felipe Melo já vêm sendo 
testado por Abel no time ti-
tular do Fluminense, inclu-
sive no jogo-treino contra o 
Porto Real no último sába-
do, no CT Carlos Castilho, 
vencido pelo tricolor por 3 a 
0, com gols de Yago, Fred e 
Calegari. David Duarte trei-
nou na equipe reserva, en-
quanto Cano e Cristiano não 
participaram porque perde-
ram o início da pré-tempo-
rada e estavam aprimorando 
a parte física.

Marcinho rescinde contrato 
com o Botafogo e vai para o CRB
O Botafogo não conta 

mais com o atacante Mar-
cinho em seu elenco. Clu-
be e jogador rescindiram o 
contrato nesta semana e isso 
foi publicado pelo Boletim 
Informativo Diário (BID) 
da CBF.

O destino do atacante é o 
CRB, onde assinará contra-
to até o fim deste ano. Pelo 
acordo de rescisão, Marci-
nho abriu mão de mais da 
metade do valor que tinha 
a receber do Bota já que o 
contrato era até dezembro 
de 2022. Marcinho passou 
o primeiro semestre da tem-
porada passada no Botafo-
go. As atuações no Cam-
peonato Carioca e Copa do 
Brasil não agradaram e nas 
16 partidas que fez com a 
camisa alvinegra, deu duas 
assistências e não marcou 
nenhum gol. Com o início 
da Série B e poucas oportu-
nidades no Rio de Janeiro, 
o atacante foi emprestado 

para o Vitória.
Na equipe baiana, o joga-

dor teve mais oportunida-
des, fez bons jogos e quase 
conseguiu livrar o time do 

rebaixamento para a tercei-
ra divisão. Por lá, marcou 
cinco gols e deu três assis-
tências nas 24 partidas que 
jogou.

Atacante foi pouco aproveitado no clube

DIVULGAÇÃO

O Fluminense anun-
ciou oficialmente o golei-
ro Fábio, o oitavo reforço 
do time para a tempora-
da de 2022. O arqueiro 
de 41 anos, que é ídolo 
do Cruzeiro e estava li-
vre no mercado, realizou 
exames médicos na parte 
da tarde, assinou contrato 
de um ano com o clube e 
vestiu a camisa tricolor 
no CT Carlos Castilho na 
sequência.

“Só tenho a agrade-
cer pela oportunidade de 
vestir a camisa do Flu-
minense, é uma enorme 
satisfação. A expectativa 
é gigantesca pela equipe 
que vem sendo formada, 
pelo planejamento que já 
vem desde o ano passado, 
com a conquista da vaga 

na pré-Libertadores. O 
torcedor com certeza está 
esperando muito dessa 
temporada e estou pron-
to para ajudar de todas as 
formas possíveis e fazer 
com que o ano de 2022 
seja de muita alegria para 
a torcida tricolor. Que a 
gente possa comemorar 
bastante as conquistas 
- disse Fábio ao site do 
Fluminense”, disse.

Fábio tem longa expe-
riência de Libertadores, 
disputando oito edições 
do torneio pelo Cruzei-
ro, chegando à final da 
competição em 2009. 
O goleiro também tem 
currículo vitorioso, com 
dois Brasileiros (2013 e 
2014), três Copas do Bra-
sil (2000, 2017 e 2018), 

além de sete Campeona-
tos Mineiros (2006, 2008, 
2009, 2011, 2014, 2018 e 
2019).

Antes de acertar com 
o Fluminense, Fábio teve 
o nome ligado a um ri-
val da Raposa: o Améri-
ca-MG. O presidente do 
clube chegou a dizer até 
mesmo que via o acerto 
com bons olhos.

Para o gol, Fábio terá a 
concorrência de Muriel e 
Marcos Felipe, que termi-
nou 2021 como titular da 
posição. Além do goleiro, 
o Fluminense contratou 
outros sete reforços: Fe-
lipe Melo, David Duar-
te, Willian Bigode, Cris-
tiano, Pineida, Nathan e 
Gérman Cano, além do 
técnico Abel Braga.

Flu anuncia contratação de Fábio

Vasco busca reforços para a zaga 
e vê dupla da base como opção

Enquanto mapeia o mer-
cado em busca de reforços 
para a zaga, o Vasco busca 
em casa soluções imediatas 
para Zé Ricardo. Os zaguei-
ros Zé Vitor e Pimentel, que 
disputaram a Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior com o 
time sub-20, serão integra-
dos ao profissional, como 
adiantou Carlos Brazil. Mas 
o gerente de futebol entende 
a necessidade de contratar 
pelo menos mais dois atle-
tas para a posição.

Um dos zagueiros na 
mira do clube era Olivei-
ra, do Atlético-GO, mas 
as negociações não avan-
çaram. O Vasco contratou 
Anderson Conceição e Luis 
Cangá, que saem na frente 
como favoritos a titulares 
no time de Zé Ricardo, em-
bora o jovem Ulisses tenha 
sido elogiado e treinado 
como titular no início da 
pré-temporada.

Para suprir as lacunas, o 
técnico assistiu aos jogos do 
time na Copinha para iden-

tificar atletas que pudessem 
se juntar ao grupo principal. 
Além disso, membros da 
comissão técnica observa-
ram treinos da base no fim 
do ano passado. O gerente 
Carlos Brazil também co-
nhece bem os meninos, por 
ter sido diretor da base, as-
sim como Eduardo Húnga-
ro, coordenador técnico do 
profissional, que trabalhou 
com as categorias inferio-
res.

A dupla de zaga agradou 
a Zé Ricardo. Pimentel, de 
19 anos, é um jogador com 
muita identificação com o 
Vasco, onde chegou com 12 
anos. Com passagens pelas 

seleções de base, é um dos 
líderes do time sub-20. O 
zagueiro é conhecido pelo 
jogo aéreo forte, boa capa-
cidade física e qualidade 
na construção. É filho do 
ex-lateral e também cria da 
base cruzmaltina, Pimentel, 
tricampeão carioca entre 
1992 e 1994.

Este é o segundo ano de 
Pimentel no sub-20, que, 
apesar de ter atuado pouco 
em 2021, ganhou confiança 
da comissão para ser titular 
na Copinha. Na temporada 
passada, foram 12 jogos. 
Nesse ano, atuou em cinco 
dos seis jogos do Vasco na 
Copinha e marcou um gol.

Dupla de zaga agradou a Zé Ricardo

DIVULGAÇÃO

Alvo do Botafogo para a 
temporada de 2022, Elke-
son chegou ao Rio de Ja-
neiro no começo desta se-
mana. Mas, nada garante, 
por enquanto, que o destino 
final será General Severia-
no. Com o fim das férias, 
o atacante está em terras 
cariocas para visitar fami-
liares enquanto treina por 
conta própria.

Depois de passagem 
marcante no futebol chi-
nês, Elkeson cogita voltar 
ao Brasil e é considerado 
sonho nos bastidores do 
clube. O namoro começou 
no fim de 2021, quando o 
jogador recebeu a primei-
ra proposta. Agora, o Bota 
planeja nova investida com 
outro fôlego financeiro, 
mas pode ter concorrência. 

Segundo a imprensa da Tur-
quia, o camisa 9 interessa 
ao Besiktas.

No Botafogo, a expecta-
tiva é que as negociações 
sejam retomadas. Mas, pri-
meiro, a diretoria precisa 
saber quanto terá para in-
vestir. O clube passa pelo 
processo final para colocar 
a Sociedade Anônima do 
Futebol nas mãos do bilio-
nário americano John Tex-
tor. A operação colocará R$ 
150 milhões no clube já em 
2022. Só que há dívidas e 
outras obrigações a honrar.

Essa é a mesma situação 
de Rafael Carioca, outro 
sonho de consumo deste 
início de ano. O volante de 
32 anos ainda nem recebeu 
proposta justamente porque 
o Bota estuda o que terá 

para oferecer antes de avan-
çar por reforços desse nível.

Enquanto os sonhos de 
consumo ficam em com-
passo de espera, o Botafo-
go faz os movimentos que 
pode para reforçar o elen-
co. Nesse sentido, o clube 
avança por duas novidades: 
a volta do volante Barreto e 
a chegada do centroavante 
Erison.

Com Erison, a tratativa 
está ainda mais encaminha-
da. O atacante de 22 anos 
também está no Rio de Ja-
neiro, já teve anunciada a 
saída do XV de Piracicaba, 
de São Paulo, e passa por 
exames antes de assinar 
contrato. O centroavante 
apareceu na Série B da últi-
ma temporada ao fazer oito 
gols em 19 jogos.

Na mira do Fogão, Elkeson volta 
de férias com futuro indefinido
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NOVA ONDA

Hospital da Posse suspense todas as 
cirurgias eletivas devido a Covid-19
Nova onda de covid fez com que 58 funcionários do hospital fossem afastados

DIVULGAÇÃO

IZABELLE RODRIGUES 

izabellejornalista@outlook.com

O Hospital Geral de 
Nova Iguaçu (Hos-
pital da Posse) 

suspendeu, desde a última 
segunda-feira (17), a re-
alização de exames e ci-
rurgias eletivas pelos pró-
ximos dias. A medida tem 
como objetivo ter à dis-
posição mais leitos para a 
demanda de pacientes com 
Covid-19.

Segundo o diretor da 
unidade hospitalar, Joé 
Gonçalves Sestello, o hos-
pital está agora com 13 
leitos de enfermaria dis-
poníveis, e 7 pacientes 
internados com Covid-19, 
do total de 20 leitos para 
Covid-19.

“Com o aumento de ca-
sos, precisamos travar as 
cirurgias eletivas, exceto 
de pacientes com câncer. 
Essas estão mantidas. É 

impossível criar espaço 
dentro do hospital simul-
taneamente realizando as 
cirurgias eletivas se temos 
que manter o paciente de 
Covid isolado”, explica o 
diretor.

O HGNI faz, em média, 
de 15 a 20 cirurgias eleti-
vas por semana, de acordo 
com Sestello. Entre os pro-
cedimentos que foram sus-
pensos estão cirurgias de 
histerectomia, de vesícula 
e de hérnia, por exemplo. 
Para os pacientes com cân-
cer, cujos procedimentos 
estão mantidos, o diretor 
diz que vai haver um rígi-
do monitoramento.

A nova onda de Co-
vid-19 fez com que 58 fun-
cionários do hospital, que 
conta com uma equipe de 
aproximadamente 1.500 
pessoas, fossem afastados 
do trabalho com atestado 
médico. Mas segundo o 
diretor, a ausência desses 
profissionais ainda não 

chegou a afetar a oferta de 
serviços no hospital.

“Foram poucos médi-
cos afetados, mais técnicos 
de enfermagem e equipe 
administrativa. Nenhum 
com critério de gravidade, 
todos vacinados e com do-
ença leve, sem risco maior. 
Até o momento, não tem 
nenhum serviço que foi 
afetado”, diz Sestello.

Além da suspensão de 
cirurgias eletivas, o hospi-
tal também anunciou no-
vas medidas de restrições 
para visitantes. Os acom-
panhantes e visitantes de-
vem estar vacinados com 
as duas doses da vacina 
contra Covid-19, e a dose 
de reforço se for o caso, e 
devem apresentar o com-
provante de imunização. 
As visitas só serão permi-
tidas aos sábados e domin-
gos de 14h às 15h e por 10 
minutos. O uso de másca-
ras é obrigatório.

De acordo com Sestello, 

a taxa de positividade para 
Covid-19 entre os testes 
realizados no Hospital da 
Posse tem sido de 50%. A 
unidade hospitalar realiza, 
em média, de 90 a 100 tes-
tes por dia em pacientes da 
emergência. Novas medi-
das devem ser anunciadas 
depois das próximas duas 
semanas.

“Nós pretendemos fle-
xibilizar mais. Precisa-
mos ver como vai subir 
a curva de complexidade 
desses casos de Covid. É 
uma doença que não pode-
mos não estar preparados 
para o pior. Vamos fazer 
monitoramento diário dos 
pacientes internados para 
saber os critérios de com-

plicação, e então tomar a 
decisão do que podemos 
flexibilizar”, explica o di-
retor da unidade.

Entre os sete pacientes 
internados no HGNI com 
Covid-19, apenas um não 
tomou nenhuma dose da 
vacina. Até o momento 
nenhum deles precisou ser 
intubado.

Hospital tem poucos leitos disponíveis

Procon-RJ notifica laboratórios que fazem testes de Covid e influenza
O Procon-RJ está apu-

rando se laboratórios que 
realizam testes de Covid-19 
e influenza aumentaram o 
preço dos exames de forma 
abusiva e se as unidades es-
tão atrasando a entrega dos 
resultados propositalmente. 
Quinze estabelecimentos já 
foram notificados a prestar 
esclarecimentos.

O órgão fez questiona-
mentos sobre o prazo in-

formado aos pacientes no 
momento da realização 
dos testes e as medidas que 
os laboratórios estão to-
mando para cumprir a alta 
demanda de clientes. Foi 
solicitada, também, a do-
cumentação com os preços 
que estão sendo oferecidos 
desde outubro de 2021 até 
o momento. 

Cássio Coelho, presiden-
te do Procon-RJ, afirmou 

que o órgão está investi-
gando se o aumento de pre-
ço dos exames se deve aos 
valores oferecidos pelos 
fornecedores de material ou 
ao crescimento da procura 
por testes.

Caso não consigam apre-
sentar justificativa sobre a 
alteração de preço e fique 
comprovado que o au-
mento se deu em razão do 
crescimento da procura, os 

estabelecimentos serão no-
tificados. 

A fiscalização foi so-
licitada pela Secretaria 
Estadual de Defesa do 
Consumidor para verificar 
denúncias de aumento no 
valor dos exames e atraso 
na entrega dos resultados 
aos consumidores. O Pro-
con informou que serão re-
alizadas pesquisas de preço 
e fiscalizações.

DIVULGAÇÃO

Ação apura denúncias de clientes

Projeto oferece assistência 
gratuita para reformas de casa

Os moradores de comu-
nidades do Rio de Janeiro 
podem solicitar assessoria 
técnica gratuita para exe-
cução de reformas em sua 
residência. A iniciativa está 
presente na Mangueira, Pro-
vidência, Cajueiro, Serrinha, 
Buriti Congonhas, Marcílio 
Dias e Acari.

O projeto “Na Régua — 
Arquitetura acessível, mo-
radia digna” montou escri-
tórios nos locais da Baixada 
Fluminense e na capital do 
estado, que funcionam de 
segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18h. O objetivo é garan-
tir condições de habitação e 
aumentar a salubridade dos 

domicílios.
As famílias com renda de 

até seis salários mínimos po-
dem solicitar os serviços nos 
escritórios regionais desde 
que residam na moradia. Os 
moradores poderão consul-
tar arquitetos, engenheiros e 
assistentes sociais.

Segundo o Governo do 
Rio, a principal demanda le-
vantada nos primeiros aten-
dimentos registrados foram 
casos de infiltrações.

“Aqui não há quartos. Eu 
e meus seis netos dormimos 
na sala, juntos. Quando eu 
soube que poderia ter assis-
tência gratuita, voltei a ter 
esperança. Minha casa so-

fre muito com infiltrações e 
vazamentos, e meu sonho é 
poder dar uma vida melhor 
e mais agradável aos meus 
netos”, contou Vera Lúcia, 
que é moradora do morro da 
Providência.

A iniciativa da Secretaria 
de Infraestrutura e Obras 
tem parceria com a Uerj 
(Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro) e faz parte 
do Programa Casa da Gente.

Em nota, a pasta disse que 
novos escritórios devem ser 
entregues no Parque Maré, 
Rocinha, Brás de Pina e 
Queimados até o fim de ja-
neiro de 2022.

Iniciativa é do Governo do Estado

DIVULGAÇÃO

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão responsável 
pelas provas do Enem, di-
vulgou os gabaritos oficiais 
e os cadernos das provas que 
foram reaplicadas nos dias 9 
e 16 deste mês. 

Os documentos estão dis-
poníveis no site do Inep e de-
vem ser acessados conforme 
a data da prova, cor, número 
e formato de aplicação. 

A reaplicação do Enem 
2021 foi destinada aos can-

didatos que não fizeram as 
provas em novembro de 
2021 por estarem com sin-
tomas de doenças contagio-
sas, como a covid-19, que 
tiveram problemas logís-
ticos ou de infraestrutura, 
além de outras ocorrências 
que impossibilitaram a re-

alização do exame na data 
que foi destinada a todos os 
candidatos.  Os resultados 
do Enem 2021 serão divul-
gados no dia 11 de fevereiro. 
O resultado para quem fez o 
exame na condição de trei-
neiro será disponibilizado 
60 dias depois. 

Inep divulga gabaritos das provas 
reaplicadas do Enem 2021

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
aprovou nesta semana a 
inclusão do teste rápido de 
covid-19 nos procedimen-
tos obrigatórios que devem 
ser oferecidos aos benefici-
ários de planos de saúde. A 
medida já está valendo.

De acordo com a ANS, 
o teste deverá ser coberto 

nos planos com cobertura 
ambulatorial, hospitalar ou 
referência, quando houver 
indicação médica para pa-
cientes com síndrome gri-
pal ou síndrome respiratória 
aguda grave, e durante os 
primeiros sete dias de sin-
tomas. 

A agência recomenda que 
o usuário entre em contato 

com a operadora de plano 
de saúde para obter infor-
mações sobre a realização 
do exame e para sanar ou-
tras dúvidas. 

O exame que deverá ser 
excluído do rol de procedi-
mentos e eventos em saú-
de da ANS é o teste rápido 
SARS-COV-2 para detec-
ção de antígeno. 

ANS aprova inclusão de teste
 rápido na cobertura de planos

DIVULGAÇÃO
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Corpo é achado carbonizado 
dentro de carro na Baixada

FEMINICÍDIO EM NOVA IGUAÇU 

Um corpo carbo-
nizado encon-
trado dentro de 

um carro no bairro Cerâ-
mica, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, 
pode ser o de uma mu-
lher que teria sido mor-
ta pelo companheiro. A 
Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga o caso.

Segundo vizinhos e 
amigos o cadáver seria de 

Natália Amanda Brasil, 
de 33 anos. Ela foi vista 
pela última vez na ter-
ça-feira (18) na estação 
de trem de Nova Iguaçu, 
acompanhada pelo com-
panheiro, que havia ido 
buscá-la.

De acordo com infor-
mações, ele é uma pessoa 
violenta e já havia agre-
dido a vítima e os filhos 
dela. O homem deu en-
trada no Hospital Geral 
de Nova Iguaçu (HGNI) 
com queimaduras nos 
braços e pernas. 

Reconhecimento 
Natália tinha quatro 

filhos, uma adolescente 
de 15 anos e dois me-
ninos, um de 13 e outro 
de 11 anos. Uma amiga 
contou que a família foi 
acionada a realizar o re-
conhecimento do corpo. 
Entretanto, os agentes 
decidiram por fazer um 
exame de DNA para ates-
tar a identidade da mu-
lher.

Questionada sobre o 
carro encontrado, a PM 
se ateve a dizer que a in-

vestigação está a cargo 
da DHBF. Já a Polícia Ci-

vil disse que diligências 
estão sendo realizadas e 

nenhuma linha de inves-
tigação está descartada.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Vizinhos acreditam que cadáver seja de mulher que desapareceu na última terça-feira
REPRODUÇÃO 

O corpo de Natalia teria sido carbonizado pelo companheiro 

Ataque a tiros em porta de 
boate deixa três mortos 

Um tiroteio na porta de 
uma boate terminou com 
três pessoas mortas no 
Recreio dos Bandeirantes, 
na Zona Oeste do Rio, na 
madrugada de ontem. Um 
funcionário de um outro 
estabelecimento contou 
que, por volta de 4h, os 
clientes estavam deixando 
a casa noturna quando ho-
mens em um carro branco 
passaram e fizeram ao me-
nos 10 disparos.

Um dos baleados é Ga-
briel José Maggio Afonso, 
de 35 anos, que morreu no 
local. 

A mulher dele, Natasha 

Nunes Fernandes, 34, e o 
policial miliar Fábio Jan-
sen dos Santos, 44, que 
estaria trabalhando como 

segurança de um casal de 
empresários, chegaram a 
ser levados para o Hospital 
Lourenço Jorge, mas não 

resistiram. 
A polícia investiga se 

Gabriel tinha envolvimen-
to com a máfia de caça-ní-
queis e com a milícia. Em 
julho de 2010, ele foi preso 
por suspeita de fazer parte 
de uma quadrilha que rou-
bava dados de cartões de 
crédito de clientes de uma 
lanchonete.

Atualmente, ele traba-
lhava como microempre-
endedor e era dono de uma 
lanchonete em Camorim, 
em Curicica. O caso é in-
vestigado pela Delegacia 
de Homicídios da Capital 
(DHC). 

Dois homens morreram após tiroteio
 do lado de fora de casa noturna 

REPRODUÇÃO/ TV GLOBO

Polícia Civil prende bandido que 
ordenou assalto a casa da ex

Agentes da 67ª DP (Guapi-
mirim) prenderam na última 
quarta-feira em Guapimirim, 
na Baixada Fluminense, José 
Luiz Quintanilha de Carva-
lho, de 46 anos. Ele é acu-
sado de contratar bandidos 
armados para assaltarem a 
casa da ex-mulher, que está 
grávida de 5 meses. O crime 
aconteceu no último dia 27 
de dezembro, por volta das 
22h, no bairro Jardim Guapi-
mirim. 

Segundo as investigações, 
dois ladrões armados inva-
diram a residência onde es-
tavam E. R. A., de 39 anos, 
ex-mulher de José Luiz, e 
seus três filhos, um de 6 anos, 
outro de 11 e mais um de 19 

anos. Enquanto um dos la-
drões apontava a arma para 
as vítimas e fazia ameaças, 
o outro recolhia objetos e di-
nheiro. Os bandidos fugiram 
com R$ 1.450,00 em espécie 
e três celulares.

Os dois ladrões são os ir-
mãos Erick Cabral da Silva 
Barroso, 20, e Luiz Henrique 
Cabral da Silva Barroso, 25. 
Eles foram capturados no dia 
5 de janeiro deste ano pelos 
agentes da unidade e do 34º 
BPM (Guapimirim), que in-
vestigavam outro crime ocor-
rido na cidade.

Ao serem capturados, Eri-
ck e Luiz Henrique confes-
saram o crime e disseram ter 
agido a pedido de José Luiz. 

O objetivo seria causar um 
susto para que ela se reconci-
liasse com ele, mesmo estan-
do grávida de outro homem, 
e se mudasse para Maricá 
(RJ). Eles contaram também 
que não conheciam o contra-

tante.
Durante o assalto foi utili-

zado um revólver calibre 38, 
o qual foi entregue a Erick, 
um dos meliantes, pelo ex-
-marido da vítima. A arma 
ainda não foi localizada.

Dois dos acusados capturados cobrem 
o rosto ao chegar na 67ª DP (Guapimirim)

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

O sargento do Exérci-
to Renato Borges Maciel, 
preso em flagrante com 60 
armas, drogas, munição e 
carregadores, foi denuncia-
do à Justiça pelo Ministério 
Público do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ). A de-
núncia foi feita na última 
quinta, mas informação só 
veio a público nesta sexta.  

Borges Maciel foi preso 
no início do ano com 17 
fuzis AR-15, dois AK-47, 
41 pistolas de calibres di-
versos, 82 carregadores de 
pistola, 39 carregadores de 
fuzil, além de 54 tabletes de 
pasta de cocaína e munição, 
na Rodovia Presidente Du-

tra, próximo a Itatiaia, no 
sul fluminense. Ele foi de-
nunciado por tráfico de dro-
gas, adulteração de placa 
de veículo, porte ilegal de 
armas de fogo e de munição 
de usos restritos. O MPRJ 
também pede a perda do 
cargo público do sargento.

Segundo o MP, há tam-
bém indícios de envolvi-
mento do sargento em uma 
organização criminosa liga-
da ao tráfico, com a função 
de fornecer armas de fogo 
de uso restrito das Forças 
Armadas, protegido pela 
identidade militar. O MP 
continua a investigar o sar-
gento.

MP-RJ denuncia 
sargento do Exército preso 

com armas e drogas
DIVULGAÇÃO/PRF

Renato Borges Maciel foi preso em flagrante 
com 60 armas, drogas, munição e carregadores

Funcionário é baleado e morto 
no pátio da prefeitura de Itatiaia

Um servidor público, de 
31 anos, foi assassinado a 
tiros na manhã de ontem, 
no pátio da prefeitura de 
Itatiaia (RJ), no Centro. 
A vítima foi identificada 
como Leonardo Francisco 
dos Santos, de 31 anos. O 
funcionário foi alvejado 
enquanto estacionava o 
carro para iniciar o dia de 
trabalho.

Equipes da Polícia Mi-
litar estiveram no local e 

conversaram com testemu-
nhas que disseram ter vis-
to um homem atirar contra 
Leonardo.

Após ser baleado, o ho-
mem chegou a correr, pu-
lou o muro dos fundos da 
prefeitura, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
na calçada. A vítima traba-
lhava como assistente ope-
racional da Secretaria de 
Obras há pelo menos três 
anos. IRMÃS DESAPARECIDAS 

(21) 99188-4422

Duas irmãs desapareceram misteriosamente. Mãe das meni-
nas, Elisandra divulgou um cartaz nas rerdes sociais com um 
apelo por pistas que possam levar ao paradeiro das filhas. Quem 
tiver informações que possam ajudar a família, pode ligar para 
o telefone:

 Local onde a vítima morreu, em Itatiaia, 
foi isolado para perícia

GIOVANNI ROSSINI/TV RIO SUL
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Após seguidas tenta-
tivas de entrar em 
contato com repre-

sentantes do Telegram, o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) cogita banir o men-
sageiro no Brasil como uma 
medida para combater fake 
news nas Eleições de 2022.

Em dezembro, o presi-
dente da Corte, Luís Roberto 
Barroso, enviou um ofício ao 
diretor-executivo da plata-

forma, Pavel Durov, no qual 
solicitava uma reunião para 
discutir medidas de combate 
à desinformação. Mas não 
houve resposta.

Barroso vem discutindo 
como abordar a questão do 
Telegram com os próximos 
presidente e vice-presidente 
do TSE, Edson Fachin e Ale-
xandre de Moraes, em busca 
de coordenar esforços. Após 
o término do mandato de Fa-
chin, Moraes deve assumir a 
presidência da Corte justa-
mente na época das eleições.

Há alguns meses, Barroso 

tenta contato com represen-
tantes do Telegram no Bra-
sil, mas sem sucesso. Ao en-
viar o ofício, o presidente do 
TSE requisitou à Pavel Du-
rov que uma reunião fosse 
marcada com representantes 
do mensageiro no Brasil. No 
encontro, seriam discutidas 
possíveis medidas de com-
bate à desinformação na pla-
taforma, além de ações para 
proteger as eleições.

Barroso ressaltou no ofí-
cio que o Telegram é um 
aplicativo de “rápido cresci-
mento no Brasil”, e instalado 

em 53% dos smartphones 
ativos disponíveis no país. 
“No entanto, é por meio dele 
que muitas teorias da cons-
piração e informações falsas 
sobre o sistema eleitoral es-
tão sendo disseminadas sem 
qualquer controle”.

Mas a tentativa de contato 
se frustrou. Ao enviar o do-
cumento físico, outro trans-
torno: ninguém do Telegram 
foi localizado no endereço 
da empresa nos Emirados 
Árabes. O registro do paco-
te nos Correios relata que 
as entregas não foram feitas 

por “carteiro não atendido” e 
“empresa sem expediente”. 

Já em nota enviada nesta 
semana, o presidente do TSE 
afirmou que “nenhum ator 
relevante” às Eleições 2022 
pode operar sem uma repre-
sentação jurídica adequada, 
e que seria responsabilizado 
em eventuais descumpri-
mentos da legislação eleito-
ral. O aplicativo é usado por 
políticos de todos os parti-
dos, inclusive pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL), como 
uma forma de divulgação de 
ações, além de um canal di-

reto com eleitores. O chefe 
do executivo, entretanto, é 
o que mais soma seguidores 
na plataforma: mais de 1 mi-
lhão.

A preocupação com o Te-
legram não é recente. Já em 
junho do ano passado, o TSE 
afirmou que o aplicativo po-
deria se tornar um desafio 
para as Eleições de 2022. 
A plataforma é muito usada 
para outros fins ilícitos, com 
grupos que compartilham 
pornografia infantil e ima-
gens e símbolos extremistas, 
por exemplo.

ELEIÇÕES 2022

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

TSE cogita banir  
Telegram no Brasil 
para combater as 
fake news no app

DIVULGAÇÃO

Aplicativo é usado por políticos de todos os partidos

Barroso tenta contato com representantes do Telegram mas ainda não teve sucesso

Governo define reajustes de benefícios 
e contribuições previdenciários

Portaria do Ministério do 
Trabalho e Previdência de-
fine os índices de reajustes 
dos benefícios pagos pelo 
Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), bem como 
valores e respectivas alíquo-
tas de contribuição pagos 
por beneficiários e segura-
dos do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPS) da 
União, a partir de janeiro de 
2022. O texto foi publicado 
ontem (20) no Diário Oficial 
da União.

A portaria nº 12 apresen-
ta, também, reajustes re-
lativos aos demais valores 
constantes do RPS, como a 
tabela de contribuição de se-
gurados empregado, empre-
gado doméstico e trabalha-
dor avulso, para pagamento 
de remuneração.

O reajuste dos benefícios 
pagos pelo INSS a partir de 
1º de janeiro de 2022 será 

de 10,16%. A tabela detalha 
os percentuais de aumentos 
que serão aplicados nos be-
nefícios com data de início 
a partir de janeiro de 2021. 
Esses reajustes serão aplica-
dos também nas pensões es-
peciais pagas às vítimas da 
síndrome da talidomida; às 
pessoas atingidas pela han-
seníase; e ao auxílio especial 
mensal para jogadores sem 
recursos ou com recursos li-
mitados.

O valor mínimo dos salá-
rios de benefício e de contri-
buição pagos a partir de 1º de 
janeiro de 2022, não poderá 
ser inferior a R$ 1.212 nem 

superiores a R$ 7.087,22. O 
mesmo valor mínimo será 
aplicado para benefícios de 
prestação continuada pagos 
pelo INSS correspondentes 
a aposentadorias; auxílio 
por incapacidade temporária 
e pensão por morte (valor 
global); aposentadorias dos 
aeronautas; pensão especial 
paga às vítimas da síndrome 
da talidomida; e auxílio re-
clusão.

Também será de R$ 1.212 
o valor da pensão especial 
paga aos dependentes das 
vítimas de hemodiálise da 
cidade de Caruaru no Estado 
de Pernambuco; do amparo 

social ao idoso e à pessoa 
com deficiência; e da renda 
mensal vitalícia.

Os valores dos benefícios 
concedidos ao pescador, ao 
mestre de rede e ao patrão 
de pesca “deverão corres-
ponder, respectivamente, a 
uma, duas e três vezes o va-
lor de R$ 1.212”. Já o bene-
fício devido aos seringueiros 
e seus dependentes será de 
R$ 2.424. O valor da cota 
do salário-família por filho 
ou equiparado de qualquer 
condição, até 14 anos de 
idade, ou inválido de qual-
quer idade, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, é R$ 56,47 
para segurados com remune-
ração mensal (valor total do 
respectivo salário de contri-
buição, ainda que resultante 
da soma dos salários de con-
tribuição correspondentes a 
atividades simultâneas) não 
superior a R$ 1.655,98.

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União

DIVULGAÇÃO

Um estudo da Confede-
ração Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC) analisa que o 
programa Auxílio Brasil de-
verá injetar na economia, ao 
longo deste ano, pelo menos 
R$ 84 bilhões, dos quais 
70,43%, ou o equivalente 
a R$ 59,16 bilhões, deve-
rão se transformar em con-
sumo imediato, enquanto 
25,74% (R$ 21,62 bilhões) 
se destinarão para quitação 
ou abatimento de dívidas e 
3,83%, ou R$ 3,21 bilhões, 
serão poupados para consu-
mo futuro.

O programa Auxílio Bra-
sil substituiu o Bolsa Famí-
lia, extinto no ano passado, 
e já teve suas primeiras par-
celas mensais pagas aos be-
neficiários em 2022.

O economista da CNC, 
Fabio Bentes, explicou que 
o valor de R$ 84 bilhões foi 
apurado tomando por base 
o benefício mínimo de R$ 
400. “Como a gente não 
sabe quanto cada brasileiro 
vai receber, porque depende 
de outras variáveis, a gente 
fez a conta por baixo. Como 
o benefício mínimo é de R$ 
400 pago a 17,5 milhões de 
famílias, durante 12 meses, 
isso perfaz R$ 84 bilhões”. 
Esse será o valor que o pro-
grama vai disponibilizar, no 
mínimo, em 2022. Entre-
tanto, como o benefício é 
variável, a estimativa pode 
ser ainda mais otimista: R$ 
89,9 bilhões.

A estimativa da CNC é 

que 70% desse montante se 
destinará ao consumo ime-
diato, mas não ao consumis-
mo, até porque os elegíveis 
do antigo Bolsa Família es-
tão na pobreza extrema ou 
na pobreza, afirmou Bentes. 
“Há necessidades de cur-
tíssimo prazo, por conta da 
pandemia e da letargia da 
economia, e as famílias vão 
ter que fazer frente a esses 
gastos com alimentação, 
com medicamentos, servi-
ços do dia a dia, transpor-
tes”, indicou.

Do total de R$ 59 bilhões 
que deverão ir para o con-
sumo imediato, a CNC es-
timou que pela estrutura de 
gastos do brasileiro, cerca 
de 47% são consumo no co-
mércio e no setor de servi-
ços. “A gente estima que R$ 
28 bilhões devem chegar ao 
comércio”. Isso significa 
um impulso de 1% a 1,5% 
no faturamento anual do 
varejo nacional. Bentes ad-
vertiu, entretanto, que isso 
não vai salvar as vendas do 
comércio em 2022. “Mas 
pode ajudar o comércio a 
ter um ano menos amargo 
no momento em que a ex-
pectativa para a economia, 
este ano, tem sido corrigida 
para baixo. A expectativa 
é que a economia cresça 
0,3% este ano. Então, ajuda 
no sentido de disponibilizar 
um pouco mais de recursos 
para consumo, o que acaba 
aliviando um pouco mais o 
ano difícil que o comércio 
vai ter pela frente”.

Auxílio Brasil deve injetar no 
mínimo R$ 84 bilhões na economia

REPRODUÇÃO 

70% deste valor será para consumo imediato

Boletim do Observa-
tório Covid-19 Fiocruz 
divulgado pela Fundação 
Oswaldo Cruz revela au-
mento significativo do nú-
mero de casos da doença 
no Brasil, com média de 
49 mil registros por dia, 
seis vezes mais do que o 
observado no início de de-
zembro de 2021.

O documento destaca, 
porém, que, graças à efi-
cácia da vacinação, que 
completou um ano, o nú-
mero de mortes não acom-
panhou o aumento do nú-
mero de casos no país.

Referente às semanas 
epidemiológicas 1 e 2 de 
2022, compreendendo o 
período de 2 a 15 de janei-
ro, o boletim revela que 

piorou a situação dos lei-
tos de unidades de terapia 
intensiva (UTI) destinados 
a pacientes com covid-19, 
em comparação aos dados 
das duas últimas semanas.

Cinco estados que esta-
vam fora da zona de alerta 
ingressaram na zona de 
alerta intermediário, com 
taxas iguais ou superiores 
a 60% e inferiores a 80%, 
somando-se a seis unida-
des da federação que já 
estavam nesta zona na se-
mana anterior.

O boletim chama a 
atenção que, no caso da 
cidade do Rio de Janeiro, 
a taxa apresentada não in-
clui leitos impedidos/blo-
queados, o que eleva o seu 
valor.

Brasil registra 6 vezes mais 
casos diários de covid-19 

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) tam-
bém autorizou a Latam a 
voar com menos comissá-
rios de bordo. Serão três, 
em vez de quatro profissio-
nais. A decisão foi publica-
da na quarta-feira (19) no 
Diário Oficial da União.

Azul e Gol já haviam 
obtido aval semelhante da 
agência, respectivamente 
nos dias 12 e 17 de janeiro. 
As três permissões são tem-
porárias, válidas até março, 
e serão monitoradas pela 
Anac. Juntas, Azul Latam 
e Gol detêm 98,2% do mer-
cado doméstico de aviação 
no Brasil, segundo dados da 
agência relativos a novem-
bro --os mais recentes dis-
poníveis.

Nos três casos, as em-
presas poderão voar com 
três comissários desde que 
limitem a 150 o número de 
assentos por avião. Elas são 
obrigadas a manter um co-
missário para cada 50 pas-
sageiros. Assim, para voar 
com três tripulantes, os 
voos passam a ter número 
reduzido de passageiros.

Na prática, a medida 
obriga as empresas a rea-
comodar passageiros em 
outros voos, porque haverá 
limite de até 150 assentos 
em aviões com capacidade 
maior do que essa. No caso 
da Latam, a decisão afe-
ta aeronaves Airbus A320 
(que levam até 178 passa-
geiros) e A321 (que levam 
até 198 passageiros).

Anac também autoriza Latam 
a voar com menos comissários
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SURTO DE COVID-19 

A Prefeitura de Re-
sende, através da 
Secretaria Muni-

cipal de Saúde, decidiu 
suspender temporariamen-
te as visitas aos pacientes 
internados nos Hospital 
Municipal de Emergência 
Henrique Sérgio Gregori, 
Santa Casa de Resende e 
no Hospital Municipal Ve-
terinário, a partir de hoje 
(21).

A medida foi adotada 
pela gestão municipal de-
vido ao surto da Covid-19 
pela variante Ômicron. 
A suspensão das visitas é 

uma recomendação da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro e não 
envolve os pacientes com 
direito a acompanhantes 
(crianças, idosos e pesso-
as com deficiências e/ou 
transtornos mentais).

 Familiar de referência 
O secretário municipal 

de Saúde, Tande Vieira, 
ressalta que para o Hospital 
Municipal de Emergência 
de Resende e a Santa Casa, 
as visitas virtuais poderão 
acontecer com o familiar 
de referência, pelo menos 
duas vezes por semana.

“Esta medida é uma for-
ma de garantir a seguran-
ça e saúde dos pacientes 

internados, que geralmen-
te ficam com a imunidade 
comprometida, e também 
dos familiares. As visitas 
virtuais acontecerão neste 
período e os psicólogos e 
assistentes sociais do Hos-
pital de Emergência e da 
Santa Casa vão manter as 
famílias informadas. Re-
forçamos também que es-
sas medidas de suspensão 
de visitas, devem durar 
pelo menos 15 dias, poden-
do ser prorrogadas. Além 
disso, devido ao aumento 
dos casos gripais, pedi-
mos novamente paciência 
aos munícipes que buscam 
atendimentos nas unida-
des e também pedimos que 
procurem o hospital ape-

nas quando apresentarem 
sintomas gripais”, disse 
Tande Vieira.

Hospital 
Veterinário

A Prefeitura de Resende 

também decidiu suspender 
temporariamente a visita-
ção de animais internados 
no Hospital Municipal Ve-
terinário, a partir de hoje. 
As medidas devem durar 
pelo menos 15 dias, poden-

do ser prorrogadas.
Informações sobre os 

pacientes internados no 
Hospital Veterinário po-
dem ser obtidas, neste pe-
ríodo, pelo telefone: 3354-
3536, das 15h às 17h.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Resende suspende visitas a hospitais 
Prefeitura adotou a medida devido aos casos registrados de Ômicron

DIVULGAÇÃO

A suspensão das visitas é uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde do RJ

Quatis marca presença na Innovation Week 
Na última sexta-feira 

(14), o município de Qua-
tis participou do Innova-
tion Week, um evento de 
inovação e tecnologia com 
o objetivo de impulsionar 
negócios e gerar novas 
oportunidades, conectan-
do setores e investidores. 
O evento aconteceu entre 
os dias 14 e 16 de janeiro, 
no Jockey Club Brasilei-
ro, na Gávea, na capital 
do Rio, e contou com 500 

palestrantes, mais de mil 
startups e 190 exposito-
res. Na ocasião, o prefeito 
municipal, Aluísio d’Elias, 
acompanhado do vice-pre-
feito, Paulo Vitor da Silva 
(Vitinho); da secretária 
de sustentabilidade e am-
biente, Caroline Teixeira 
Lopes; do secretário de 
Cultura, Esporte e Turis-
mo, Leandro Sant Anna; e 
do presidente da Câmara 
de Vereadores de Quatis, 

Willian Carvalho, com-
pareceu representando o 
município na oportunidade 
que envolve os setores pú-
blico e privado do Brasil e 
do Rio de Janeiro a terem 
acesso às atualizações da 
inovação no mundo e im-
plementar os novos recur-
sos em suas respectivas 
áreas.

Novas tecnologias 
O prefeito Aluísio, já 

destaca a importância da 
participação da prefeitura 
no evento: “A participação 
da nossa gestão na Rio In-
novation Week foi muito 
interessante para conhe-
cimento e busca de novas 
tecnologias e para pensar 
em inovação para o servi-
ço público de Quatis. Essa 
vivência é importante para 
abrir os horizontes dos 
gestores de nossa Quatis”, 
comenta Aluísio

DIVULGAÇÃO/PMQ

Prefeito Aluísio d’Elias ao lado do vice, Paulo Vitor da Silva 
(Vitinho); de Caroline Teixeira Lopes, de 

Leandro Sant Anna; e de Willian Carvalho

Barra Mansa cancela carnaval 
A Prefeitura 

de Barra Mansa 
(RJ) anunciou 
o cancelamento 
do carnaval por 
conta do avan-
ço no número 
de casos de Co-
vid-19 registra-
dos no país nas 
últimas sema-
nas. Com isso, o 
tradicional des-
file de escolas 
de samba e de 
grupos como o 
Bloco do Boi, não será rea-
lizado este ano.

De acordo com a prefei-
tura, a vacinação na cidade 
está avançada, mas o mo-
mento é de isolamento para 

conter o avanço da doença.
“Nós vivemos o mo-

mento com a maior taxa 
de contágio no mundo por 
causa da variante Ômicron, 
quando existe também uma 
síndrome gripal que avan-

ça em números de casos no 
país. Com isso, decidimos 
que nosso município não 
irá realizar a festividade no 
fim do mês de fevereiro”, 
disse o prefeito, Rodrigo 
Drable.

Festa de São 
Sebastião

Na última se-
mana, o governo 
municipal já ha-
via confirmado o 
cancelamento da 
tradicional festa 
de São Sebas-
tião. Como em 
2021, o evento 
segue com adap-
tações.

A procissão 
será substituída 
por uma carrea-

ta com a imagem do santo 
padroeiro percorrendo a 
cidade neste domingo (23), 
partindo do distrito de An-
tônio Rocha, e as missas 
estão mantidas.

Prefeitura diz que momento é de isolamento para conter o avanço da doença

DIVULGAÇÃO/PMBM

Volta Redonda vacina crianças 
de 11 anos sem comorbidades 

A Prefeitura de Volta Re-
donda (RJ) começou ontem 
(20) a vacinar crianças de 
11 anos sem comorbidades 
contra a covid-19. As doses 
pediátricas são aplicadas, 
de 9h às 16h, nos colégios 
Delce Horta Delgado, no 
bairro Aterrado, e João 
XXIII, no Retiro.

Para receber a vacina, 
as crianças precisam estar 
acompanhadas dos pais ou 
responsáveis e devem apre-
sentar os seguintes docu-
mentos: caderneta de vaci-

nação, CPF ou cartão 
do SUS.

As crianças de 5 
a 11 anos, com co-
morbidades ou defi-
ciência permanente, 
continuarão sendo 
vacinadas. Além da 
caderneta de vacina-
ção, CPF ou cartão 
do SUS, também 
é necessário apre-
sentar um laudo ou 
receita médica que 
comprove a condi-
ção clínica. Crianças de 11 anos começam a ser vacinadas 

DIVULGAÇÃO/PMVR

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Di-
reitos Humanos alerta aos 
moradores cadastrados, que 
ainda não retiraram o car-
tão de ajuda emergencial 
do programa “Supera Rio”, 
que compareçam à Secre-
taria de Assistência Social. 
O morador deve procurar a 
sede da secretaria na Ave-
nida dos Expedicionários 
n°332, Centro, das 08h às 
12h e das 13h30 às 17h, 
de segunda à sexta-feira. O 
servidor Guilherme de Oli-
veira Gonçalves é o respon-
sável pela entrega.

Quem tem direito 
ao Supera Rio

- Responsáveis Fami-
liares inscritos no Cadas-
tro Único de Programas 
Sociais (CadÚnico), com 
renda familiar mensal per 
capita igual ou inferior a 
R$ 178,00; que não sejam 
beneficiados por nenhum 
outro programa de transfe-
rência de renda ou benefício 
social. O cadastro do res-
ponsável familiar deve ter 

sido atualizado nos últimos 
24 meses.

- Os trabalhadores que 
tenham perdido vínculo for-
mal de trabalho com salário 
mensal inferior ao valor de 
R$ 1.501,00 (um mil e qui-
nhentos e um reais), no pe-
ríodo da pandemia da CO-
VID-19, a contar de 13 de 
Março de 2020, e estejam 
sem qualquer outra fonte de 
renda;

- Os profissionais autô-
nomos, trabalhadores de 
economia popular solidária, 
agricultores familiares, mi-
croempreendedores indivi-
duais, agentes e produtores 
culturais, aos profissionais 
autônomos, inclusive os 
agentes e produtores cul-
turais, às costureiras, ca-
beleireiros, manicures, 
esteticistas, maquiadores, 
artistas plásticos, sapatei-
ros, cozinheiros, massagis-
tas, empreendedores sociais 
e os negócios de impacto 
social de que trata a Lei 
n° 8.571/2019, desde que 
cumpram um dos requisitos 
dos itens 1 ou 2.

Cartões do Supera Rio  
estão disponíveis para 

retirada no Centro
DIVULGAÇÃO/PMI

Chafariz passou por um restauro completo
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Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada em 
pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de catupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de cebola 
picada
3 colheres de sopa de queijo 
parmesão
1 colher de sopa de salsinha (a 
gosto)
1 gema para pincelar sobre a 
massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e esfre-
gue com as mãos até formar 
uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme rapi-
damente uma bola de mas-
sa (evite trabalhar a massa 
com as mãos por muito tem-
po)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm x 
13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a massa, 
cobrindo todos os lados com 
meio centímetro de espes-
sura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de cheiro-
-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de mo-
lho de véspera, troque a 
água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela com 
azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a cebola 
e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água ferven-
te e cozinhe em fogo baixo 
até o arroz ficar macio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

PORTARIA Nº 0645 DE 20 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, por falecimento, a servidora 
abaixo relacionada:

	 MARIA APARECIDA OLIVEIRA, matricula 
2333 a partir de17/01/2022, ocupante do cargo de 
Servente, do quadro permanente da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos , a vista do 
Processo nº 500/22.
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0646  DE 20 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO INCISO VII, DO 
ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

                                                                R E S O L V E:

Art. 1º -  NOMEAR, para exercer em caráter efetivo no 
quadro permanente de cargos da Prefeitura Municipal 
de Porto Real, YAN VINICIUS FREITAS BENTO, para 
ocupar o cargo de Docente IV - Artes, em virtude 
da aprovação e classificação no Concurso Público 
Municipal de Provas e de Títulos, Edital nº 001/2018, 
homologado mediante publicação em Diário Oficial de 
20 de março de 2019. 

Art – 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0647 DE 20 DE JANEIRO DE 2022

EMENTA: Nomear de membro suplente do Conselho 
Tutelar do Município de Porto Real para Assumir as 
funções de membro titular.

O Prefeito do Município de Porto Real, no uso das 
atribuições, legais e com fundamento na Lei orgânica 
do Município.

RESOLVE:

Art. 1o Fica nomeada para a função pública de 
Conselheira Tutelar do Município de Porto Real 
referente ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de 
maio de 2022 como membro titular a suplente Fabíola 
Silva Lima.

Art. 2o  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 01 de 
janeiro de 2022, revogada as disposições em contrario. 
                                                                                    

Porto Real, 20 de janeiro de 2022.

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito

 PORTARIA Nº 0648 DE 20 DE JANEIRO DE 2022.

EMENTA: Nomeia  os  membros do 
        Conselho   Municipal de  Habitação 

de Porto Real.

O Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas atri-
buições legais  e com  fundamento na Lei orgânica do 
Município.

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR, a partir desta data, as pessoas abai-
xo indicadas para constituírem o Conselho Municipal 
de Habitação criado pela Lei Municipal nº 309 de 03 de 
Dezembro de 2007, regulamentada através do Decreto 
1439 de 01 de Junho de 2011.

       CONSELHEIROS REPRESENTANTES GOVER-
NAMENTAIS

	 Secretaria  Municipal de Fazenda  Receita  
e  Planejamento
Titular: Nara Tress Copello - Mat.5423
Suplente: Ana Carolina Fraga Marassi- Mat.9776

	 Secretaria  Municipal de Obras e Serviços 
Públicos
Titular: Andrea Auad Moreira -Mat. 6860
Suplente: Patrícia Vieira de Oliveira Souza -Mat. 5190

	 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Tarbalho e Renda
Titular: Eduardo Augusto Mentizingen Linhares - 
Mat.9625
Suplente: Anesia de Fatima Biitner -Mt. 9611

	 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Titular: Simone Aparecida  Silva  Freitas Fortunato 
-Mat.9888

Suplente: Marcos Paulo da Silva - Mat.9718

	 Secretaria Municipal de Ordem Pública- 
SMOP
Titular: Andrèa Bento da Silva Oliveira- Mat. 2447
Suplente: Victor Soares Guimarães- Mat. 5791

	 Secretaria Municipal de Assistência Social 
Direitos Humanos e Habitação
Titular: Francine Pinheiro de Oliveira dos Santos- 
Mat.9641.
Suplente: Luenir Castelo Branco Rocha Soares 
-Mat.5389

 CONSELHEIROS REPRESENTANTES DE MOVI-
MENTOS POPULARES E AFINS

	 Associação de Moradores do Bairro Éttore
Titular: Tamara da Silva
Suplente: Vanusa da Silva Justino

	 Associação de Moradores do Bairro Jardim 
das Acácias 
Titular: Enilton Carlos Silva de Oliveira
Suplente: Maristela dos Santos Batista

	 Associação de Moradores do Bairro Freitas 
Soares
Titular: Renato Gargioli Malaspina
Suplente: Itamar Cristino

	 Associação de Moradores do Bairro Parque 
Mariana
Titular: Douglas Villain
Suplente: Andrea Dória Santos Corrêa

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DE ENTIDA-
DES CIVIS

	 Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia do Rio de Janeiro-CREA-RJ
 Titular: Márcia Pereira Mendonça Esposito-CREA 
202151092*
Suplente: Abidã Sarmento Gomes-CREA 2019105614*

	 Ordem dos Advogados do Brasil-18ª Sub-
seção - Resende- RJ
Titular: Edinilda Bayde Teixeira -OAB/RJ nº210.139*
Suplente: Vânia Xavier Pinto - OAB/RJ nº 91.949*

Art. 2º Esta Portaria  entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 01 de 
janeiro de 2022, revogada as disposições em contrario.

Porto Real, 20 de Janeiro de 2022
  

Alexandre Augustus Serfiotis
Prefeito  

ATOS OFICIAIS
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

PAELLA 
VEGETARIANA

1/3 xícara (chá) de azei-
te de oliva1 cebola pi-
cada2 dentes de alho 
picados2 talos de sal-
são (ou aipo) picados2 
cenoura cortadas em 
cubos1 abobrinha corta-
da em cubo1 pimentão 
vermelho sem semen-
tes picado1 xícara (chá) 
de arroz3 xícaras (chá) 
de caldo de legumes1 
colher (café) de aça-
frão-da-terra (ou cúrcu-
ma)1/2 xícara (chá) de 
vinho branco2 tomate 
sem pele e sem semen-
tes picados• ervas fres-
cas a gosto

Em uma frigideira gran-
de, aqueça o azeite.
Frite a cebola, o alho, 
junte o restante dos ve-
getais e misture.
Adicione o arroz, o caldo 
de legumes e o açafrão.
Quando começar a se-
car, adicione o vinho, o 
tomate e as ervas.
Cozinhe por mais dois 
minutos e sirva em se-
guida.

LEGUMES ASSADOS 
NO SAL GROSSO

• 400 gramas de espiga 
de milho• 400 gramas de 
batatas variadas (roxa, 
doce e yacon)• 400 gra-
mas de cenoura (laranja 
e roxa)• 400 gramas de 
abóbora• 400 gramas 
de cebola• Sal grosso• 
Tomates-cereja e alca-
chofras para decorar
 

Ingredientes

Modo de preparo

Corte as espigas de mi-
lho, as batatas, as ce-
nouras, a abóbora e as 
cebolas em quatro par-
tes.
Disponha-as em uma 
assadeira sobre uma 
camada de sal grosso.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C 
por uma hora.
Balance um a um para 
tirar o excesso de sal.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

20 DE JANEIRO DE 2022 PUBLICADO EM 
21/01/2022

DECRETO N° 5343, DE 20 DE JANEIRO DE 2022
“Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal 
por prazo determinado da Secretaria Municipal de 
Saúde.”

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por 
prazo determinado dos servidores com as matrículas 
abaixo relacionadas, oriundas dos Processos Seletivos 
Simplificados especificados abaixo, com fulcro nos inci-
sos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 
2017, publicada em 07 de abril de 2017.

PSS MATRÍCULA A CONTAR DE

Nº 001/2020 – SEMUS 25/079161 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/080474 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/080565 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/080572 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/081081 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/083287 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/083578 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/083582 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/083794 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/087651 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/088299 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/088306 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/088316 21/01/2022

Nº 006/2021 – SEMUS 25/090676 20/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/090863 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/090902 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/090918 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/092122 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/092535 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/093041 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/094543 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/094554 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/094705 21/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/094767 21/01/2022

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001/GP/2022 DE 20 DE JANEIRO DE 
2022.
O Exm°. Sr. Prefeito Municipal de Belford Roxo, Wagner 
dos Santos Carneiro, Prefeito em exercício, do Estado 
do Rio de Janeiro,  no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1° - Designar Wagner Luiz Rodrigues Turques, ocu-
pante do cargo de Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente, para ser repre-
sentante da Prefeitura junto ao Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, para praticar 
todos os atos necessários a efetivação e recebimento 
do conjunto de equipamentos destinados a equipagem 
e estruturação de Conselho Tutelar.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 3° - Ficam revogadas as demais disposições em 
contrário.

Município de Belford Roxo, 20 de Janeiro de 2022.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº: 0109/SEMAD/2022 DE 20 DE JANEI-
RO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na 
Secretaria Municipal de Educação.
ALEXIA DE SOUZA SANTIAGO
RAQUEL DESSENA

PORTARIA Nº: 0110/SEMAD/2022 DE 20 DE JANEI-
RO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, 
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, 

na Secretaria Municipal de Educação.
SHIRLEY GONÇALVES NUNES
IAGO DE SOUZA CORRÊA

PORTARIA Nº: 0111/SEMAD/2022 DE 20 DE JANEI-
RO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, JHONSON DOS SANTOS OLIVEIRA, do cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.

PORTARIA Nº: 0112/SEMAD/2022 DE 20 DE JANEI-
RO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
HUGO SILVA GONÇALVES, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo 
DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula 60/70971

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/221/2020
TERMO: 002
CONTRATO: 001/SEMC/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: ENGERIO CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA-ME.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO E READE-
QUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA, NO RAMO DE CONSTRU-
ÇÃO CIVIL, PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
DE ASFALTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO 
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 180 DIAS.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁ-
RIA: FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTA-
RIA, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS, NO 
IMPORTE R$ 1.670.265,29 (UM MILHÃO, SEISCEN-
TOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E 
CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COR-
RESPONDENTE EM TORNO DE 24,69%, JÁ COMPU-
TADO O BDI. A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TAMBÉM 
TRAZ O VALOR CORRESPONDENTE A REDUÇÃO 
DE ITENS NO IMPORTE DE R$ 133.712,83 (CENTO E 
OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS 
E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDEN-
TE EM TORNO DE 1,98%, JÁ COMPUTADO O BDI.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: EM VIRTUDE DOS 
ACRÉSCIMOS O VALOR TOTAL DO CONTRATO PAS-
SARÁ, A SER DE R$ 8.300.360,18 (OITO MILHÕES, 
TREZENTOS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS 
E DEZOITO CENTAVOS).
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.013.1.002
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2021.

PAULO SÉRGIO CORREA LUNA
Secretário Municipal de Conservação

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 15/11/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS 
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0071/2021
TERMO ADITIVO: 001
CONTRATO: 031/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: KAWA SERVIÇOS E EMPREENDI-
MENTOS LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SITUADA NA ESTRA-
DA DOS BOSQUES, S/N, BAIRRO SANTA TEREZA, 
NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 180 dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2022

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.086/2020
APOSTILAMENTO: 001/2022
CONTRATO: 003/SMO/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: HYDRA ENGENHARIA E SANEA-
MENTO LTDA.
DA FINALIDADE: O PRESENTE TERMO TEM POR 
FINALIDADE O REAJUSTE DO CONTRATO 003/
SMO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃODE 2° REALI-
NHAMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA.
DO OBJETO: Fica reajustado o valor do saldo do Con-
trato 003/SMO/2015, em R$ 3.425.382,55 (três milhões, 
quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e 
dois reais e cinquenta e cinco centavos).
DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/0157/2021
TERMO ADITIVO: 001
CONTRATO: 061/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AYLA EIRELI
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA OBRA 
DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSOS LOGRADOUROS 
NO BAIRRO VILA MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 90 dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2022

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução Nº 002 CMAS-BR/2022

“Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sin-
tético Anual da Execução Físico Financeiro do Go-
verno do Estado, exercício 2020 e dá outras provi-
dências;”

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e 
da Mulher de Belford Roxo - SEMASCM;

CONSIDERANDO a analise realizada pela Comissão 
de Garantia de Direitos Sociais e pela Comissão de Fis-
calização do Fundo Municipal de Assistência Social do 
CMAS-BR, em reunião realizada no dia 19 de janeiro de 
2022, que concluiu pelo parecer favorável;

 O Conselho Municipal de Assistência Social de Belford 
Roxo – CMAS- BR, órgão paritário, liberativo e fiscali-
zador das ações de assistência social, no uso das com-
petências e atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Municipal N° 1068, de 27 de outubro de 2005 e pelo 
Regimento Interno, em Reunião Extraordinária realiza-
da no dia 20 de janeiro de 2022. 

Resolver:

At.1º – Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da 
Execução Físico do Financeiro do Governo do Estado, 
exercido 2020, conforme apresentado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher 
de Belford Roxo;

Art.2º-  O referido Demonstrativo ficará arquivado na 
sede do CMAS para vistas dos Conselheiros e demais 
interessados;

Art.3º -  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Belford Roxo, 20 de janeiro de 2022.

ROSANGELA DA SILVA BARBOSA PEDRA
Presidente do CMAS BR
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Alejandro Domínguez será 
reeleito para terceiro mandato

Dirigente vai ser aclamado em eleição em abril, em evento a ser realizado no Catar
DIVULGAÇÃO

Presidente da Conmebol está no cargo desde 2016

ESPORTES

Alejandro Domín-
guez, presiden-
te da Conmebol 

desde 2016, será reeleito 
para um terceiro mandato 
à frente da entidade no dia 
1 de abril, em evento a ser 
realizado em Doha, no Ca-
tar. Não haverá outro can-
didato.

A decisão de recondu-
zir o dirigente paraguaio 
de 49 anos foi tomada na 
quarta-feira (19), duran-

te uma reunião presencial 
do Conselho da Conmebol 
em Luque, no Paraguai. A 
ideia foi aprovada pelos 10 
países que formam a Con-
mebol. Também na quarta, 
a entidade sul-americana 
recebeu a visita do presi-
dente da Uefa, Aleksander 
Ceferin.

O próximo congresso 
anual da Conmebol será 
organizado no Catar, no 
dia seguinte ao Congresso 
da Fifa – e no mesmo dia 
do sorteio dos grupos da 
Copa do Mundo. Por isso 

será no Catar, sede da pró-
xima Copa.

Antes de assumir a 
Conmebol, Dominguez foi 
presidente da Associação 
de Futebol do Paraguai e 
do Olímpia – clube do qual 
seu pai, Osvaldo, também 
foi dirigente.

Dominguez foi elei-
to pela primeira vez em 
2016, após o “Caso Fifa” 
dizimar a então cúpula da 
entidade. Os três presiden-
tes anteriores – Juan An-
gal Napout, Eugenio Fi-
gueredo e Niocolas Leoz 

– foram presos como con-
sequência da maior inves-
tigação contra corrupção 
no futebol mundial.

Sob a administração de 
Dominguez, a Conmebol 
passou a publicar balan-
ços financeiros (algo que 
nunca havia feito em 100 
anos de existência). O di-
rigente também aumentou 
a duração da Libertadores 
e da Sul-Americana, que 
passaram a ser disputadas 
por todo o ano e não mais 
concentradas em um se-
mestre.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com


