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Limpeza totaL

milícia ameaça 
funcionário 
de empresa de 
ônibus no Rio 

taxa da bandidagem 

Garagem fica ao lado de comunidades dominadas por milicia-
nos. Polícia Civil investiga denúncia registrada pela vítima.

PM sacode a Mangueirinha e 
manda bandidos para a vala 

Prefeitura disponibiliza o aparelho de atendi-
mento para população tirar dúvidas e solucio-
nar problemas.
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Criminosos trocaram tiros com policiais militares do 15º 
BPM (Duque de Caxias) e acabaram atingidos.  Com eles, fo-
ram apreendidos um fuzil, uma pistola e um rádio comunica-
dor. Corporação continua incursões na comunidade.
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Traficante ‘leva’ choque de 220v e é expulso de facção 
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baC dá uma geral 
no Jacarezinho 

Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), 
da Secretaria de Estado de Polícia Militar, apre-
enderam 300 Kg de drogas na comunidade da 
Zona Norte. Ação aconteceu durante a retomada 
do território pelas forças de segurança. 
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prejú: tandera perde 
arsenal para o dgpe

Policiais civis do Departamento-Geral de Polícia 
Especializada (DGPE) apreenderam um fuzil, entre 
outros armamentos da quadrilha do miliciano Dani-
lo Dias Lima, o Tandera. O material foi encontrado 
em área que o bandido tenta retomar.
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Meriti é só alegria!
Prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, entrega a Praça do 

Rodo, no Jardim Metrópole, reformada. O espaço ganhou nova 
iluminação, quadra, brinquedos e aparelhos de ginástica. A so-
lenidade contou com a presença do deputado estadual Valdecy 
da Saúde e do secretário executivo do Governo, Márcio Reis. 

Bolsonaro prepara PEC para baixar preço 
da energia elétrica e da gasolina neste ano
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Rio vai receber 90 mil doses de 
CoronaVac e 30 mil doses da Pfizer
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Corpo de Elza Soares é sepultado 

Deputados da esfera federal já preparam suas armas estratégicas para o front da batalha em busca do voto 
do eleitorado da Baixada Fluminense. Ambos têm poder para aglutinar votos nas urnas. Nos bastidores da 
política não se fala em outra coisa que não seja a briga dos adversários. Trajetória política eles têm. O que que 
todo está querendo saber é como vão fazer para garimpar apoio do povão se ambos não têm história política 
significativa. 

Embate pela prefeitura 

o SombRa envie Sua 
dEnúnCia ou Elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Tem político se achando o rei da cocada preta. 
Cumprindo o segundo mandato em uma câmara 
legislativa da Baixada Flumenense, o edil não tem 
base cultural e, segundo dizem as línguas apimenta-
das dos adversários, ele está longe de ser um virtu-
ose no português. Os reflexos dessa ausência de lei-
tura estão nos textos que ele costuma escrever para 
exaltar suas realizações durante o mandato. 

Só ser eleito não basta 
Dizem os adversários que dói até na alma os erros 

grosseiros cometidos pelo vereador contra a língua 
portuguesa. O fato de ter sido reeleito não está ligado 
à ausência de eloquência, mas à sua popularidade, já 
que nasceu e vive em seu reduto eleitoral. O que ele 
esse político precisa mesmo é de uma boa assessoria de 
imprensa para orientar o parlamentar que tem soberba 
de sobra e humildade zero.

não deixa dúvidas 

matheuS RodRigueS/g1

O corpo da cantora 
Elza Soares foi 
sepultado na tar-

de de ontem no Cemitério 
de Sulacap, na Zona Oes-
te do Rio. Depois de ser 
velado no Theatro Muni-
cipal, seguiu em cortejo 
em um carro do Corpo 
de Bombeiros. O caixão 
foi fechado por volta das 
14h10 e a neta de Elza se 

despediu com um beijo. 
O caixão foi coberto 

com uma bandeira da Mo-
cidade Independente de 
Padre Miguel, escola de 
coração de Elza, e outra 
do Flamengo, seu time de 
futebol. 

Musical encenado 
A artista morreu na úl-

tima quinta-feira (20), 

aos 91 anos. Pela manhã, 
fãs fizeram fila no teatro 
para se despedir. Durante 
o velório, integrantes da 
Mocidade deram uma sal-
va de palmas à intérprete. 
Um trecho do musical so-
bre a vida da cantora foi 
encenado na escada do 
teatro, ao lado do corpo: 
“Viva Elza Soares”, grita-
ram em coro.

Amigos e fãs se despediram da cantora no 
Cemitério de Sulacap, na Zona Oeste do Rio

Corpo de Elza Soares deixa o Theatro Municipal 

As águas cristalinas do 
verão carioca revelaram 
destroços de um navio car-
gueiro que naufragou na 
praia da Reserva, na Zona 
Oeste do Rio, há mais de 
100 anos. O flagrante foi 
feito pelo jornalismo da 
TV Globo na manhã de 
ontem. 

A embarcação, que re-
cebeu o nome de Work-

man, encalhou em 1913 na 
região. A Marinha retirou 
a carga, que funcionava a 
vapor. Tempos depois, o 
navio naufragou durante 
uma tempestade.

O trecho onde o Work-
man fica situado, é muito 
frequentado pelos mer-
gulhadores da praia da 
Reserva. O navio já tinha 
sido avistado em 2014.

Praia da Reserva 
revela cargueiro 

que naufragou há 
mais de 100 anos

(RepRodução/tv gLobo)

Casco do cargueiro Workman, que naufragou 
na Barra da Tijuca em 1913

Músico Hamilton de Holanda 
faz show na Cidade das Artes 

A Cidade das Artes, 
na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, recebe hoje 
o músico, compositor e 
improvisador Hamilton 
de Holanda com o show 
“Por que tanta gente gos-
ta?”. Sucesso na internet, 
o projeto, que foi criado 
a princípio para vídeos 
no Youtube, ganha des-
taque por reunir diversos 
ritmos populares cariocas 
como samba, choro e bos-
sa nova. O trabalho busca 
desvendar clássicos, rit-
mos e músicos do cancio-
neiro popular da música 
brasileira. Durante a apre-
sentação, o artista leva 
ao público referências de 
grandes músicos como 
Noel Rosa, Cartola, Tom 
e Vinícius e Pixinguinha, 
entre outros. Em seu re-
pertório estão presentes 
sucessos que fazem parte 
da história do Rio de Ja-
neiro como por exemplo 

‘’Meu lugar’’, ‘’Conversa 
de Botequim’’. ‘’Samba 
de Verão’’ e ‘’Chega de 
Saudade’’.

Inquietude 
e criatividade

O projeto, que teve iní-
cio durante a pandemia, 

reúne a inquietude e cria-
tividade de Hamilton e seu 
parceiro Marcos Portinari, 
se tornando um sucesso de 
visualizações com milhares 
de internautas engajados no 
movimento #desafiocanto-
dapraya, em que diversos 
músicos amadores, profis-

sionais, nacionais e interna-
cionais, incluindo artistas 
independentes concretiza-
ram virtualmente o sonho 
de participar junto da parce-
ria com a dupla de artistas, 
seja cantando, dançando ou 
solando em “Incompatibi-
lidade de Gênios”.

Projeto de Hamilton de Holanda apresenta um repertório de samba, choro e bossa nova

Site eSquina muSiCaL
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quaLidade de vida 
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Meriti reinaugura Praça do Rodo

A Prefeitura de São 
João de Meriti en-
tregou à popula-

ção mais uma área de la-
zer: a Praça do Rodo, no 
Jardim Metrópole. O local 
foi reinaugurado na tar-
de da última quinta-feira 
(20), após passar por uma 

reforma.
As obras melhoraram a 

iluminação e a quadra. Fo-
ram instalados brinquedos 
e aparelhos de ginástica. 
A solenidade contou com 
a participação do prefeito 
Dr. João, do deputado es-
tadual Valdecy da Saúde, 
dos secretários e dos ve-
readores  Rogério Fernan-
des e Rodrigo Pit.

“Temos como lema 
que “a glória da segunda 
casa seria maior do que a 
da primeira” e agradeço 
muito a todos que acredi-
taram e continuam acredi-
tando em nosso trabalho. 
Eu, o deputado estadual 
Valdecy da Saúde e o go-
vernador Claúdio Castro 
estamos realizando um 
trabalho jamais visto na 

cidade”, afirmou o prefei-
to.

No abandono 
A moradora Lucirema 

Nunes, 56 anos, comentou: 
“Essa praça antes estava 
abandonada, mas nosso 
vereador e o prefeito rea-
lizaram grandes melhorias 
aqui e hoje entregaram esse 
instrumento totalmente re-
formado para felicidade de 

nossas crianças. Eu vou co-
laborar no que puder pela 
preservação de todos os 
brinquedos e aparelhos que 
foram instalados”.

Também presente na 
reinauguração, o vereador 
Rogério Fernandes discur-
sou: “Gostaria de agradecer 
ao prefeito e expressar meu 
sentimento, minha felicida-
de em entregar esse apare-

lho público que estava pa-
rado há mais de sete anos 
e eu sempre pedia que essa 
praça fosse reformada. Jun-
to com o governo do estado 
conseguimos recursos para 
que essa reforma fosse pos-
sível. Dr. João entrará para 
a história desse município 
como o melhor prefeito, 
como o líder que mais tra-
balhou e trouxe melhorias 

Prefeitura executou obras de reforma na área de lazer do Jardim Metrópole 

anTonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

O espaço ganhou brinquedos e aparelhos de ginásticaPrefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde durante a entrega da área de lazer 

deputado andré Ceciliano participa das 
celebrações dos 100 anos de Brizola 

“Grande influenciador 
político, defensor da educa-
ção e das causas dos mais 
pobres”, foram algumas das 
citações usadas para defi-
nir o ex-governador Leonel 
de Moura Brizola, durante 
evento em celebração ao 
seu centenário. O presidente 
da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), deputado André 
Ceciliano (PT), esteve entre 
as autoridades que partici-
param do evento promovido 
pela Prefeitura do Rio, em 
parceria com a Associação 
Leonel Brizola e a Produtora 
Caliban, na última quarta-
-feira (19), no Palácio da 

Cidade, em Botafogo, Zona 
Sul do Rio.

“Este é um momento 
histórico. Brizola é o úni-
co político no Brasil que 
foi governador de dois es-
tados, do Rio de Janeiro e 
do Rio Grande do Sul. É 
uma honra rever a histó-
ria e lembrar da opção de 

Brizola pela educação, pe-
las mulheres, pelos negros, 
pelo provo brasileiro em 
geral. Brizola é inspirador. 
Viva Brizola!”, afirmou 
Ceciliano.

Documentário 
O cineasta Silvio Tend-

ler, que prepara documentá-
rio sobre a vida de Brizola, 
apresentou trecho do filme 
e destacou a importância 
de se revisitar a trajetória 
deste político que ajudou 
a construir a história do 
Brasil.“Precisamos resta-
belecer a cultura em nosso 
país. O filme sobre Brizola 
não será nostálgico e sobre 
o passado, mas sim uma 
construção sobre o futuro. 
Queremos mostrar como é 
possível construir um estado 
do bem estar social”, expli-
cou o diretor de “Jango” e 
“Os anos JK”, entre outros 

Presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 
pariticipou do evento promovido pela Prefeitura do Rio

thiago LontRa/aLeRJ 

O governador Cláudio 
Castro anunciou o início 
de obras de infraestrutura 
em Nilópolis, em cerimônia 
no Parque Gericinó. Fazem 
parte do planejamento con-
tenção de encostas; refor-
mas de  praças, parques e

calçadões; urbanização 
de vias; e recuperação de 
passarelas e de túnelsub-
terrâneo nos dois distritos 
do município da Baixada 
Fluminense. No total,serão 
investidos R$ 75 milhões 
por meio da Secretaria das 
Cidades.

“Essas obras vêm resol-
ver problemas que há déca-
dastiram o sossego do mo-
rador nilopolitano. Trazem 
também dignidade ao povo, 
que não aguenta mais con-
viver com antigostranstor-
nos. Além disso, materiali-
za a parceria entre o Estado 
e a Prefeitura de Nilópolis. 
Nada no Rio de Janeiro se 

constróisozinho”, afirmou o 
governador Cláudio Castro 
durante o evento.

O 1º distrito, composto 
pelos bairros Centro, Nova 
Cidade, Novo Horizonte, 
Nossa Senhora de Fátima, 
Santos Dumont, CabuisI e 
II, Manoel ReisI, Tropical 
e Frigorífico, reúne aproxi-
madamente 102.600 habi-
tantes. E o segundo distrito, 
que possui os bairros Olin-
da, Manoel ReisII, Mina, 
Paiol de Pólvora, Cabral e 
CabuisII, tem uma popula-
ção estimada em 59 mil ha-
bitantes.

No 2º distrito, as inter-
venções começaram em 
03/01, com previsão de 
término para o começo de 
2023. Já as obras do 1º dis-
trito estão em fase final de 
licitação, com abertura de 
propostas que estavam mar-
cadas para a última quarta-
-feira  (19). 

Estado investirá em 
Nilópolis R$ 75 milhões 

em infraestrutura
divuLgação

Cláudio Castro anunciou o início de 
obras em cerimônia no Parque Gericinó 

O governo Jair Bolsonaro 
(PL) prepara uma PEC (Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção) para autorizar a redução 
temporária de impostos sobre 
combustíveis e energia elétri-
ca. O aumento do preço dos 
combustíveis tem incomoda-
do o presidente e o corte de 
tributos seria uma medida 
para minimizar as insatisfa-
ções populares com a infla-
ção em um ano eleitoral.

A proposta tem sido discu-
tida entre Bolsonaro e auxi-
liares no Palácio do Planalto 
e já teria a aprovação do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes. Um argumento do 

governo é que a meta fiscal 
permite rombo de até R$ 
170,5 bilhões. E a medida 
não extrapolaria o patamar, 
porque a arrecadação estaria 
apresentando aumento real.

A PEC seria um instru-
mento para “driblar” as res-

trições impostas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), que, nesses casos, 
exige a elevação de outro tri-
buto para compensar a perda 
de arrecadação.

Em 2021, os preços dos 
combustíveis subiram bem 

acima da inflação, que ficou 
em 10,06%. Enquanto a ga-
solina aumentou 47,49%, o 
etanol teve alta 62,23%, de 
acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Já o diesel ficou 
46,04% mais caro.

Em 2021, os preços dos combustíveis subiram bem acima da inflação, que ficou em 10,06%

agênCia bRaSiL

Bolsonaro prepara PEC para baixar preço 
da gasolina e energia em ano de eleição 
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BB é o mais sustentável do 
mundo, diz global 100 

O Banco do Brasil (BB) 
foi eleito o banco mais 
sustentável do mundo pelo 
ranking Global 100, da 
empresa canadense de pes-
quisa Corporate Knights. 
A instituição financeira 
havia conquistado a lide-
rança no segmento ban-
cário em 2019 e em 2021. 
Nos últimos dez anos, a 
instituição apareceu no 
ranking das 100 corpora-
ções mais sustentáveis do 
mundo em sete. Entre as 
companhias brasileiras, o 
banco foi a empresa mais 
bem posicionada, ocu-
pando o 21º lugar geral de 
sustentabilidade em todo 
o mundo. Segundo a Cor-
porate Knights, a carteira 
de negócios sustentáveis 
do Banco do Brasil, atual-
mente com saldo superior 
a R$ 282 bilhões, foi o 
destaque para a classifica-
ção no ranking. Formada 
por linhas de crédito que 
financiam atividades com 

retorno socioambiental, 
a carteira é submetida a 
avaliação independente e 
usa critérios internacio-
nais para definir projetos e 
empreendimentos susten-
táveis. Entre os segmentos 
financiados pela carteira, 
estão os setores de ener-
gias renováveis, eficiência 
energética, construção, 
transporte e turismo sus-
tentáveis, água, pesca, 
floresta, agricultura sus-
tentável, gestão de resí-
duos, educação, saúde e 
desenvolvimento local e 
regional. O ranking foi di-
vulgado durante o encon-
tro anual do Fórum Eco-
nômico Mundial. Lançado 
em 2005, o ranking Global 
100 lista as 100 grandes 
corporações mais susten-
táveis do mundo. Ao todo, 
cerca de 7,3 mil empresas 
com receita anual de mais 
de US$ 1 bilhão por ano 
foram avaliadas. 

(Agência Brasil). 

O Ministério da Saúde manifestou ao Instituto Butantan in-
teresse na compra de 7 milhões de doses da  CoronaVac para 
incluir no Programa Nacional de Imunização (PNI) e vacinar 

crianças de 6 a 11 anos em todo o país.

Cartões de vacinação falsificados, usados para acessar locais 
onde é obrigado comprovar a vacinação, são vendidos por até R$ 
200 em plena luz do dia no Rio. O crime foi registrado na Uru-

guaiana e na Quinta da Boa Vista.

Um projeto de lei que 
proíbe a compra de arma 
de fogo por pessoa que 
tenha praticado violên-
cia contra a mulher, ido-
so ou criança tramita na 
Câmara dos Deputados. 
O texto também estabe-
lece restrições à posse e 
porte pelos agressores.

Autora da propos-
ta, a senadora Rose de 
Freitas (MDB-ES) ar-
gumenta que a violên-
cia doméstica e familiar 
acaba sendo praticada 
de forma gradativa, 
com o agressor aumen-
tando a frequência e in-
tensidade dos atos. 

CovaRdeS Sem aRmaS 

de foRma gRadativa 

“A proteção da víti-
ma deve sempre estar 
um passo a frente do 
agressor. Por isso, é ne-
cessário impedir que o 
indivíduo que cometa 
qualquer forma de vio-
lência doméstica e fa-
miliar adquira arma de 
fogo”, avaliou.

A partir da notificação, os órgãos deve-
rão determinar a imediata suspensão do 
certificado de Registro de Arma de Fogo. 
O PL também determina que o juiz or-
denará a imediata apreensão de arma de 
fogo de acusado de prática a violência.

um paSSo a fRente 

SuSpenSão do CeRtifiCado 

editoRiaL

Pelo texto que altera o Estatuto do 
Desarmamento, a autoridade policial, o 
Ministério Público ou a Justiça deverão 
notificar, em 48 horas, a Polícia Federal 
ou o Comando do Exército para registro 
no Sistema Nacional de Armas (Sinarm).

eStatuto do deSaRmamento

O 3º Encontro de Profissionais da 
Comunicação homenageia hoje 65 
profissionais da mídia. A cerimônia de 
entrega do Prêmio Francisco de As-
sis Chateaubriand Bandeira de Mello 
acontece às 14h, no Hotel Mont Blanc, 
na região central de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. 

O prêmio é uma realização da Aieb 
Brasil (Associação Internacional dos 
Embaixadores da Paz) e entregue pelo 
presidente benemérito da organização, 
“comendador Rodrigo Agostini”, fun-
dador da instituição que reconhece o 
valor de cada área profissional e con-
decora com honra ao mérito.

prêmio assis 
Chateaubriand 
será entregue 
a profissionais 

da mídia 

divuLgação 

BÉLGICA - Uma 
adolescente de 19 ans, de 
origem belga e britânica 
se tornou a mulher mais 
jovem a voar sozinha ao 
redor do mundo nesta 
quinta-feira e a primeira 
pessoa a fazê-lo em um 
avião ultraleve após uma 
odisseia de cinco meses 
nos cinco continentes. 
Zara Rutherford pousou 
de volta no aeroporto 
Kortrijk-Wevelgem, na 
Bélgica, depois de voar 
51 mil quilômetros pas-

sando sobre 52 países 
desde sua partida, em 
18 de agosto, no avião 
ultraleve mais rápido do 
mundo.

“É muito louco, ain-
da não processei”, disse 
Rutherford a repórteres, 
envolta nas bandeiras 
britânica e belga, com 
um largo sorriso. “Hou-
ve momentos incríveis, 
mas também houve mo-
mentos em que temi pela 
minha vida”, acrescen-
tou, escolhendo Nova 

York e um vulcão ativo 
na Islândia como seus 
sobrevoos favoritos.

Depois da América do 
Norte e do Sul, Ruther-
ford ficou presa por um 
mês no Alasca por causa 
do clima e atrasos nos 
vistos. Uma tempestade 
de inverno forçou outra 
longa parada no extremo 
leste da Rússia, antes de 
viajar para o sul da Ásia, 
Oriente Médio e retor-
nar a Europa.

Para atender aos cri-

térios de um voo ao 
redor do mundo, Ru-
therford tocou dois 
pontos opostos um 
ao outro no globo: 
Jambi, na Indonésia, e 
Tumaco, na Colômbia.

Ela tirou o recorde da 
norte-americana nascida 
no Afeganistão Shaesta 
Wais, que em 2017, aos 
30 anos, se tornou a mu-
lher mais jovem a fazer 
um voo solo ao redor do 
mundo. Rutherford tam-
bém se tornou a primei-

ra belga a circunavegar 
o mundo sozinha em um 
avião monomotor. Ela 
sonha em ser astronauta 
e espera que sua viagem 
incentive as mulheres 
na ciência, tecnologia e 
aviação. “Os meninos 
aprendem por meio de 
brinquedos, nomes de 
ruas, aulas de história 
e filmes que podem ser 

cientistas, astronautas, 
CEOs ou presidentes”, 
disse ela em seu site.

“As meninas são mui-
tas vezes encorajadas a 
serem bonitas, gentis, 
prestativas e doces. Com 
meu voo, quero mostrar 
às jovens que elas po-
dem ser ousadas, am-
biciosas e realizar seus 
sonhos.”

m
un

do

adolescente é a mulher 
mais jovem a voar sozinha 

ReuteRS/paSCaL RoSSignoL

 Zara Rutherford aterrissa na Bélgica
 após voo solo de volta ao mundo 

dE JanEiRo a ouTuBRo dE 2021

Rio lidera ranking de custo 
de energia à indústria

A Firjan participou, 
na última quarta-
-feira (19), de uma 

audiência pública referente 
a revisão tarifária da Light 
e levou os principais pleitos 
industriais que impactam a 
tarifa de energia para a ava-
liação da agência regulado-
ra. Na audiência, entre os 
dados apresentados, a Firjan 
citou que a indústria do Rio 
de Janeiro tem a tarifa mé-

dia mais alta de energia de 
todo o país na comparação 
com os outros 25 Estados e 
o Distrito Federal.

Dados do levantamento 
mostraram que, em média, 
os consumidores industriais 
pagaram, de janeiro a outu-
bro de 2021, R$ 1.072,72/
MWh. O valor é 46% supe-
rior à média nacional, de R$ 
736,78/MWh.

E a previsão não é de 
melhora: o custo da energia 
deve ficar ainda maior este 
ano, depois dos reajustes 
anuais das concessionárias 

entrarem em vigor. Pela 
proposta de revisão tarifária 
apresentada pela Aneel, os 
grandes consumidores in-
dustriais da Light terão um 
aumento previsto de 6,52% 
para este ano. Para os peque-
nos industriais, o efeito mé-
dio esperado é de 17,98%.

A Aneel irá avaliar as 
contribuições apresentadas 
e, se considerar pertinentes, 
poderá modificar os índices 
propostos. Os novos valores 
para a tarifa de energia da 
Light passarão a valer a par-
tir de 13 de março de 2022.

anTonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

RepRodução  

Dados mostraram que, em média, os consumidores industriais pagaram 

 Os testes rápidos estão sendo feitos em 29 polos para facilitar a vida da população
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Comprovante de vacinação será exigido para que cada atleta seja relacionado numa partida

CBF vai exigir vacinação completa de 
jogadores para campeonato de 2022

izabeLLe rodrigUes 

izabellejornalista@outlook.com

A CBF vai exigir va-
cinação completa 
contra Covid-19 

para jogadores inscritos 
nos torneios da entidade. 
A determinação está na 
edição mais recente do 
Guia Médico de Medidas 
Protetivas para o Futebol 
Brasileiro 2022, publicado 
na sexta-feira (21) pela en-
tidade.

“Entende-se como vaci-
nação plena o período de 
14 dias após a aplicação da 
segunda dose se utilizada 

as vacinas de duas doses 
ou a aplicação da vacina 
de dose única”, diz trecho 
do documento.

O comprovante de vaci-
nação será exigido para que 
cada atleta seja relacionado 
numa partida. Caso o do-
cumento não seja apresen-
tado, o portal médico da 
CBF bloqueia diretamente 
em seu sistema a inscrição 
deste jogador.

Numa entrevista, o presi-
dente da Comissão Médica 
da CBF, Jorge Pagura, ex-
plicou que não se trata de 
uma decisão política, mas 
de uma solução para prote-
ger os jogadores.

“Grande parte das inter-
nações hoje são de pessoas 
que não se vacinaram. A 
variante ômicron é muito 
transmissível e os atletas 
têm que jogar sem másca-
ras. Então o que nós pode-
mos fazer é exigir que to-
dos se vacinem para evitar 
casos graves”, declarou.

A obrigatoriedade deve 
ser incluída nos regula-
mentos específicos de cada 
competição organizada pela 
CBF, que são publicados 
antes do início dos torneios. 
A CBF também orienta que 
as vacinas sejam exigidas 
pelas federações estaduais 
em seus torneios.

divuLgação

Guia médico foi publicado pela entidade 

Paulo Sousa troca treino da tarde de sexta por churrasco 
Sexta-feira (21) de con-

fraternização no Ninho do 
Urubu. Prestes a completar 
duas semanas de trabalho 
com o grupo principal, 
Paulo Sousa surpreendeu 
os jogadores e cancelou a 
atividade marcada. Em tro-
ca, promoveu um churras-
co de almoço com a pre-
sença de familiares para 
elenco, comissão técnica e 
funcionários no centro de 

treinamento.
A medida era rotineira 

na gestão de Jorge Jesus, 
muitas vezes comandada 
por Rafinha, e foi muito 
bem recebida por todos. O 
objetivo dos portugueses 
é facilitar uma integração 
maior e adaptação não 
somente por parte deles, 
recém-chegados ao clube 
e ao Brasil, mas também 
entre os grupos de traba-

lho do time principal e do 
alternativo, que estreia no 
Carioca, contra a Portu-
guesa.

Antes da confraterniza-
ção, Paulo Sousa e Fábio 
Matias comandaram ativi-
dades com os dois grupos 
separados pela manhã. O 
treinador segue com tra-
balhos setorizados e con-
ceituais, ainda sem dar 
indícios do time que terá 

como titular no início da 
temporada. Paulo Sousa 
iniciou os trabalhos no úl-
timo dia 10 com atividades 
até sábado (16) e folga no 
domingo. Nesta última se-
mana, o treinador portu-
guês comandou treinos em 
período integral segunda e 
quarta-feira. Era previsto 
também para esta sexta, 
mas houve a troca para o 
churrasco. 

divuLgação

Treinador promove união de grupos 

Cuiabá contrata técnico Eduardo Oliveira 
que estava no Sub-20 do Fluminense

O Cuiabá acertou a con-
tratação do técnico Eduar-
do Oliveira, que deixou o 
comando da categoria Sub-
20 do Fluminense.

O profissional de 40 anos 
deve comandar o Dourado 
na disputa do Campeonato 
Mato-grossense e será ava-
liado pela diretoria para a 
continuidade do trabalho 
na Série A do Campeona-
to Brasileiro. O anúncio 
oficial está previsto para a 
próxima segunda-feira.

O Cuiabá define seu 
novo técnico pouco mais 
de um mês depois da saí-
da de Jorginho. Na estreia 
do estadual, a equipe será 
comandada por Luiz Fer-
nando Iubel, auxiliar-téc-
nico fixo, em duelo contra 

o Ação, neste sábado, às 
15h30, na Arena Pantanal.

Eduardo Oliveira foi 
contratado pelo Fluminen-
se em 2017 como coor-
denador metodológico da 
base e assumiu o time Sub-
17 no início do ano seguin-

te, e conquistou a Copa do 
Paraguai e dois estaduais 
da categoria. O treinador 
começou a treinar o Sub-
20 em 2019. Na temporada 
passada, conquistou o Ca-
rioca Sub-20.

O técnico comandou o 

Fluminense na disputa da 
Copa São Paulo Futebol 
Júnior deste ano. O Trico-
lor fez campanha na pri-
meira fase com 100% de 
aproveitamento e foi eli-
minado para o Santos nas 
oitavas de final.

Profissional deve comandar o Dourado

divuLgação

O Botafogo divulgou os 
valores dos ingressos para a 
estreia no Campeonato Ca-
rioca, contra o Boavista. A 
partida, marcada para às 21h 
da próxima terça, no Estádio 
Nilton Santos, terá mando e 
operação por parte do clu-
be de Saquarema. Os preços 
variam entre R$ 20 (meia-
-entrada dos setores Norte e 
Sul) e R$ 80 (inteira do Setor 
Oeste Inferior).

Os sócios do programa 
Camisa 7 pagam meia em 
todos os setores do estádio. 
Para poder assistir ao jogo, 
é necessário que o torce-
dor comprove que tomou as 
doses da vacina contra Co-
vid-19 previstas na caderneta 
de vacinação. Para quem tem 
mais de 50 anos, é exigida 
a dose de reforço, enquanto 
para as pessoas entre 18 e 49 
anos é necessário ter tomado 

as duas doses ou a dose de re-
forço (caso tenha quatro me-
ses ou mais da segunda dose). 
Há gratuidade para crianças 
(menores de 12 anos), idosos 
(acima de 60) e Portadores de 
Necessidades Especiais. Para 
acesso ao Estádio, será ne-
cessária a apresentação dos 
documentos comprobatórios. 
Os beneficiários de gratui-
dade por lei, que estejam de 
acordo com os requisitos, 
deverão realizar o resgate 
da entrada, exclusivamente, 
até segunda-feira (24) nos 
pontos de venda do Estádio 
Nilton Santos e de General 
Severiano. O estacionamento 
Norte 1, localizado na Rua 
das Oficinas, abrirá às 18h e 
com o preço de R$40,00. O 
pagamento será feito na hora 
e em dinheiro. O fechamento 
se dará uma hora após o tér-
mino da partida.

Estreia do Bota em 2022 
tem ingressos em conta

Vasco cria plano para suportar calendário pesado 
O calendário do futebol 

brasileiro nunca deu refres-
co aos clubes, mas a tem-
porada de 2022 promete ser 
ainda mais puxada. Com a 
Copa do Mundo do Catar no 
horizonte, os times terão de 
correr para encerrar o ano no 
início de novembro.

Com jogo atrás de jogo, 
tempo para treinar e se re-
cuperar será raro. O Vasco, 
por exemplo, projeta que 
em pelo menos cinco me-

ses em 2022 fará oito jogos 
em 30 dias. Em um ano que 
não tem o direito de falhar, o 
clube trata a pré-temporada 
como definidora para deixar 
o elenco equilibrado e pre-
parado fisicamente para a 
maratona. Paralelamente ao 
trabalho de campo de Zé Ri-
cardo, o foco em janeiro tem 
sido a saúde dos atletas.

O início é animador. Apa-
rentemente a maioria do 
elenco se cuidou nas férias, 

não exagerou no período de 
festas e se reapresentou em 
forma, o que queima etapas 
da preparação. Apesar de ter 
montado um elenco prati-
camente novo, todos os re-
forços foram bem avaliados 
fisicamente, em primeiro 
momento. Entre eles, Ra-
niel. O atacante, que convi-
veu com problemas físicos 
no Santos e fez apenas 19 
jogos em 2021 - a maioria 
deles entrando no segundo 

tempo - surpreendeu.
“Logo quando o Raniel 

chegou, foi ele que nos pro-
curou. Disse que precisava 
conversar conosco, passar o 
histórico. Muito legal. Além 
do programa de grupo, temos 
programas individualizados 
de força. E um dos primeiros 
que passamos foi Raniel. Ele 
cumpre à risca todos os dias, 
até quando não é para fazer”, 
disse o preparador físico Da-
niel Félix.

A Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Ferj) atualizou a tabela da 
Taça Guanabara, primeiro 
turno do Campeonato Ca-
rioca, e confirmou os jogos 
de Flamengo e Fluminense 
como mandantes no Luso-
-Brasileiro enquanto o Ma-
racanã estiver fechado para 
a reforma do gramado. A du-
pla Fla-Flu fará quatro parti-

das cada no estádio da Por-
tuguesa-RJ. Quatro dos seis 
clássicos da Taça Guanabara 
seguem sem local definido. 
As exceções são Botafogo 
x Flamengo, da oitava roda-
da, já definido para o Nilton 
Santos em 19 ou 20 de feve-
reiro; e Flamengo x Vasco, 
da décima rodada, marcará a 
reabertura do Maracanã em 
5 ou 6 de março.

Ferj confirma jogos no  
Luso-brasileiro, no Rio
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Rio vai receber 90 mil 
doses de Coronavac

Outras 30 mil doses da Pfize também 
devem estar disponíveis na próxima semana

divuLgação

izabeLLe rodrigUes 

izabellejornalista@outlook.com

A cidade do Rio vai 
receber 90 mil do-
ses da CoronaVac 

na próxima segunda-feira 
(24). A informação foi con-
firmada pelo secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel 
Soranz, em entrevista na 
sexta-feira (21).

“O ministério tem 15 
milhões de doses para dis-
tribuição. A previsão é que 
no máximo na segunda-fei-

ra essas vacinas já tenham 
chegado ao Rio de Janeiro. 
Eu falei com o secretário 
executivo, que confirmou, 
e isso vai permitir que a 
gente retome o calendário, 
um pouco mais acelerado”, 
disse Soranz.

Outras 30 mil doses de 
Pfizer também devem che-
gar na próxima segunda-
-feira. Com isso, o calen-
dário de vacinação deve ser 
mantido: na próxima quar-
ta-feira, meninos e meninas 
de 10 anos poderão ser va-
cinados contra a Covid-19.

Segundo Soranz, o ca-
lendário será ajustado de 
acordo com a chegada das 
vacinas. A CoronaVac foi 
aprovada pela Anvisa na 
quinta-feira (20) para ser 
aplicada em crianças e ado-
lescentes entre 6 e 17 anos.

A ideia é ter mais uma 
vacina para avançar na 
imunização desse público, 
que começou a ser vacina-
do na cidade no dia 17 de 
janeiro, mas, por causa das 
poucas doses de Pfizer pe-
diátrica – até então a única 
vacina liberada para -, não 

saiu da faixa etária dos 11 
anos até esta sexta-feira.

“A CoronaVac para 
crianças já está em uso em 
diversos países em larga 
escala, finalmente liberada 
para uso no Brasil poderá 
ajudar no bloqueio da dis-
seminação da variante ômi-
cron. Agora é fundamental 
que o Ministério da Saúde 
tenha agilidade na distri-
buição da vacina”, disse o 
secretário Daniel Soranz 
após a liberação.

O secretário também 
mostrou preocupação com 

o aumento das internações. 
A taxa de ocupação dos 
leitos da rede municipal já 
passa de 61%.

“Oitenta e oito por cento 
das pessoas que estão inter-
nadas não completaram seu 
calendário vacinal. Ainda 
não é uma ocupação tão 
alta, mas já é bem maior 
do que a gente tinha em de-
zembro. É muito importan-
te que as pessoas tomem a 
dose de reforço. Seiscentos 

e cinquenta mil cariocas já 
estão aptos a tomar a dose 
de reforço e não voltaram 
para se proteger”, alertou 
Soranz.

Segundo o secretário, 
300 leitos do hospital Ro-
naldo Gazolla, em Acari, 
foram abertos depois do au-
mento das internações por 
Covid. Outras unidades de-
vem ser reabertas, mas pre-
cisam de apoio do Governo 
Federal.

Vacina foi aprovada para crianças e adolescentes

Secretaria de Saúde inaugura 16º 
centro de testagem de covid-19

A Secretaria Munici-
pal de Saúde inaugurou o 
16° centro de atendimen-
to e testagem de pacientes 
com sintomas de síndro-
me gripal da cidade, em 
Acari. A unidade funciona 
nas dependências do Hos-
pital Municipal Ronaldo 
Gazolla, 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 febre, 
calafrio, tosse, coriza, dor 
de garganta, dor de cabeça, 
alteração no olfato e/ou pa-

ladar, além de realizar tes-
tagem para a Covid-19.

A lista dos centros de 
atendimento e testagem, 

bem como endereços e ho-
rários de funcionamento 
estão disponíveis em ht-
tps://coronavirus.rio/teste.

divuLgação

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) confirmou ontem 
(21) a realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2022 nos dias 13 
e 20 de novembro. Já o exa-
me para pessoas privadas 
de liberdade, o Enem PPL, 
será realizado nos dias 13 e 
14 de dezembro. Além do 
Enem, o Inep também apre-
sentou o calendário de ou-
tros exames, como o Exame 
Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedi-
dos por Instituição de Edu-
cação Superior Estrangeira 

(Revalida) 2022, o Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) 2022 e 
Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Ena-
de), assim como de exames 
internacionais. Já a aplica-
ção do exame do Programa 
Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa) será 
realizada no período de 11 
de abril a 31 de maio. O 
Pisa é referência mundial, 
em termos de avaliação de 
estudantes.

Outro exame internacio-
nal, o International Civic 
and Citizenship Education 

Study (ICCS) terá a aplica-
ção teste no período de 17 a 
30 de maio de 2022, com a 
aplicação principal no perí-
odo de 12 a 30 de setembro 
de 2022. O Inep também 
publicou o calendário de 
aplicação do Certificado 
de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangei-
ros (Celpe-Bras), que ocor-
rerá no período de 23 a 26 
de maio de 2022. Aplicado 
em mais de 100 postos no 
Brasil e no exterior, o exa-
me é voltado para permitir 
a comprovação oficial da 
proficiência em Língua Por-
tuguesa.

Inep confirma realização do Enem 
2022 nos dias 13 e 20 de novembro

Centro fica no Hospital Ronaldo Gazolla

Prefeitura assina parceria com cidade alemã 
para projeto de segurança alimentar 

A Prefeitura do Rio assi-
nou um termo de coopera-
ção entre as cidades do Rio 
de Janeiro e de Colônia, 
na Alemanha, que permi-
tirá o desenvolvimento de 
um projeto de segurança 
alimentar conduzido pela 
Comlurb, no EcoParque do 
Caju.

Participaram da cerimô-
nia o prefeito do Rio, Edu-
ardo Paes, o presidente da 
Comlurb, Flávio Lopes, o 
chefe da Coordenação de 
Relações Internacionais, 
embaixador Bruno Olivei-
ra, e o diretor de Engenha-
ria e Técnica da Comlurb, 
Edson Rufino.

Financiado pela Enga-
gement Global, órgão da 
República Federal da Ale-
manha, no valor de 330 
mil euros, o projeto vai 
colaborar na reforma do 

antigo refeitório do Eco-
parque e transformá-lo em 
um Centro de Distribuição 
de Alimentos, para o qual 
mercados doarão frutas e 
legumes em condições sa-
nitárias de consumo, mas 
sem a estética necessária 
para comercialização. Os 
alimentos serão entregues à 
população carente. No pri-
meiro momento do projeto 
piloto, moradores dos arre-
dores do Caju receberão as 
doações.

O projeto envolve tam-
bém a instalação de uma 
unidade de preparação de 
carga para o Tratamen-
to Mecânico-Biológico 
(TMB) de Resíduos Sóli-
dos Urbanos existentes no 
EcoParque do Caju, au-
mentando a capacidade de 
recebimento e tratamento 
da fração orgânica dos re-

síduos urbanos. O local já 
conta com uma Unidade de 
Biometanização, a primei-
ra da América Latina, que 
transforma resíduos orgâ-
nicos em energia a partir 
do biogás. Este acordo 
com a cidade de Colônia 
consolida o EcoParque do 
Caju como um Centro de 
Referência em Tratamento 
de Resíduos Orgânicos na 
América Latina.

A unidade de Tratamen-
to Mecânico-Biológico 
também vai incrementar a 
produção do Fertilub, com-
posto orgânico produzido 
no EcoParque do Caju, que 
é utilizado em projetos mu-
nicipais de hortas comu-
nitárias, hortas escolares, 
agricultura familiar, hortos 
de mudas, reflorestamento 
e paisagismo de parques e 
jardins.

Com o projeto em anda-
mento, a Comlurb preten-
de também transformar o 
EcoParque do Caju em um 
importante banco de dados 
de informações sobre o ge-
renciamento da fração or-
gânica dos resíduos sólidos 
a partir da identificação de 
grandes geradores e a ca-
racterização da sua compo-
sição gravimétrica. 

divuLgação

Alimentos serão entregues à população carente

governo apresenta regras para 
entrada no país durante pandemia
A Portaria Interministe-

rial 666, publicada no Di-
ário Oficial da União, esta-
belece restrições, medidas 
e requisitos excepcionais 
e temporários para entrada 
no país durante a pande-
mia.

A entrada é autorizada 
desde que o viajante apre-
sente à companhia aérea 
responsável pelo voo, antes 
do embarque, documento 
que comprove resultado ne-
gativo (ou não detectável) 
em teste de antígeno contra 
covid-19. O teste deverá ter 
sido feito até 24 horas antes 
do embarque. Também será 
aceito teste laboratorial RT-
-PCR, feito até 72 horas an-
tes da viagem.

Nos casos de voo com 
conexões ou escalas, em 
que o viajante permaneça 
em área restrita do aeropor-
to, prazos considerados são 
os de embarque no primeiro 
trecho da viagem.

Nos voos com conexões 
ou escalas em que o via-
jante não permanecer em 
área restrita do aeroporto 
(ou faça migração, que ul-
trapasse os prazos previstos 
dos testes), “deverá ser exi-

gido documento comproba-
tório da realização de novo 
teste, RT-PCR ou antígeno, 
com resultado negativo ou 
não detectável para coro-
navírus SARS-CoV-2 (co-
vid-19),  no check-in de em-
barque para o Brasil”, diz a 
portaria.

Também será necessário 
apresentar – à companhia 
aérea responsável pelo 
voo até 24 horas antes do 
embarque –, comprovante 
impresso ou em meio ele-
trônico do preenchimento 
da Declaração de Saúde 
do Viajante (DSV). Nela, 
ele deverá manifestar con-
cordância sobre medidas 
sanitárias que deverão ser 
cumpridas durante o perío-
do em que estiver no país.

Outro documento a ser 
apresentado antes do em-

barque é o comprovante de 
vacinação, impresso ou em 
meio eletrônico.

A portaria, no entanto, 
prevê situações em que a 
apresentação do compro-
vante de vacinação será 
dispensada. É o caso de 
viajantes com condição de 
saúde que contraindique a 
vacinação, “desde que ates-
tada por laudo médico”; de 
pessoas não elegíveis para 
vacinação em função da 
idade; em virtude de ques-
tões humanitárias; passa-
geiros provenientes de pa-
íses com baixa cobertura 
vacinal, conforme divulga-
ção do Ministério da Saúde 
em seu site; e brasileiros e 
estrangeiros residentes no 
território brasileiro que não 
estejam completamente va-
cinados.

divuLgação

Passageiro deve apresentar teste negativo
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inimigo ao lado 
Sob o Jugo do medo 

M.A.V, de 40 
anos, enfrenta 
uma triste e pe-

rigosa realidade no Rio 
de Janeiro: o domínio de 
territórios por criminosos 
que impõem o medo e as 
próprias leis em diversas 
comunidades. Mas ele 
não está sozinho: milha-
res de moradores flumi-
nenses têm a liberdade 
cerceada, ora pela atua-
ção da milícia, ora pelo 
tráfico de drogas. Com 
efeito, essas falanges do 

mal ignoram a força do 
Estado e criam regras. E 
quem não se submete a 
elas, é condenado à mor-
te. 

Funcionário de uma 
empresa de transpor-
te coletivo que atua na 
Zona Oeste do Rio, o 
coordenador administra-
tivo e operacional tem 
sido alvo de ameaças por 
parte de milicianos do 
União do Parque Curici-
ca. A comunidade integra 
um complexo de favelas 
que ficam incrustadas 
no entorno da garagem 
da União Transporte In-

terestadual de Luxo S/A 
(UTIL), que possui bases 
em outras regiões do Rio. 

De acordo com M.A.V, 
na terça-feira da semana 
passada (18), ao sair da 
empresa já tarde da noite 
foi

abordado por dois ho-
mens que estavam em 
uma moto, um deles por-
tando um fuzil. Os crimi-
nosos teriam ido cobrar a 
chamada ‘taxa semanal’, 
uma prática corriqueira 
imposta pelos paramilita-
res a comerciantes e em-
presários da região. 

Os bandidos estariam 

contando com informa-
ções privilegiadas sobre 
a rotina da vítima, como 
identificação e função, 
fornecidas por funcioná-
rios que residem nessas 
comunidades, mais espe-
cificamente motoristas, 
para coagir quem mora 
ou trabalha na região. 

Alvo dos 
criminosos

Amedrontado, a víti-
ma registrou queixa na 
59ª Delegacia de Polícia 
de Duque de Caxias. De 

acordo com o relatado no 
registro de ocorrência, 
nas últimas semanas as 
ameaças se intensifica-
ram. “Os milicianos da 
comunidade ao lado es-
tão indo lá (na empresa) 
e exigem o pagamento de 
quantias semanais”, con-
tou M.A.V, acrescentan-
do que permanece o dia 
inteiro no trabalho e, na 
maioria das vezes, acaba 
saindo tarde da noite, fi-
cando suscetível a qual-
quer ataque do bando. 

Ainda segundo a víti-

ma, no dia da abordagem, 
os dois criminosos, que 
estavam de capacetes, 
chegaram a chamá-lo 
pelo nome e sabiam sua 
função. “Foram cobrar a 
taxa semanal”, relatou, 
afirmando que os bandi-
dos disseram que volta-
riam para cobrar a ‘dí-
vida’. M.A.V disse que 
tentou buscar imagens do 
sistema de segurança do 
local para identificá-los, 
mas o ponto onde ele foi 
abordado não é monitora-
do pelos equipamentos. 

anTonio CarLos
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Vítima registrou a denúncia na delegacia de Duque de Caxias (59ª DP)

dgpe apreende arsenal de tandera 
Agentes do Policiais ci-

vis do Departamento-Geral 
de Polícia Especializada 
(DGPE) apreenderam um 

fuzil, entre outros arma-
mentos e materiais da qua-
drilha comandada pelo mi-
liciano Danilo Dias Lima, o 

Tandera. A apreensão acon-
teceu na comunidade dos 
Jesuítas, em Santa Cruz, na 
Zona Oeste do Rio de Janei-
ro, área que o bandido tenta 
retomar.

A ação é parte da FT-
1000, a Força-Tarefa dos 
Mil Milicianos Presos, e 
contou com a participação 
da Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes (DRE), 
Delegacia de Repressão aos 
Crimes Contra a Proprieda-
de Imaterial (DRCPIM)  e 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organi-
zadas e Inquéritos Especiais 

(Draco). De acordo com os 
agentes, os milicianos da 
localidade fugiram ao se-
rem alertados por integran-
tes da organização crimino-
sa que monitoram a região 
sobre a investida da Polícia 
Civil. Eles deixaram para 
trás um fuzil calibre 5.56, 
duas pistolas, carregadores, 
munições de diversos cali-
bres, rádios transmissores, 
coletes, uniformes, telefone 
celular e cadernos com ano-
tações. O material apreendi-
do foi encaminhado à Draco 
que dará prosseguimento às 
investigações.

O material foi apreendido na comunidade 
dos Jesuítas, em Santa Cruz

RepRodução 

Confronto com a PM em 
Caxias deixa dois mortos 

Dois suspeitos morre-
ram durante confronto com 
policiais militares do 15º 
BPM (Duque de Caxias), 
na última quinta-feira. A 
assessoria de imprensa da 
Secretaria de Estado de 
Polícia Militar informou 
que a guarnição foi checar 
denúncias sobre a presença 
de criminosos armados em 
duas ruas da Comunidade 
da Mangueirinha.

Na localidade, os PMs 
foram recebidos a tiros. 
Dois criminosos foram 
atingidos e socorridos ao 
Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Car-
mo, mas não resistiram. 
Com eles, foram apreendi-
dos um fuzil, uma pistola e 
um rádio comunicador. O 
policiamento foi intensifi-
cado na região do inciden-
te.

Funcionário de empresa de ônibus vive sob 
ameaça imposta por milicianos que atuam 

em comunidades da Zona Oeste do Rio

A milícia que atua 
em Curicica é chefiada 
por Orlando Oliveira 
de Araújo, conhecido 
como Orlando da Curi-
cica (foto). Uma tes-
temunha envolveu o 
miliciano e o também 
vereador Marcello Sici-
liano (PHS) nos assassi-

natos da vereadora Ma-
rielle Franco (Psol) e do 
motorista Anderson Go-
mes no dia 14 de março 
de 2018, no bairro do 
Estácio, região Central 
do Rio. 

Orlando também é 
acusado de mandar 
matar o presidente da 

União do Parque Curi-
cica, Wagner Raphael 
de Souza, conhecido 
como Dádi, em 2015. 
Ele foi atingido por 12 
tiros quando estava com 
uma mulher que, mes-
mo baleada, conseguiu 
sobreviver ao ataque e 
é a principal testemunha 

contra Orlando. Preso 
desde outubro de 2018, 
quando havia quatro 
mandados de prisão ex-
pedidos contra ele, in-
cluindo um pela morte 
de Dádi, Orlando foi 
transferido do Comple-
xo de Gericinó, na Zona 
Oeste, para o presídio 

federal de segurança 
máxima de Mossoró, 
no Rio Grande do Norte 
(RN). 

Em junho de 2021, 
o juiz Walter Nunes da 
Silva Júnior, da Justiça 
Federal do RN, deter-
minou o retorno do mi-
liciano para o Rio. 

aSSaSSino de maRieLLe fRanCo é quem Chefia a Região de CuRiCiCa

Os PMs apreenderam um fuzil, uma
 pistola e um rádio comunicador
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Após perder chefia, traficante é expulso
O traficante Alexander 

de Jesus Carlos, o Choque 
ou 220v, foi socorrido para 
o Pronto Socorro Geral Ha-
milton Agostinho, que fica 
dentro do Complexo Pe-
nitenciário de Bangu, na 
madrugada da última quin-
ta-feira. De acordo com in-
formações, Choque ou 220v 
foi espancado por compar-
sas dentro da Penitenciária 
Gabriel Ferreira Castilho, 
em Bangu 3, que abriga os 

chefes da facção Comando 
Vermelho. Em nota, a Secre-
taria de Administração Peni-
tenciária (Seap) afirmou que 
ele alegou ter sofrido uma 
queda no banheiro e que vai 
“apurar a veracidade dos fa-
tos narrados pelo preso”. O 
criminoso já recebeu alta e 
está na Cadeia Pública Ins-
petor José Antônio da Costa 
Barros. O bandido não re-
tornou à cela onde estavam 
os outros chefes da facção 

porque teria sido expulso da 
quadrilha após ser destituído 
da liderança do tráfico de 
Manguinhos, na Zona Norte. 

A ordem para a troca de 
comando em Manguinhos 
teria partido de Wilton Quin-
tanilha, o Abelha, posto em 
liberdade mesmo com man-
dado ativo de prisão, no ano 
passado, e apontado como 
um dos chefes da facção. 
Moradores teriam ido recla-
mar com Abelha sobre práti-

cas de milícias que Choque 
insistia em praticar na co-
munidade, como taxas para 
internet e cultos religiosos. 

O estopim para a retirada 
de Choque da liderança teria 
sido o  castigo imposto a uma 
menina de 16 anos, baleada 
na mão após a recusa em se 
relacionar com um dos trafi-
cantes. Choque ou 220v está 
preso desde 2008 e já passou 
por presídio federal antes de 
retornar ao Rio.

PM apreende 300 Kg de drogas
Em continuidade às 

ações de retomada do 
território da Comunidade 
do Jacarezinho, na Zona 
Norte do Rio, equipes do 
Batalhão de Ações com 
Cães (BAC), da Secreta-
ria de Estado de Polícia 
Militar, localizaram na 
última quinta-feira (20) 
mais de um ponto de ar-
mazenamento de drogas. 
Foram mais de 300 quilos 
de drogas apreendidas, al-
gumas ainda prensadas e 

outras já embaladas, com 
medidas e preços diver-
sos, para serem comercia-
lizadas pelos criminosos 
locais.

O sucesso da empreita-
da passa diretamente pelo 
eficiente trabalho dos cães 
da unidade, treinados na 
detecção de entorpecentes 
escondidos estrategica-
mente. Ninguém foi preso 
durante as ações e o mate-
rial foi apresentado na 25ª 
DP (Engenho Novo). 

dHC apura vingança de bicheiros em ataque 
A Delegacia de Homicí-

dios da Capital (DHC) apura 
se um ataque a tiros que dei-
xou três mortos, na madru-
gada da última quinta-feira, 
na frente de uma boate, no 
Recreio dos Bandeirantes, 
foi vingança do dos chefões 

do jogo do bicho. Segundo 
informações, o empresário 
Gabriel Afonso, de 35 anos, 
atuaria como um dos elos 
entre bicheiros e traficantes. 
Ele seria responsável pela 
instalação de máquinas ca-
ça-níqueis em comunidades 

do Comando Vermelho. As 
máquinas seriam instaladas 
mediante autorização dos 
criminosos locais, com pa-
gamento de taxas semanais. 
No entanto, bicheiros teriam 
descoberto um desvio no di-
nheiro por parte do empresá-

rio e o sentenciado à morte. 
A informação está sendo 
apurada pela Delegacia de 
Homicídios da Capital. Tes-
temunhas relataram que ho-
mens armados, de dentro de 
um carro, fizeram disparos 
contra o empresário.
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O presidente da Repú-
blica em exercício, 
Hamilton Mourão, 

editou medida provisória 
(MP) que abre crédito extra-
ordinário no valor de R$ 418 
milhões para o Ministério da 
Infraestrutura. Os recursos 
serão usados para a recupe-
ração de rodovias atingidas 
pelas chuvas em 14 estados: 
Acre, Amazonas, Bahia, Es-
pírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Pará, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rondônia, São Pau-
lo e Tocantins.

No fim de dezembro, o 
Governo Federal liberou R$ 
200 milhões para a recupe-

ração de rodovias em diver-
sos estados, principalmente 
Bahia e Minas Gerais, que 
registram, até agora, a maior 
extensão de estradas danifi-
cadas. 

O próprio presidente Jair 
Bolsonaro, que está em vi-
sita oficial ao Suriname, 
anunciou a liberação dos 
recursos durante sua live se-
manal, transmitida pelas re-
des sociais. De acordo com 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, que também 
participou da live, o Gover-
no mapeou a maior parte das 
rodovias danificadas pelas 
chuvas e enchentes ocorridas 
nas últimas semanas. 

“Já mapeamos todas as si-
tuações, temos contratos para 
a maioria dessas situações. E 
aquelas que não temos [con-

trato] estamos na fase final 
para estabelecer essa contra-
tação. Alguns problemas são 
mais simples de resolver e 
vão levar aí umas 48 horas, 
mas outros são mais comple-
xos e podem levar algumas 
semanas”, disse o ministro. 

Outra medida provisória 
editada abre crédito extraor-
dinário de R$ 550 milhões 
para ações do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
no enfrentamento das conse-
quências das fortes chuvas e 
também no apoio a estados 
que vem sofrendo com a 
seca na Região Sul do país.

Segundo o Governo Fe-
deral, esse crédito vai aten-
der despesas relacionadas a 
socorro, assistência às víti-
mas, fornecimento de água 
potável, cestas básicas, ma-

terial de higiene e limpeza, 
combustível e dormitórios e 
colchões para os desabriga-
dos. Também serão usados 
no apoio aéreo para o res-
gate da população atingida, 

transporte de medicamen-
tos e equipamentos e res-
tabelecimento de serviços 
essenciais, tendo em vista 
que muitas áreas ainda es-
tão isoladas. Já em relação 

à estiagem na Região Sul, o 
crédito será direcionado para 
a aquisição de cestas básicas, 
locação de carros-pipa, gas-
tos com combustível, entre 
outras medidas.

infRaeStRutuRa
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governo libera mais R$ 418 milhões 
para rodovias atingidas por chuvas
Presidente Jair Bolsonaro anunciou a liberação dos recursos durante sua live semanal

Vacinação infantil irregular terá 
consequências, diz ministro

Mais de 57 mil crianças e 
adolescentes foram vacina-
dos irregularmente até de-
zembro de 2021, afirmou o 
ministro da Advocacia-Ge-
ral da União (AGU), Bruno 
Bianco.

A aplicação irregular dos 
imunizantes de diversos la-
boratórios não havia passa-
do, até a data, pela aprovação 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) e 
foi feita em diversas faixas 
etárias, que variam entre os 
grupos de zero a cinco anos 
até crianças maiores de 12 
anos, relatou o ministro.

“Diante dos dados ofi-
ciais, o Ministério da Saú-
de nos informou que ou-
tros supostos ou prováveis 
equívocos que aconteceram 
em vacinação de crianças e 
adolescentes. Esses dados 
levantados são até dezem-
bro do ano passado, portan-
to anteriores à aprovação 
da Anvisa para a aplicação 
da vacina da Pfizer”, disse 

Bianco.
O ministro também afir-

mou que não se sabe a na-
tureza do ato irregular. “Não 
sabemos exatamente de 
onde vêm esses problemas: 
se são problemas cadastrais, 
se são ministração da vacina 
em momento inoportuno; se 
são dolo, fraude ou equívo-

co”, complementou.
Bruno Bianco cogitou 

que, caso se confirmem irre-
gularidades ou prevaricação 
de funcionários de saúde na 
vacinação, há possibilidade 
de “consequências no âmbi-
to criminal”.

O Governo Federal pedirá 
aos estados que confirmem 

as informações contidas no 
Banco Nacional de Dados 
de Saúde sobre a vacinação 
infantil irregular e, caso con-
firmadas, se os estados onde 
as aplicações ocorreram 
acompanharam hospitali-
zações ou efeitos adversos 
do medicamento. Segundo 
Bianco, a chamada farmaco-
vigilância é importante para 
a sociedade, já que o Estatu-
to da Criança e do Adoles-
cente impõe o “dever de pro-
teção integral” dos menores.

“Nossa atuação é no sen-
tido de trazer proteção e a 
máxima transparência para 
saber o que aconteceu. Isso é 
um direito de todos e enalte-
ce o Sistema Único de Saúde 
(SUS).”

Bianco não revelou quais 
estados brasileiros ante-
ciparam a vacinação. Ele 
afirmou, entretanto, que a 
prática irregular não aconte-
ceu em todos. “Os dados são 
alarmantes e assustadores”, 
explicou.

Aplicação antecipada será investigada

divuLgação

O governo dos Estados 
Unidos indicou nova em-
baixadora para ocupar o 
posto diplomático no Bra-
sil. Elizabeth Frawley Ba-
gley passará a chefiar a 
embaixada norte-americana 
em Brasília e comandar as 
relações diplomáticas entre 
os dois países.

Para a confirmação do 
posto, a indicação precisa 
ser apreciada e confirmada 
pelo Senado norte-ameri-
cano. A embaixada não in-
formou quando a votação 
deverá ocorrer. O partido 
Democrata possui, atual-
mente, 48 cadeiras no Se-
nado, contra 50 do Partido 
Republicano. Entretanto, os 
dois senadores independen-
tes da casa também apoiam 
Joe Biden, e a presidente 
da casa - que possui poder 
de desempate em votações 
acirradas - é a vice-presi-
dente Kamala Harris, o que 
garante, na prática, maioria 
ao governo atual. Haverá 
eleições para o Senado nor-
te-americano em novembro 
- as chamadas eleições mid-

-term.
Bagley é advogada e di-

plomata. Atualmente é di-
retora de uma empresa de 
telecomunicações no estado 
do Arizona. A única expe-
riência como embaixadora 
foi no comando da repre-
sentação diplomática dos 
EUA em Portugal.

A diplomata trabalhou 
como conselheira de se-
cretários de Estado duran-
te os governos democratas 
de Bill Clinton e Barack 
Obama. Durante a carreira 
diplomática, também ocu-
pou postos de representante 
especial para a Assembleia 
das Nações Unidas e de par-
cerias globais.

governo dos Estados unidos indica 
nova embaixadora no Brasil
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Elizabeth Bagley 
é advogada
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Recursos serão utilizados em 14 estados

Indicadores do Info-
Dengue, sistema de moni-
toramento de arboviroses 
desenvolvido por pesquisa-
dores da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), 
apontam a Região Sul como 
área de atenção em 2022, 
com tendência de expansão 
da atividade da dengue.

Segundo os indicadores 
do InfoDengue, além do 
Sul do país, encontram-se 
atualmente em situação de 
atenção o noroeste de São 
Paulo, a região entre Goiâ-
nia e Palmas, passando pelo 

Distrito Federal, e alguns 
municípios isolados da 
Bahia, de Santa Catarina e 
do Ceará.

O cenário apresentado 
pelo InfoDengue ressalta a 
importância de observar o 
comportamento do mosqui-
to Aedes aegypti e manter o 
controle, para evitar os fo-
cos da dengue e combater o 
vetor.

Períodos chuvosos atre-
lados ao calor são favorá-
veis à proliferação do Ae-
des aegypti, que é também 
transmissor do vírus da zika 
e chikungunya. Segundo a 

Fiocruz, há relatos de epi-
demias de dengue no Bra-
sil desde 1846, mas foi em 
1986 que a doença reemer-
giu e rapidamente se espa-
lhou pelo país, tornando-se 
motivo de preocupação e 
alerta constante para a saú-
de pública.

“A antecipação do pe-
ríodo de transmissão em 
alguns estados traz preocu-
pação e pode levar a inci-
dências altas, se não for fei-
to o controle adequado dos 
vetores”, afirmou a pesqui-
sadora Cláudia Codeço, co-
ordenadora do InfoDengue.

Fiocruz indica pontos de 
atenção de dengue no Brasil O Banco Central infor-

mou na sexta-feira (21) que 
houve vazamento de dados 
de “natureza cadastral” re-
lacionados com o Pix de 
clientes da instituição fi-
nanceira Acesso Soluções 
de Pagamento. De acordo 
com o BC, esse vazamen-
to ocorreu devido a “falhas 
pontuais em sistemas” da 
empresa. O BC informou 
que o total de chaves po-
tencialmente expostas é de 
160.147, o que corresponde 
a 159.603 pessoas físicas. 
Isso ocorre porque uma 
pessoa pode ter mais do que 
uma chave PIX registrada.

Esse é o segundo in-

cidente de vazamento de 
informações relacionadas 
com o PIX revelado pelo 
BC. Em setembro do ano 
passado, a instituição infor-
mou o vazamento de chaves 
do PIX que estavam sob a 
guarda e a responsabilidade 
do Banco do Estado de Ser-
gipe (Banese).

“Não foram expostos 
dados sensíveis, tais como 
senhas, informações de 
movimentações e saldos 
financeiros em contas tran-
sacionais, ou quaisquer ou-
tras informações sob sigilo 
bancário. As informações 
obtidas são de natureza ca-
dastral, que não permitem 

movimentação de recursos, 
nem acesso às contas ou a 
outras informações finan-
ceiras”, acrescentou.

Segundo o Banco Cen-
tral, as pessoas que tiveram 
seus dados cadastrais vaza-
dos serão notificadas “ex-
clusivamente por meio do 
aplicativo ou pelo internet 
banking de sua instituição 
de relacionamento”.

“Nem o BC nem as insti-
tuições participantes usarão 
quaisquer outros meios de 
comunicação aos usuários 
afetados, tais como aplica-
tivos de mensagem, cha-
madas telefônicas, SMS ou 
e-mail”, informou.

BC relata vazamento de dados 
cadastrais de 159,6 mil clientes no Pix
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O município de Re-
sende está realizan-
do mensalmente, 

mutirões de videohisteros-
copia na Apmir (Associação 
de Proteção à Maternidade 
e à Infância de Resende), 
situada no bairro Centro. 
Ontem (21), seis pacientes 
foram submetidas ao pro-
cedimento na unidade. Para 
este sábado, dia 22, estão 
agendadas mais cinco pa-
cientes. Os ciclos mensais 
de mutirões começaram em 
junho do ano passado, gra-
ças a uma parceria firmada 
entre a Prefeitura de Resen-

de e a Apmir, para a reali-
zação de cirurgias ginecoló-
gicas. As intervenções são 
voltadas, exclusivamente, 
para pacientes do SUS (Sis-
tema Único de Saúde).

Desde junho de 2021, 
foram beneficiadas mais 
de 30 mulheres com o pro-
cedimento. O prefeito de 
Resende, Diogo Balieiro 
Diniz, explicou a finalida-

de da videohisteroscopia, 
esclarecendo que é um pro-
cedimento minimamente 
invasivo.

“Além de ter o papel 
de diagnosticar patologias 

intrauterinas, a videohis-
teroscopia possibilita o 
tratamento de casos como 
miomas, pólipos, endome-
trite, câncer, entre outros. A 
Apmir conta com um rack 
com moderno equipamen-
to de videohisteroscopia. 
Com a parceria, a Prefeitu-
ra consegue contemplar as 
mulheres de Resende, que 
necessitam do tratamento, 
utilizando a videohiste-
roscopia, lembrando que 
poucos municípios do País 
oferecem este recurso tec-
nológico pelo SUS. É um 
procedimento com alta efi-
cácia, que garante menos 
tempo de internação e uma 
recuperação mais rápida, 
em um ambiente bastante 

acolhedor”, reforça.

Encaminhamento 
médico

O secretário municipal 
de Resende, Tande Vieira, 
acrescentou que para a re-
alização do procedimento 
é necessário ter encami-
nhamento médico emitido 
pelo SUS. “Nosso objetivo 
é proporcionar o melhor 
atendimento às mulheres 
com o uso da videohiste-
roscopia cirúrgica, evitando 
filas no SUS do município. 
Para cada mutirão, a equipe 
é formada por um ginecolo-
gista, um anestesista, uma 
instrumentadora e a equipe 
de enfermagem de centro 
cirúrgico”, complementa.

anTonio CarLos

horahmunicipios@gmail.com

Município de Resende realiza mutirão 
de videohisteroscopia pelo SuS

Seis pacientes foram submetidas ao procedimento na unidade localizada no Centro 
divuLgação/pmR

Mutirões começaram na unidade em junho do ano passado

Itatiaia: ASDH estuda implantar
a Vigilância Socioassistêncial 

A Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos 
Humanos vem estudando 
a implementação da Vi-
gilância Socioassistencial 
no município. Está é uma 
pauta da atual gestão da 
SMASDH e que vem sen-
do amadurecida e pensada 
para que os gestores e pro-
fissionais da Assistência 
Social possam conhecer 

a presença das formas de 
vulnerabilidade social da 
população e do território 
pelo qual são responsá-
veis.

“A organização da fun-
ção de Vigilância Socio-
assistencial é uma tarefa 
desafiadora. O fortaleci-
mento da gestão e quali-
ficação dos serviços torna 
se crucial para o amadure-

cimento da assistência so-
cial como política pública 
setorial, na qual compete 
garantir o acesso a direi-
tos sociais”, relatou a Di-
retora do SUAS Tayenne 
Oliveira).

 Para falar sobre o as-
sunto, a equipe da Assis-
tência Social organizou 
uma reunião com a psi-
cóloga e especialista em 

gestão pública municipal e 
que implantou a vigilância 
socioassistencial no muni-
cípio vizinho de Resende, 
a servidora pública da Pre-
feitura de Resende Maria 
Cecília Zikan, que salien-
tou - “que precisamos de 
diagnósticos que irão dar 
base para as Políticas Pú-
blicas municipais, através 
dos indicadores as infor-

mações e análises que con-
tribuam para efetivação do 
caráter preventivo e proa-
tivo da política de assis-

tência social, fortalecendo 
a capacidade de Proteção 
Social e defesa de direitos 
da política publica.”

divuLgação/pmi

Moradores reclamam de falta 
d’água em Volta Redonda

Moradores do bairro 
Parque do Contorno, em 
Volta Redonda (RJ), es-
tão reclamando de falta 
d’água há três dias segui-
dos. Segundo os morado-
res contaram ao g1, o Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) já recebeu 
diversas reclamaões, mas 
não resolve o problema. 

“A gente liga para o 
Saae e cada vez é uma des-
culpa diferente. Eles falam 
que tubulação e encana-
mento quebraram e nunca 
resolvem nosso problema. 
E esse é um problema di-
ário, pois vivemos sem 
água”, disse Vanessa Sil-
va, que mora na Rua E.

“Tenho dois filhos pe-
quenos e a gente não tem 
água para nada. O Saae não 
arruma solução para a gen-

te. Um calor desse e há três 
dias sem água. Um bairro 
que cai água um dia e fica 
três, quatro sem cair água é 
um absurdo. A gente paga 
água em dia, imposto em 
dia”, completou Vanessa.

Irregular 
O resultado da espera 

são pias com louças para 
lavar, cestos com roupas 
sujas, entre outros proble-
mas, como mostra a mo-

radora da Rua S, Raquel 
Cristina do Carmo Mora-
es.  “Aqui é muito com-
plicado. Passamos por isso 
constantemente. Da última 
vez, foram cinco dias sem 
água. Caminhão-pipa veio 
depois de cinco dias. Na 
parte de baixo do bairro 
tem água, na fase nova tem 
água e nas partes de cima 
e do meio a gente sempre 
não tem água”, reclamou 
Raquel.

Pia abarrotada e as torneiras secas têm sido 
a realidade enfrentada pelos moradores 

RepRodução 

Barra do Piraí inicia do Auxílio Brasil 
A Prefeitura de Bar-

ra do Piraí, através da 
Secretaria de Assis-
tência Social, iniciou 
na terça-feira (18), os 
pagamentos do Pro-
grama Auxílio Brasil, 
do Governo Federal. A 
iniciativa é um conjun-
to de benefícios para 
garantir alívio imedia-
to da pobreza, melhora 
na qualidade de vida e 
proteção social. Os pa-
gamentos seguirão até 
segunda, 31, de acordo com 
o Número de Identificação 
Social (NIS). O documento 
está relacionado às pessoas 
que recebem ou não benefí-
cios sociais do Governo Fe-
deral. Esse número também 
tem a função de assegurar os 
direitos trabalhistas e previ-
denciários dos trabalhado-
res.

No município, serão 972 
novos beneficiários e os be-

nefícios poderão ser pagos 
por meio das contas Pou-
pança Social Digital, Conta 
Corrente de Depósito à vis-
ta, Conta Especial de Depó-
sito à vista e Conta Contábil 
(plataforma social do pro-
grama).

De acordo com a secre-
tária de Assistência Social, 
Paloma Esteves, é um ótimo 
programa desenvolvido pelo 
governo, visto que possui 
objetivos focados na redu-

ção do subdesenvolvi-
mento, além de ter como 
benefício a melhora na 
qualidade de vida e pro-
teção social.

“É muito bom que 
nosso município já tenha 
iniciado os pagamentos 
do programa, compac-
tuando, assim, com os 
benefícios e objetivos 
que nele são prescritos, 
que visa uma melhoria 
social e de vida para a 
população”, afirmou.

Para maiores informa-
ções, os beneficiários de-
vem entrar em contato com 
os Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS) 
da cidade, bem como no se-
tor de Cadastro Único (24) 
2442-3313. O CRAS Cen-
tro: (24) 2443-1087; CRAS 
AREAL: (24) 2445-1546; 
CRAS VARGEM ALEGRE: 
(24) 2430-2141; CRAS Ca-
lifórnia: (24) 3347-8451.

Estão abertas as inscri-
ções para aulas experimen-
tais gratuitas de teatro do 
Coletivo Sala Preta, em 
Barra Mansa (RJ). O ca-
dastro deve ser feito pela 
internet, preenchendo um 
formulário disponível no 
link https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLS

fYekjmAcQVoNaFejMAC
aq0PFMzSCaV2mWS8zQ
ggg9j07Yjzw/viewform . 

Segundo os organiza-
dores, para participar é 
preciso ser maior de 16 
anos e apresentar o cartão 
de vacinação contra a Co-
vid-19, com as duas doses 
ou a dose única, além de 

utilizar máscaras sanitá-
rias e álcool em gel duran-
te o curso.

As quatro aulas experi-
mentais gratuitas irão ser 
realizadas todas as quin-
tas-feiras do mês de feve-
reiro (dias 3, 10, 17 e 24), 
de 18h30 as 22h. O local 
escolhido é a Sala de Es-

petáculos Tulhas do Café, 
que fica no Parque da Ci-
dade, no Centro.

O curso do coletivo de 
teatro Sala Preta é reali-
zado todos os anos desde 
2013, com a apresentação 
do espetáculo “O Casa-
mento do Pequeno Bur-
guês”.

Barra Mansa abre inscrições para aulas de teatro 

Coletivo Sala Preta, em Barra Mansa 

divuLgação/CoLetivo SaLa pReta
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RECEITAS

2,5 kg de pernil desos-
sado / 1 copo de vinagre 
branco /1 pimentão ver-
de / 1/2 xicara de suco 
de limão / 1/2 xícara de 
azeite / 2 cebolas mé-
dias / 6 dentes de alho / 2 
cubos de caldo de carne

MODO DE PREPARO 

Coloque o pernil em uma 
vasilha onde as bordas 
sejam maiores que a al-
tura do mesmo. Jogue 
o vinagre sobre o pernil, 
reserve. Bata no liquidi-
ficador o pimentão, o li-
mão, o azeite, a cebola, 
o caldo de carne, o sal, 
a pimenta-do-reino e a 
água, bata até formar 
uma pasta. Lave o pernil 
com água corrente para 
retirar o vinagre
Dê diversos furos com 
faca no pernil. Jogue a 
pasta sobre o pernil, o 
tempero deverá cobrir 
toda a peça da carne. 
Reserve por 12 horas em 
geladeira com a vasilha 
coberta, de preferência 
com filme plástico. Leve 
ao forno por 1 hora com 
papel alumínio a carne 
com um pouco do tem-
pero usado (a carne já 
deve estar no ponto de 
cozimento e com um 
pouco de caldo).Depois 
desse tempo, coloque as 
batatas e leve para assar 
por mais 30 minutos, ain-
da com papel alumínio
Após, retire o papel alu-
mínio e deixe no forno 
para dourar por, mais 
ou menos, mais 1 hora. 
O tempo de cozimento 
pode variar de acordo 
com a potência do forno

INGREDIENTES

MASSA:

1 lata de leite condensa-
do
1 xícara de leite de vaca
4 ovos inteiros

CALDA:

1 xícara (chá) de açúcar
1/3 de xícara (chá) de 
água

MODO DE PREPARO 

CALDA:

Em uma panela, mistu-
re a água e o açúcar até 
formar uma calda.
Unte uma forma com a 
calda e reserve.

MASSA:

Bata todos os ingredien-
tes no liquidificador e 
despeje na forma cara-
melizada.
Leve para assar em ba-
nho-maria por 40 minu-
tos.
Desenforme e sirva.

peRniL aSSado 
Com batata

pudim de Leite 
CondenSado

INGREDIENTES

10 ENTRETENIMENTO

Carnaval 2022 no Rio: escolas de samba ignoram 
indefinição dos desfiles e seguem trabalhando

O Carnaval de 2022 
no Rio de Janeiro 
está cada vez mais 
distante de acontecer 
na Sapucaí, mas as 
escolas de samba 
seguem otimistas. 
Nos barracões, 
agremiações lutam 
para manter o 
cronograma na 
confecção de fantasias 
e carros alegóricos, 
que já estão na fase 
final. 

Apesar das dúvidas 
das autoridades em 

relação a manter a 
festa de Carnaval na 
Sapucaí, a folia do 
Rio, em 2022, vai 
acontecer, sim, se 
depender apenas das 
escolas de samba. 
A maior parte delas 
segue o cronograma 
à risca em relação aos 
preparativos para o 
desfile, marcado para 
o fim de fevereiro, 
em especial porque 
investiram dinheiro 
em fantasias e carros 
alegóricos.

andressa Ferreira nega casamento por interesse: 
‘Sou rica muito antes de conhecer o Thammy’
An d r e s s a 

Ferreira fa-
lou também 

sobre os comentá-
rios preconceituo-
sos de que teria se 
casado com uma 
mulher. 

A n d r e s s a 
Ferreira rebateu 
c o m e n t á r i o s 
transfóbicos que 
recebeu na web 
por ser casada com 
Thammy Miranda. 
A modelo abriu 
uma caixinha de 
perguntas no Stories 
do Instagram e seu 
r e l a c i o n a m e n t o 
com o filho de 
Gretchen virou 

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

SÁBADO, 22 DE JANEIRO DE 2022

assunto entre os 
seguidores.

“Verdade que 
você não gosta que 
falem que é casada 
com uma mulher?”, 
questionou um. 
“Eu não sou 
casada com uma 
mulher, Thammy se 
transformou! Se ele 
não fosse famoso 
e você encontrasse 
com ele, não teria 
dúvidas disso! Ele 
é homem! Mas se 
eu fosse, não teria 
problema nenhum! 
Até porque eu já 
namorei mulheres!”, 
explicou a 
influencer.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM

Elza Soares: ‘acho que vou morrer’, 
disse a cantora nas últimas horas

Elza Soares estava 
com a saúde perfeita 
e vivia um dia normal 
antes de morrer. Quem 
conta é o empresário 
Pedro Loureiro, em 
entrevista ao G1. A 
cantora faleceu pouco 
tempo depois de 
aparentar um cansaço. 
Saiba mais informações.

Elza Soares teve 
“uma morte tranquila, 
sem traumas, sem 
motivo”, segundo conta 
o empresário Pedro 
Loureiro, em entrevista 
ao G1. A cantora, 
que faleceu de causas 
naturais na tarde desta 
quinta-feira (20), estava 
com a saúde perfeita e 

vivia um dia normal, 
quando começou a 
apresentar cansaço.

“Ela acordou hoje 
e fez fisioterapia. 
Tudo normal. A gente 
até percebeu um 
leve cansaço nela, 
uma respiração mais 
ofegante, mas achamos 
que foi por causa da 
fisio”, disse Pedro. A 
cantora chegou a falar 
de maneira embolada, 
mas fez questão de 
tranquilizar os presentes 
e alegou que estava 
bem. Ainda segundo 
Loureiro, minutos 
depois, ela disse aos 
familiares: “Acho que 
eu vou morrer”.

DIVULGAçãO/INSTAGRAM
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ingredientes

modo de preparo

LagaRto À 
poRtugueSa

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gordura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem pica-
das ou fatiadas bem fininha/1 
maço cheiro verde bem pica-
do/1 cálice de vinho branco/5 
tomates picados sem pele/
Salsinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 tabletes 
de caldo de carne
100 g de azeitonas picadas/
Orégano/Se preferir, colocar 
pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 copos 
e meio de água.

Limpe bem a carne, é impor-
tante não deixar nenhuma 
gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma panela 
de pressão.
Coloque a carne quando es-
tiver bem quente, e doure 
virando sempre, até quan-
do todos os lados estiverem 
dourados.
Coloque 1/2 copo de vinagre 
diluído em 1/2 copo de água, 
mais 2 copos de água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que sobrou 
da panela, todos os ingre-
dientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o mo-
lho em camadas alternadas.
Deixando na geladeira de um 
dia para o outro fica um sabor 
especial.
Sirva em lanches, como ape-
ritivo ou refeição.

fiLé de SaLmão ao 
foRno faCÍLimo

500 g de filé de salmão/Azei-
tonas fatiadas sem caroço/
Orégano/3 colheres de sopa 
de Molho de soja (shoyu)/Sal 
a gosto/Azeite a gosto/Limão/
Papel alumínio/1/2 cebola fa-
tiada.

ingredientes

modo de preparo

Lave o salmão com suco 
de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatiada, 
deixando no fogo até que 
fique transparente.
Reserve.
Cubra uma assadeira 
com papel alumínio de 
maneira que a sobra dê 
para forrar todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque o 
peixe já temperado com 
sal, regue com azeite e 
shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco de 
orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira que 
o líquido não derrame 
quando começar a es-
quentar.
Leve ao forno médio para 
assar por cerca de 30 mi-
nutos.
Sirva com legumes e sa-
lada verde.

pORTARiA nº 0649 DE 21 DE JAnEiRO DE 2022. 

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

                                                                R E S O L V E:

Art. 1º - ExOnERAR, a pedido, a partir de 21 de janeiro 
de 2022, ADOLpHO DA SiLVA MACiAS, do Cargo em 
Comissão, CC1, de Diretor de Desenvolvimento Rural 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

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

ALExAnDRE AuGuSTuS SERFiOTiS 
Prefeito 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RiO DE JAnEiRO
pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO

COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO

21 DE JAnEiRO DE 2022 puBLiCADO EM 
22/01/2022

SECRETARiA MuniCipAL DE COMpRAS

AViSO DE LiCiTAÇÃO

COnCORRÊnCiA pÚBLiCA nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Proje-
tos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitu-
ra Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo o 
COnTRATAÇÃO DE EMpRESA ESpECiALiZADA nO 
RAMO DE COnSTRuÇÃO CiViL pARA ExECuÇÃO 
DE OBRA DE COnSTRuÇÃO DO HOSpiTAL ESpE-
CiALiZADO nA SAÚDE DA MuLHER, SiTuADO nA 
AVEniDA JOAQuiM DA COSTA LiMA, pARQuE VE-
nEZA, S/nº - BAiRRO LOTE xV nO MuniCÍpiO DE 
BELFORD ROxO–RJ. Podem participar do Processo 
licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 25 
de Fevereiro de 2022 às 10:00 horas. PROCESSO: 
52/00534/2021.

Maiores informações e retirada do Edital 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, mediante entrega 
de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um pen 
drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada.

Belford Roxo/RJ, 21 de Janeiro de 2022.

JEROniMO CORREiA RAMOS
Presidente da CPLMS

SECRETARiA MuniCipAL DE OBRAS, pROJETOS, 
CApTAÇÃO DE RECuRSOS E COnVÊniOS

pORTARiA nº 008 -SEMOCAp/2022 DE 21 DE JAnEi-
RO DE 2022
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/0217/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores Lucas Botelho da Silva Chrysostomo – ma-
trícula 60/82.899, Vinicius Machado Lima- matrícula 
60/79.955 e Sérgio Xavier Vasquez da Rocha- matrícula 
11/52.987 sob a presidência do primeiro, para fiscaliza-
rem os serviços constantes do processo administrativo 
52/0217/2021 neste município de Belford Roxo,  produ-
zindo seus efeitos a contar de  01 de fevereiro de 2022.
 
pORTARiA nº 009 -SEMOCAp/2022 DE 21 DE JAnEi-
RO DE 2022
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/0398/2020 -BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos ser-
vidores Roberto Lucas Santana Juvêncio- matrícu-
la 60/80.700, Cleber de Oliveira Pimentel- matrícula 
60/82.897 e Elvis Wender Lisboa dos Santos- matrícula 
60/82.898   sob a presidência do primeiro, para fiscali-

zarem os serviços constantes do processo administrati-
vo 52/0398/2020 neste município de Belford Roxo,  pro-
duzindo seus efeitos a contar de  31 de janeiro de 2022.

pORTARiA nº 010 -SEMOCAp/2022 DE 21 DE JAnEi-
RO DE 2022
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/204/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servi-
dores Vinicius Machado Lima- matrícula 60/79.955, Lu-
cas Botelho da Silva Chrysostomo – matrícula 60/82.899 
e Mara Aparecida Macedo matrícula 11/17.981,  sob a 
presidência do primeiro, para fiscalizarem os serviços 
constantes do processo administrativo 52/204/2021 
neste município de Belford Roxo,  produzindo seus efei-
tos a contar de  01 de fevereiro de 2022.

pORTARiA nº 011 -SEMOCAp/2022 DE 21 DE JAnEi-
RO DE 2022
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DA OBRA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 52/196/2021 -BELFORD ROXO/RJ.
A comissão de fiscalização será composta pelos servi-
dores Vinicius Resende Mamede- matrícula 60/82.986, 
Agrinaldo Gaia Riggard– matrícula 11/20.909 e Wan-
derley Alves Pereira matrícula 60/79.954, sob a presi-
dência do primeiro, para fiscalizarem os serviços cons-
tantes do processo administrativo 52/196/2021 neste 
município de Belford Roxo,  produzindo seus efeitos a 
contar de  01 de fevereiro de 2022.

ODAiR DA CunHA ALMEiDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos,

Captação de Recursos e Convênios

ATO DA pRESiDÊnCiA nº 01 DE 21/01/2022

A CÂMARA MuniCipAL DE BELFORD ROxO, 
Estado do Rio de Janeiro, por seus representais legais, 
APROVOU em Sessão Solene, realizada no dia 14 de 
dezembro de 2022, eleição da COMpOSiÇÃO pARA 
MESA DiRETORA para o ano de 2022. 

*CHAPA ÚNICA

PRESIDENTE – SIDNEY CANELLA – SIDNEY 
CORREIA

1º VICE-PRESIDENTE – NELCI PRAÇA –                            
NELCI CESARIO PRAÇA

2º VICE-PRESIDENTE – MATHEUS IGUAL A VOCÊ – 
NATHEUS RICARDO DA SILVA DE OLIVEIRA

3º VICE-PRESIDENTE – FABINHO DE HELIÓPOLIS – 
FABIO DE SOUZA FONTES

1º SECRETÁRIO – MARKINHO GANDRA –              MARCO 
AURÉLIO DE ALMEIDA GANDRA

2º SECRETÁRIO – REGINA DO VALTINHO –           
REGINA FERNANDES VIEIRA DIAS

3º SECRETÁRIO – HENRIQUE FAROFA –                  
HENRIQUE REZENDE PINHEIRO

 
                                Belford Roxo, 21 de janeiro de 2022.

   SIDNEY CANELLA
                  Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 002/2022 DE 21 DE JANEI-
RO DE 2022.

Substituição de servidores na composição da Comissão 
Permanente de Licitação, Equipe de Apoio e dá outras 
providências.

V. Exa. SIDNEY CORREIA, Presidente da Câmara 
Municipal de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e respeitando o princípio 
da publicidade;

R E S O L V E:

Substituir os funcionários, para composição da Comis-
são Permanente de Licitação e Equipe de Apoio ao Pre-
gão.

SERVIDOR A SER SUBSTI-
TUIDO SERVIDOR SUBSTITUTO

José Maurício Ribeiro Elisa Monique Araújo de Vas-
concellos

Artigo 1º - A Comissão Permanente de Licitação da Câ-
mara Municipal de Belford Roxo passa a ser constituída 

pelos seguintes membros:

Fabio dos Santos Araújo   Presiden-
te
Elisa Monique Araújo de Vasconcellos Membro
Leda Nascimento de Andrade  Membro

Artigo 2º - O Pregoeiro e Equipe de Apoio, passam a ser 
constituídos da seguinte forma:

Fabio dos Santos Araújo   Presiden-
te
Elisa Monique Araújo de Vasconcellos Membro
Leda Nascimento de Andrade  Membro

Artigo 3º - Este Ato entra em vigor a contar de 03 de 
janeiro de 2022.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se
Belford Roxo, 21 de janeiro de 2022

SIDNEY CORREIA
(SIDNEY CANELLA)

Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Belford Roxo

Não jogue lixo 
nas ruas. A população 
agradece!



sábado, 22 de janeiro de 2022Hora12

Ângelo gregorio 145 - ao lado da pizzaria juliana rua da 
lotérica

96469-5420

Vários aperitivos, Chopp Carioca 
beer e todos os tipos de cerve-

Sábado e domingo 
Pagode com o melhor dos grupos 

SextaS 
todos os Ritmos 

 Quinta 
 Sertanejo 
 
 QuaRta 
 Karaokê

Zagueiro do Manchester desfalca time 
para ficar com família após assalto

Lindelof estava em campo quando 
sua residência foi atacada por ladrões

O zagueiro Victor 
Lindelof desfal-
cará o Manches-

ter United neste final de 
semana contra o West 
Ham. Mas o motivo não é 
lesão, suspensão ou qual-
quer motivo técnico. O 
jogador viajou para Esto-
colmo, sua cidade natal, 
para ficar com a esposa e 

filhos que estão em cho-
que após terem a casa as-
saltada em Manchester.

O crime ocorreu na 
última quarta-feira (19), 
enquanto Lindelof defen-
dia o Manchester United 
no triunfo (3 a 1) sobre 
o Brentford, em Lon-
dres. O técnico dos Red 
Devils, Ralf Rangnick, 
confirmou o desfalque do 
defensor.

“Falei com ele no avião 

na volta (a Manchester) 
e sei que foi um evento 
traumático. Ele não quer 
deixar a mulher e a famí-
lia sozinhos. Um dos fi-
lhos tem três anos. Tam-
bém tenho dois filhos”, 
afirmou o treinador.

Maja, mulher de Lin-
delof, explicou que esta-
va sozinha em casa com 
as crianças, mas conse-
guiu se esconder enquan-
to acontecia o assalto.

redação
horahmunicipios@gmail.com

divuLgação

Jogador viajou para Estocolmo


