
QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2022HORA1

R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   

facebookjornalhorah

R$ 1

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS  NOVA IGUAÇU RJ  QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2022    ANO XXXII N º10.397

PÁG.7

PÁG.7

Mulher é capturada 
após tentar assassinar 
rival a facadas; ela foi 
achada na Zona Norte 

PÁG.4

André Ceciliano pode  
costurar chapa com  
César Maia visando  
a sucessão estadual 

PÁG. 3

PÁG.3

Duro golpe 
contra 
o crime 

PÁG.3

Polícia apreende 26 fuzis avaliados em R$ 1,8 
milhão, que estavam em poder de colecionador 
de armas que revendia armamento para trafican-
tes da maior facção do Rio. Na casa do homem 
conhecido como ‘Bala 40’, foram encontrados 
fuzis AR15 e 556, carabinas, pistolas, revólveres, 
espingarda calibre 12, rifle e um mosquetão, e 
muita munição. 

ARSENAL DE GUERRA

Governo revoga 
nomeação de 
filha de miliciano 

LIGADA AO CRIME

PÁG.7

JOSE SANCHEZ/AP

GANHOU LIKES
Influencer 
é presa 
por usar 
cartão 
clonado 

Do Tik Tok para a  
delegacia da Civil  

Polícia identifica envolvidos em gra-
vação de vídeo de um furto de celular 
em praia da Zona Sul do Rio. A gra-
vação foi publicada na plataforma Tik 
Tok e facilitou o trabalho dos agentes. 

PÁG.7

JOVEM SAI 
PARA COMPRAR 
ALFACE E SOME 
NA BAIXADA

Jeniffer, de 15 
anos, não foi mais 
vista. Mãe usou as 
redes sociais para 
fazer apelo por pis-
tas que levem ao pa-
redeiro da filha. 

PÁG.7

PÁG.3

Intervenção deixa  
parte da cidade de  
Belford Roxo sem  
água nesta quarta

PÁG.4

Chamado de Guru do  
bolsonarismo, Olavo  
de Carvalho morre  
aos 74 anos de covid

Lei Seca registrou altos 
índices de alcoolemia  
em Nova Iguaçu durante  
ação no fim de semana

PÁG.3

Ceperj encerra amanhã 
prazo de inscrições para  
residência no Hemorio

PÁG.3

Ingrid Caroline Borges Gonçalves, 
de 20 anos, foi solta e comemorou 
com tradicional “bom dia”, com di-
reito a dancinha sensual e milhares 
de seguidores a mais. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/REDES SOCIAIS 

DIVULGAÇÃO
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Grupo concretiza 
projeto Saideira 
amor 4 estações 

Tem político na Baixada manchando a imagem de quem busca um cargo eletivo para trabalhar por quem 
o escolheu como representante. Na pequena cidade da região, a chefia do Executivo virou decepção total. A 
população, coitada, que tanto confiou nas promessas e nos discursos de campanha, agora terá que engolir as 
falácias de quem só está de olho em se dar bem. 

Imagem manchada 

O SOMBRA ENVIE SUA 
DENÚNCIA OU ELOGIO!

horahmunicipios@gmail.com

Enquanto o governo está trabalhando em benefício 
próprio, como acusam ex-aliados, a população fica 
a ver navios, uma vez que nada do que foi prome-
tido está sendo cumprido. Enquanto isso, a miséria 
no município se acentua sem precedentes. Dizem que 
lá, a atua gestão nada está fazendo pelo crescimento 
da cidade e redução da pobreza. E quem confiou nas 
palavras ecoadas durante a campanha está amarga-
mente arrependido.

Miséria acentuada
A agente secreto que está de olho na movimen-

tação daquela turma que trabalha nas madrugadas 
nas operaçãoes de ‘gato de luz’ está temendo por 
sua integridade física. Ao Sombra, ela confidenciou 
que os larápios de energia elétrica já descobriram 
quem está registrando com fotos toda a ação. Por 
enquanto, eles não têm certeza, mas estão de olhos 
bem abertos, mas seguem executando a sujeirada. 
Alô polícia!

Agente secreto em perigo

DIVULGAÇÃO

A semente foi lan-
çada numa roda 
de samba entre 

amigos que se reuniam há 
anos. E deu fruto! Nem (@
nemstyllo); Sapatinho (@
EvertonSapatinho); Jackin 
(@jackison_stx); e Clei-
ton Rodrigues (@cleiton-
Rodrigues) conseguiram 

concretizar o Projeto Sai-
deira Amor - 4 Estações 
em maio de 2021. 

Os quatro músicos eram 
integrantes de bandas re-
nomadas da Baixada flu-
minense com experiência 
e passagens por grandes 
palcos e show pelo Rio de 
Janeiro. 

O segundo bloco do 
projeto, denominado Pri-
mavera, será gravado ao 
vivo no dia 4 fevereiro no 
Country Clube de Belford 
Roxo. O grupo prepara um 
repertório com a releitura 
de sambas e pagodes que 
foram sucesso na década 
de 90, além de uma mistu-

ra de samba com trap. 
Todo o conteúdo pode 

ser conferido no canal do 

grupo no YouTube (ht-
tps://youtube.com/chan-
nel/UCe-2pnJu8f-hiwp1g-

nWXSiQ.
Instagram: @Saidei-

raamor.

Integrantes são remanescentes 
de bandas renomadas 

da Baixada Fluminense 

Considerado um dos es-
paços artísticos mais icô-
nicos do Rio vai reabrir as 
portas após ficar dois anos 
fechado em função de um 
suposto risco de desaba-
mento alegado pela gestão 
do Prefeito Marcelo Cri-
vella. O perigo foi descar-
tado pelas autoridades e o 
local recomeça suas ativi-
dades. A ideia dos proprie-
tários do The Maze, é que 
a Casa seja uma espécie 
de Museu de Pablo Neru-
da, espaço batizado com o 
nome do poeta e dedicado 
às artes e cultura em geral, 
em Valparaíso, no Chile.

No fim do ano passado, a 
Justiça deu o aval para que 
o The Maze pudesse voltar 
a receber público. Na mes-
ma época, o atual prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, di-
vulgou em suas redes so-
ciais que o lugar poderia 
receber visitas guiadas, 
mas que ainda não poderia 
abrigar eventos.

Diante desse cenário, o 
The Maze se prepara para 
fazer as visitas guiadas. A 
previsão é de que isso ocor-
ra até a primeira semana de 

março, com o valor dos in-
gressos girando em torno 
de R$ 10,00 a R$ 15,00. O 
retorno do Centro Cultural 
ocorreu após uma parceria 
com a página “O Que Fazer 
No Rio”.

Patrimônio da cidade 
Famoso pelo visual es-

tonteante da Cidade Ma-
ravilhosa, pelos mosaicos 
coloridos que abrilhantam 
sua fachada, pela boa mú-
sica, sobretudo o Jazz e a 
gastronomia, o The Maze é 
a maior obra de arte a céu 
aberto do Rio de Janeiro, e 
um verdadeiro patrimônio 
da cidade que há 40 anos 
funciona como um polo de 
cultura e entretenimento.

A casa foi idealizada 
pelo empresário e artista 
plástico inglês Bob Na-
dkarni, em 1981, motivado 
pelo conceituado arquiteto 
carioca Sérgio Bernardes. 
Bob trabalhou em diversos 
filmes, mas foi em Odisseia 
no Espaço (1968), do reno-
mado diretor Stanley Ku-
brick, que ele ganhou pro-
jeção no cinema com suas 
obras cenográficas.

The Maze anuncia 
reabertura após 

dois anos fechado
REPRODUÇÃO 

Há mais de 40 anos, a casa promove arte e cultura no Rio 

Luta pelo direito ao aborto ganha 
destaque no festival de Sundance

Com o direito ao aborto 
sob ameaça nos Estados Uni-
dos, cineastas apresentam no 
Festival de Sundance três fil-
mes que destacam os riscos 
históricos que as mulheres 
enfrentam ao passarem por 
procedimentos ilegais. O 
evento, que exibe o melhor 
do cinema independente, vai 
até 30 de janeiro.

O documentário “The Ja-
nes” e o filme repleto de es-
trelas “Call Jane” retratam o 
coletivo de mesmo nome que 
nos anos 1960 ajudava mu-
lheres grávidas em Chicago a 
entrar em contato com médi-
cos que trabalhavam escon-

didos, enquanto o premiado 
drama “Happening” fala so-
bre uma jovem que arrisca 
tudo para abortar na França 

nessa mesma década.
O festival traz essas pro-

duções no aniversário de 49 
anos do caso Roe v. Wade, 

com o qual a Suprema Cor-
te estabeleceu jurisprudência 
para endossar o direito ao 
aborto nos Estados Unidos.

Esse direito constitucional 
está sob ataque, em um mo-
mento em que vários esta-
dos dominados pelo Partido 
Republicano aprovam leis 
que dificultam o acesso a um 
aborto para as mulheres.

Os defensores do direito 
ao aborto temem que a atu-
al configuração da Suprema 
Corte, que inclui três juízes 
conservadores indicados 
pelo ex-presidente republica-
no Donald Trump, restrinja 
ou até elimine esse direito.

Fachada do Egyptian Theatre, onde 
costuma acontecer as exibições 

ARTHUR MOLA/INVISION/AP
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CARGO DE CONFIANÇA NO ESTADO

REPRODUÇÃO

Governo revoga nomeação de
filha do ex-vereador Jerominho 

Hellen Patricia Gui-
nâncio Guimarães 
não ficou muito 

tempo no cargo. A nome-
ação foi revogada ontem 
(25) pelo governo do Rio 
de Janeiro. A informação 
foi publicada no Diário 
Oficial do estado. Ela é 
filha do ex-vereador Je-
rônimo Guimarães Filho, 
o Jerominho, condenado 
e preso por quase 11 anos 
acusado de chefiar a maior 
milícia da Zona Oeste da 
capital, a ‘Liga da Justiça’. 

Helen tinha sido no-
meada para um cargo de 
confiança na Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abaste-
cimento. Além de filha de 
Jerominho, ela é sobrinha 
do ex-deputado estadual 
Natalino Guimarães, que 
também tem envolvimento 
com a milícia.  A revoga-
ção da nomeação ocorreu 
depois que o jornalismo 
da TV Globo questionou 
o governo estadual sobre 
a escolha. A pasta não che-
gou a esclarecer de quem 
foi a indicação e qual o 
motivo da escolha.

Em nota, o órgão disse: 

“A Secretaria de Agricul-
tura informa que a nome-
ação de Helen Patrícia 
Guinâncio Guimarães será 
revogada. Vale ressaltar 
que como não foi realiza-
da a posse no cargo, Helen 
não consta na folha de pa-
gamento do Estado”.

Liga da Justiça
A organização crimino-

sa explorou venda de gás, 
gatonet e transporte alter-
nativo, além de montar um 
grupo de extermínio para 
quem não se rendesse. Lu-
ciano Guimarães, irmão de 
Helen, era um dos execu-
tores do grupo. Ele cumpre 

mais de 35 anos de pena 
por homicídio, extorsão e 
formação de quadrilha.

Hellen é ex-mulher de 
André Malvar, o braço 
operacional da quadrilha 
que também assassinava 
os inimigos, segundo os 
investigadores. No caso 
dele, as condenações po-
dem passar de 90 anos. 
Malvar é um dos 20 pre-
sos mais perigosos do Rio, 
considerado de altíssima 
periculosidade.

Em novembro de 2020, 
a Polícia Federal fez uma 
operação que teve a famí-
lia Jerominho como alvo. 
Os investigadores suspei-

tavam da tentativa da fa-
mília de retomar o poder 
com cargos no Executivo 
e no Legislativo. Helen foi 
uma das investigadas.

Helen é irmã da ex-ve-

readora Carminha Jeromi-
nho, que foi eleita em 2008 
e cassada por arrecadação 
ilegal de recursos -- deci-
são que acabou sendo re-
vertida quatro anos depois.

Pai de Hellen Patricia Guinâncio Guimarães é apontado como o criador da milícia “Liga da Justiça”

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Hellen Patricia, Jerominho e Carminha Jerominho

Intervenção em booster deixa 
parte de Belford Roxo sem água 
A distribuição de água em 

partes de Belford Roxo fi-
cará temporariamente com-
prometida hoje para a rea-
lização de uma importante 
intervenção na estação de 
bombeamento (Booster) de 
Duque de Caxias. A estação, 
localizada no Vale do Ipê, 
bombeia a água captada nas 
represas de Xerém e Man-
tiqueira, ligadas ao sistema 
Acari, e distribui para os 
bairros Lote XV, Vale do Ipê, 
Wona e Parque dos Ferreiras.  

A partir dos levantamentos 
realizados na infraestrutura 
de água existente nessa cida-
de na Baixada Fluminense, 
as equipes Operacional e de 
Eletromecânica detectaram 
a necessidade da reforma e 
melhoria do Booster Caxias, 
com a troca de toda parte 
elétrica e painéis de coman-
do e a substituição do motor 
da bomba, que apresenta 
desgaste.  As melhorias in-
cluem ainda a instalação de 
uma bomba reserva, o que 

vai permitir a realização das 
manutenções preventivas 
sem a interrupção da ope-
ração e, consequentemente, 
do fornecimento de água. O 
booster já está sendo moni-
torado 24h, em tempo real, 
pelo Centro de Operações 
Integradas da concessio-
nária.  Segundo o diretor 
executivo da Águas do 
Rio na Baixada, Marcello 
Dall’Ovo, a revitalização 
dessa unidade vai benefi-
ciar também moradores do 
município vizinho. “Essa 
intervenção vai beneficiar 
diretamente, em torno, de 
65 mil pessoas, incluindo 
o bairro Parque Fluminen-
se, em Caxias, melhorando 
a oferta de água tratada na 
região”, explica Marcello.  
A previsão é que a manuten-
ção seja executada das 8h às 
17h.  O fornecimento será 
retomado gradativamente, 
após a conclusão do serviço.

Melhorias no sistema de água em Belford 
Roxo vai beneficiar 65 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

No final de semana (de 
sexta a domingo - 21 a 23), a 
Operação Lei Seca realizou 
26 blitzes em várias regiões 
do estado. No total, 3.138 
motoristas foram abordados 
e destes 525 apresentaram 
sinais de embriaguez, o que 
representa 16,73% de casos 
de alcoolemia. O município 
de Nova Iguaçu, na Baixa-

da Fluminense, bateu o re-
corde de registros de alco-
olemia. Dos 134 motoristas 
abordados, 52 foram flagra-
dos dirigindo sob influência 
de álcool, registrando um 
percentual de 38,8%. A ci-
dade de Maricá também ba-
teu altos números, em uma 
ação realizada no domingo 
35,5% casos de alcoolemia 

foram registrados.
Já na Região dos Lagos 

foram realizadas ações de 
fiscalização nas cidades de 
Rio das Ostras e Saquare-
ma. Em Rio das Ostras, 72 
motoristas foram flagrados 
dirigindo embriagados, já 
em Saquarema 46 casos de 
alcoolemia foram registra-
dos.

Lei Seca registrou altos índices 
de alcoolemia no final de semana

Nas ações, mais de 500 motoristas foram
 flagrados dirigindo sob efeito de álcool

DIVULGAÇÃO 

Pai, irmão, tio e ex-marido de Helen Patricia foram condenados por envolvimento com a milícia

A nomeação de Helen 
foi publicada no mesmo 
dia em que o governo 
do estado anunciou um 
novo projeto de seguran-
ça pública, o Cidade In-
tegrada, pra retomar ter-
ritórios dominados pelo 
tráfico e pela milícia.

Uma das comunida-

des que devem receber 
o novo projeto é Rio das 
Pedras. Foi nessa favela 
em que o ex-marido da 
nova assistente do gover-
no assassinou o ex-inspe-
tor da Polícia Civil Félix 
Tostes, apontado como o 
responsável pela milícia 
da comunidade.

CIDADE INTEGRADA 

A Secretaria de Saúde 
de Belford Roxo realizou 
no início da semana o pro-
jeto Consultório de Rua em 
frente ao Centro Pop Paulo 
Roberto Bernardes, situado 
no Centro, para atender as 
pessoas em situação de rua. 
Além da testagem rápida 
para diagnóstico da covid-19 
e aferição de pressão arterial 
na hora, o projeto também 
teve pronto atendimento, 
marcação odontológica e 
acolhimento com classifica-
ção de risco. Foram testados 

25 usuários do equipamen-
to. Originalmente da Bahia, 
o usuário do Centro Pop, 
Roberto Carlos, 56 anos, 
diz gostar muito do local e 
dos profissionais que atuam 
no equipamento. “Já ganhei 
roupas de lá, sempre almo-
ço, faço a minha higiene e 
tomo banho. E essa ação é 
muito boa, pois disponibi-
liza esses serviços de saúde 
para a gente. Já me ajudou 
muito. Através do Centro 
Pop eu tomei minhas duas 
doses da vacina contra a co-

vid-19 na Policlínica  Neuza 
Brizola e agora estou aguar-
dando para receber a tercei-
ra”, disse. Enquanto passava 
próximo ao local, Marcelo 
Amaral, 58, viu a tenda da 
saúde e decidiu perguntar do 
que se tratava. “Aproveitei e 
fiz o teste rápido. Essa ação 
é muito boa, pois a procu-
ra por testes e vacina está 
maior. E ter essa voltada 
para as pessoas em situação 
de rua é fundamental, pois 
sabemos que tem gente cui-
dando deles” explicou.

Saúde de Belford Roxo faz atendimento
de usuários do Centro Pop em projeto

Os interessados em par-
ticipar do programa de 
Residência Multiprofis-
sional em Hematologia do 
Hemorio têm até amanhã 
(27) para fazer a inscrição. 
O processo seletivo é reali-
zado pela Fundação Ceperj 
e oferece 12 vagas para as 

áreas de biomedicina/biolo-
gia, enfermagem, odontolo-
gia e serviço social. O valor 
da bolsa-auxílio é de R$ 
4.106,09. A inscrição custa 
R$ 145 e deve ser feita por 
meio deste link a seguir: ht-
tps://ceperj.selecao.net.br/
informacoes/8/.

As provasserão aplica-
das no dia 13 de fevereiro, 
no período da manhã, e os 
aprovados darão início à re-
sidência no dia 7 de março. 
A Fundação Ceperj é vin-
culada à Secretaria de Esta-
do de Ciência, Tecnologia e 
Inovação.

Inscrições para residência no 
Hemorio terminam amanhã 



QUARTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2022HORA4

Governo regulamenta 
visto de nômades digitais 
O Conselho Nacio-

nal de Imigração, do 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, re-
gulamentou a concessão 
de visto temporário e 
autorização de residên-
cia a imigrante que, sem 
vínculo empregatício 
no país e fazendo uso 
de tecnologias da infor-
mação, possa a executar 
trabalhos para empresas 
estrangeiras. A medida 
que beneficia os chama-
dos “nômades digitais” 
no Brasil foi publica-
da no Diário Oficial da 
União e estabelece prazo 
inicial de um ano de re-
sidência, que poderá ser 
renovado por igual perí-
odo.

Para o secretário na-
cional de Justiça e pre-
sidente do colegiado, 
José Vicente Santini, a 
regulamentação aten-
de tendência mundial e 
contribui, inclusive, com 

o setor de turismo. “A 
remuneração dos nôma-
des digitais é de origem 
externa, e os recursos 
trazidos por esses imi-
grantes movimentam a 
economia nacional. Esse 
é um passo importante 
para que o Brasil promo-
va um dos modelos mais 
modernos de trabalho”, 
afirmou.

O visto temporário 
deverá ser requerido em 
qualquer repartição con-
sular brasileira no exte-
rior, com a apresentação 
dos documentos previs-
tos na resolução, como 
seguro saúde válido no 
território nacional e a 
comprovação de condi-
ção de nômade digital. 
O imigrante que se en-
contre em território na-
cional poderá apresentar 
pedido de autorização de 
residência ao Ministério 
da Justiça pelo Sistema 
MigranteWeb.

A recuperação da economia e os impostos sobre lucros e ren-
dimentos garantiram arrecadação recorde em 2021. Os números 
divulgados ontem pela Receita Federal mostram que o governo 

federal arrecadou R$ 1,879 trilhão em 2021. 

A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil subiu para 1,78 
esta semana, segundo o Imperial College de Londres. É a mais 
alta para o país desde, pelo menos, julho de 2020. Na última se-

mana, o índice havia ficado em 1,35.

A notícia sobre uma 
possível chapa formada 
pelo presidente da As-
sembleia Legislativa do 
Rio (Alerj), André Ce-
ciliano, e o ex-prefeito 
do Rio, vereador Cesar 
Maia, está movimentan-
do os bastidores políti-
cos da Baixada. 

Divulgada em primeira 
mão pela Tribuna da Im-
prensa online, a notícia 
está sendo bem digerida 
por lideranças políticas 
da região, principalmente 
por Ceciliano, que é da 
terrinha, estar encabeçan-
do uma disputa pelo go-
verno do RJ. 

SUCESSÃO ESTADUAL 

BEM DIGERIDA 

Reservado como 
sempre, o deputado 
André Ceciliano, não 
confirma os rumores da 
tal chapa que pode mu-
dar os planos de mui-
tos pré-candidatos. Ao 
ser questionado, Deixa 
tudo nas reticências de 
um “tudo pode aconte-
cer” . 

Os TRFs deverão cumprir seus calen-
dários de pagamento. RPV são dívidas 
que devem ser pagas pelo governo fede-
ral após o fim de processos judiciais. Nes-
ses casos, o cidadão processou o governo 
e ganhou a causa.

TOM RESERVADO

CUMPRIR CALENDÁRIOS

EDITORIAL

O Conselho da Justiça Federal liberou 
recursos para pagar Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs) para 95 mil proces-
sos de 114,3 mil beneficiários. Cerca R$ 
1,1 bilhão serão repassados aos tribunais 
regionais federais(TRFs).

LIBERAÇÃO DE RECURSOS

O Projeto de Lei 3422/21 
adia para 2062 a eventual 
revisão da Lei de Cotas. A 
norma define regras para 
ingresso de pretos, pardos, 
indígenas e pessoas com 
deficiência em instituições 
públicas de ensino superior 

e prevê atualmente que a 
revisão deverá ocorrer em 
2022, dez anos após a san-
ção. “À época da aprovação 
da lei, em 2012, não se tinha 
talvez ideia do quanto ela 
seria relevante. Nem que, 
passados dez anos, o prazo 

instituído para a revisão, 
ainda seria tão atual e ne-
cessária. Por isso, o projeto 
objetiva a ampliação daque-
le prazo para 50 anos, além 
da adoção medidas comple-
mentares”, dizem os autores 
da proposta.

PL adia revisão da Lei 
de Cotas para 2062

REPRODUÇÃO 

ESTADOS UNI-
DOS - O escritor e in-
fluenciador bolsonaris-
ta Olavo de Carvalho 
morreu aos 74 anos. A 
informação foi divul-
gada nas redes sociais 
do autor. De acordo 
com a nota divulgada 
pela família, o escritor 
faleceu na noite de 24 
de janeiro. A causa da 

morte não foi divulga-
da, mas o escritor havia 
sido diagnosticado com 
Covid-19 oito dias an-
tes, em 16 de janeiro. 
A morte aconteceu em 
um hospital na região 
de Richmond, nos Es-
tados Unidos.

Nascido em Campi-
nas, no interior de São 
Paulo, Olavo Luiz Pi-

mentel de Carvalho se 
intitulava professor de 
filosofia e ficou conhe-
cido por vídeos e livros 
que apoiam o conserva-
dorismo político e que 
recusam o discurso po-
liticamente correto.

Considerado um guru 
do bolsonarismo, Olavo 
de Carvalho foi elogia-
do pelo presidente Jair 

Bolsonaro (sem par-
tido) nas redes so-
ciais, mas criticado 
por militares que in-
tegram seu governo. 

O vice-presiden-
te Hamilton Mou-
rão disse, em 2019, que 
Olavo de Carvalho de-
veria se limitar à função 
de “astrólogo”.

O episódio ocorreu 

após o canal oficial do 
presidente Jair Bolso-
naro nas redes sociais 
postar um vídeo, pos-
teriormente apagado, 
no qual o escritor fazia 

críticas a militares, a in-
tegrantes do governo e a 
políticos que se aliaram 
ao presidente. Carvalho 
deixa a esposa, Roxane, 
oito filhos e 18 netos.

M
UN

DO

Guru do bolsonarismo, Olavo 
de Carvalho morre aos 74 anos 

REPRODUÇÃO 

O escritor foi diagnosticado com 
Covid no dia 16 de janeiro

FIM DA DOR DE CABEÇA

Duque de Caxias: Rio Roncador 
será canalizado pelo governo

O governador Cláudio 
Castro anunciou a 
canalização de um 

trecho de 2.500 metros do 
Rio Roncador, no bairro 
Nova Campinas, terceiro 
distrito de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. As 
obras serão executadas pela 
Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilida-
de e pelo Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea), e vão 
custar cerca de R$ 40 mi-
lhões.

O Rio Roncador costuma 
provocar alagamentos na 
região nos períodos de for-
tes chuvas e tem se tornado 

grande dor de cabeça para 
os moradores. Com a inter-
venção, a região também 
vai ganhar área de lazer e 
entretenimento, benefician-
do outros bairros como Bar-
ro Branco,Jardim Anhangá 
e Parque Paulista.

“Uma intervenção estru-
turante como essa devolve 
dignidade às pessoas e traz 
tranquilidade para que elas 
possam viver sem se preo-
cupar com as chuvas, além 
de ganharem espaço de la-
zer e convivência”, desta-
cou o governador Cláudio 
Castro.

Programa Limpa Rio
Para minimizar os impac-

tos das chuvas que costu-
mam afetar as regiões cor-

tadas pelos cursos d’água, 
a Prefeitura de Duque de 
Caxias já havia ganhado um 
aliado no ano passado. O 
Governo do RJ, por meio da 
Secretaria do Ambiente, le-
vou ao município o Progra-
ma Limpa Rio, que já atuou 
na limpeza e no desasso-
reamento de rios nos bair-
ros São Bento, Pilar, Vila 
do Sapê, Saracuruna, Vila 
Canaã, Gramacho, Nova 
Campina, Parque Paulista, 
Vila Maria Helena, Jardim 
Olimpo, Jardim Anhangá, 
Santa Lúcia e Parque Es-
trela. No primeiro mês de 
2022, o estado e a prefei-
tura trabalham na limpeza 
dos canais Vala Sete (Vila 
Maria Helena), Rio Negro 
(trecho de Imbariê), Farias 

(Saracuruna), Gaspar Ven-
tura (Pantanal) e Marilândia 
(Campos Elíseos).

“Essa é mais uma ação 
que vai garantir qualidade 

ambiental e segurança para 
a população. Já estávamos 
atuando em todo estado de 
forma preventiva por meio 
do Limpa Rio, e agora re-

forçamos esse trabalho com 
obras de recuperação am-
biental como essa”, disse 
o secretário de Estado do 
Ambiente e Sustentabilida-

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

DIVULGAÇÃO 

Afluente costuma provocar alagamentos na região nos períodos de fortes chuvas 

Com a intervenção, a região também vai ganhar área de lazer e entretenimento
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Meia-atacante foi quem mais esteve 
em campo nas últimas conquistas

Vitinho mira 
no tetra do 
Flamengo

IZABELLE RODRIGUES 

izabellejornalista@outlook.com

A partir de hoje (26), 
o Flamengo ini-
cia sua busca pelo 

inédito tetracampeonato 
carioca. Nas primeiras ro-

dadas ainda será um time 
alternativo, mas boa parte 
do elenco tem no currículo 
a conquista dos três títulos 
seguidos, e um dos perso-
nagens mais simbólicos é 
Vitinho.

O meia-atacante é quem 
mais atuou no Carioca des-

de 2019 (35 partidas) e foi 
o autor de dois gols de tí-
tulo, contra o Vasco, em 
2019, e contra o Fluminen-
se, em 2020.

“É uma grande oportuni-
dade. Representa muito, e 
em especial para mim, que 
participei das outras três 

conquistas, assim como 
outros companheiros. Feliz 
de ter jogado e contribuí-
do bastante. Espero fazer 
o melhor para alcançar-
mos essa marca histórica. 
Vamos trabalhar muito e 
levar muito a sério o Cario-

ca, como sempre fizemos”, 
disse Vitinho

Se o Flamengo alcançar 
o objetivo de conquistar o 
tetracampeonato, Vitinho 
tem a chance de adicionar 
ainda mais capítulos nesta 
sua história.

Na edição de 2021, o 
meia-atacante optou por 
antecipar as férias e entrou 
em campo no Carioca antes 
da maior parte do elenco 
principal e foi recompen-
sado com mais minutos em 
campo e com a taça.

DIVULGAÇÃO

Vitinho marcou os gols dos títulos de 2019 e 2020

DIVULGAÇÃO

Argentino, inicial do nome 
com a letra “C” e que veio do 
Vasco para o Fluminense. 
Haja coincidências entre as 
trajetórias de Conca e Cano 
no futebol brasileiro. Mas 
no que depender do reforço 
tricolor para 2022, as seme-
lhanças não vão parar por aí. 

Apresentado em entrevista 
coletiva por videoconferên-
cia, o centroavante revelou 
se inspirar na história de seu 
compatriota e falou em dei-
xar um “legado” no clube.

“Espero poder conseguir 
alguma coisa que ele conse-
guiu aqui no Flu. E espero 
que seja esta a oportunidade 
de poder conquistar nesses 
dois anos em que vou ficar 
aqui. Então espero conseguir 

algo importante como ele 
conseguiu e ficar por muito 
tempo. E também deixar um 
legado para os mais jovens”, 
afirmou.

Conca teve duas passa-
gens pelo Fluminense e virou 
ídolo logo na primeira vez, 
entre 2008 e 2011. Ele foi vi-
ce-campeão da Libertadores 
de 2008, participou da mila-
grosa arrancada para fugir do 
rebaixamento em 2009 e no 
ano seguinte foi o principal 
jogador do time na campa-
nha do título do Campeonato 
Brasileiro. Após ser vendi-
do para a China, voltou às 
Laranjeiras em 2014 e ficou 
mais um ano no clube, onde 
disputou ao todo 272 jogos 
com a camisa tricolor.

Cano se espelha em 
Conca no Fluminense

Jogador foi apresentado em entrevista coletiva

Vasco completa um ano sob gestão de 
Salgado com poucas promessas cumpridas
A gestão de Jorge Salga-

do completou um ano ontem 
(25) - a posse ocorreu em 22 
de janeiro, mas o Vasco con-
sidera a contagem a partir da 
rerratificação do presidente 
três dias depois, no dia 25. Os 
primeiros 12 meses do clube 
sob o comando de Salgado 
foram marcados por poucas 
promessas cumpridas e fra-
cassos no futebol.

Como a temporada 2020 
terminou em fevereiro de 
2021, o Vasco que caiu para 
a Série B já tinha Jorge Sal-
gado como presidente. O di-
rigente tomou posse no dia 

22 de janeiro, quando o Bra-
sileiro estava na rodada 32. 
No entanto, Salgado tomou 
decisões no departamento 
de futebol desde o fim de 
dezembro, em acordo com o 
então presidente Alexandre 
Campello, como as contra-
tações do técnico Vanderlei 
Luxemburgo e do diretor 
Alexandre Pássaro. Salgado 
e Campello, portanto, foram 
os presidentes do quarto re-
baixamento do clube.

Por sua vez, Salgado foi o 
responsável por reformular o 
departamento de futebol para 
2021 e montar o time na ten-

tativa de voltar para a Série 
A, o que acabou não aconte-
cendo.

No futebol, após prometer 
um time “forte e vencedor”, 
Salgado teve como principal 
intervenção a contratação 
de Alexandre Pássaro para 
o cargo de diretor executivo 
em 2021. Pássaro teve boa 
convivência e deixou o clu-
be no fim do ano elogiado 
por jogadores e funcionários, 
mas foi bastante criticado por 
algumas escolhas à frente da 
pasta, sobretudo na formação 
do elenco.

Além disso, Jorge Salgado 

prometeu em sua campanha 
reestruturar o endividamento 
do Vasco e colocar o Vasco 
entre as cinco maiores re-
ceitas do Brasil. De fato, de 
acordo com números divul-
gados pela própria gestão, 
houve redução na dívida e a 
diretoria conseguiu centra-
lizar a execução dos débitos 
trabalhistas nesse período. 
Também houve avanço nas 
discussões da SAF, conside-
rada pelo presidente a princi-
pal solução para erguer as re-
ceitas a curto prazo, embora 
o tema não tenha sido abor-
dado em sua campanha.

Recuperado da Covid-19, Marcos Felipe volta aos treinos
Após folga, o Fluminen-

se se reapresentou no CT 
Carlos Castilho com uma 
novidade: Marcos Felipe se 
recuperou da Covid-19 e se 
reapresentou após cumprir 
a quarentena.

O goleiro treinou em 
tempo integral, mas é dúvi-
da para o jogo contra o Ban-
gu na próxima quinta, às 
20h30 (de Brasília), no Lu-
so-Brasileiro, pela estreia 

no Campeonato Carioca.
Como perdeu uma se-

mana inteira da pré-tem-
porada, a tendência é que 
Marcos Felipe fique fora da 
lista de relacionados para a 
primeira partida de 2022. 
Recém-contratado, Fábio 
também não participou dos 
jogos-treino e é outro que 
não tem presença garantida. 
Se a ausência de ambos for 
confirmada, o Fluminense 

deve ir com Muriel para en-
frentar o Bangu.

Após Marcos Felipe, 
Samuel Xavier, Luiz Hen-
rique, Felipe Melo e Cano, 
não há mais nenhum caso 
de Covid-19 no Fluminense 
atualmente.

Os oito reforços contra-
tados pelo Fluminense para 
2022 foram regularizados 
na semana passada e pode-
rão fazer sua estreia já no 

primeiro jogo. São eles: o 
volante Felipe Melo e o ata-
cante Willian Bigode (ex-
-Palmeiras); o goleiro Fábio 
(ex-Cruzeiro); o centroa-
vante Germán Cano (ex-
-Vasco); o zagueiro David 
Duarte (ex-Goiás); o meia 
Nathan (ex-Atlético-MG); 
e os laterais-esquerdos Cris 
Silva (ex-Sheriff-MOL) e 
Pineida (ex-Barcelona de 
Guayaquil-EQU).

Botafogo negocia contratação de Óscar Romero
O Botafogo negocia a 

contratação do meia para-
guaio Óscar Romero, de 29 
anos. O jogador está livre 
no mercado desde que dei-
xou o San Lorenzo. Romero 
tem 55 partidas pela seleção 
paraguaia e se encaixa na 
busca do Alvinegro por re-
forços para o meio de cam-
po.

O nome do paraguaio 
também interessava ao 
Santos - o ex-zagueiro Edu 
Dracena, hoje dirigente, co-
mentou de sondagens feitas 
pelo Peixe recentemente -, 
mas a proposta do Alvine-
gro agradou mais ao joga-
dor paraguaio. Sem clube, 

ele - e o irmão Angel Ro-
mero - ficou fora da última 

convocação do novo treina-
dor da seleção paraguaia, o 

argentino Guillermo Barros 
Schelotto.

Óscar Romero deixou 
o San Lorenzo junto ao ir-
mão, ex-jogador de passa-
gem vitoriosa pelo Corin-
thians, depois que o clube 
argentino decidiu aliviar a 
folha salarial e cumprir o 
fair play financeiro imple-
mentado pela Liga Profis-
sional na Argentina.

Ele tem boas passagens 
pelo Cerro Porteño e Ra-
cing, da Argentina, e tam-
bém atuou no futebol chi-
nês. Na última temporada, 
marcou dois gols e deu três 
assistências em 24 jogos 
disputados. 

Atacante Angel e seu irmão, Óscar Romero

DIVULGAÇÃO

O Flamengo anunciou a 
renovação de contrato do 
meia Matheus França, de 
17 anos, até abril de 2027. 
O jogador é considera-
do a principal joia da base 
rubro-negra atualmente e 
estará no grupo que ini-
cia a disputa do Carioca. 

O vínculo de Matheus Fran-
ça ia até a metade de 2025, 
mas a diretoria do Flamen-
go se antecipou por causa 
do assédio de outros clubes. 
A multa para o exterior é de 
100 milhões de euros (atu-
almente cerca de R$ 616 
milhões).

Flamengo renova com Matheus 
França até abril de 2027

DIVULGAÇÃO

Matheus recebe abraço de Paulo Sousa
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Cidade Integrada vai remover 800 
famílias para obras no Jacarezinho
Cerca de 800 famílias 

que vivem às margens de 
rios no Jacarezinho, no Ja-
caré, na Zona Norte do Rio, 
devem ser removidas da 
comunidade no segundo 
semestre do ano para obras 
de saneamento. O investi-
mento previsto é de R$ 147 
milhões.

Técnicos do estado vão 
conversar com essas famí-
lias para entender a situa-

ção socioeconômica delas 
e verificar de que forma 
elas podem ser indenizadas. 
Segundo o governo, esse 
número de 800 famílias é 
uma estimativa porque não 
se sabe ao certo quantas 
pessoas vivem às margens 
desses rios. De acordo com 
o Instituto Estadual do Am-
biente (Inea), ações de sa-
neamento e revitalização na 
região e que fazem parte do 

programa Cidade Integrada 
começaram na segunda-fei-
ra (25). Após a dragagem 
dos rios, a região vai ganhar 
calçamento e pavimenta-
ção. Há também a intenção 
de se construir uma ciclovia 
e até uma área de lazer.

“É uma obra muito maior 
do que infraestrutura. As 
pessoas não podem abrir a 
janela, que entram vetores 
de doenças”, afirmou o go-
vernador Cláudio Castro.

Segundo Castro, as obras 
são necessárias para que fu-
turamente se construa um 
boulevard na comunidade.

No sábado (22), Castro 
detalhou o Cidade Integra-
da, anunciado como uma 
“retomada” de território em 
comunidades dominadas 
pelo tráfico e pela milícia. 
O investimento previsto é 
de R$ 500 milhões.

DIVULGAÇÃO

Secretaria Especial de Cidadania 
promove campanha de doação de sangue

Com o intuito de aju-
dar a reforçar o estoque de 
sangue da cidade do Rio, a 
Secretaria Especial de Ci-
dadania, em parceria com 
o Hemorio, promoverá em 
3 de fevereiro um dia de 
coleta de sangue no Cen-
tro Administrativo São Se-
bastião (Cass), localizado 
na  Rua Afonso Cavalcanti, 
455, Subsolo, Sala 2, na Ci-
dade Nova. Segundo o He-
morio, a pandemia afastou 
muitas pessoas da rotina de 
doações, provocando uma 
queda de 30% nos estoques 
de bolsas de sangue. Para 
atender à demanda dos pa-

cientes no estado do Rio, é 
necessário obter pelo me-
nos 300 bolsas de sangue 
por dia.

O ponto de coleta vai 

funcionar, no dia 3, de 10h 
às 15h, para atender a todos 
os doadores voluntários.

Em tempos de pandemia, 
em que muitas dúvidas sur-

gem a respeito da doação de 
sangue, é importante ressal-
tar que, para doar, é preciso 
ter tomado a dose da vacina 
contra a Covid-19 há, no 
mínimo, 7 dias. No caso da 
vacina da gripe (influenza), 
ter tomado a dose há, no 
mínimo, 2 dias. Caso tenha 
contraído Covid-19, pode 
doar sangue após 30 dias.

“É fundamental estarmos 
atentos às necessidades da 
população. E, mais ainda, 
em tempos de pandemia. 
Doar sangue também é um 
ato de cidadania”, afirmou 
o secretário de Cidadania, 
Renato Moura.

A Supervia promete 
reduzir os interva-
los entre os trens 

por conta de um novo pla-

nejamento para a operação 
das viagens oferecidas aos 
clientes. Segundo a con-
cessionária, o objetivo é 
reduzir o tempo de espe-
ra nas estações, evitando 
aglomerações. A previsão 
é que 42 viagens a mais 

sejam oferecidas nos dias 
úteis e mais de cem mil 
lugares sejam disponibi-
lizados aos passageiros a 
partir do dia 7 de março.

Nos fins de semana 
também devem ocorrer 
mudanças. Aos sábados, 

a partir de 12 de março, 
haverá redução nos inter-
valos dos ramais Japeri e 
Santa Cruz, com o aumen-
to de 36 viagens, totalizan-
do mais de 86 mil novos 
lugares.

Aos domingos e feria-

dos, as mudanças ocorre-
rão a partir do dia 13 de 
março no ramal Saracuru-
na, com a redução de dez 
minutos nos intervalos e 
acréscimo de oito viagens, 
ampliando a oferta em 
mais de 19 mil lugares, em 

comparação com o que é 
oferecido atualmente.

De acordo com a Su-
pervia, o planejamento 
foi elaborado com base no 
monitoramento diário das 
operações e sugestões de 
clientes.

TRANSPORTE PÚBLICO

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

Supervia anuncia 
redução de tempo 

no intervalo das  
viagens de trens
Mudança, a partir de março, será para reduzir aglomeração nas estações

DIVULGAÇÃO

Mudança acontece a partir de março

Investimento previsto é de R$ 500 milhões

Prefeitura abre concurso de vídeos de 
conscientização sobre saúde sexual

A Prefeitura do Rio está 
com inscrições abertas para 
um concurso de vídeos de 
conscientização sobre saúde 
sexual. A iniciativa selecio-
nará três materiais audio-
visuais de até 60 segundos 
que falem sobre prevenção 
a infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) para 
serem publicados nas redes 
sociais da Prefeitura. Com 
prêmios de até R$ 5 mil, a 
ação é parte da campanha 
de combate às ISTs, realiza-
da tradicionalmente durante 
o Carnaval.

O objetivo da iniciativa, 
realizada pelas secretarias 
municipais de Saúde e Go-
verno e Integridade Pública, 
por meio da Coordenadoria 
Executiva de Diversidade 
Sexual, é levar informação 
sobre saúde sexual ao públi-
co jovem. De acordo com o 

Ministério da Saúde, a faixa 
etária de 15 a 24 anos foi a 
que registrou maior aumen-
to no índice de infecções 
entre 2009 e 2019. O cres-
cimento foi de 64,9% entre 
pessoas de 15 a 19 anos e de 
74,8% entre as  de  20  a  24  
anos.

As inscrições vão até a 
meia-noite do dia 20 de fe-
vereiro de 2022 e podem ser 
feitas neste site. A avaliação 

dos materiais enviados será 
feita por uma comissão téc-
nica, que escolherá os três 
melhores vídeos com base 
na criatividade, efetividade 
da comunicação, linguagem 
utilizada e qualidade técni-
ca do material. O primeiro 
colocado será premiado 
com R$ 5 mil; o segundo, 
com R$ 3  mil;  e o terceiro, 
com R$ 1 mil.

DIVULGAÇÃO

Ação tem prêmios de até R$ 5 mil

DIVULGAÇÃO

Ponto de coleta vai funcionar no dia 3

O município do Rio de 
Janeiro recebeu na segun-
da-feira (24) 100 mil doses 
da vacina CoronaVac con-
tra a Covid-19. Com isso, o 
calendário de vacinação das 
crianças poderá ser retoma-
do a partir desta quarta-feira 
(26). A CoronaVac, fabrica-
da no Brasil pelo Instituto 
Butantan, em parceria com 
o laboratório chinês Sino-
vac, foi aprovada na semana 
passada pela Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária) para a aplicação 
em crianças a partir dos seis 
anos de idade. A fórmula e a 
dosagem pediátricas são as 
mesmas utilizadas nos adul-

tos. Na quinta-feira (27), 
será a vez das crianças de 
nove anos e na sexta-feira 
(28) e no sábado (29) podem 
ser levadas aos postos as de 
oito anos. A partir da próxi-
ma semana, volta o esquema 
de um dia para meninas, ou-
tro para meninos e o terceiro 
para a repescagem, em idade 
decrescente, terminando o 
cronograma no dia 9 de feve-
reiro com a repescagem para 
crianças a partir dos cinco 
anos de idade. Crianças de 
5 a 11 anos com deficiência 
ou comorbidades podem ser 
levadas aos postos em qual-
quer dia, independente do 
calendário por idade.

Rio retoma calendário de 
vacinação infantil hoje

Saúde do Rio recomenda proibição de eventos com aglomeração
A secretaria estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro 
recomendou a proibição 
da realização de eventos 
com aglomeração. A re-
comendação foi feita pela 
pasta após várias regiões 
do estado voltarem a ter 

risco de nível moderado 
para a covid-19. Segun-
do a secretaria, as regiões 
Metropolitana I, que inclui 
a capital, Metropolitana II, 
Baixada Litorânea e Baía 
de Ilha Grande registraram 
aumento nos indicadores da 

pandemia. Elas que vinham 
sendo classificadas com ris-
co baixo ou muito baixo nas 
últimas semanas. De acordo 
com nota técnica da pasta, 
houve aumento de 172% no 
número de óbitos no estado 
entre as semanas epidemio-

lógicas de 26 de dezembro 
a 1° de janeiro e 9 a 15 de 
janeiro. Na comparação 
entre os dois períodos, as 
mortes subiram de 18 para 
48 óbitos. As internações 
também tiveram alta, indo 
de 89 para 368, um aumen-

to de 313%. Além da reco-
mendação de proibição de 
eventos com aglomeração, 
a pasta estadual também 
recomenda medidas como 
adoção de distanciamento 
social no ambiente de traba-
lho, avaliação de suspensão 

de atividades econômicas 
não essenciais com limite 
de acesso e tempo de uso 
dos clientes e adequação 
de horários diferenciados 
para reduzir aglomeração 
nos sistemas de transporte 
público.
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Arsenal é apreendido no Rio 
DURO GOLPE CONTRA O CRIME 

Uma operação con-
junta da Polícia 
Civil e do Minis-

tério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ) apreendeu 
26 fuzis em uma casa no 
Grajaú, na Zona Norte do 
Rio, na tarde de ontem. O 
imóvel pertence a Vitor 
Furtado Rebollal Lopes, 
conhecido como Bala 40. 
No local os agentes en-
contraram fuzis AR15 e 
556, três carabinas, 21 
pistolas, dois revólveres, 
uma espingarda calibre 12, 
um rifle e um mosquetão, 
fora caixas de munições 
para fuzil. Todo o material 
é avaliado em R$ 1,8 mi-
lhão.

De acordo com os in-
vestigadores, Vitor fazia 

uso do certificado de co-
lecionador de armas para 
comprar o material em lo-
jas legalizadas e, depois, 
revender para bandidos, 
principalmente traficantes 
da facção criminosa Co-
mando Vermelho.

A ação de ontem tinha 
como objetivo cumprir 20 
mandados de prisão e de 
busca e apreensão contra 
um grupo criminoso de-
nunciado por associação 
para o tráfico de drogas. 
Participaram da operação 
a Delegacia de Repressão 
a Entorpecente (DRE) e o 
Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) do 
MP, que também conta-
ram com o apoio da De-
legacia Especializada em 
Armas e Munições (De-
sarme).

Os passos da 
investigação

A casa de ‘Bala 40’ fica 
ao lado de uma creche no 
Grajaú. Segundo as inves-
tigações, os fuzis apreen-
didos seriam entregues 
ao Comando Vermelho. 
“Essa ação é fruto de um 
trabalho de investigação 
em conjunto com o Gaeco, 
desde 2018. Desde então, 
algumas prisões já foram 
feitas. A operação de hoje 
é um grande golpe na fac-
ção Comando Vermelho. 
Os responsáveis por todo 
esse armamento já foram 
presos”, explicou em co-
letiva o delegado e diretor 
do Departamento Geral de 
Polícia Especializada, Fe-
lipe Curi.

Bala 40 preso em Goiás
Segundo o MP, Vitor 

Furtado foi preso na últi-
ma segunda-feira (24) em 
Goiás. Com ele, os inves-
tigadores dizem ter apre-
endido dentro de um utili-
tário outro arsenal: 10 mil 
munições de calibre 5,56 e 
1 mil munições de calibre 
.308, todas para fuzis e ca-
rabinas.

“Chamou atenção o fato 
de que o Vitor se utili-
za da possibilidade que 
a legislação faculta, de 
que colecionadores de ar-

mas possam comprar uma 
quantidade muito grande 
de armamentos para, com 
o auxílio da sua compa-
nheira e de outros elemen-
tos, traficar armas para o 
tráfico de drogas em co-
munidades do Estado [do 
Rio]”, afirmou promotor 
de Justiça Romulo Santos, 
do Gaeco. Na denúncia do 
MP que deu início a opera-
ção, os promotores do Ga-
eco relatam que os crimi-
nosos se associaram para 

vender drogas em três pon-
tos principais da Região 
Metropolitana do Rio: Em 
São Gonçalo: Complexo 
do Salgueiro, complexo da 
Almerinda e Morro da Vi-
úva e no bairro Jardim Ca-
tarina; Em Niterói: Morro 
do Preventório;

E no Rio de Janeiro: Ja-
carezinho, Rato Molhado, 
Morro do Engenho, Man-
guinhos, Complexo do 
Lins, Parque União e Fal-
let-Fogueteiro.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

REPRODUÇÃO/TV 

Avaliados em R$ 1,8 milhão, fuzis estavam em poder de homem que revendia armamento para traficantes

Mulher é presa após tentar 
matar mulher a facadas

Policiais Militares da 
Superintendência de Inte-
ligência e Análise (SIA) 
da Coordenadoria de Po-
lícia Pacificadora –(CPP) 
de Manguinhos e do Gru-
pamento de Intervenções 
Táticas (GIT) através de 
Dados de Inteligência, e 
ajuda do WhatsApp do 
Disque Denúncia, pren-
deram ontem, uma fora-
gida da Justiça acusada 
de uma tentativa de homi-
cídio ocorrida em 2020, 
em Bonsucesso, na Zona 
Norte do Rio.  Manuelle 
de Oliveira Silva, a Manu, 
de 27 anos, tentou aplicou 
diversos golpes de faca 
contra uma mulher duran-
te uma briga. 

A criminosa estava sen-
do monitorada pela SIA/
CPP há cerca de um mês 
e em operação integrada 
com o GIT, foi localizada 
dormindo em sua residên-
cia, na Rua Leopoldo Bu-
lhões, em Benfica, Zona 
Norte do Rio, e não ofere-
ceu resistência à prisão. 

Contra ela foi cumprido 
um mandado de prisão pelo 
crime de homicídio qua-
lificado. A ocorrência foi 
conduzida a 21ª DP (Bon-
sucesso) onde foi tomada 
todas as medidas cabíveis 
e cumprido o mandado de 
prisão. A detenta foi enca-
minhada para uma unida-
de prisional, onde ficará à 
disposição da Justiça.

Polícia Civil apreende envolvidos em 
gravação de vídeo de furto de celular 

Agentes da Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente identificaram 
os quatro envolvidos na 
gravação de um vídeo para 
a plataforma Tiok Tok e um 
furto de celular em praia da 
Zona Sul do Rio. Vicson 
Ribeiro Paulo (19 anos) e 
os adolescentes J.X.Z (17 
anos), V.G.D.N (15 anos) e 
M.L.C.M (14 anos) foram 
levados para a especializa-
da. 

A ação, coordenada pelo 
delegado titular André Lei-

ras, teve como resultado a 
apreensão do telefone celu-
lar utilizado para gravação 

do vídeo, onde consta no 
aparelho diversas tentati-
vas de gravação do mesmo 

vídeo, restando comprova-
do ser uma simulação para 
publicação em rede social, 
mais especificamente na 
plataforma “Tik Tok”.

Os agentes iniciaram as 
diligências minutos após a 
ampla divulgação em redes 
sociais de vídeo narrando o 
furto de telefone celular na 
Praia de Copacabana no úl-
timo domingo (23). Todos 
os envolvidos responderão 
pela prática de incitação ao 
crime, delito previsto no ar-
tigo 286 do Código Penal.

REPRODUÇÃO 

Os quatro jovens envolvidos na gravação do vídeo 

Presa com cartão clonado, influencer 
digital aumenta número de seguidores
A estudante de direito 

e influeciadora digital que 
foi presa no Rio na última 
segunda-feira (24) ao tentar 
usar um cartão clonado, vol-
tou às redes sociais ontem, 
com uma dancinha. Sem 
se deixar afetar pelo episó-
dio, Ingrid Caroline Borges 
Gonçalves, de 20 anos, fez 
o seu tradicional “bom dia”, 
com direito a dancinha sen-
sual para saudar os seguido-
res. Ela também saltou de 
188 mil seguidores para 189 
mil desde o episódio.

A jovem foi presa em fla-
grante por policiais da 14ª 
DP (Leblon), acusada de 

tentativa de estelionato. Ela 
tentou fazer uma reserva em 
um apartamento de tempo-
rada na Avenida General 
San Martin, no Leblon, na 
Zona Sul do Rio. Foi deti-
da, mas pagou fiança e foi 
solta para responder em li-
berdade.

Em suas redes sociais, 
Ingrid posta fotos de looks, 
roupas e imagens de via-
gens que costuma fazer. A 
Influencer também se exi-
be em festas que costuma 
ir.Em seu perfil, ela se des-
creve como “figura pública” 
e afirma: “Bem-vindo seja 
aquele que veio por bem”.

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Ingrid costumava fazer cliques 
com poses sensuais para as redes 

Delegado Felipe Curi (centro) explicando início da investigação Os 26 fuzis, além de outras armas, foram apresentados pela polícia

Em suas redes sociais, 
o governador do Rio, 
Cláudio Castro (PL), co-
memorou a apreensão. 
“Acabo de receber um 
telefonema do secretário 

Allan Turnowski infor-
mando que a Polícia Ci-
vil encontrou um arsenal 
com 27 fuzis dentro de 
uma casa no Grajaú. Pa-
rabéns Polícia Civil por 

impedir que essas armas 
de guerra chegassem às 
mãos de criminosos. In-
vestigação, inteligência 
e ação!”, escreveu Cas-
tro.

CASTRO COMEMOROU APREENSÃO

Adolescente desaparecida 
A adolescente Je-

niffer, de 15 anos, de-
sapareceu na Baixada 
Fluminense. Desespe-
rara, a mãe, Jaqueline, 
gravou um vídeo onde 
faz um apelo por in-
formações que levem 
ao paradeiro da filha, 
que saiu para fazer uma 
compra e não foi mais 
vista. Quem souber do 
seu paradeiro pode en-
trar em contato com 
os números (21) 9972-
9764 (Neném) e (21) 
98290-0370 (Vanessa). 
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O Ministério da Saú-
de publicou portaria 
diminuindo de 15 

para 10 dias o prazo de afas-
tamento dos trabalhadores 
com casos confirmados do 
novo coronavírus, suspeitos 
ou que tiveram contato com 
casos suspeitos.

O texto, assinado em 
conjunto com o Ministério 
do Trabalho e Previdência, 
diz ainda que o período de 
afastamento pode ser redu-
zido para sete dias, caso o 
funcionário apresente resul-
tado negativo em teste por 
método molecular (RT-PCR 
ou RT-LAMP) ou teste de 
antígeno a partir do quinto 
dia após o contato.

A redução para sete dias 
também vale para os casos 

suspeitos, desde que o traba-
lhador esteja sem apresentar 
febre há 24 horas, sem to-
mar remédios anti térmico e 
com a melhora dos sintomas 
respiratórios.

As novas regras alteram 
uma portaria de junho de 
2020, que trouxe regras para 

a adoção prioritária do regi-
me de teletrabalho, entre 
outros pontos. O documento 
atual diz que, na ocorrência 
de casos suspeitos ou con-
firmados da covid-19, o em-
pregador pode adotar, a seu 
critério, o teletrabalho com 
uma das medidas para evitar 

aglomerações.
No caso dos trabalhado-

res com 60 anos ou mais ou 
que apresentem condições 
clínicas de risco para de-
senvolvimento de compli-
cações da covid-19, o texto 
diz que eles devem receber 
atenção especial e também 

coloca a adoção do trabalho 
remoto como uma medi-
da alternativa para evitar a 
contaminação, a critério do 
empregador. Antes, a indi-
cação do governo era de que 
o trabalho remoto deveria 
ser priorizado.

Pela portaria, as empresas 
devem prestar informações 
sobre formas de prevenção 
da doença, como o distan-
ciamento social, e reforçar a 
necessidade de procedimen-
tos de higienização correta 
e frequente das mãos com 
utilização de água e sabone-
te ou, caso não seja possível 
a lavagem das mãos, com 
sanitizante adequado como 
álcool a 70%.

As empresas também 
devem disponibilizar recur-
sos para a higienização das 
mãos próximos aos locais 
de trabalho, incluindo água, 
sabonete líquido, toalha de 

papel descartável e lixeira, 
cuja abertura não deman-
de contato manual, ou sa-
nitizante adequado para as 
mãos, como álcool a 70%.

O texto diz que as empre-
sas devem adotar medidas 
para evitar aglomerações 
nos ambientes de trabalho, 
como a manutenção da dis-
tância mínima de um metro 
entre os trabalhadores e en-
tre os trabalhadores e o pú-
blico e o uso de máscara.

A portaria determina ain-
da que as empresas devem 
manter registro atualizado 
à disposição dos órgãos de 
fiscalização das medidas to-
madas para a adequação dos 
ambientes de trabalho para 
a prevenção da covid-19 e 
também dos casos suspei-
tos; casos confirmados; tra-
balhadores que tiveram con-
tato com casos confirmados 
no ambiente de trabalho.

TRABALHO E PREVIDÊNCIA

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

Covid-19: portaria altera regras 
para afastamento do trabalho

Texto foi assinado em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência
DIVULGAÇÃO

Teletrabalho poderá ser adotado

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) informou 
que a coleta de dados do 
Censo vai começar no 
dia 1º de agosto deste 
ano.

Segundo o IBGE, a 
data originalmente pre-
vista era o dia 1º de ju-
nho, mas teve que ser al-
terada em razão da troca 
da banca que realizará o 
concurso para contratar 
os profissionais do Cen-
so. O IBGE confirmou 
o início da coleta de da-
dos um dia após a san-
ção do Orçamento da 
União para 2022, com 
previsão de mais de R$ 
2 bilhões para o Censo.

O Censo deveria ter 
sido realizado em 2020, 
respeitando o intervalo 
de 10 em 10 anos entre 
uma edição e a seguin-
te. Mas foi adiado por 
causa da pandemia de 
Covid.

“Com o orçamento 
do Censo Demográfico 
2022 aprovado e san-
cionado na íntegra em 

R$ 2.292.957.087,00, 
o IBGE informa que a 
coleta da pesquisa terá 
início no dia 1º de agos-
to. Antes prevista para 
1º de junho, a data da 
coleta precisou ser ajus-
tada em decorrência da 
troca, em novembro de 
2021, da banca respon-
sável pela organização 
do Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) para 
contratação de 183.021 
recenseadores e 23.870 
agentes censitários”, 
disse o IBGE.

O Censo coleta dados 
da população e permite 
traçar um retrato abran-
gente do país. Além da 
contagem populacional, 
a pesquisa traz dados 
sobre condições de vida, 
emprego, renda, acesso 
a saneamento, saúde e 
escolaridade, entre ou-
tros. Essas informações 
são essenciais para o de-
senvolvimento e imple-
mentação de políticas 
públicas e para a reali-
zação de investimentos 
públicos e privados.

Censo começa em 1º 
de agosto, diz IBGE

Avanço da Ômicron leva Uerj a manter 
atividades presenciais suspensas

A Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (Uerj) 
vai manter suspensas as 
atividades presenciais não 
essenciais até o dia 15 de 
fevereiro próximo. A me-
dida foi tomada com base 
em nota técnica da Pró-
-Reitoria de Saúde e con-
sidera o aumento de casos 
da variante Ômicron do 
coronavírus no município 
do Rio.

Segundo o reitor Ricar-
do Lodi, o objetivo é pro-
teger a comunidade acadê-
mica. “Ao longo das duas 
primeiras semanas do mês 

de fevereiro, vamos acom-
panhar o quadro e verificar 
se é possível o retorno pre-
sencial, ao fim desse prazo. 
Do contrário, faremos uma 
nova suspensão”, manifes-
tou Lodi, lembrando a res-
ponsabilidade “com a vida 
daqueles que trabalham e 
estudam na Uerj”, afirmou.

As aulas começam no 
dia 2 de fevereiro, pela via 
remota, como já ocorreu 
no ano passado. “Tão logo 
haja possibilidade, volta-
remos às atividades pre-
senciais, que é o anseio de 
toda a comunidade acadê-

mica. Mas queremos fazer 
com segurança”, afirmou.

O calendário acadêmi-
co aprovado deverá ser 
desenvolvido de forma re-
mota enquanto perdurar a 

suspensão das atividades 
presenciais, com exceção 
apenas para as disciplinas 
oferecidas pelas unidades 
acadêmicas do Centro Bio-
médico.

Universidade inicia aulas em fevereiro

DIVULGAÇÃO

INSS começa a pagar reajuste a aposentados e 
pensionistas de benefícios atualizados por lei
O Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) co-
meçou a pagar na terça-fei-
ra (25) os benefícios com 
reajustes para aposentados 
e pensionistas. O calendá-
rio será seguido de acordo 
com o número do benefício 
do segurado.

Para aqueles que rece-

bem um salário mínimo, 
os depósitos referentes a 
janeiro serão feitos entre 
os dias 25 de janeiro e 7 de 
fevereiro. Segurados com 
renda mensal acima do piso 
nacional terão seus paga-
mentos creditados a partir 
de 1 de fevereiro.

Atualmente, são mais 

de 36 milhões de pessoas 
com direitos a benefícios 
do INSS no país. Os apo-
sentados e pensionistas que 
recebem benefícios acima 
do salário mínimo terão re-
ajuste de 10,16% na remu-
neração - o teto dos benefí-
cios do INSS passa de R$ 
6.433,57 a R$ 7.087,22.

Já para quem ganha o 
benefício no valor do salá-
rio mínimo, o piso nacional 
passou para R$ 1.212 desde 
1º de janeiro. Por lei, apo-
sentadorias, auxílio-doen-
ça, auxílio-reclusão e pen-
são por morte pagas pelo 
INSS não podem ser infe-
riores a 1 salário mínimo.

Ministério da Educação promove até sexta-feira semana pedagógica online
O Ministério da Educa-

ção (MEC) promove até 
sexta-feira (28), a Sema-
na Pedagógica 2022, com 
uma série de atividades 
transmitidas ao vivo pelo 
canal da pasta no YouTu-
be, das 15h às 18h. O ob-
jetivo é informar as redes 
de ensino e escolas públi-
cas sobre ações e iniciati-
vas disponibilizadas pelo 

MEC durante o ano para 
enfrentamento dos impac-
tos da pandemia, amplia-
ção da oferta e elevação da 
qualidade da educação.

Com atividades que in-
cluem desde a educação 
infantil à educação de jo-
vens e adultos (EJA), a 
programação é inteiramen-
te direcionada a secretá-
rios municipais, diretores 

de escolas, professores, 
supervisores e equipes pe-
dagógicas.

Nesta segunda-feira, 
estão sendo abordados te-
mas de interesse da gestão 
e equipes pedagógicas, 
como planos subnacionais, 
diagnóstico do Programa 
Dinheiro Direto na Escola 
e ações agregadas a este 
projeto, além de estraté-

gias de recuperação da 
aprendizagem e de busca 
ativa.

Hoje (26), serão apre-
sentadas ações e iniciati-
vas direcionadas a profis-
sionais do ensino médio. 
Na quinta-feira (27), esta-
rão em pauta ações para o 
ensino fundamental e, na 
sexta (28), assuntos liga-
dos à educação infantil.

DIVULGAÇÃO

Iniciativa divulga ações para enfrentar pandemia
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IDEIAS CRIATIVAS 

As inscrições para 
a 20ª edição do 
Talentos da Publi-

cidade já estão abertas. A 
iniciativa da TV Rio Sul 

vai premiar os destaques na 
área da publicidade na re-
gião. O intuito é promover 
uma interação com o mer-
cado na região, destacar as 
ideias mais criativas e abrir 
espaço para que estudantes 
mostrem suas qualidades.

Para participar, as agên-

cias de propaganda deverão 
cadastrar comerciais veicu-
lados na TV Rio Sul de 1° 
de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021. São três 
categorias: Mercado, Cam-
panha e Institucional.

Já os estudantes, regu-
larmente matriculados no 

curso de Publicidade e Pro-
paganda de universidades 
e também de instituições 
de ensino com qualificação 
profissional, em uma das 

24 cidades da cobertura da 
TV Rio Sul, precisam criar 
uma campanha de vídeo 
abordando o tema “Diver-
sidade e Inclusão no Âmbi-

to Corporativo”. As inscri-
ções são gratuitas e devem 
ser feitas neste link(https://
negociostvriosul.com.br/
talentos#inscricao) .  

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

TV Rio Sul vai premiar talentos da 
publicidade e destacar criatividade

Agências de propaganda e estudantes têm, 
respectivamente, até a meia-noite dos dias 27 
de janeiro e 3 de fevereiro para se inscreverem 

TV RIO SUL 

As inscrições para 20ª edição do Talentos da Publicidade já estão abertas

Projeto Sine Itinerante 
chega a mais uma cidade 

Seis bairros de Resende 
(RJ) receberão o projeto 
Sine Itinerante esta sema-
na. A iniciativa oferece aos 
moradores ajuda com servi-
ços a respeito do mercado 
de trabalho. Ontem (25), 
a equipe do projeto estará 

atendendo no Cras do bairro 
Paraíso, que fica na Rua Co-
ronel Abílio Godói. O aten-
dimento é sempre das 9h às 
12h. Confira a lista dos bair-
ros no fim da matéria.

Serão oferecidas orien-
tações com o agendamento 

de seguro-desemprego, ca-
dastro de currículos e es-
clarecimentos sobre a nova 
carteira de trabalho digital.

A prefeitura informoun 
que o objetivo é facilitar o 
acesso da população aos 
serviços do Sistema Na-
cional de Emprego (Sine), 
que funciona na Rua Gulhot 
Rodrigues, n° 275, no bair-
ro Comercial. O telefone da 
unidade fixa é (24) 3360-
6238. As datas e os locais 
são: quarta-feira (26) - Cras 
do Toyota; quinta-feira (27) 
- Cras do Parque Minas Ge-
rais; sexta-feira (28) - Cras 
do Jardim Esperança; sába-
do (31) - Visconde de Mauá 
(Parque Estadual da Pedra 
Selada); sábado (31) - Cras 
do Lavapés. 

DIVULGAÇÃO 

Covid: Prefeitura de Resende 
amplia laboratório de testagem 

A Prefeitura de Resen-
de, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, au-
mentou o espaço físico do 
laboratório da tenda de sín-
dromes gripais do Hospital 
Municipal de Emergência 
Henrique Sérgio Gregori 
para ampliar a capacidade 
diária de testagem da uni-
dade. A mudança aconteceu 
devido ao aumento de casos 
de Covid-19 na cidade, que 
vem batendo recordes de 
atendimentos. A recepção 
administrativa agora é di-
recionada à área de coleta 

e recepção do laboratório. 
Além disso, também foram 
abertos mais três consultó-
rios para atendimento mé-
dico. Novos profissionais 
também foram direcionados 
à testagem e ao atendimento 
dos pacientes. 

“Decidimos aumentar a 
área de atendimento à popu-
lação por conta do aumento 
no número de síndrome res-
piratória na cidade. Nos úl-
timos dias, tivemos uma ex-
plosão de casos positivos de 
Covid e, por conta disso, de-
cidimos aumentar o quadro 

de funcionários e o número 
de testes realizados. Porém, 
pedimos aos moradores que 
continuem indo ao hospital 
apenas se tiverem sintomas, 
para não se expor ao vírus 
desnecessariamente”, expli-
cou o secretário municipal 
de Saúde, Tande Vieira.

Na última semana, a Pre-
feitura de Resende suspen-
deu temporariamente as 
visitas aos pacientes inter-
nados no Hospital de Emer-
gência e na Santa Casa de-
vido ao surto pela variante 
Ômicron.

Três novos consultórios médicos foram criados 
na tenda para atender à crescente demanda

 DIVULGAÇÃO/PMR

Angra dos Reis oferece treinamento
para jovens que nunca trabalharam

Estão abertas em Angra 
dos Reis(RJ) as inscrições 
para um programa que ofe-
rece a jovens a primeira 
oportunidade de trabalho. A 
ideia é selecionar 300 jovens 
moradores da cidade, com 
idade entre 18 e 24 anos, 
para atuarem na prefeitu-
ra recebendo treinamento e 
bolsa-auxílio.

As inscrições devem ser 
feitas no site da prefeitu-
ra até as 23h59 da próxima 

segunda-feira (31). O pro-
cesso seletivo será feito pelo 
Centro de Integração Em-
presa-Escola (Ciee). Os in-
teressados precisam ser be-
neficiários ou elegíveis em 
qualquer programa social 
federal ou municipal, estar 
estudando ou ter concluído 
o ensino básico, ser morador 
de Angra dos Reis e não pos-
suir experiência de trabalho 
em carteira.

Os aprovados vão precisar 

apresentar os seguintes do-
cumentos: cadastro CadÚ-
nico, número de identifica-
ção social (NIS), RG, CPF, 
comprovante de residência, 
carteira de trabalho, título de 
eleitor, certificado de reser-
vista (caso o candidato seja 
do sexo masculino). Confi-
ra o edital no https://angra.
rj.gov.br/downloads/sejuv/
edital-processo-seletivo-
-2022-minha-oportunidade.
pdf . 

Prefeitura de Volta Redonda já 
vacinou mais de 1,2 mil crianças 
A Prefeitura de Volta 

Redonda, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de (SMS), aplicou 1.252 
doses pediátricas contra a 
Covid-19. O balanço é refe-
rente ao período de 17 de ja-
neiro, quando foi iniciada a 
campanha, até o último dia 
24. Ontem (25), quando foi 
ampliada a vacinação para 
crianças de 9 a 11 anos, o 
relatório parcial da secre-
taria de Saúde apontou 366 
doses aplicadas até as 13h.

Uma das crianças vacina-
das no Colégio Professora 
Delce Horta Delgado, no 
bairro Aterrado, foi Ma-
ria Clara Diniz, de 9 anos, 
acompanhadas dos pais, 
Camila e Ricardo. “Eu que-
ro vacinar pra voltar a estu-
dar e poder brincar com os 
amigos, como fazia antes”, 
disse Maria Clara ainda na 
fila de vacinação. As crian-
ças deverão estar acompa-
nhadas dos pais ou respon-

sáveis legais. É necessário 
apresentar os seguintes do-
cumentos: caderneta de 
vacinas, cartão do SUS ou 
CPF da criança. Crianças 
com comorbidades ou defi-
ciência permanente, de 5 a 
11 anos, têm prioridade no 
atendimento e podem se va-
cinar a qualquer momento. 
Os pais devem incluir na 
documentação o laudo ou a 
receita médica que compro-
ve a condição clínica.

Doses pediátricas 
contra a Covid-19

Os imunizantes pediá-
tricos contra a Covid-19 
aprovados pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária) são o da 
Pfizer e CoronaVac. O in-
tervalo recomendado pelo 
Ministério da Saúde para 
a segunda dose da Pfizer é 
em até oito semanas, já da 
vacina CoronaVac em até 
28 dias.

 DIVULGAÇÃO/PMR

Barra Mansa abre mais 
um centro de testagem 

O crescimento exponen-
cial de casos de Covid-19 
é registrado novamente em 
todo o mundo. No estado do 
Rio de Janeiro foram conta-
bilizados 30 mil no último 
fim de semana, com média 
móvel de casos de 23.336 
– alta de 395% na compa-
ração com duas semanas 
atrás. Os números em Bar-
ra Mansa também revelam 
aumento. De acordo com 
dados da Secretaria Munici-
pal de Saúde, entre sábado 
e domingo, dias 22 e 23, o 

crescimento de casos positi-
vos foi de 0,95% – média de 
225 pessoas contaminadas 
por dia.

Por conta disso, o prefei-
to Rodrigo Drable anunciou 
a abertura de um quinto cen-
tro de testagem para a doen-
ça nesta quarta-feira, dia 26, 
e pediu durante transmissão 
em rede social na noite de 
ontem, que a população re-
force medidas preventivas 
contra Covid-19.

“Não faltam insumos 
para testagem em Barra 

Mansa, mas não podemos 
realizar o procedimento de 
forma indiscriminada para 
que não comprometa nos-
so estoque. A estimativa 
é de que em três semanas 
teremos um novo pico do 
número de novos casos”, 
alertou Rodrigo.

Conforme dados de pes-
quisas científicas sobre a 
doença e registros da Secre-
taria Municipal de Saúde, o 
prefeito acredita que a po-
pulação vá conviver com a 
Covid durante muito tempo.

Campanha iniciada na semana passada 
atende jovens de 9 a 11 anos

‘Sine Itinerante’ oferece apoio a moradores 
de Resende sobre o mercado de trabalho
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Ingredientes

Modo de preparo

TORTA DE MARACUJÁ

MASSA

12 colheres (sopa) de fa-
rinha/2 a 3 colheres (sopa) 
de açucar/1 colher (cha) de 
fermento em pó/5 colheres 
(sopa) de margarina/2 colhe-
res de creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite condensa-

do/1 lata de creme de lei-
te/200 ml de suco concen-
trado de maracuja sem as 
sementes (3 a 4 maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de milho/3 
colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa ho-
mogênea.

Abra a massa e coloque 
em uma forma redonda de 
fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidificador 

por alguns minutos e despeje 
sobre a massa ja assada.

COBERTURA

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

Fica uma torta muito boni-
ta e gostosa.

CHURROS

1 e 1/2 xícara de leite/1/2 
xícara de água/2 colheres de 
margarina ou manteiga/2 xí-
caras de farinha de trigo/sal 
a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque em uma panela o 
leite, a água, a manteiga e o 
sal.

Quando o leite ferver, co-
loque a farinha e mexa bem, 
até soltar do fundo da panela 
(mexa bem rápido).

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

Faça tirinhas com a massa 
e frite.

Passe na canela com açú-
car e sirva.

GELATINA CREMOSA
Ingredientes

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

Modo de preparo
Prepare as caixinhas de 

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

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

Leve à geladeira por 4 a 
5 horas

A gelatina separa do cre-
me e ficam 2 camadas.

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2888/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, ADJUDI-
CO E HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 88/2021 
que objetiva a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O 
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 
atendendo a solicitação feita pela SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE (SMS) no processo administrati-
vo 2888/2021, às empresas ATHOS RIO PRODUTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES, CNPJ: 31.912.939/0001-
56, Valor de R$ 1.363.856,44 (um milhão, trezentos e 
sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais 
e quarenta e quatro centavos); CARMED DISTR DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 28.834.716/0001-03, 
Valor de R$ 48.054,00 (quarenta e oito mil e cinquenta 
e quatro reais); INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, CNPJ: 14.696.234/0001-20, Valor de 
R$ 147.429,00 (cento e quarenta e sete mil, quatrocen-
tos e vinte e nove reais); NSB DISTRIBUIDORA E SER-
VIÇOS EIRELI
CNPJ: 26.657.071/0001-55, Valor de R$ 
410.944,00(quatrocentos e dez mil, novecentos e qua-
renta e quatro reais), RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO EIRELI, CNPJ: 24.602.657/0001-97, Valor de R$ 
1.237.926,30 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, 
novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), SICA-
FLA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
CNPJ: 03.828.079/0001-31, Valor de R$ 242.421,60 
(duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e 
um reais e sessenta centavos); SILITEC PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 26.898.423/0001-64, 
Valor de R$ 144.752,20 (cento e quarenta e quatro mil, 
setecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Porto Real, 12 de janeiro de 2022.
Renato Antonio Ibrahim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
010/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Athos Rio Produtos Médicos Hos-
pitalares.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos para atender o Hospital Municipal São 
Francisco de Assis.
04 - VALOR: R$ 1.363.856,44 (um milhão, trezentos e 
sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais 
e quarenta e quatro centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2888/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
011/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Carmed Distribuidora de Medica-
mentos Eireli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos para atender o Hospital Municipal São 
Francisco de Assis.
04 - VALOR: R$ 48.054,00 (quarenta e oito mil e cin-
quenta e quatro reais).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2888/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
012/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Inovi Distribuidora de Medicamen-
tos Ltda.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos para atender o Hospital Municipal São 
Francisco de Assis.
04 - VALOR: R$ 147.429,00 (cento e quarenta e sete 
mil, quatrocentos e vinte e nove reais).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2888/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
013/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: NSB Distribuidora e Serviços Ei-
reli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos para atender o Hospital Municipal São 
Francisco de Assis.
04 - VALOR: R$ 410.944,00 (quatrocentos e dez mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2888/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
014/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Ralic Comércio e Distribuição Ei-
reli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos para atender o Hospital Municipal São 
Francisco de Assis.
04 - VALOR: R$ 1.237.926,30 (um milhão, duzentos e 
trinta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta 
centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2888/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
015/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Sicafla Comércio de Produtos 
Farmacêuticos.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos para atender o Hospital Municipal São 
Francisco de Assis.
04 - VALOR: R$ 242.421,60 (duzentos e quarenta e 
dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta 
centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2888/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
016/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Silitec Produtos Hospitalares Ei-
reli.
03 - OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos para atender o Hospital Municipal São 
Francisco de Assis.
04 - VALOR: R$ 144.752,20 (cento e quarenta e quatro 
mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte centa-
vos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2888/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2887/2021

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, II 
do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, ADJUDI-
CO E HOMOLOGO, o resultado da presente licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 096/2021 
que objetiva a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FAR-
MÁCIA BÁSICA, atendendo a solicitação feita pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) no pro-
cesso administrativo 2887/2021, às empresas: ATHOS 
RIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CNPJ: 
31.912.939/0001-56, Valor de R$ 438.778,09 (quatro-
centos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e oito 
reais e nove centavos); G A MEDICAL LTDA, CNPJ: 
23.121.810/0001-00, Valor de R$ 65.999,20 (sessenta 
e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vin-
te centavos); MARKA CARIOCA COMERCIAL EIRE-
LI, CNPJ: 23.093.584/0001-92, Valor de R$ 31.310,73 
(trinta e um mil, trezentos e dez reais e setenta e três 
centavos); MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTO E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 
37.141.903/0001-00, Valor de R$ 45.497,22 (quaren-
ta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 
vinte e dois centavos); NOROMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA-
RES LTDA, CNPJ: 12.391.412/0001-89, Valor de R$ 
351.164,59 (trezentos e cinquenta e um mil, cento e 
sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); 
NSB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
26.657.071/0001-55, Valor de R$ 288.633,11 (duzen-
tos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais 
e onze centavos); RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO EIRELI, CNPJ: 24.602.657/0001-97, Valor de R$ 
737.785,60 (setecentos e trinta e sete mil, setecentos e 
oitenta e cinco reais e sessenta centavos), START MED 
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 16.776.949/0001-18, 
Valor de R$ 22.203,72 (vinte e dois mil, duzentos e três 
reais e setenta e dois centavos).

Porto Real, 12 de janeiro de 2022.
Renato Antonio Ibrahim

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
002/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Athos Rio Produtos Médicos Hos-
pitalares.
03 - OBJETO: Registro de preço para aquisição de me-
dicamentos para atender a farmácia básica.
04 - VALOR: R$ 438.778,09 (quatrocentos e trinta e oito 
mil, setecentos e setenta e oito reais e nove centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2887/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
003/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: G A Medical Ltda.
03 - OBJETO: Registro de preço para aquisição de me-
dicamentos para atender a farmácia básica.
04 - VALOR: R$ 65.999,20 (sessenta e cinco mil, nove-
centos e noventa e nove reais e vinte centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2887/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
004/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Marka Carioca Comercial Eireli.
03 - OBJETO: Registro de preço para aquisição de me-
dicamentos para atender a farmácia básica.
04 - VALOR: R$ 31.310,73 (trinta e um mil, trezentos e 
dez reais e setenta e três centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2887/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
005/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Medbox Distribuidora de Medica-
mento e Material Hospitalar Eireli
03 - OBJETO: Registro de preço para aquisição de me-
dicamentos para atender a farmácia básica.
04 - VALOR: R$ 45.497,22 (quarenta e cinco mil, qua-
trocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centa-
vos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2887/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
006/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Noromed Distribuidora de Medica-
mentos e Materiais Hospitalares Ltda
03 - OBJETO: Registro de preço para aquisição de me-
dicamentos para atender a farmácia básica.
04 - VALOR: R$ 351.164,59 (trezentos e cinquenta e 
um mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e 
nove centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2887/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
007/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: NSB Distribuidora e Serviços Ei-
reli.
03 - OBJETO: Registro de preço para aquisição de me-
dicamentos para atender a farmácia básica.
04 - VALOR: R$ 288.633,11 (duzentos e oitenta e oito 
mil, seiscentos e trinta e três reais e onze centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2887/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
008/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Ralic Comércio e Distribuição Ei-
reli.
03 - OBJETO: Registro de preço para aquisição de me-
dicamentos para atender a farmácia básica.
04 - VALOR: R$ 737.785,60 (setecentos e trinta e sete 
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta cen-
tavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2887/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
009/2022
01 - GERENCIADORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
02 - FORNECEDOR: Start Med Distribuidora Ltda.
03 - OBJETO: Registro de preço para aquisição de me-
dicamentos para atender a farmácia básica.
04 - VALOR: R$ 22.203,72 (vinte e dois mil, duzentos e 
três reais e setenta e dois centavos).
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2887/2021.
06 - PRAZO: 12 (doze) meses.
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.

Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AÇAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CANJICA

1 1/2 xícara (chá) de 
milho para canjica/ 
7 xícaras (chá) de 
água/ 1 lata de leite 
condensado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite condensado 
vazia para medir)/ 
1 vidro de leite de 
coco (200ml)/ 1 xíca-
ra (chá) de açúcar/ 1 
canela em pau/ 2 cra-
vos da índia/ 100g de 
coco ralado/ 1 xícara 
(chá) de amendoim 
sem pele torrado e 
triturado

Deixe o milho de mo-
lho em água de um 
dia para o outro.
Escorra e coloque na 
panela de pressão.
Adicione as 7 xícaras 
(chá) de água, tampe 
e cozinhe por 40 mi-
nutos depois que pe-
gar pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em uma 
panela junto com o 
leite condensado, o 
leite, o leite de coco, 
o açúcar, a canela, o 
cravo e o coco por 10 
minutos, ou até ficar 
cremoso.
Coloque em taças, 
polvilhe com o amen-
doim e sirva.

Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHADA

1 carapeba limpa e 
sem vísceras/ Suco 
de 1 limão/ Sal a gos-
to/ 3colheres (sopa) 
de azeite/ 1 folha de 
alface para decorar

Tempere a carapeba 
com o suco de limão 
e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada com 
o azeite por 20 minu-
tos.
Na metade do tem-
po, vire o peixe, para 
grelhar por igual.
Arrume a folha de al-
face em uma traves-
sa e coloque o peixe 
sobre ela.

  ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

25 DE JANEIRO DE 2022 PUBLICADO EM 
26/01/2022

DECRETO N° 5346 DE 25 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 25/083592 26/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/087019 25/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/088373 24/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/088759 24/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/091202 21/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/091206 21/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/091211 24/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/091212 25/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS 25/091216 25/01/2022

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

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº: 0116/SEMAD/2022 DE 25 DE JANEI-
RO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, PATRICK RENATO DA COSTA COELHO, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo 
DAS-9, da Secretaria Municipal de Saúde.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA 
NA PORTARIA N 050/SEMUS/2021 DE 28 DE SETEM-
BRO DE 2021, PUBLICADA NO JORNAL HORA H DIA 
29 DE SETEMBRO DE 2021

Onde lê, ERICA LIMA COUTO - MATRICULA N 
60/80734
Leia-se, ERICA LIMA COUTO - MATRICULA N 
60/79948

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Mat.: 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJE-
TOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊ-

NIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0315/2020
TERMO ADITIVO: 001
CONTRATO: 075/SEMOCAP/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: TORSOR CONSULTORIA E GEREN-
CIAMENTO DE OBRAS EIRELI.
DO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE FRESA-
GEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOU-
ROS NOS BAIRROS SÃO BERNARDO E SANTA MA-
RIA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORRO-
GADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 
075/SEMOCAP/2021 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
DATA DA ASSINATURA: 14 de JANEIRO de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

Despacho do Processo nº 52/0341/2021 = HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 110/2021, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 
POTIGUAZES NO BAIRRO HELIÓPOLIS NO MUNI-
CIPIO DE BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu 
objeto a empresa: Ômega Construtora e Serviços 
Ltda., no valor de R$ 316.893,84 (trezentos e dezes-
seis mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e 
quatro centavos) conforme Ata de julgamento/mapa 
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudica-
ção da Comissão Permanente de Licitação as fls. 
353/354 e 373/375 e ainda, pareceres da Douta Pro-
curadoria-Geral do Município em fls. 154/158 e da 

Controladoria Geral do Município às fls. 379/382 e 
387.                           

Belford Roxo, 12 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

Despacho do Processo nº 52/0345/2021 = HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 115/2021, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE REFORMA DE PRAÇA SITUADA NA RUA NIL-
TON CAMPOS, 524 BAIRRO PARQUE DOS FER-
REIRAS NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ., 
adjudicando seu objeto a empresa: LC de Souza 
Dinâmicas Soluções Empresariais Eireli, no valor 
de R$ 405.031,25 (quatrocentos e cinco mil trinta e 
um reais e vinte e cinco centavos) conforme Ata de 
julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/
Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de 
Licitação as fls. 625/628 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria-Geral do Município em fls. 181/185 e 
da Controladoria Geral do Município às fls. 632/637
.                           

Belford Roxo, 25 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

Despacho do Processo nº 52/0378/2021 = HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 105/2021, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE DEMOLIÇÃO DAS CALÇADAS ATUAIS E CONS-
TRUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS COM RAMPAS DE 
ACESSIBILIDADES NA RUA JÚLIIO BRAGA AREIA 
BRANCA, BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu 
objeto a empresa: Monteserv Serviços Industriais 
Eireli., no valor de R$ 1.245.800,00(hum milhão du-
zentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais) 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 712/715 e ainda, pa-
receres da Douta Procuradoria-Geral do Município 
em fls. 162/169 e da Controladoria Geral do Municí-
pio às fls. 719/724.                           

Belford Roxo, 25 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

Despacho do Processo nº 52/0267/2021 = HOMO-
LOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2021, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM 
DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARRO 
VERMELHO NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/
RJ., adjudicando seu objeto a empresa: Vital Mes-
tres de Construção e Manutenção Predial Ltda, no 
valor de R$ 11.396.144,38 (onze milhões trezentos e 
noventa e seis mil cento e quarenta e quatro reais e 
trinta e oito centavos) conforme Ata de julgamento/
mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Ad-
judicação da Comissão Permanente de Licitação 
as fls. 1404/1407 e ainda, pareceres da Douta Pro-
curadoria-Geral do Município em fls. 303/310 e da 
Controladoria Geral do Município às fls. 1411/1416
.                           

Belford Roxo, 25 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

Despacho do Processo nº 52/0331/2021 = HOMO-
LOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 039/2021, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRA-
DOUROS NOS BAIRROS JARDIM BRASIL E JARDIM 
PORTUGAL NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/
RJ., adjudicando seu objeto a empresa: Econorte 
Meio Ambiente Insfraestrutura e Serviços Ltda, no 
valor de R$ 16.038.105,50 (dezesseis milhões trinta 
e oito mil cento e cinco reais e cinquenta centavos) 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 131/1316 e ainda, 
pareceres da Douta Procuradoria-Geral do Municí-
pio em fls. 335/340 e 530/531 e da Controladoria Ge-
ral do Município às fls. 1320/1324.                           

Belford Roxo, 25 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

Despacho do Processo nº 52/0270/2021 = HOMOLO-

GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 035/2021, cujo objeto é CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE COBERTURA DE CANAL E PRAÇA NA 
AV. SUB. MANOEL HENRIQUE DA CUNHA RABE-
LO NO BAIRRO SÃO VICENTE NO MUNICIPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a em-
presa: Hefestos Construções Ltda, no valor de R$ 
3.995.928,41 (três milhões novecentos e noventa e 
cinco mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta 
e um centavos) conforme Ata de julgamento/mapa 
de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudica-
ção da Comissão Permanente de Licitação as fls. 
1075/1077 e ainda, pareceres da Douta Procurado-
ria-Geral do Município em fls. 334/340 e 505 e da 
Controladoria Geral do Município às fls. 1081/1086
.                           

Belford Roxo, 25 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJE-
TOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despacho do Processo nº 52/0327/2021 = HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 112/2021, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO E OBRAS 
DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL YOLANDA 
COSTA DOS SANTOS, SITUADA NA RUA ALMÉ-
RIO, 139 BAIRRO SUBLIME NO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO., adjudicando seu objeto a empresa: 
CCS Serviços e Construções Ltda, no valor de R$ 
1.262.515,67 (hum milhão duzentos e sessenta e 
dois mil quinhentos e quinze reais e sessenta e sete 
centavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lan-
ces e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da 
Comissão Permanente de Licitação as fls. 771/773 
ainda, pareceres da Douta Procuradoria-Geral do 
Município em fls. 230/236 e 378 e da Controladoria 
Geral do Município às fls. 777/781 e 785.
                           

Belford Roxo, 21 de dezembro de 2021.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras, Projetos e
Captação de Recursos e Convênios

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Despacho do Processo nº 52/0280/2021 = HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 118/2021, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE SITUADA NA RUA 
LUÍS DELFINO S/N NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MU-
NICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu 
objeto a empresa: Montserv Serviços Industriais 
Eireli, no valor de R$ 1.113.889,48 (hum milhão 
cento e treze mil oitocentos e oitenta e nove reais 
e quarenta e oito centavos) conforme Ata de julga-
mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa 
de Adjudicação da Comissão Permanente de Lici-
tação as fls. 419/421 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria-Geral do Município em fls. 200/205 e 
da Controladoria Geral do Município às fls. 425/430
.                           

Belford Roxo, 25 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Despacho do Processo nº 52/0380/2021 = HOMOLO-
GO a presente LICITAÇÃO na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 124/2021, cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA SITUADA NA RUA 
LUÍS DELFINO, 14 NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNI-
CIPIO DE BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu ob-
jeto a empresa: Montserv Serviços Industriais Eireli, 
no valor de R$ 2.299.007,80 (dois milhões duzentos 
e noventa e nove mil sete reais e oitenta centavos) 
conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata 
de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 434/436 e ainda, pa-
receres da Douta Procuradoria-Geral do Município 
em fls. 208/2014 e da Controladoria Geral do Municí-
pio às fls. 440/445.                           

Belford Roxo, 25 de janeiro de 2022.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e

Captação de Recursos e Convênios

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
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Ângelo Gregorio 145 - Ao lado da pizzaria Juliana rua da lotérica

96469-5420

Vários aperitivos, Chopp Carioca 
Beer e todos os tipos de cervejas

SÁBADO E DOMINGO 
Pagode com o melhor dos grupos 

SEXTAS 
Todos os Ritmos 

 QUINTA 
 Sertanejo 
 
 QUARTA 
 Karaokê

Balotelli celebra volta 
à seleção da Itália

DIVULGAÇÃO

Atacante volta a ser convocado e participará 
de treinamentos no CT de Coverciano

Mario Balotelli 
está de volta à 
seleção italiana 

após mais de três anos. O 
longo período de ausên-
cia, porém, não mudou a 
personalidade do atacante. 
Ao comentar seu retorno 
à Azzurra, o atual jogador 

do Adana Demirspor, da 
Turquia, manteve a língua 
afiada.

“Estou bem e em boa 
fase. Com 31 anos, jogar 
pela seleção deveria ser 
normal. O anormal era não 
estar lá”, disse Balotelli 
ao site “Bresciaingol”.

O atacante volta à sele-
ção graças ao técnico Ro-
berto Mancini, com quem 

teve relação atribulada no 
Manchester City e na In-
ter de Milão. Entretanto, 
garantiu que está em paz 
com o treinador.

“Nós conversamos e 
está tudo bem. Ele me 
deu minha estreia (como 
profissional, na Inter de 
Milão), e espero que seja 
ele aquele que me verá en-
cerrar a carreira um dia”, 

disse.
Depois de passagens 

apagadas por Brescia e 
Monza nos últimos anos, 
Balotelli assinou com o 
Adana Demirspor em 
2021. O time acabou de 
subir para a primeira di-
visão da Turquia pela pri-
meira vez em 26 anos e faz 
campanha surpreendente: 
é o quarto colocado, com 

37 pontos, à frente dos gi-
gantes locais Fenerbahçe, 
Besiktas e Galatasaray.

Balotelli é um dos des-
taques do time: são nove 

gols e cinco assistências 
em 21 jogos na tempora-
da. Desempenho suficien-
te para ele descartar o re-
torno a um time italiano.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

Balotelli comemora gol pelo Adana Demirspor 


