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Justiça obriga Cedae e Águas do Rio 
a despoluírem Baía de Guanabara

Polícia Civil monitorou movimentação, cruzou informações e deu 
o bote certeiro em quatro criminosos. Um deles usava uma tornoze-
leira eletrônica.

Itaguaí exige termo de responsabilidade dos pais que decidirem vacinar filhos 
PÁG.6
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Bonde transportava 
pistolas em tanque 
de combustível 

Frio e covardão!

PÁG.7

Ivo Batista Gaudêncio, de 37 
anos, que confessou ter assas-
sinado a esposa disse que ba-
teu a cabeça da vítima contra 
o porta-malas do carro dela e 
ateou fogo. O corpo de Nathália 
Amanda Brasil, 33, foi encon-
trado carbonizado. No mesmo 
dia, o criminoso deu entrada no 
Hospital da Posse com queima-
duras nas mãos e nos pés. 

PF apreende 
munições e 
esctasy a rodo 

Agentes da Polícia Federal pren-
deram em flagrante um homem 
de 39 anos. Ele transportava 840 
munições de vários calibres e 46 
comprimidos de esctasy, no Cen-
tro do Rio. Ao ser abordado, o 
criminoso ainda apresentou uma 
carteira de motorista falsa. 

PÁG.7

Secretaria da 
Mulher forma 29 
empreendedoras 
trans pelo Sebrae Rio

PÁG.5

Gabigol recebe 
proposta do West 
Ham e recusa

PÁG. 3

Inscrições para o 
concurso da CGU vão 
até 1º de fevereiro

Bolsonaro diz  que 
PEC autoriza e 
não impõe menor 
preço para a 
gasolina e álcool

PÁG. 3

Belford Roxo  
discute sobre a  
hanseníase e  
saúde bucal 
na Zé Macaco
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Grupo teatral de Nova Iguaçu 
estreia espetáculo premiado 

O ano eleitoral começou quente em um município da Baixada Fluminese. Os últimos acontecimentos po-
líticos já revelam que muita treta vai dar o tom da disputa para deputado estadual. É que o prefeito comprou 
uma briga feia com o presidente da Câmara ao declarar apoio incondicional à pré-candidatura de um parente 
por uma cadeira no Congresso. O parlamentar teria desistido de concorrer a uma vaga. Entretanto, não deixou 
barato. 

Vingança é um prato...

O SOMBRA ENVIE SUA 
DENÚNCIA OU ELOGIO!

horahmunicipios@gmail.com

Nos bastidores sabe-se que ele teria articulado sua vin-
gança ao buscar apoio da maioria para votar uma medida 
que enfraquece o Executivo na manipulação de recursos do 
orçamento para este ano. Como já era de esperar, a maioria 
disse ‘sim’, contrariando o mandatário do município. Uma 
fonte revelou ao Sombra que um torpedo de retaliação da 
parte deste já estaria sendo preparado. Por enquanto não 
sinais de nenhuma reação, mas há quem diga que esse si-
lêncio é aponta para a chegada de um tsunami. 

...que se come frio 
A verdade é que a treta entre os dois poderes 

está claramente explicitada e não há como não 
perceber que as relações azedaram de vez entre 
eles. A expectativa agora é saber como o Executi-
vo e o Legislativo vão dialogar, deixando de lado 
as diferenças políticas em favor dos interesses da 
população. Mas isso vai ficar para um próximo 
capítulo, porque muita água ainda vai passar por 
baixo dessa ponte. O Sombra está de olho!

Ou talvez não!

CULTURA

DIVULGAÇÃO/SITEDABAIXADA.COM

O famoso conto de 
Hans Christian 
Andersen inspirou 

a Trupe Investigativa Ar-
roto Cênico para criar um 
espetáculo infanto-juvenil 
em forma de cordel dentro 
do contexto da obra “O pa-
tinho feio”. 

Se na história original 
o patinho era, na verda-
de, um cisne, a versão do 
coletivo teatral de Nova 

Iguaçu fez com que o pati-
nho se aceitasse como era, 
mantendo o tema sobre o 
respeito às diferenças. 

A peça estreia presen-
cialmente no Espaço Cul-
tural Municipal Sérgio 
Porto, no Humaitá, na 
Zona Sul do Rio, com tem-
porada nos dias 5, 6, 12 e 
13 de fevereiro. As sessões 
estão marcadas para 15h e 
17h. Contemplado no Edi-

tal Retomada Cultural RJ 
da SECEC, por meio da 
Lei Aldir Blanc, o espetá-
culo estreou virtualmente 
em abril de 2021 e partici-
pou de festivais de teatro 
nos estados de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Maranhão. Agora 
a montagem vai aproveitar 
para comemorar os sete 
anos de atividades da Tru-
pe.

Arroto Cênico retorna aos palcos com ‘O Patinho feio’ após 
um período de hibernação imposto pela pandemia 

Arroto Cênico para criar um espetáculo infanto-juvenil

“Essa temporada re-
presenta para nós a re-
tomada de um trabalho 
presencial depois do pe-
ríodo de pandemia, em 
que tivemos que nos rein-

ventar por meio de proje-
tos em formato virtual. 
É também a celebração 
dos sete anos de trajetó-
ria do grupo. O texto de 
Cesário Candhí e Beto 

Gaspari surgiu de uma 
pesquisa cênica baseada 
nos aspectos contempo-
râneos do conto de Hans 
Christian Anderson e 
na Literatura de Cordel. 

Nossa proposta artística 
faz no palco uma gran-
de celebração da cultura 
popular brasileira, de-
senvolvendo um trabalho 
textual e cênico autoral, 

buscando resgatar e di-
vulgar o teatro de cordel. 
Além dos membros da 
Trupe, o espetáculo con-
ta com artistas de outros 
três coletivos da Baixada 

Fluminense: Cia de Arte 
Popular, Cia de Segunda 
e Teatro Baixo”, explica 
Marcos Covask, diretor 
do espetáculo. (https://si-
tedabaixada.com.br) 

RETOMADA APÓS PERÍODO DE PANDEMIA

Nova Iguaçu é tema de exposição 
Até o dia 18 de março, 

a exposição “Nova Iguaçu 
em Foco – um pouco da 
história da cidade através 
do olhar fotográfico” está 
aberta ao público na Ga-
leria de Artes Fenig (Rua 
Governador Portela, 812 
- Centro de Nova Iguaçu). 

O fotógrafo Paulo San-
tos, que há mais de 35 anos 
retrata a cidade da Bai-
xada Fluminense através 
de imagens, apresenta na 

mostra aspectos marcantes 
da riqueza histórica e am-
biental de Nova Iguaçu. A 
Fundação Educacional e 
Cultural de Nova Iguaçu 
(Fenig), em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura, apresenta a expo-
sição de segunda a sexta-
-feira, de 9h às 16h30, com 
entrada gratuita e seguindo 
os protocolos sanitários.

Uma vista do voo livre 
na Serra do Vulcão; a im-

portância histórica da Fa-
zenda São Bernardino; o 
Poço das Cobras, no Parque 
Municipal de Nova Iguaçu; 
a Estrada do Comércio, re-
velando o Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
e muitas outras imagens da 
cidade no presente revelan-
do seu passado e suas bele-
zas naturais.

Outras mostras 
Paulo também reali-

za desde 2001, em Nova 
Iguaçu, as mostras foto-
gráficas “Mulheres que 
fazem” e “Ilustres & Anô-
nimos”. 

Em 2011, lançou o li-
vro “Nova Iguaçu Ima-
gens da Cidade”. Em 
2014, lançou o livro 
“Baixada Fluminense em 
preto e branco”. 

No ano seguinte, no 
Largo da Carioca fez a ex-
posição fotográfica “Bele-

zas da Baixada”. Em 2017 
lançou a segunda edição 
do livro “Baixada Flumi-
nense em preto e branco”. 
Ele atualmente desenvolve 

projetos voltados para a 
popularização da fotogra-
fia como expressão de arte 
e comunicação. (https://si-
tedabaixada.com.br) 

DIVULGAÇÃO/SITEDABAIXADA.COM

O Hospital de Iguassú integra a 
mostra fotográfica Galeria de Artes Fenig

Para comemorar o ani-
versário da Bossa Nova, 
ritmo brasileiro que deu 
nome ao shopping cen-
ter Bossa Nova Mall, a 
expósição Cantos e En-
cantos do Brasil entra na 
programação especial do 
empreendimento. 

Celebrado no dia 25, 
aniversário de Tom Jo-
bim, o estilo musical 
ganha espaço no empre-
endimento com uma ex-
posição contando a histó-
ria dos maiores cantores 
do nosso país e apresen-
tações ao vivo da banda 

Aerojazz.
A mostra destaca a 

história dos principais 
cantores do nosso país de 
diferentes ritmos, como 
Tom Jobim, Gilberto Gil, 
Elis Regina, Alceu Valen-
ça e Chorão. Localizada 
na Praça de eventos, no 
Piso Térreo, do dia 25 a 
28, durante todo o horá-
rio de funcionamento do 
shopping center, das 9h 
às 21h, o local traz tam-
bém apresentações espe-
ciais da banda Aerojazz 
nos mesmos dias, das 18h 
às 20h.

‘Cantos e Encantos 
do Brasil agita Bossa 

Nova Mall no Rio 
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BAIXA NOS COMBUSTÍVEIS

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro diz que PEC autoriza e 
não impõe menor preço da gasolina

A Proposta de Emen-
da à Constituição 
(PEC) que está 

sendo negociada com o 
Congresso para baixar im-
postos sobre combustíveis 
autoriza e não impõe a 
redução dos tributos pela 
União e pelos Estados, 
como já havia indicado 
o secretário executivo da 
Casa Civil, Jônathas Cas-

tro, em um podcast publi-
cado pela pasta na última 
sexta-feira (21). A afirma-
ção foi feita pelo presiden-
te Jair Bolsonaro. “A PEC 
autoriza, não impõe, que 
o presidente da República 
e os governadores dimi-
nuam, ou zerem, os valo-
res do PIS/Cofins/Cide e 
ICMS dos combustíveis”, 
disse, em publicação em 
suas redes sociais.

Segundo Bolsonaro, 
a medida deve prever a 
possibilidade de baratear 

a gasolina, etanol, diesel, 
gás de cozinha e energia 
elétrica, por meio da redu-
ção dos tributos. Segundo 
ele, não há “nada de atri-
to”. “Mesmo sem PEC, já 
zeramos o imposto federal 
do gás de cozinha (botijão 
de 13 kg)”, disse, em refe-
rência à redução a zero da 
alíquota de PIS/Cofins no 
início do ano passado.

O movimento do go-
verno com a negociação 
da PEC é visto, em parte, 
como uma pressão para 

governadores reduzirem o 
ICMS, que vem sendo alvo 

do chefe do Planalto com a 
escalada dos preços no úl-

timo ano.
 (Agência Estado)

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
está sendo negociada com o Congresso 

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

PEC pode baratear a gasolina, etanol, diesel, gás de cozinha e energia elétrica

Belford Roxo discute 
hanseníase e saúde bucal

A Secretaria de Saúde de 
Belford Roxo realizou na úl-
tima sexta-feira, na Unidade 
Básica de Saúde Armindo 
Feliciano da Silva, mais co-
nhecida como Zé Macaco, 
em Andrade Araújo uma 
palestra sobre Hanseníase e 

higiene bucal. 
Dentro do tema, foram 

abordados o que é a doença, 
como é feito o tratamento e 
o que os pacientes precisam 
saber sobre a hanseníase, que 
tem cura. E um alerta, todas 
as pessoas que convivem ou 

conviveram com quem já foi 
diagnosticado com a doença 
devem ser examinadas nas 
unidades de saúde. A higiene 
bucal entra no assunto pois 
o indivíduo pode apresentar 
índices elevados de cáries e 
doença periodontal.

A doença foi tema de discussão na UBS Zé Macaco

ZAYRA LISBOA/PMBR A sinscrições para o con-
curso da Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) estão 
abertas até dia 1º de feve-
reiro. São 300 vagas para 
o cargo de Auditor Federal 
de Finanças e Controle e 75 
vagas para Técnico Federal 
de Finanças e Controle. As 
remunerações são, respec-
tivamente, R$ 19.197,06 
e R$ 7.283,31. O cargo de 
Auditor Federal de Finan-
ças e Controle exige ní-
velsuperior e o de Técnico 
Federal de Finanças e Con-
trole, o nível médio. Asta-
xas de inscrição são de R$ 
80 para nível médio e de R$ 
120 para o nívelsuperior. 

O concurso, que será rea-
lizado pela Fundação Getú-
lio Vargas(FGV), terá pro-
vas objetivas e discursivas, 
que devem ocorrer no dia 
20 de março. Para o cargo 
de Técnico Federal de Fi-
nanças e Controle, a prova 
será em um turno, das 8 h 
às 12h30, quando serão 
aplicadas as provas objeti-

vas e discursivas.
Para o cargo de auditor,-

serão doisturnos, das 8 h 
às 12h30, quando ocorrem 
a prova objetiva de conhe-
cimentos básicos e a dis-
cursiva, e das 15 h às 19 h, 
quando serão aplicadas as 
objetivas de conhecimentos 
específicos e de conheci-
mentos especializados.

A aplicação das provas 
ocorre nasseguintes cida-
des: Brasília (DF), Porto 

Alegre (RS), Recife (PE), 
São Paulo (SP), Rio Bran-
co (AC), Manaus(AM), 
Macapá (AP), Belém (PA), 
Porto Velho (RO), Boa Vis-
ta (RR) e Palmas(TO). O 
local onde candidato fará 
a prova será escolhido no 
momento da inscrição. A 
inscrição e o edital com-
pleto estão disponíveis no 
site da FGV (https://conhe-
cimento.fgv.br/concursos/
concursocgu21) . 

Comandante disse que é um processo 
de construção, de consolidação, de maneira de jogar

DIVULGAÇÃO

Inscrições para concurso da 
CGU vão até 1º de fevereiro

Justiça obriga concessionárias 
a despoluir Baía da Guanabara

A juíza Luciana Losada, 
da 13ª Vara de Fazenda Pú-
blica do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro 
(TJRJ), marcou para o dia 8 
de fevereiro uma audiência 
especial na qual será apre-
sentado o termo de ajuste 
entre a Cedae e a Companhia 
Águas do Rio na ação civil 
pública sobre a despoluição 
da Baía de Guanabara. 

No termo deverão constar 
as especificações das obras 
que vão ser feitas por cada 
uma das concessionárias. O 
Ministério Público pede na 
ação que o Estado do Rio 
execute o programa de resí-
duos sólidos e que a Cedae 
conclua as operações de sa-
neamento básico, abasteci-
mento de água e tratamento 
de esgoto. 

As atribuições foram es-
tipuladas no Programa de 
Despoluição da Baía de 
Guanabara (PDBG), cria-
do há mais de duas décadas 
para solucionar os proble-

mas ambientais que causam 
a degradação da baía. O pro-
cesso corre desde 2007.

Em 1997 um inquéri-
to civil foi instaurado para 
acompanhar a execução das 
obras previstas no PDBG. 
O procedimento denunciou 
a falta de comprometimen-
to dos agentes responsáveis 
pelos trabalhos com as obri-
gações assumidas no plano. 
A estimativa é que as ações 
previstas no plano benefi-

ciem mais de oito milhões 
de moradores de localidades 
ao redor da baía. 

O programa foi dividido 
em seis objetivos setoriais: 
redução da poluição da baía, 
com coleta e tratamento de 
esgoto; racionalização do 
abastecimento de água; tra-
tamento e disposição final 
do lixo; controle de inunda-
ções; mapeamento digital; e 
programas ambientais com-
plementares.

TA define deveres da Cedae e da Águas do Rio 

REPRODUÇÃO 

Após permanecer seis 
dias internado por com-
plicações da covid-19, no 
Hospital Copa Star, em Co-
pacabana, na Zona Sul do 
Rio, o vereador e ex-prefei-
to do Rio Cesar Maia, de 76 
anos, teve alta ontem. 

O político usou suas re-
des sociais para postar uma 
foto já em casa, agradecer 
mensagens de apoio e de-
sejo de pronto restabeleci-
mento, e ainda falar da im-
portância de ter se vacinado 
contra a doença.

“Já estou em casa. Agra-
deço a todas as mensagens 
de carinho que recebi nos 
últimos dias. Como não po-
deria deixar de ser, tomei as 
duas doses da vacina con-
tra a Covid, além da dose 
de reforço. Certamente foi 
fundamental para minha 

rápida recuperação. Muito, 
muito obrigado a todos”, 
escreveu na legenda da 
imagem.

O parlamentar testou po-
sitivo para a covid no dia 
19 de janeiro, e foi interna-
do no Hospital Copa Star, 
em Copacabana, na Zona 
Sul do Rio, na noite deste 
mesmo dia. Na quinta-feira 
(20), ele teve uma pequena 

queda na saturação e pre-
cisou de oxigênio, mas na 
sequência voltou a respirar 
normalmente.

Depois, durante sua in-
ternação, manteve exames 
e quadros estabilizado, o 
que possibilitou a rápida 
alta. César Maia tomou as 
três doses da vacina e não 
tem nenhuma comorbida-
de.

Recuperado da Covid-19, 
ex-prefeito Cesar Maia tem alta 

Cesar Maia já em casa: “Vacina foi 
fundamental para a rápida recuperação”

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS
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Transporte aquaviário 
sofre ameaça climática 

O Programa de Estí-
mulo ao Transporte por 
Cabotagem (BR do Mar) 
anunciado pelo governo 
federal tem como objeti-
vo promover e estimular 
o setor de transporte en-
tre os portos do Brasil. O 
Ministério da Infraestru-
tura espera que a capa-
cidade da frota marítima 
cresça 40% em três anos 
com o programa – com 
exceção do transporte de 
petróleo e derivados.

Conforme informa-
ções publicadas pelo por-
tal da indústria em 2020, 
a cabotagem representa 
11% da matriz nacional 
de transportes, sendo 
que 7% são cargas de 
petróleo e derivados. Se-
gundo dados da Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), o 
volume de carga no se-
tor cresceu 6,33% apenas 
em 2021.

Entretanto, o avanço 

do aquecimento global é 
visto como uma ameaça 
para o desenvolvimento 
do transporte aquaviá-
rio no Brasil. Pesquisa 
publicada pela Antaq 
em parceria com a Co-
operação Alemã para o 
Desenvolvimento Sus-
tentável (GIZ, na sigla 
em alemão) aponta que 
dos 21 portos públicos 
brasileiros analisados, 
cinco estão sob nível 
muito alto de ameaça de 
aumento do nível do mar 
até 2050 – incluindo o 
porto de Santos. Outros 
seis portos têm nível alto 
de ameaça. Além disso, 
pelo menos três portos já 
apresentam risco alto ou 
muito alto de ameaça de 
tempestades. Na análise 
de ameaça de vendavais, 
sete portos têm nível alto 
- o que deve aumentar 
para 16 nas próximas três 
décadas. 

(Jornal do Brasil). 

O Ministério da Saúde anunciou no último domingo a pror-
rogação por mais 30 dias da ajuda de custeio para 14.254 mil 
leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) covid-19 adulto e 

pediátrico dada a estados e municípios.

O Brasil passou no último domingo (23) da marca de 24 mi-
lhões de casos de Covid-19. Segundo o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass), o recorde não inclui os dados do 

Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins.

O governo do estado 
vai canalizar um trecho 
de 2.500 metros do Rio 
Roncador, no bairro 
Nova Campinas, tercei-
ro distrito de Duque de 
Caxias, na Baixada Flu-
minense. O anúncio foi 
feito pelo governador 
Cláudio Castro.

A Secretaria de Esta-
do do Ambiente e Sus-
tentabilidade e o Institu-
to Estadual do Ambiente 
(Inea) vão executar as 
obras ao custo de cerca 
de R$ 40 milhões. Será 
o fim dos alagamentos 
na região nos períodos 
de fortes chuvas. 

CANALIZADO 

R$ 40 MILHÕES

Um projeto de lei 
autoriza os órgãos de 
controle e fiscalização 
integrantes do Sistema 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS) a ce-
lebrar termo de compro-
misso com os infratores 
antes da aplicação das 
sanções.

A proposta estabelece que o compro-
misso firmado entre autoridade sanitária e 
infrator suspende a aplicação de sanções 
como multas, cancelamento do alvará, in-
tervenção no estabelecimento, entre ou-
tras.

INFRATORES 

SUSPENSÃO DE SANÇÕES 

EDITORIAL

O autor da proposta, senador licencia-
do José Serra (PSDB-SP), destaca que 
os termos de compromisso permitem a 
resolução negociada de conflitos e já são 
utilizados na vigilância sanitária, mas 
não há previsão legal expressa.

RESOLUÇÃO NEGOCIADA

A OBMEP (Olimpíada 
Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas) vai 
premiar 282 estudantes de 
escolas da região Sudeste 
do Brasil com medalhas de 
ouro. O número representa 
49% do total no Brasil in-
teiro. Participam da maior 
olimpíada científica do país, 

17,7 milhões de jovens dos 
ensinos fundamental e mé-
dio. Na região Sudeste, os 
estudantes conquistaram, ao 
todo, 3.343 medalhas. Além 
dos medalhistas de ouro, 
outros 764 alunos levaram 
a medalha de prata e outros 
2.204, de bronze. No estado 
do Rio, 428 alunos conquis-

taram medalhas, sendo 55 
delas de ouro, 133 de prata 
e 240 de bronze, além de 
1.899 menções honrosas. 
O estado de São Paulo foi o 
que mais recebeu medalhas. 
Foram 1.638 no total, sen-
do 132 delas de ouro, 387 
de prata, 1.119 de bronze e 
10.589 menções honrosas. 

Sudeste é medalha de ouro na 
Olimpíada de Matemática

PHELIPE JOSÉ/DIVULGAÇÃO

ARMÊNIA - O pre-
sidente armênio, Ar-
men Sarkissian, cujo 
papel é protocolar, re-
nunciou ao cargo no úl-
timo domingo (23). Ao 
anunciar a decisão, ele 
alegou que seu gabine-
te se mostrou incapaz 
de influenciar a política 
do país durante a atual 
crise.

O anúncio aconte-
ce após um período de 
instabilidade na Armê-
nia com dificuldades 

econômicas e após uma 
sangrenta guerra com o 
Azerbaijão pelo contro-
le da região de Nagor-
no-Karabakh. A guer-
ra, que deixou mais de 
6.000 mortos, resultou 
no envio de forças de 
paz da Rússia para a re-
gião em disputa.

A humilhante derrota 
da Armênia no conflito 
e a perda em final de 
2020 de Nagorno-Ka-
rabakh desencadearam 
grandes protestos so-

ciais e uma crise inter-
na que colocou frente 
a frente Sarkissian e o 
primeiro-ministro, Ni-
kol Pashinyan.

“Esta não é uma deci-
são emocional e segue 
uma lógica específica”, 
declarou Sarkissian em 
um comunicado divul-
gado em seu site.

“O presidente não 
tem as ferramentas 
necessárias para in-
fluenciar processos 
importantes de política 

externa e interna 
em tempos difíceis 
para o povo e para 
o país”, completou.

Seu papel é princi-
palmente protocolar 
e o poder executivo 
recai principalmente 
no primeiro-ministro 
Pashinyan.

No centro da de-
savença está a decisão 
de demitir o chefe do 
Estado-Maior do Exér-
cito. Sarkissian rejei-
tou assinar a ordem 

de Pashinyan pela de-
missão, um duro golpe 
para o criticado primei-
ro-ministro.

O chefe de Esta-
do argumentava que a 

crise na Armênia não 
poderia ser encerrada 
com frequentes mu-
danças de pessoal nas 
estruturas de liderança 
do país.

M
UN

DO

Presidente renuncia em meio a crise nacional DIVULGAÇÃO/AFP

O presidente armênio Armen Sarkissian em 
foto tirada em novembro de 2020

REALIDADE TRANSFORMADA 

Duas mil pessoas beneficiadas 
com água tratada nas torneiras

Carregar baldes de 
água sobre a cabeça 
é uma cena comum 

no Parque São Vicente, em 
Belford Roxo. Isso porque 
os moradores não têm água 
encanada e sofrem com o 
abastecimento precário, 
vindo de redes improvisa-
das por eles, que trazem 
água de bairros vizinhos. 
Mas essa realidade já está 
sendo transformada. É que 
a Águas do Rio está im-
plantando mais de dois mil 
metros de tubulação, levan-
do água com qualidade e 
regularidade às torneiras de 

aproximadamente duas mil 
pessoas.

“É muito ruim não ter 
água encanada, porque eu 
gosto de tudo bem limpo. 
Mas agora, quando a água 
chegar, as coisas vão me-
lhorar e tudo vai ficar bom, 
sem precisar carregar bal-
de!”, comemora a morado-
ra do bairro, Diná Antônia 
da Silva, de 74 anos. Há 
anos, ela carrega baldes de 
água para fazer a limpeza 
da casa, preparar comida e 
usar em tudo o que inclui a 
higiene pessoal.

 Esperança
 de dias melhores

Para Marcello Dall’Ovo, 
diretor-executivo da Águas 

do Rio, essa obra, além de 
ampliar o abastecimento 
nas residências dos belford-
-roxenses, traz esperança de 

dias melhores e dignidade 
aos moradores. “Nosso pro-
pósito é melhorar a qualida-
de de vida dos cidadãos por 

meio do acesso à água tra-
tada. Seguimos com equi-
pes nas ruas, implantando 
redes em regiões que nunca 

tiveram o abastecimento 
regular. É um sonho que já 
está se tornando realidade”, 
finaliza.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

DIVULGAÇÃO 

Implantação de rede de água transforma a realidade do Parque São Vicente, em Belford Roxo

Equipe trabalha na implantação dos 
mais de dois mil metros de tubulação

Diná Antônia da Silva, de 74 anos, vai 
dar adeus aos baldes de água 
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Agente de Gabigol confirma proposta 
e vê cliente à vontade no Flamengo

Gabigol recebe 
proposta do West Ham

IZABELLE RODRIGUES 

izabellejornalista@outlook.com

Homem-gol da atual 
geração e ídolo dos 
rubro-negros, Ga-

briel tem chamado atenção 
de clubes do futebol inglês. 
Jogar a Premier League é 
um desejo do atacante de 
25 anos, mas o retorno à 
Europa não acontecerá de 
forma precipitada. Isso é o 
que garante o empresário 

do camisa 9 do Flamengo, 
Junior Pedroso.

“O projeto da Europa 
com certeza é consisten-
te porque todo jogador 
do nível dele quer jogar 
numa liga mais competi-
tiva. Quando você pensa 
numa Premier League, que 
é o que tem batido muito na 
nossa porta, é quase um so-
nho para um jogador do ní-
vel dele estar jogando nesse 
nível de campeonato por 
uma temporada inteira. En-

tão com certeza isso é um 
desejo, nunca foi escondido 
do Flamengo que em algum 
momento era inevitável o 
Gabriel voltar para a Eu-
ropa. Isso está muito claro, 
mas a gente não vai voltar 
para a Europa a qualquer 
custo”, afirmou Pedroso.

Pedroso destacou que 
Gabriel é muito feliz no 
Flamengo e que para o 
cliente deixar a Gávea só 
mesmo com uma proposta 
muito acima do que tem à 

disposição atualmente.
“Tem que ser um projeto 

muito bom para convencer 
o Gabriel a voltar. Isso não 
faz sentido para ele. Ele 
está no ambiente dele, num 
dos maiores clubes do mun-
do e a torcida maravilhada 
com ele. E tem um projeto 
de imagem maravilhoso 
construído aqui no Brasil. 
Com certeza se ele for em-
bora isso afeta muito. Ele 
tem que ir para um projeto 
maravilhoso, muito maior 

do que ele tem hoje”, disse.
Pedroso confirmou pro-

posta do West Ham, da In-
glaterra, mas garantiu que a 
proposta de empréstimo em 
nenhum momento seduziu 
o Flamengo ou o próprio 
staff de Gabigol.

“A gente tem um grande 
parceiro inglês que é um 
agente e não é tão conhe-
cido, ele trabalha mais nos 

bastidores. Ele fez realmen-
te uma consulta formal atra-
vés do Newcastle conosco 
a respeito do Gabriel. E o 
nosso objetivo como agen-
te é passar as informações 
e fazer as coisas fluírem. A 
gente não avançou com o 
Flamengo essa possibilida-
de porque isso também não 
foi formalizado pelo New-
castle”, concluiu.

DIVULGAÇÃO

Atacante só deixaria a Gávea 
em caso de um projeto muito maior

Botafogo tem 24 atletas formados pela base no time profissional
Assim como muitas 

pessoas que passaram a 
trabalhar remotamente na 
pandemia, o Botafogo tam-
bém tem usado o que tem à 
disposição em casa. Ainda 
à espera do investimento de 
John Textor para o clube, 
o elenco alvinegro tem 24 
jogadores do profissional 
formados na base.

Esse número aumentou 
recentemente com a chega-
da de três jogadores que es-
touraram a idade do sub-20 
e passarão a integrar o time 
de cima: Ewerton Porto, 
Gabriel Tigrão e Guilherme 
Liberato.

Antes da chegada do in-
vestidor americano, a meta 
do Botafogo era ter no mí-

nimo 30% do elenco - de no 
máximo 30 atletas - revela-
do no clube. Os 24 que têm 
sido presença constante nos 
treinamentos na pré-tempo-
rada, divididos entre Nilton 
Santos e Espaço Lonier, 
equivalem a 70,6% do elen-
co total. Mesmo sem contar 
com os seis jogadores da 
base que treinavam entre 

os titulares vez ou outra e 
passaram a estar frequen-
temente no elenco de cima, 
seriam 15 jogadores forma-
dos na base do Botafogo. A 
dificuldade financeira - que 
agora parece ser coisa do 
passado - ajuda a explicar o 
motivo das apostas em jo-
gadores formados nas divi-
sões de base do clube.

DIVULGAÇÃO

99% recuperado, Hudson vive 
últimos dias de Fluminense

Em meio à pré-tempo-
rada do Fluminense no CT 
Carlos Castilho, um jo-
gador em especial vive o 
antagonismo do início de 
trabalho de 2022 ser o fim 
de um ciclo: Hudson. Com 
contrato renovado só até o 
próximo dia 31 de janeiro, 
para concluir a recuperação 
da grave lesão no joelho di-
reito, o volante de 33 anos 
já vive um clima de despe-
dida nas Laranjeiras e espe-
ra por propostas agora que 
ficará livre no mercado.

“Eu e meu empresários 
optamos por focar muito 
na recuperação, de procu-
rar estar 100% o máximo 
possível, para que quando 
isso acontecesse, e agora 
está muito perto de aconte-
cer, a gente pudesse ouvir o 
que os clubes pensam, es-
perar aparecer alguma coi-
sa mais concreta. Porque 

é difícil você se colocar 
à disposição de qualquer 
clube sendo que você está 
em processo de recupera-
ção. Esse processo está ter-
minando agora, e a gente 
acredita que agora vai ficar 
tudo mais fácil”, disse.

O volante sofreu uma 
grave lesão no ligamento 
cruzado anterior do joelho 

direito em 2 de maio, no 
jogo de ida da semifinal do 
Campeonato Carioca con-
tra a Portuguesa no Luso-
-Brasileiro. Depois de duas 
semanas de tratamento pré-
-cirúrgico, ele foi operado 
no dia 19, e desde então 
foram oito longos meses de 
recuperação, que o fizeram 
perder praticamente toda a 

temporada de 2021.
“O Hudson sempre foi 

um atleta comprometido e 
dedicado. Não poderíamos 
esperar outro comporta-
mento dele no pós-cirúrgi-
co. Ocorreu normalmente, 
sem intercorrência nenhu-
ma. Ele vem recuperando 
todas as funções, toda for-
ça muscular. Hoje já parti-
cipa de coletivos, está em 
plena atividade e com uma 
alta performance”, garan-
tiu Douglas Santos, chefe 
do departamento médico 
tricolor e responsável pela 
cirurgia do volante.

Hudson garantiu que não 
há nenhuma mágoa com a 
diretoria e mostrou grati-
dão ao Fluminense, clube 
no qual chegou em 2020 e 
se sente parte do processo 
de reconstrução. Ao todo, 
foram 48 jogos, um gol e 
três assistências. 

Jogador mostra gratidão ao clube

DIVULGAÇÃO

O treino no CT Moacyr 
Barbosa marca a volta de 
quem nem foi embora do 
Vasco. Vanderlei, que há 
duas semanas vem treinando 
em horários alternativos en-
quanto negociava sua resci-
são com o clube, voltou aos 
planos da comissão técnica 
e foi reintegrado ao elenco 
que se prepara para disputar 
o Campeonato Carioca.

O goleiro de 37 anos co-
meça a treinar hoje (25) ao 
lado de Thiago Rodrigues, 
Halls e Alexander, seus com-
panheiros de posição no Vas-
co. A equipe estreia no esta-
dual na próxima quarta-feira 
(26), contra o Volta Redonda, 
fora de casa.

Vanderlei vinha treinando 
no horário de meio dia des-
de o último dia 12, quando 
se reapresentou ao lado do 
zagueiro Leandro Castán. 

Partiu do próprio goleiro a 
iniciativa de procurar o técni-
co Zé Ricardo e comunicar o 
desejo de voltar ao time. Na 
conversa com o treinador, ele 
disse que se sentia em dívi-
da por não ter conseguido o 
acesso à Série A. Além disso, 
a comissão técnica tem apro-
vado o comprometimento do 
goleiro nos treinos. A impres-
são nos bastidores é de que o 
jogador vem treinando forte, 
e já aconteceu nesses últimos 
dias de ele pedir para treinar 
também no campo quando 
a programação previa ape-
nas atividades na academia, 
por exemplo. Vanderlei tem 
contrato com o Vasco até o 
fim do ano, mas vinha nego-
ciando sua rescisão, já que o 
Vasco deve salários e outros 
valores a ele. Embora tenha 
sido reintegrado, o goleiro 
não teve reajuste salarial.

Vasco decide reintegrar 
goleiro Vanderlei ao elenco

Caio Lopes se despede do Vasco
De saída do Vasco da 

Gama, Caio Lopes usou as 
redes sociais para se des-
pedir. O contrato do volan-
te de 21 anos é válido só 
até o próximo dia 31 e não 
será renovado. Apesar das 
versões conflitantes de seu 
empresário e da diretoria 
vascaína, Caio garante que 
deixa o clube “sem ressen-
timentos”.

“Nesse momento se faz 
necessário acatar, sem res-
sentimentos, as decisões to-
madas e respeitar o fim de 
um ciclo. Não tenho como 
agradecer a todos nominal-
mente, mas saibam: colegas, 
funcionários e torcedores, 
que levo todos no coração”, 
diz um trecho da publica-
ção. Caio Lopes acumula 
passagens pelas seleções 

de base e foi um dos atle-
tas mais badalados da base 
do Vasco nos últimos anos. 
Por ter passaporte europeu, 
imaginava-se em São Janu-
ário que ele poderia, inclu-
sive, render uma boa venda 
no futuro. No entanto, ele 
deixa o clube com apenas 
uma temporada no profis-
sional, 22 jogos disputados 
e um gol. Logo no início 

da pré-temporada, quando 
o Vasco informou que Caio 
Lopes não continuaria, o 
técnico Zé Ricardo explicou 
em entrevista que o jogador 
tinha outros planos para 
a carreira. Recentemente 
Carlos Brazil, gerente ge-
ral de Futebol, acrescentou 
que o clube propôs renovar 
e emprestá-lo, mas que não 
houve acordo.

O Flamengo informou 
que dois jogadores testaram 
positivo para Covid e inicia-
ram o protocolo de quarente-
na. Os atletas são Filipe Luís 
e João Gomes. A seleção do 
Chile também informou que 
Isla testou positivo e ficará 
isolado.

Ao todo, o Flamengo teve 
quatro casos desde a volta 
das férias, Nos testes reali-
zados na reapresentação do 

elenco, dia 10 de janeiro, 
apenas o lateral-direito Ma-
theuzinho testou positivo. 
Ele cumpriu quarentena e já 
treina normalmente com o 
restante do elenco.

Pelo protocolo atual no 
Rio de Janeiro, a pessoa que 
testa positivo tem que ficar 
de quarentena por cinco dias 
se não apresentar sintomas, 
ou sete dias caso apresente 
algum dos sintomas.

Filipe Luís, Isla e Gomes, 
do Flamengo, testam

 positivo para Covid-19

Meta da diretoria era ter no mínimo 30%
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Itaguaí exige assinatura em termo 
de responsabilidade para vacina

Exigência da declaração não está dentro 
das normas do Ministério da Saúde

DIVULGAÇÃO

IZABELLE RODRIGUES 

izabellejornalista@outlook.com

A cidade de Itaguaí, 
na Região Metro-
politana do Rio, 

tem exigido de pais e 
mães uma declaração de 
responsabilidade para a 
vacinação de crianças. A 
medida é irregular e não 

está dentro das normas do 
Ministério da Saúde.

A exigência tem im-
pactado na adesão à cam-
panha de vacinação na 
cidade, que tem doses de 
vacina sobrando. O Mi-
nistério Público disse que 
vai instaurar um inquérito 
para apurar os fatos e to-
mar as medidas cabíveis.

O termo de assenti-

mento por escrito está 
previsto em uma nota 
técnica do Ministério da 
Saúde sobre a vacinação 
contra Covid de crianças 
de 5 a 11 anos, mas ape-
nas quando pais e mães 
não estão presentes.

A Prefeitura de Itaguaí, 
no entanto, tem exigido o 
termo mesmo quando os 
pais levam as crianças. Pais criticaram a exigência

Secretaria da Mulher forma 
29 empreendedoras trans

Na semana do Dia de 
Visibilidade Trans (29), a 
Secretaria de Políticas e 
Promoção da Mulher do 
Rio de Janeiro formou 29 
mulheres trans em empre-
endedorismo.

A formatura e a feira 
das microempresas foram 
realizadas no domingo 
(23), no Palácio 450, em 
Oswaldo Cruz. As alunas 
do curso Mulheres Trans 
de Negócios receberam 
seus certificados do Se-
brae Rio e puderam expor 
seus produtos. O curso 
foi realizado em parceria 
com o Grupo Arco-Íris e, 
durante 3 meses de aulas, 
as mulheres receberam um 
auxílio no valor de R$600.

A formatura contou com 
a presença de uma parte 
do secretariado da Prefei-
tura do Rio. Entre eles: a 
secretária da Mulher, Joy-
ce Trindade; secretário de 

Governo e Integridade, 
Marcelo Calero; o secre-
tário de Meio Ambiente, 
Eduardo Cavaliere; a se-
cretária de Assistência So-
cial, Laura Carneiro; e do 
subprefeito da Zona Norte, 
Diego Vaz.

De acordo com Joyce 
Trindade, pautar todas as 
mulheres em suas diversi-

dades é um dever do poder 
público.

“Estas mulheres, muitas 
vezes, não conseguem es-
paço e vagas em postos de 
trabalho apenas por pre-
conceito. É nosso dever 
oferecer alternativas para 
que este público possa tra-
balhar e empreender”, dis-
se a secretária.

DIVULGAÇÃO

O termo de responsabili-
dade diz que o menor pode 
participar voluntariamente 
da vacinação. O termo deve 
ser assinado e entregue no 
posto junto com uma có-
pia do documento oficial 
do representante legal e do 
menor.

“O menor sob sua respon-
sabilidade poderá participar 
voluntariamente da vacina-
ção contra a COVID-19 no 

Município de Itaguaí (...) 
Cabe salientar que a vacina-
ção NÃO É OBRIGATÓ-
RIA para essa faixa etária”, 
diz o documento.

A burocracia se reflete 
nos números da vacina-
ção na cidade. São 16 mil 
crianças entre 5 e 11 anos 
elegíveis para essa etapa da 
campanha e, por enquan-
to, 830 doses pediátricas 
disponíveis. Menos de 300 

crianças foram imunizadas 
até agora.

Em um vídeo publicado 
nas redes sociais da Pre-
feitura, a coordenadora 
de imunização da cidade, 
Nubia Graziella, explica a 
exigência e informa, equi-
vocadamente, que é uma 
exigência do Ministério da 
Saúde.

“Isso tá previsto, esse ter-
mo não é uma exigência da 

prefeitura nem da cidade, 
tá previsto pelo ministério 
da saúde, que tem que ser 
consentida essa vacinação. 
e a prefeitura foi, através da 
secretaria de saúde, fizemos 
esse termo pra poder facili-
tar, para que ninguém tenha 
que fazer de próprio punho 
o seu termo de consenti-
mento. aí a gente padroni-
zou, tá? e aí a criança pode 
ir acompanhada pelo tio, 

pela tia, pela avó, porque 
já vai estar com o termo de 
consentimento preenchido e 
assinado”.

Na publicação, usuá-
rios criticaram a exigência. 
“Isso desmotiva as famílias 
a levarem para vacinar”.

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal, determi-
nou na semana passada que 
o MP de cada estado atue 

para garantir que sejam 
cumpridas as regras do Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA).

O ECA diz que pais e 
responsáveis precisam as-
segurar a imunização de 
crianças e adolescentes 
para combater doenças 
quando há recomendação 
de autoridades sanitárias, 
como é o caso da vacina 
pediátrica.

BAIXA ADESÃO

A Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro re-
cebeu ontem (24), 168.720 
doses de CoronaVac des-
tinadas à imunização con-
tra a Covid de crianças e 
jovens, com idade entre 6 
e 17 anos. Os imunizantes 
estão armazenados na Co-
ordenação Geral de Abaste-
cimento da Secretaria Esta-
dual de Saúde, em Niterói, 
na Região Metropolitana.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) decidiu na quinta (20) 
autorizar a aplicação da va-
cina CoronaVac em crian-
ças e adolescentes entre 6 e 
17 anos, incluindo um veto 
ao uso em pessoas com bai-
xa imunidade

Mais de 
168 mil 

doses de 
CoronaVac 

para 
crianças

A Secretaria Municipal 
de Saúde inaugurou on-
tem (24), o 17° centro de 
atendimento e testagem 
de pacientes com sinto-
mas de síndrome gripal 
na cidade. A unidade está 
localizada no estaciona-
mento do Hospital Muni-
cipal Francisco da Silva 
Telles, em Irajá, e funcio-
nará de segunda-feira a 
domingo, das 8h às 17h, 
reforçando a assistência à 
população carioca.

Os centros de atendi-
mento recebem pessoas 
com sintomas como fe-
bre, calafrio, tosse, cori-
za, dor de garganta, dor 
de cabeça, alteração no 
olfato e/ou paladar, além 
de realizar testagem para 
Covid-19.

“Inauguramos hoje o 
17º polo de testagem da 

Secretaria Municipal de 
Saúde, que se soma aos 
230 centros municipais 
de saúde e clínicas da fa-
mília, que também estão 
fazendo testagem. Isso 
aumenta em mais de 50 
vezes a nossa capacida-
de de ofertar testes para 
a população. Neste mês 
de janeiro, já foram reali-
zados mais de um milhão 
de testes para Covid-19 e 
continuamos ampliando 
para dar conta da varian-
te Ômicron, que é muito 
intensa”, disse o secretá-
rio de Saúde, Daniel So-
ranz.

A lista dos centros de 
atendimento e testagem, 
bem como endereços e 
horários de funcionamen-
to estão disponíveis em 
https://coronavirus.rio/
teste.

Rio de Janeiro já conta 
com 17 centros de 

atendimento e testagem 
de síndrome gripal

REPRODUÇÃO 

Unidade está localizada em Irajá

No Rio, 670 mil pessoas ainda não 
tomaram a dose de reforço da vacina

A cidade do Rio de Janei-
ro possui 670 mil pessoas 
que já poderiam ter tomado 
a dose de reforço da vacina 
contra a Covid, mas ainda 
não retornaram aos postos 
de saúde. A informação foi 
dada pelo secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz.

Soranz destacou que a 
imunização completa é im-
portante para evitar casos 
graves da doença. De acordo 
com o Painel Rio Covid-19, 
administrado pela prefeitura, 

a cidade possui 902 pessoas 
internadas por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Segundo Soranz, 
quase a metade não tomou 
nenhuma dose de vacina.

“Isso é muito preocupante 
para a Secretaria Municipal 
de Saúde. A maior parte des-
tes pacientes não completa-
ram o esquema vacinal, que 
não realizaram a dose de 
reforço há menos de quatro 
meses. E 46% destes pacien-
tes não tomaram nenhuma 

dose da vacina”, disse o se-
cretário. O secretário expli-
cou que a taxa de positivi-
dade é de 46% nos centros 
de testagem da Prefeitura do 
Rio — ou seja, 46 em cada 
100 pessoas estão contami-
nadas. Destacando que os 
não vacinados são a maior 
parte dos casos graves, So-
ranz disse que a prioridade 
é bloquear a disseminação 
dos casos graves da doen-
ça. Novos leitos estão sendo 
abertos para dar conta das 

internações.
“A gente está mobilizando 

mais cem leitos no Hospital 
Ronaldo Gazolla, são 250 
leitos previstos para abrir 
no Hospital de Bonsucesso 
e 150 leitos esta semana no 
Hospital Clementino Fra-
ga Filho. O estado também 
está mobilizando os leitos 
do Hospital Ricardo Cruz, 
em Nova Iguaçu, para que a 
gente possa atender todos os 
pacientes”, afirmou o secre-
tário.
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Homem que matou esposa queimada 
agredia vítima e filhos com frequência

FEMINICÍDIO EM NOVA IGUAÇU

Ivo Batista Gaudêncio, 
de 37 anos, confessou 
ter matado a esposa, 

Nathália Amanda Brasil, 
de 33 anos. Preso no úl-
timo domingo, no Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu 
(HGNI) por agentes da 
Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense, o 
homem tinha histórico de 
agressões contra a vítima, 
os filhos e os enteados

O corpo da vítima foi 
encontrado carbonizado 
dentro do porta-malas do 
carro dela na semana pas-
sada na Rua Doutor Luiz 
Carlos, no bairro Cerâmi-
ca, em Nova Iguaçu. No 
mesmo dia, Ivo deu entra-

da no hospital com quei-
maduras de segundo grau 
provocadas por gasolina 
nos pés, pernas, braço e 
na barriga. Ele estava sob 
custódia na unidade.

De acordo com relatos 
de uma vizinha, o assas-
sino de Nathália saiu para 
buscá-la na estação de 
Nova Iguaçu, e ela não 
foi mais vista. Ela teria 
dito para ele que queria 
se separar. “Ele é um cara 
muito complicado, bri-
gava com todo mundo. 
Batia nela e nos filhos, 
então o histórico já é de 
agressão mesmo”, disse 
ao jornal ‘Extra’. 

Nathália deixou quatro 
filhos de idades entre 2 e 
15 anos, os dois mais no-
vos, um de 2 anos e outro 

de 11 anos de idade, são 
filhos de Ivo. A vizinha 
informou que já chegou a 
chamar a polícia duas ve-
zes para denunciar o ma-
rido por agressões contra 
a família. 

Mentiu em depoimento
Agentes da especializa-

da informaram que Ivo 
mentiu em depoimento 
dizendo que ele e Nathália 

teriam sido sequestrados 
e que os criminosos tam-
bém atearam fogo nele. 
Porém, imagens de câme-
ras de segurança mostra-
ram que a versão apresen-
tada por ele era falsa. Em 
um segundo depoimento, 
Ivo acabou confessando 
o crime, e disse que bateu 
com a cabeça da vítima no 
porta-malas do carro, a 
trancou dentro do veículo 

e colocou fogo. A motiva-
ção do crime, segundo os 
policiais, teria sido ciúmes 

por causa de mensagens 
visualizadas no celular da 
vítima.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

REPRODUÇÃO 

Nathália (E) foi agredida e depois queimada no 
porta-malas do carro por Ivo Batista Gaudêncio 

Quarteto é preso com 10 pistolas 
 dentro de tanque de combustíveis

Quatro homens foram 
presos em flagrante em 
um carro que transportava 
dentro do tanque de com-
bustível 10 pistolas impor-
tadas, na Avenida Santa 
Cruz, em Santíssimo, na 

Zona Oeste do Rio. 
A operação foi realiza-

da no último sábado por 
policiais Civis lotados na 
26ª DP (Todos os santos), 
sob o comando do Dele-
gado de Polícia João Luiz 

Garcia de Almeida e Cos-
ta, após o cruzamento de 
informações do setor de 
inteligência e 3 meses de 
investigação.

Os presos foram identi-
ficados como Daniel Flo-

renzano Avelino da Silva, 
Douglas Laudiauzer Pires, 
Luciano Marcos Ferreira 
Thomé e Marcelo Andrade 
de Oliveira. Um dos pre-
sos usava uma tornozeleira 
eletrônica.

REPRODUÇÃO 

Motoboy é sequestrado 
em reduto de Tandera 

em Nova Iguaçu
Há seis dias, a família 

de Kesley Domingo de 
Freitas, de 22 anos, co-
nhecido por keke, busca 
por pistas que possam 
levar ao seu paradeiro. O 
mototaxista desapareceu 
na última quarta-feira 
(19) e foi visto pela úl-
tima vez próximo a sua 
residência, no bairro do 
Km 32, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. 
A área é controlada pelo 
miliciano Danilo Dias 
Lima. o Tandera.

Ao site Guadalupe 
News, a esposa do jo-
vem, contou que não 
conseguiu mais se co-

municar com o marido 
por telefone desde en-
tão. Segundo relatos de 
testemunhas, o rapaz es-
tava por volta das 22h30 
no lava a jato, localizado 
na Rua Santo André. No 
local,ele foi abordado e 
sequestrado por homens 
armados. A vítima até 
tentou se justificar di-
zendo que era engano, 
mas foi ignorada. 

Informações que pos-
sam ajudar na localiza-
ção do jovem podem ser 
passadas pelos telefones 
190 da Polícia Militar ou 
181 do Disque Denún-
cia. 

Vizinha conta que já teve que acionar a polícia duas vezes para denunciar agressor 

Suspeito de tráfico 
é morto em 

confronto com a PM 
Um jovem de 19 anos 

morreu depois de trocar 
tiros com policiais mili-
tares na tarde do último 
sábado (22), em Volta 
Redonda (RJ). 

A ação aconteceu 
no bairro Santo Agos-
tinho. Agentes da PM 
foram até o Morro da 
Conquista para um pa-
trulhamento de rotina e 
avistaram o jovem e um 
outro suspeito, de 17 
anos, sentados perto de 
um beco.

Quando os agentes se 
aproximaram, o jovem 
correu e conseguiu fu-
gir. O menor ficou, foi 
revistado e confessou 
aos policiais que estava 
“devendo à Justiça”. De 
acordo com informa-
ções da PM, quando a 
equipe estava conduzin-

do o rapaz para a viatu-
ra, o jovem que fugiu 
voltou e começou a ati-
rar contra os agentes.

Houve confronto e 
o jovem foi atingido. 
Uma equipe do Corpo 
de Bombeiros foi acio-
nada para prestar socor-
ro, mas ele não resistiu 
aos ferimentos e mor-
reu no local. Segundo 
a PM, uma pistola ca-
libre nove milímetros 
foi apreendida durante 
a ação. Uma equipe da 
Polícia Civil foi aciona-
da e realizou o trabalho 
de perícia.

O corpo foi levado 
para o Instituto Médi-
co Legal. A polícia não 
informou se após o ti-
roteio o menor chegou 
a ser conduzido para a 
delegacia.

Menor é flagrado com drogas e granada em Resende
Um adolescente foi fla-

grado com drogas e uma 
granada caseira na noite 
do último sábado (22), em 
Resende (RJ). A ação acon-
teceu no bairro Itapuca, du-
rante um patrulhamento de 
rotina da Polícia Militar.

Os policiais estavam pas-
sando pela Rua Ângela Ma-
ria de Lima quando identifi-
caram um grupo em atitude 
suspeita. Quando a viatura 
se aproximou, os suspeitos 

correram, mas o menor foi 
alcançado e a mochila dele 
foi revistada.

Além da granada, os 
agentes apreenderam mais 
de 150 cápsulas de cocaína, 
quase 200 trouxinhas de ma-
conha, 44 tabletes da mesma 
droga, pedras de crack e uma 
pequena quantia em dinhei-
ro. O infrator foi apreendido, 
levado para a delegacia e vai 
responder por tráfico de dro-
gas e posse de arma.

Os suspeitos foram presos após os agentes encontrarem as armas no tanque de combustível

REPRODUÇÃO 

Os PMs apreenderam maconha, 
pedras de crack e cápsulas de cocaína

PF apreende mais de 800 munições e esctasy no Rio
Agentes da Polícia Fede-

ral prenderam em flagrante, 
na última sexta-feira, um ho-
mem de 39 anos transportan-
do 840 munições de calibres 
variados e 46 compridos de 
Esctasy, nas proximidades 
da Rua da Constituição, no 
Centro do Rio. 

O material ilícito estava 
escondido no interior de uma 
peça automotiva. Durante a 

abordagem, o homem ainda 
apresentou uma Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
falsa. Essa foi a segunda vez 
que o homem foi preso pela 
Delegacia de Repressão a 
Drogas (DRE/RJ). 

O material apreendido e o 
preso foram encaminhados à 
DRE, na Praça Mauá, para a 
formalização do auto de pri-
são em flagrante.

REPRODUÇÃO 

O material estava escondido 
no interior de uma peça automotiva
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As primeiras ações 
do Programa Cida-
de Integrada na co-

munidade do Jacarezinho, 
na Zona Norte do Rio de 
Janeiro, começaram ontem 
(24), com obras de sanea-
mento e limpeza de rios.

O Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), vinculado 
à Secretaria de Estado do 
Ambiente, levou máquinas 
para a comunidade para as 
obras de macrodrenagem, 
que incluem a limpeza e o 
desassoreamento, retirada 
de entulhos e materiais que 
obstruem o escoamento na-
tural dos rios Salgado e Ja-
caré.

De acordo com o Inea, 
em uma segunda etapa, as 
intervenções na localidade 
vão continuar com a canali-
zação do Rio Salgado. Estão 
programadas ainda outras 
obras, inclusive de áreas de 
lazer.

“Urbanização do entorno 
com a criação de espaços 
públicos de lazer, calçamen-
to, implantação de ciclovias 
e pavimentação dos logra-
douros que margeiam o rio. 
Ações que garantirão segu-
rança ambiental e qualidade 
de vida para os moradores 
da região”, informou.

Em outra frente, a compa-
nhia Águas do Rio, respon-
sável pelo abastecimento de 
água e tratamento de esgo-
to na comunidade, começa 
nesta segunda-feira o reca-

dastramento das residências 
do Jacarezinho, a extensão 
da rede para regularizar o 
abastecimento, a revitali-
zação do Reservatório do 
Azul, a ampliação da Tarifa 
Social e o reparo da rede.

Durante a apresentação 
detalhada do Cidade Inte-
grada, no sábado, o gover-
nador disse que a concessio-
nária antecipou, em quase 
quatro anos, o cronograma 
previsto para a região na as-
sinatura do contrato de con-
cessão da Cedae, em agosto 
do ano passado.

“Eles [a concessionária] 
começaram um estudo co-
nosco para diminuir, ainda 
mais o valor da tarifa social, 
para que ela seja mais social 
ainda e as pessoas tenham 
maior possibilidade de pa-

gar”, disse, acrescentando 
que foi verificado que os 
moradores consomem uma 
quantidade menor do que 
é estipulado, anualmente, 
pela tarifa.

Ainda em saneamento, 
nas ações de tratamento 
de esgoto estão previstas a 
limpeza e desobstrução das 
canaletas, a recuperação da 
Estação Elevatória de Esgo-

to, a verificação das redes 
e levantamento cadastral, o 
reparo em toda a rede de es-
goto e drenagem e a finali-
zação do Tronco Coletor de 
Manguinhos.

OBRA NA COMUNIDADE

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

Programa Cidade Integrada 
começa no Jacarezinho

Ação inclui limpeza e desassoreamento dos rios Salgado e Jacaré
DIVULGAÇÃO

Cidade Integrada tem seis eixos

Funai cria programa para proteger 
indígenas em situação de emergência 
A Fundação Nacional do 

Índio (Funai) criou um novo 
programa de proteção às co-
munidades e aos territórios 
indígenas cujo objetivo é 
aprimorar as ações institu-
cionais de enfrentamento a 
eventuais situações de ur-
gência e emergência. Insti-
tuído por meio da Portaria 
nº 466, publicada no Diário 
Oficial da União de ontem 
(24), o Programa de Opera-
ções Especiais de Proteção 
Etnoambiental e Territorial 
(Proepet) leva em conta as 
diretrizes da Política Nacio-
nal de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indíge-
nas (Pngati), em vigor desde 

junho de 2012. Segundo o 
texto da portaria, o objetivo 
do programa é responder às 
situações de calamidade; ca-
tástrofes e emergências am-
bientais ou em saúde pública 
em áreas ocupadas por povos 
indígenas, bem como a con-
flitos fundiários, territoriais 
e interétnicos. Servidores 
recrutados e treinados para 
compor o programa também 
atuarão em casos em que 
seja necessário implementar 
planos de contingência para 
contato com povos isolados.

Coordenado pela Direto-
ria de Proteção Territorial da 
fundação, o novo programa 
de operações especiais de-

verá se pautar pela proteção 
territorial e ambiental das 
terras ocupadas por povos 
indígenas e destes mesmos 
grupos. As ações a serem 
desenvolvidas deverão bus-
car solucionar ou mitigar 
os impactos negativos por 

meio da adoção de soluções 
pacíficas em situações de 
conflitos. Também deverão 
garantir aos povos indígenas 
isolados o “exercício de sua 
liberdade e de suas ativida-
des tradicionais, sem a obri-
gatoriedade de contatá-los”.

Portaria foi publicada no Diário Oficial

DIVULGAÇÃO

O orçamento de 2022 
sancionado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro 
prevê a contratação de 
mais de 43 mil servido-
res públicos federais. 
Destes, 4.263 são novas 
vagas, e 38.929 são para 
provimento, ou seja, pre-
enchimento de vagas já 
existentes por meio de 
concursos em andamen-
to ou novos concursos.

Os números, no en-
tanto, são uma previsão 
e não significam que as 
vagas estão autorizadas. 
O ano de 2022 come-
çou com vários editais 
de concursos públicos 
em órgãos federais com 
inscrições abertas. Só 
no IBGE foram aber-
tas quase 209 mil vagas 
temporárias para o Cen-
so 2022. A Petrobras 
também abriu concurso 
para mais de 750 vagas.

Há ainda concursos 
federais com inscrições 
abertas como Aeronáu-
tica, Marinha, Banco da 
Amazônia e Controla-
doria Geral da União. 
Empresa de Pesquisa 
Energética e IBGE - veja 
aqui a lista completa de 

concursos pelo país com 
inscrições abertas e edi-
tais já lançados.

Atualmente há pelo 
menos sete órgãos com 
concursos autorizados 
com 2.475 vagas, segun-
do levantamento. Outros 
órgãos federais como 
INSS, Receita Federal e 
Banco Central aguardam 
autorização do Minis-
tério da Economia para 
abrir as seleções.

Vários órgãos federais 
aguardam autorização 
do Ministério da Econo-
mia para fazer concur-
sos. Entre eles estão o 
INSS, Receita Federal, 
Polícia Federal e Banco 
Central.

O Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
enviou ao Ministério da 
Economia e aguarda au-
torização para fazer con-
curso com 7.575 vagas, 
sendo 6.004 para técnico 
do seguro social e 1.571 
para analista do seguro 
social.

No caso do Banco 
Central, foram pedidas 
mais de 200 vagas em 
cargos de nível médio e 
superior.

Orçamento prevê 43 
mil contratações no 

serviço público federal

Mercado financeiro aumenta previsão de 
inflação no Brasil para o ano de 2022

Instituições financeiras 
consultadas semanalmen-
te pelo Banco Central (BC) 
estimam, em boletim divul-
gado, que o Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), inflação oficial do 
país, deve fechar 2022 em 
5,15%. Há uma semana, a 
projeção do mercado era que 
a inflação terminasse o ano 
em 5,09%. Há quatro sema-
nas, era 5,03%.

Para 2023, o mercado 

manteve a expectativa de 
inflação da semana passada, 
de 3,4%. Em 2024, a previ-
são também é a mesma da 
última semana.

O boletim Focus reúne a 
projeção do mercado para os 
principais indicadores eco-
nômicos do país. Na estima-
tiva desta semana, o Focus 

indica a mesma variação do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
registrada há sete dias, de 
0,29%. Há quatro semanas, 
o mercado previa cresci-
mento da economia brasilei-
ra de 0,42%.

O boletim registra ainda 
diminuição na expectativa 
de crescimento do PIB para 
2023, passando de 1,75% na 
semana passada para 1,69%. 
Para 2024, a projeção se 
manteve estável, em 2%.

IPCA deve fechar 2022 em 5,15%

DIVULGAÇÃO

Indígenas e quilombolas já podem concorrer a bolsas em curso superior
Estão abertas até 28 de 

fevereiro, as inscrições 
para o Programa de Bol-
sa Permanência (PBP), 
voltado para estudantes 
indígenas e quilombolas 
matriculados em cursos de 
graduação presencial ofer-
tados por instituições fe-

derais de ensino superior.
As inscrições devem ser 

feitas na página do Sis-
tema de Gestão da Bolsa 
Permanência (SISBP), 
disponibilizada no site do 
Ministério da Educação 
(MEC). Para acessá-la, 
clique aqui.

O MEC pede aos inte-
ressados que fiquem aten-
tos às regras que constam 
na Portaria nº 389, de 
2013.

Segundo o ministério, a 
análise da documentação 
comprobatória de elegi-
bilidade do estudante e a 

aprovação do cadastro no 
SISBP deverão ser feitas 
pelas instituições federais 
de ensino superior de hoje 
até 31 de março.

O sistema prevê conces-
são de bolsas para estadia 
de estudantes de gradua-
ção em instituições fede-

rais de ensino superior, de 
forma a minimizar as desi-
gualdades sociais, étnico-
-raciais e contribuir para 
permanência e diplomação 
dos alunos em situação de 
vulnerabilidade socioeco-
nômica, em especial, indí-
genas e quilombolas.

A distribuição das vagas 
considera o “quantitativo 
de alunos matriculados e 
o quantitativo de alunos 
cadastrados no programa” 
pelas instituições federais 
de ensino superior no tér-
mino do exercício ante-
rior.
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EXCLUSIVO PARA VACINAÇÃO 

No último final de 
semana (22 e 23), 
a Prefeitura de 

Volta Redonda, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), abriu cinco 
unidades básicas de saúde 
(UBSs) exclusivamente 
para vacinação contra a 

Covid-19. As unidades dos 
bairros Conforto, Jardim 
Paraíba, Retiro 2, Santa 
Cruz e Santo Agostinho 
funcionaram das 8h às 16h 
para aplicação das doses.

Pessoas com sintomas 
gripais, como: febre, cala-
frio, tosse, coriza, dor de 
garganta, cabeça e altera-
ções no olfato ou paladar 
buscaram atendimento na 
central de testagem, na 

Ilha São João, mediante 
agendamento prévio no 
link: https://encurtador.
com.br/pzHJO.

A central de testagem 
funciona de segunda-feira 
a domingo, das 8h30 às 
17h, inclusive com aten-
dimento médico. Os testes 
disponíveis para detecção 
da Covid-19 na rede pú-
blica são os de antígeno e 
RT-PCR.

 Capacidade 
Vale ressaltar que os 

atendimentos emergenciais 
continuam sendo feitos 

nas unidades de referên-
cia. 

Os testes nas unidades 
básicas de saúde (UBSs e 

UBSFs) estão sendo fei-
tos de segunda a sexta, de 
acordo com a capacidade 
de cada unidade.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Volta Redonda abre 5 UBSs 
Unidade básicas de saúde foram 
disponibilizadas para imunização 

DIVULGAÇÃO/PMVR

Ao apresentar os sintomas, a pessoa deve buscar atendimento na central de testagem

Resende: parceria leva 
projeto para unidades do Cras

Uma parceria firmada 
entre a Estácio Resende e a 
Prefeitura de Resende, por 
meio da Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Hu-
manos, levará o projeto Ca-
pacita Jovem aos jovens das 
unidades do Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) do município. A ca-
pacitação buscará o desen-
volvimento integral destes 
jovens nos âmbitos pessoal, 
social e profissional.

O prefeito de Resende, 
Diogo Balieiro Diniz, des-
tacou a importância do ‘Ca-
pacita Jovem’ para a cidade. 
“É mais uma oportunidade 
que os usuários jovens das 
unidades do Cras terão ao 
desenvolver suas capacida-
des para melhor colocação 
no mercado de trabalho. 
Este projeto visa ao apri-
moramento de habilidades 
cognitivas e de integração 
social, que auxiliam no de-
senvolvimento humano, na 
criatividade e no campo pro-
fissional, refletindo, desta 
forma, em uma cidade mais 
próspera e com mão de obra 
qualificada. A atual ges-

tão sempre abraça projetos 
como este e oferece novas 
realidades à população para 
um futuro melhor”, reforça.

Dimensão pessoal
O psicólogo e coordena-

dor do curso de Psicologia 
da Estácio Resende, Pedro 
Dinelli Cruz, criador do pro-
jeto, explica os benefícios 
do ‘Capacita Jovem’. “Esta-
mos acostumados a ver pro-
jetos voltados para adoles-
centes com foco apenas na 
capacitação profissional, e 
o grande diferencial do ‘Ca-
pacita Jovem’ é incluir ou-
tros importantes pontos de 

desenvolvimento para estes 
jovens. Antes de eles pensa-
rem no campo profissional, 
é preciso que desenvolvam 
a sua dimensão pessoal e 
humana, aprendendo a lidar 
com emoções, sentimentos 
e questões internas, e, com 
isso, terão ferramentas para 
seu desenvolvimento social 
como cidadania, ética e con-
vívio em sociedade. Depois 
disso, estarão prontos para 
pensar no campo profissio-
nal e aprender questões téc-
nicas do trabalho”, revela.

Por meio de oficinas e 
aulas presenciais e remo-
tas, os adolescentes partici-

parão dos três módulos do 
‘Capacita Jovem’: Desen-
volvimento Pessoal, quan-
do aprenderão a conhecer 
a si mesmos, a importância 
dos cuidados com o corpo, 
gestão de emoções, com-
petência socioemocionais e 
necessidades educacionais; 
Desenvolvimento Social, 
quando serão instruídos so-
bre comunicação, ética e so-
ciedade, cultura e diversida-
de, além de noções básicas 
de Direito; e Desenvolvi-
mento Profissional, momen-
to em que trabalharão em 
grupo e terão capacitação 
em Economia, Informática, 
Formação de Liderança, Au-
xiliar Administrativo, Com-
portamento Organizacional 
e Empreendedorismo.

Os jovens serão selecio-
nados pela Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos. O pri-
meiro Cras a receber a inicia-
tiva será o do bairro Itapuca. 
Outras informações sobre 
como participar do proje-
to ‘Capacita Jovem’ podem 
ser obtidas pelo telefone do 
Cras: (24) 3360-5239.

Os adolescentes participarão, por meio de oficinas e aulas 
presenciais e remotas, de módulos do ‘Capacita Jovem’

DIVULGAÇÃO/PMR

Cursos gratuitos: Prefei-
tura divulga lista de inscri-
tos para a primeira etapa do 
projeto “Formação”

A Prefeitura de Itatiaia, 
por meio da Secretaria de 
Trabalho, Emprego e Ge-
ração de Renda, publicou 
na manhã da última quarta-
-feira (19), a pré-listagem 
dos moradores inscritos no 
Projeto “Formação”, que 
nesta primeira etapa ofe-
recerá cursos de Barbeiro, 
Depilação, Mecânica bási-
ca de bicicletas, Montador 
de móveis, Informática bá-
sica e NR 35 - Trabalho em 
Altura.

A lista pode ser acessada 
neste link https://itatiaia.
rj.gov.br/downloads/1570/
pre-listagem-de-inscritos-
--primeira-etapa-do-pro-
jeto-formacao , no site da 

Prefeitura. Os moradores 
inscritos deverão realizar 
a matrícula nesta quin-
ta (20) e sexta-feira (21), 
das 08h às 12h e das 13h 
às 16h, na Secretaria de 
Trabalho, Emprego e Ge-
ração de Renda situada na 
Av. dos Expedicionários, nº 
575, no Centro. É necessá-
rio apresentar Identidade, 
CPF, Comprovante de Es-
colaridade, Comprovante 
de Residência e Carteira 
de Vacinação contra a Co-
vid-19.

O curso de NR 35 - Tra-
balho em altura terá início 
no próximo dia 29 de janei-
ro. Os de Mecânica Básica 
de Bicicletas, Barbeiro, 
Montador de Móveis, In-
formática Básica e Depila-
ção começarão na primeira 
semana de fevereiro.

Itatiaia divulga 
lista do ‘Formação’ 

DIVULGAÇÃO/PMI

Inscritos foram selecionados 
para a primeira etapa do projeto 

A Secretaria de Manuten-
ção Urbana de Barra Man-
sa está realizando a poda 
preventiva de árvores na 
Avenida Sérgio Braga, no 
bairro Barbará. O serviço 
visa à retirada de galhos que 
esbarram nos caminhões e 
ônibus e caem na via po-
dendo ocasionar algum tipo 
de transtorno, e possibilitar 
a melhoria da iluminação 
no local. O secretário de 
Manutenção Urbana, José 
Luiz Vaneli, disse que o 
serviço acontece de for-
ma continuada, ao longo 
do ano, nos principais cor-

redores de transportes do 
município. “A finalidade é 
eliminar os galhos com po-
tencial de atrapalhar os mo-
toristas, bloquear a ilumi-
nação pública ou dificultar 
a visibilidade das placas de 
sinalização. A ação também 
mantém visa à manutenção 
da limpeza da cidade”.

A partir deste serviço, o 
resultado esperado é a am-
pliação do  campo visual 
dos motoristas, proporcio-
nando uma condução mais 
segura e sem obstáculos, 
diminuindo riscos de aci-
dentes.

Poda preventiva é 
realizada em Barra Mansa 

DIVULGAÇÃO/PMBM

Equipe da Secretaria de Manutenção 
Urbana trabalha na poda de árvores 

O Centro Especializado 
de Atendimento à Mulher 
de Três Rios, único Ceam 
da região Centro-Sul Flu-
minense e referência no es-
tado do Rio, realizou entre 
os meses de julho e dezem-
bro de 2021 mais de 500 
atendimentos. A unidade é a 
única do estado a funcionar 
24 horas por dia em regime 
de plantão sobreaviso.

O Ceam é um espaço de 
acolhimento com acompa-
nhamento psicológico, so-
cial e jurídico. São feitos 
os encaminhamentos aos 
serviços de rede e, em casos 

extremos, ao abrigamento. 
O espaço visa promover a 
ruptura da situação de vio-
lência e a construção da ci-
dadania por meio de ações 
globais e de atendimento 
interdisciplinar, entre os 
quais: 

- Atendimento psico-
lógico (individual e gru-
po);  atendimento social; 
e atendimento jurídico, de 
orientação e informação. O 
Ceam Três Rios está aberto 
das 08h às 17h e situa-se na 
Rua Doutor Vasconcelos, 
nº 87, Centro. (24) 99940-
7008.

Ceam de Três Rios atende  
em regime de plantão 24h

DIVULGAÇÃO/PMTR

O Centro Especializado de Atendimento 
à Mulher de Três Rios é referência no estado

A Prefeitura Municipal de 
Quatis, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, pro-
moverá na próxima quarta 
e sexta-feira (26 e 28 de ja-
neiro), a vacinação contra 
covid-19, destinada a faixa 
etárias de crianças de 11 
anos de idade. A vacinação 

acontecerá das 9h às 14h na 
Casa da Criança.

Ressaltamos ainda que os 
responsáveis devem com-
parecer na Casa da Criança 
para realizar o agendamen-
to da vacina nesta segunda 
e terça-feira, dias 24 e 25 de 
janeiro, portando os seguin-

tes documentos: 
RG, CPF e com-
provante de re-
sidência.

Para mais 
informações e 
esclarecimentos 
entrar em con-
tato com a Se-
cretaria de Saú-
de pelo número 
3353-2624 ou 
3353-2918 – 
Ramal 1043 ou 
ir até a Central 
de Vacinação 
(Casa da Crian-
ça).

Quatis vacina faixa 
de 11 anos amanhã 

DIVULGAÇÃO/PMQ



TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022HORA10 ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina em pó 
incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata de 
leite condensado vazia para 
medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ralado
Margarina e farinha de trigo 
para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma de 
30cm de diâmetro untada e 
enfarinhada.
Leve ao forno médio, prea-
quecido, por 30 minutos, ou 
até que enfiando um palito, 
ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na água e 
dissolva em banho maria.
Bata no liquidificador com os 
ingredientes restantes, me-
nos o coco.
Forre a fôrma em que assou 
o bolo com papel alumínio, 
alisando bem, e despeje me-
tade do líquido na Fõrma for-
rada.
Coloque o bolo sobre o líqui-
do.
Cubra com papel alumínio e 
leve à geladeira por 2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe o 
coco.
Sirva em seguida. 

Repolho refogado

1 repolho médio (mais ou me-
nos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada em 
pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, picados 
em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes cortadas 
em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a gos-
to

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito fi-
nas e lave bem.
Deixe no escorredor por al-
guns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa panela 
e frite ligeiramente a cebola 
e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minutos.
Acrescente o repolho pica-
do.
Tempere com sal e pimenta 
do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo e 
tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais ou 
menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acompa-
nhando carnes em geral.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

STOLEN

Etapa 1
Cerca de 300g de fa-
rinha de trigo
125 ml de leite ligei-
ramente morno
30g de fermento bio-
lógico
1 pouco de cerveja
Etapa 2
1 colher (sobremesa) 
de sal
120g de manteiga
Casca ralada de li-
mão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento em 
pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) de 
rum
100g de chocolate 
meio-amargo picado
100g de frutas crista-
lizadas
100g de uvas passas
100g de nozes moí-
das
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derretida

Etapa 1
Misture bem os in-
gredientes, forman-
do uma massa pe-
quena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa etapa 
na massa fermenta-
da e misture delica-
damente, até ficar 
homogênea.
Etapa 3
Junte a farinha de tri-
go e o fermento em 
pó à mistura da eta-
pa 2 e misture bem, 
até a massa ficar 
bem homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a massa 
crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamente, 
no papel de assar, 
por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em forno 
baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quente, 
pinte com manteiga 
e polvilhe açúcar.
Repita até que aca-
bem a manteiga e o 
açúcar, de forma que 
o Stollen fique com 
uma casca branca.
Sirva em seguida.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

24DE JANEIRO DE 2022 PUBLICADO EM 25/01/2022

DECRETO N° 5344, DE 24 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo 
determinado da Secretaria Municipal de Educação

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 relacio-
nadas, oriundas do Processo Seletivo Simplificado no 01/2021 
Da Secretaria Municipal de Educação, com fulcro nos incisos 
III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, pu-
blicada em 07 de abril de 2017.

MATRÍCU-
LA

A CONTAR 
DE

25/84697 31/12/2021

25/87270 31/12/2021

25/94419 31/12/2021

25/87527 31/12/2021

25/85023 31/12/2021

25/86573 31/12/2021

25/85005 31/12/2021

25/85445 31/12/2021

25/94707 31/12/2021

25/92759 31/12/2021

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

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5345, DE 24 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 relacio-
nadas, oriundas dos Processos Seletivos Simplificados espe-
cificados abaixo, com fulcro nos incisos 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 25/079322 25/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/081912 25/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/088346 25/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/088365 25/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/088376 25/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/091222 25/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/091223 25/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS 25/094749 21/01/2022

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

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 002/GP/2022 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
INSTITUI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA REALIZA-
ÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NA MODALI-
DADE PREGÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a nova Comissão para desenvolvimen-
to dos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL no âmbito da Administração Municipal, com a 
seguinte composição:

Cássio da Rocha Brum - matrícula nº 60/79.958
Luciano da Silva Mattos – matrícula nº 60/80.695
Jorge Caio Carvalho da Silva – matrícula nº 60/80.450
Maria Eurides de Farias – matrícula nº 10/020.089
Jorge André Barros da Silva – matrícula nº 82/41.866

Parágrafo Único – Esta Comissão terá como Pregoeiro o ser-
vidor Cássio da Rocha Brum e, em casos de ausência ou de 
impedimento, terá como Pregoeiro Substituto o servidor Jorge 
Caio Carvalho da Silva.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo seus efeitos a contar da publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Belford Roxo, 24 de janeiro de 2022.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 003/GP/2022 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
INSTITUI COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO – CPL PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDI-
MENTOS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída a nova Comissão Permanente de Lici-
tação – CPL para desenvolvimento dos procedimentos licita-
tórios no âmbito da Administração Municipal, com a seguinte 
composição:

Jeronimo Correia Ramos – Presidente da CPL - matrícula 

nº 11/020.303
Edna Quaresma – Membro da CPL - matrícula nº 11/020.419
Cristiane Bessa da Rocha – Membro da CPL - matrícula nº 
60/80.699

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo seus efeitos a contar da publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.

Belford Roxo, 24 de Janeiro de 2022.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo nº: 37/4485/2015
PORTARIA Nº: 0113/SEMAD/2022 DE 24 DE JANEIRO DE 
2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com o artigo nº: 75, inciso V, da Lei Complementar nº: 268 de 
31 de março de 2022. 

RESOLVE:
DEMITIR ANA CARLA LEMOS REIS, matricula nº: 10/43572, 
professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por 
ter infringido o artigo 132, inciso II de acordo com a Lei Com-
plementar nº:014 de 31 de outubro de 1997, conforme o conti-
do nos autos do processo nº: 37/4485/2015.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula 60/70971

Processo nº: 37/5866/2015
PORTARIA Nº: 0114/SEMAD/2022 DE 24 DE JANEIRO DE 
2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com o artigo nº: 75, inciso V, da Lei Complementar nº: 268 de 
31 de março de 2022. 

RESOLVE:
DEMITIR CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA, matri-
cula nº: 10/18603, gari, lotado na Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos, por ter infringido o artigo 132, inciso II de acor-
do com a Lei Complementar nº:014 de 31 de outubro de 1997, 
conforme o contido nos autos do processo nº: 37/5866/2015.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula 60/70971

PORTARIA Nº: 0115/SEMAD/2022 DE 24 DE JANEIRO DE 
2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO 
COSTA PAZ, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo, Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Obras, 
Projetos, Captação de Recursos e Convênios.
.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula 60/70971

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO PARA CADASTRAMENTO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de Belford Roxo comunica aos interessa-
dos que está procedendo permanentemente o Registro Cadas-
tral de fornecedores, nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 
8.666/93. Para maiores informações, os interessados devem 
dirigir-se à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada 
à Av: Floripes Rocha – 378 – Sala 302 - Centro, Belford Roxo/
RJ, diariamente DAS 09:00 ÁS 17:00 hs, exceto aos sábados, 
domingos e feriados.

Belford Roxo/RJ; 24 de Janeiro de 2022.

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPL

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 028/2021

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que atra-
vés da Comissão Permanente de Licitação, devidamente au-
torizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei 
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, informar que 
foi REVOGADA a licitação que tem como objetivo CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL 
E SEMAFÓRICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO–RJ. Conforme determinação da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo, através de despacho as folhas nº1.644 em ane-
xo aos autos do Processo Administrativo nº 55/000036/2021.

Maiores informações na Sala de reunião da CPL, situada à 
Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro – 
Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h 
às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

Belford Roxo/RJ, 24 de Janeiro de 2022.

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

ERRATA: 
No AVISO DE EDITAL publicado no jornal hora H dia 18 de 
janeiro de 2022. 
Onde se lê: Sessão 102ª 
Leia-se: Sessão 104ª

GLAUCIO PACHECO DOS SANTOS FARIAS
Presidente da Junta de Recursos Fiscais – JRF

Matrícula 11/54.593

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N°02/SEMED/2022 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso 
das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanha-
mento da aplicação dos recursos públicos destinados à edu-
cação; 
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do pro-
cesso n° 45/030/2020, com objeto do contrato de n° 022/SE-
MED/2021, contratação de empresa para fornecimento futura 
e eventual de placas de ACM, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo.
• LEON DA SILVA VILELA– MATR.60/081240;
• JOSÉ PIRES DE SOUZA – MATR. 60/081514.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022

A Secretaria Municipal de Educação, através do Senhor Se-
cretário Denis de Souza Macedo, publica o presente Edital 
de Convocação de Assembleia para Eleição de Membros do 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE de Belford 
Roxo – Quadriênio 2022/2026. O Edital é lançado para orien-
tar o processo de eleição de conselheiros para composição do 
CAE de Belford Roxo.
° Considerando o que dispõe a Constituição Federal, Artigo 
208, Inciso VII; 
° Considerando o que dispõe a Lei Federal n° 11.947 de 16 de 
junho de 2009;
° Considerando o que dispõe a Resolução CD/FNDE n° 26 de 
17 de junho de 2013;
° Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 839 de 07 de 
Julho de 2001;
° Considerando as Diretrizes do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação - FNDE para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE;
º Considerando as Diretrizes do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE para os Conselhos de 
Alimentação Escolar – CAEs. 

Art. 1º - Convocar os representantes das Entidades Civis Or-
ganizadas para a candidatura e eleição de sua representativi-
dade no Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE de 
Belford Roxo – Quadriênio 2022/2026, nos Termos: I- da Lei 
Federal n° 11.947 de 16 de junho de 2009, II- da Resolução 
CD/FNDE n° 26 de 17 de junho de 2013´ e desse Edital;

Art. 2º - As Instituições interessadas em fazer parte desse 
Conselho Municipal de Alimentação escolar – CAE de Belford 
Roxo terão que apresentar no período de 27/01 a 28/01/22 das 
09h às 15h no Gabinete do Secretário na Secretaria Muni-
cipal de Educação - SEMED os seguintes documentos: 

I- Cópia da Ata atual da Diretoria registrada;
II- Cópia do Estatuto Social registrado; 
III- Ofício da Instituição comprovando o seu funcionamento há 
pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do Edi-
tal e quais as atividades desenvolvidas relacionadas à educa-
ção ou Alimentação e Nutrição Escolar;
IV- Cópia do CNPJ atualizado.
V- Ofício informando o nome, n° de telefone e CPF do repre-
sentante indicado pela Entidade que participará do Fórum.
Parágrafo Único: a SEMED localiza-se na Avenida Benjamim 
Pinto Dias nº 610, Bairro Centro, Belford Roxo;

Art. 3º -A Publicação da relação de Entidades inscritas a par-
ticiparem da eleição, será no dia 29/01/2022 em Diário Oficial 
do Município;

Art. 4º -O prazo para entrar com recurso de impugnação, será 
no dia 31/01/2022;

Art. 5º - A Publicação da relação de Entidades inscritas e AP-
TAS a participarem da eleição, será no dia 01/02/2022 em Diá-
rio Oficial do Município;

Art. 6º - Vedada a participação de entidades que figurem como 
beneficiárias de recursos financeiros fiscalizados pela Prefeitu-
ra Municipal de Belford Roxo ou como contratadas da Adminis-
tração da localidade a título oneroso;

Art. 7º - O CAE de Belford Roxo tem as seguintes vagas dis-
posta de acordo coma Lei Federal n° 11.947/ 2009 e Resolu-
ção CD/FNDE n° 26 / 13:

I - 02 (dois) representantes indicados por Entidades Civis Or-
ganizadas;

Art. 8º - O Fórum para eleição dos conselheiros titulares e 
suplentes representantes das Entidades Civis Organizadas 
será realizado na Sede do Conselhos Municipais – Sala de 
Reuniões, sito a Avenida Retiro da Imprensa s/nº Praça do 
Farrula – Heliópolis – Belford Roxo no dia 04/02/2022 – Ho-
rário: 10h;

Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário 
Municipal de Educação;

Art. 10º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Belford Roxo, 25 de janeiro de 2022.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

ERRATA: 

Na PORTARIA 57/SEMED/2021 de 16 de dezembro de 2021, 
publicada na Jornal Hora H de 17 de dezembro de 2021.
Onde se lê: Torna sem efeito a PORTARIA Nº 48 /SEMED, 
24 DE SETEMBRO DE 2021.
Leia-se: Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 47 /SEMED, 24 
DE SETEMBRO DE 2021.

DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação



TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022HORA12

Ângelo Gregorio 145 - Ao lado da pizzaria Juliana rua da lotérica
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Vários aperitivos, Chopp Carioca 
Beer e todos os tipos de cervejas

SÁBADO E DOMINGO 
Pagode com o melhor dos grupos 
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Thiago Silva é mais velho a marcar 
pelo Chelsea na Premier League

ESPORTES

DIVULGAÇÃO

Zagueiro já havia superado Drogba em dezembro

Brasileiro amplia recorde e é o mais velho 
a marcar no Inglês desde Giggs, em 2013

Aos 37 anos e 123 
dias, Thiago Silva 
fez o segundo gol 

do Chelsea na vitória por 
2 a 0 contra o Tottenham 
e ampliou um recorde que 
havia obtido em dezem-
bro: é o mais velho do 
clube a balançar as redes 
na Premier League. O za-
gueiro brasileiro fez o seu 

terceiro gol na atual tem-
porada pelo torneio e enal-
teceu sua longevidade.

“Fico muito honrado em 
ter alcançado uma mar-
ca como essa. Pela minha 
carreira e pela história 
desse clube”, disse Thia-
go.

Thiago Silva havia as-
sumido o posto de mais 
velho do Chelsea a fazer 
um gol pela Premier Le-
ague na derrota por 3 a 2 

contra o West Ham, no dia 
4 do último mês. Ele supe-
rou o ídolo Didier Drogba, 
que fez seu último gol pelo 
clube no Campeonato In-
glês aos 37 anos e 49 dias.

Thiago tornou-se o 
mais velho a marcar pela 
Premier League em nove 
anos, desde que o lendá-
rio Ryan Giggs fez um gol 
pelo Manchester United 
em fevereiro de 2013, aos 
39 anos e 236 dias.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com


