Hora

1

terçA-FEIRA, 11 de janeiro de 2022

facebookjornalhorah

www.jornalhorah.com.br

•PRESIDENTE:JOSÉ
JOSÉDE
DELEMOS
LEMOS NOVA IGUAÇU RJ terça-feira, 11 de janeiro DE 2022
•PRESIDENTE:

Crime brutal

Homem executa
amigo a machadadas
e facadas por causa
de dívida de R$ 100

R$ 1

ANO XXXII N º10.382

Na calada da noite
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Cerol fino corta
um na Baixada

Homem é executado com tiros na cabeça em
beco de bairro em Nova Iguaçu.

BPRV estreia
coluna no Hora H
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Leitor ficará por dentro do trabalho realizado pelo Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv), unidade especializada da Secretaria de Estado de Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro.

Argentina roda cheia de pó
escondido no puxador da
mala no aeroporto do Galeão
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A bruxa tá solta!

Van despenca de viaduto e mulher
fica ferida após carro cair de edifício
Reprodução

Defesa Civil registra
130 chamados em
dias de chuvas
intensas no Rio
6

Queiroga diz que
Pfizer vai antecipar
600 mil doses para
vacinação infantil
No primeiro acidente, na Linha Vermelha, passageiro morre
e 13 ficaram feridos. No Centro de Nova Iguaçu, motorista perdeu o controle da direção e veículo caiu do segundo andar de
garagem.
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Covid: Rio pede
ao Ministério da
Saúde mais 2
milhões de testes
pág.6

Abel inicia
trabalho no
Fluminense

Realização

Modelo luta por
um lugar ao
sol na carreira

Douglas Ferreira sonha também
trilhar carreira de ator com os pés
firmes na mídia para não perder nenhuma oportunidade.
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Prefeitura autoriza
reajuste das
tarifas de táxis
a partir de hoje
6

Secretaria de
Trabalho e Renda
divulga mais de 200
vagas de emprego
6
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“Quem não é visto, não é lembrado”
Jovem modelo usa ditado popular como base de apoio
para agarrar as oportunidades que a carreira oferece

M

odelo e ator,
Douglas Ferreira sonha e
vai à luta. Cria do Complexo do Acari, na Zona
Norte carioca, aprendeu
cedo que para conquistar
o que se almeja é preciso ralar muito. Hoje, aos
27 anos, o jovem trabalha
com modelo fotográfico
de lojas de roupas e atua
como figurante em produções televisivas.
Para ele, o importante é estar aparecendo.
“Eu sempre agarro a
oportunidade que aparece, porque quem não
é visto, não é lembrado.
Né?”, ri ao fazer referência ao velho ditado.
A atmosfera midiática da
carreira aos poucos vai

Reprodução/Instagram

pavimentando o caminho
do sucesso que, mesmo
meteórico, oferece a ele
a chave da exposição que
abre portas para fazer da
sua imagem um produto
cada vez mais conhecido
na mídia.
“Por onde eu passo na
favela as pessoas falam
comigo. É muito legal
que você conquista as
pessoas. Já trabalhei com
quase tudo na vida. Até
me aventurei como DJ
em festas, mas sempre
acreditando nos meus sonhos”, lembra o modelo.
A mãe como uma das
inspirações de luta
A realização dos sonhos de Douglas está apenas começando. E ele se-

gue lutando. Inspirações
não lhe faltam. A mãe é
uma delas. O rapaz morava com a avó por que sua
mãe precisava trabalhar
e não tinha condições de
ter uma casa.
“Foram tempos difíceis. Passamos por algu-

mas dificuldades. Ainda
assim, continuei acreditando no meu sonho. Eu e
minha passamos a morar
de aluguel e o dinheiro
que ganhava como modelo e as gravações ajudava
nas despesas de casa”,
conta Douglas.

A primeira colheita

Douglas durante ensaio fotográfico em comunidade carioca

As sementes plantadas
na trilha da carreira artística já começam a dar
frutos. Hoje, com muita
luta ele e sua mãe estão
conquistando o sonho da
casa própria.
Ele também quer servir de inspiração e incentivar outros jovens a ir
em busca de seus sonhos.
Para tanto, é preciso

acreditar. “Muitas crianças e jovens têm vontade
de ser modelo ou ator.
E você fazer parte disso
tudo e ainda ajudá-los,
incentivando-os é gratificante demais”, afirma
Douglas, orgulhoso.
Quem quiser acompanhar o trabalho do modelo carioca, basta acessar
@douglasgoficial .

Nova lei proíbe livro Prédio da Praça da República é restaurado
de Adolf Hitler
no Rio de Janeiro
Reprodução

Livro ‘’Mein Kampf’’, escrito por Adolf Hitler em 1924

expediente

A lei que proíbe a publicação, distribuição e circulação de conteúdo parcial
ou integral do livro ”Mein
Kampf” – que no português
significa ”Minha Luta” -,
escrito por Adolf Hitler em
1924, foi sancionada pela
Prefeitura do Rio.
A obra foi escrita quando
Hitler estava preso por uma
tentativa de golpe. Na ocasião, ele ainda não era o líder do nazismo, assumindo
o posto cerca de 9 anos depois. A medida é de autoria
dos vereadores Prof. Célio
Lupparelli (Democratas) e
Teresa Bergher (Cidadania)
e foi aprovada pela Câmara
Municipal da capital fluminense antes de ser sancionada por Eduardo Paes.
Segundo a medida, o estabelecimento que for fla-

grado comercializando o
referido livro, isto é, descumprindo a norma, poderá
ser multado e, em caso de
reincidência, ter seu alvará
de funcionamento cassado.
Vale ressaltar que, desde
2016, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ) proibia a comercialização do livro.
À época, o juiz Alberto
Salomão Júnior, da 33ª Vara
Criminal da Capital, entendeu que ”a obra em questão
tem o condão de fomentar
a lamentável prática que
a história demonstrou ser
responsável pela morte de
milhões de pessoas inocentes, sobretudo nos episódios
ligados à Segunda Guerra
Mundial e seus horrores
oriundos do nazismo preconizado poe Adolf Hitler.

Durante um bom tempo, quem passava perto do
Quartel General do Corpo
de Bombeiros, em frente
à Praça da República, via
andaimes e um trabalho
de restauro em um dos
prédios mais bonitos do
Centro do Rio. Trata-se da
antiga sede da Sociedade
Italiana de Beneficência e
Mútuo Socorro, na Praça
da República, número 17,
um imóvel tombado pelo
município e que andava
muito mal cuidado.
A fachada cheia de detalhes, figuras e rococós

foi pintada em amarelo, cantarias de pedra.
tura, tem 856 metros quabranco e vermelho (portas
O prédio de dois pavi- drados.
e janelas). A metade de mentos foi construído em
O lindo prédio foi probaixo do prédio é toda em 1907 e segundo a Prefei- jetado por Antonio JannuRafa Pereira/Divulgação
zzi, italiano de nascimento e brasileiro por adoção,
que por seus feitos pelo
país e pela comunidade
italiana acabou recebendo
o título de Comendador
Jannuzzi.
O conjunto eclético de
linhas classicizantes se
apresenta dotado de grande riqueza decorativa em
sua fachada com elementos florais e volutas no
restante de sua área.
Prédio de 1907 virou um monumento à arquitetura do Centro

O SOMBRA

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Campanha intimista
A campanha eleitoral ainda está longe, mas já tem, sim, muito candidado vendendo seu peixe em pequenas aglomerações organizadas para anunciar a disputa. O Sombra não vai citar nomes, mas um conhecido
político da Baixada tem feito pequenos encontros para anunciar que é candidável até debaixo d’água. Num
desses encontros, questionado sobre qual cadeira pretende disputar (se Assembleia Legislativa ou Congresso
Nacional), ele desconversou, deixando claro que não estava fazendo campanha.

É a tal da traição

Teste de fidelidade
Com a aproximação do ano eleitoral, começa a
corrida de candidáveis em busca de alianças para
fortalecer seu staff de apoio. Só que está mais fácil encontrar ouro em garimpo do que garimpar e
conseguir parceiros confiáveis para ajudar na disputa. Parece que agora, mais que nunca, o estigma da
desconfiança está sendo levado em conta tanto por
quem procura, quanto para quem abre as portas.

Tem muita gente que ficou escaldade depois de
sucessivas traições. E que ninguém deixe o Sombra
mentir, mas trairagem é mais comum em véspera e
durante a campanha eleitoral que arroz em restaurante japonês. E ninguém quer apostar suas fichas em
quem não oferece garantia para manter a fidelidade,
exceto se assinar um documento reconhecido em cartório.
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De cara nova

Belford Roxo entrega novos uniformes
aos agentes de combate às endemias
O evento reuniu os 50 profissionais aprovados no processo seletivo do setor 1

Rafael Barreto/Pmbr

A entrega dos uniformes está sendo feita de
acordo com o setor em que os agentes trabalham

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

hegou a vez dos
agentes de endemias. Na manhã da
última sexta-feira (7), na
Casa da Cultura de Belford
Roxo, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu a
entrega dos novos uniformes para os agentes comunitários. O encontro reuniu
os 50 profissionais aprovados no processo seletivo do

setor 1.
O subsecretário municipal de Saúde, Bryan
Lima, explicou que a distribuição
foi
dividida
por setores para evitar a
aglomeração.”Entregamos
os novos coletes dos agentes de combate às endemias
do setor 1 nesta sexta-feira.
Na próximna quinta-feira
os setores 3, 4 e 5 receberam. E ontem foi a vez
do setor 2. A nossa ideia é
que todos os agentes estejam uniformizados e que a

O subsecretário de Saúde, Brayan Lima, destacou a importância da entrega

população reconheça a importância das ações. Sobretudo agora no verão onde
temos fortes chuvas e os
índices da dengue são bem
elevados. O nosso trabalho
é fundamental para que os
guardas tenham as melhores condições de atuar no
campo e alcance os objetivos”, afirma Bryan Lima.
Renata Gomes Borges,
34 anos, elogiou a iniciativa da prefeitura e compartilha as experiências ao realizar as visitas domiciliares.

“Me sinto feliz e satisfeita. É gratificante receber o
apoio dos nossos superiores para desenvolver esse
trabalho com excelência e
ajudar a nossa população
no combate à dengue, uma
doença que infelizmente
não acabou. Belford Roxo
não entrou nesse surto porque a nossa fiscalização é
constante. Enfrentamos sol,
chuva, entramos em locais
de difícil acesso, mas fazemos com carinho, porque
ajudamos diversas pes-

soas com dificuldades de
locomoção e que não conseguem limpar o próprio
quintal”, declara Renata.
Não
esconde orgulho
A idade não importa. E
esse é o caso de Paulo Venâncio, 64, que passou no
processo seletivo e não esconde o orgulho de poder
ajudar a cidade no combate
às doenças. “É uma satisfação trabalhar no campo
com a organização das li-

deranças. Recebemos uma
boa estrutura para atuar nas
casas, ruas, e estabelecimentos. As demandas são
cumpridas pelos profissionais e estamos prestando
um serviço a comunidade,
que está aceitando de braços abertos. É importante
estar dia a dia com os moradores para saber quais são
as necessidades. Me sinto
alegre e que possamos sempre buscar por melhorias na
qualidade de vida da população”, ressalta Paulo.

Orientadores de trânsito
A Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana
entregou os novos uniformes para orientadores
de trânsito. Os agentes
passaram por um ciclo
de capacitações com o
objetivo de manter a ordem nas vias públicas,
além de reforçar as boas
práticas aos pedestres e
motoristas. Os agentes
também fazem parte do
projeto Operação Travessia Segura, que visa a segurança da população ao
atravessar a rua.

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo
Machado, ressaltou a importância do projeto.”O
governo Waguinho investiu em novas viaturas
e fez a contratação desses
jovens. Para alguns é o
primeiro emprego, o que
nos deixa muito felizes.
Realizamos a capacitação com a agente Andrade e temos o privilégio de
entregar esse uniforme
para que eles possam trabalhar juntos no trânsito.
O nosso objetivo é reim-

plementar as campanhas
educativas no município.
Com o apoio do governo
federal e estadual, tenho
certeza que vamos avançar muito nessa missão
árdua que é garantir a
segurança do nosso município”, afirma Marcelo
Machado.
Início do ano
com otimismo
Para Heloênio Mattos,
41 anos, que vai fazer
parte do time de reforço
no trânsito, o ano de 2022

Agentes comunitários de saúde
cadastram moradores
Agentes comunitários de saúde da
unidade básica de
saúde Vilar Novo,
realizaram o cadastro de famílias
dos condomínios
Viva Vida Belford
Roxo e Viva Vida
Alegria. Além do
mapeamento da
quantidade de moradores, ocorreu a
aferição de glicose, pressão arterial,
avaliação dentária
e aplicação de flúor
nas crianças. Até o
momento, 230 famílias foram cadastradas.
A ação tem o objetivo de
aproximar a população dos
serviços ofertados nos postos de atendimento e vai
continuar pelos próximos
três meses.

Rafael Barreto/Pmbr

Agente comunitária de saúde realiza o cadastro

Para Adriana Ferreira,
52 anos, ter os serviços na
porta de casa é uma boa
oportunidade devido aos
problemas de saúde que
ela enfrenta. “Quando o
síndico compartilhou no
grupo, decidi participar.

Ainda mais que é aqui pertinho do meu condomínio.
Aproveitei para verificar a
pressão. É muito importante cuidar dos vizinhos, dos
amigos. Sou bem atendida
no posto”, destaca Adriana
Ferreira.

iniciou com otimismo.
“Na rua eu posso ajudar
as grávidas, os idosos e
as crianças. Faço a minha
parte na pista e gosto.
Aprendi na capacitação
como melhorar a mobilidade e saber ajudar as
pessoas. Estou muito feliz por realizar esse trabalho”, declara Heloênio.
Quem também abraçou a
missão foi Bruno Sacramento, 28, que não escondeu o orgulho de cuidar da cidade. “É muito o novo uniforme. Temos com o público nas ruas”,
gratificante poder receber todo o suporte para lidar resumiu Bruno.

Meriti recebe primeiro lote de
castrações do Programa RJPET
A Subsecretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura
de São João de Meriti realizou ontem a entrega das
carteirinhas dos protetores
de animais do município. Na
ocasião ocorreu o lançamento do primeiro lote de castração gratuita do Programa
RJPET, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que vai
beneficiar vários municípios.
O programa RJPET é da
Subsecretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e tem por
finalidade a realização de
ações que incentivam a adoção e a conscientização das
pessoas sobre a causa animal.
O evento contou com a
participação de Reynaldo
Velloso, presidente das Comissões de Proteção e Defesa dos Animais da OAB/RJ e
da OAB/Nacional; Marcelo

Divulgação/PMSJM

Queiroz, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento do
Rio de Janeiro e Vinicius
Cordeiro, secretário munici-

pal de Proteção e Defesa dos
Animais da Prefeitura do Rio
Janeiro, além de outras lideranças que defendem a causa
animal.
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O governo do RJ lançou o projeto RJPET para castrar animais
abandonados ou cuidados por protetores ou abrigos. A iniciativa, que começou no dia 1º de dezembro, já atendeu 10 mil animais em 30 dias, e é custeada pelo estado.

Aprovação
A Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados aprovou proposta
que cria um conselho
gestor para tratar da vacinação e determina que
o Estado tem obrigação
de garantir medicação e
imunizantes.

De interesse público
Eles devem ser cientificamente reconhecidos na durante emergência nacional ou
internacional.O texto é
o substitutivo do relator,
deputado Jorge Solla
(PT-BA), ao projeto de
Lei do deputado Alexandre Padilha (PT-SP).

Lei Orgânica
O relator manteve os
termos do texto original, mas incluiu a obrigatoriedade de compra
de medicamentos pelo
governo em situações
de emergência na Lei
Orgânica da Saúde em
vez de uma lei para a
pandemia de Covid 19.
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Pacientes que procuraram unidades de testagem para Covid ontem enfrentaram problemas. Exames eram marcados para o mesmo local e mesmo horário. Segundo a secretaria de Saúde, houve
um erro no sistema de marcação.

Despacho
em meio ao
burburinho
de rua
movimenta

Editorial

Reprodução

Isenções para importação voltada
à pesquisa científica têm aumento

É um como diz um internauta
numa rede social: ‘O Rio, definitivamente, não para amadores’. Em plena luz do dia, um homem foi flagrado fazendo um oferenda na via mais
movimentada e boêmia da Barra da
Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Alguns dos que passavam ou estavam
no burburinho dos bares e restaurantes da Avenida Olegário Maciel
observavam o religioso montando
o despacho aos seus orixás. Tudo na
maior paz e tranquilidade!

Queda de braço

Nada de ampliação

A Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj) suspendeu ontem os
efeitos da licença emitida pelo Instituto
Estadual do Ambiente (Inea) que autorizava a realização de obras estruturais
no aeroporto Santos Dumont.

O Decreto Legislativo 20/21, de autoria do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), impede a ampliação
das pistas sobre a Baía de Guanabara,
com o uso de estacas a serem fixadas nas
duas cabeceiras.

A Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação
e Informática da Câmara
dos Deputados aprovou
o Projeto de Lei 2035/21,
que restabelece em U$$
300 milhões o valor anual
global de incentivos fiscais
para importação de bens
destinados à pesquisa científica e tecnológica. O valor
foi reduzido para U$$ 93,29
bilhões em 2021 por ato do
Ministério da Economia.
A proposta é de autoria dos
deputados Nilto Tatto (PT-SP) e Alexandre Padilha
(PT-SP), e busca restituir a
isenção de Imposto de Importação, IPI e adicional ao
frete para renovação da marinha mercante prevista na
Lei 8.010/90, para pesquisa científica e tecnológica.
Os autores avaliam que
incentivos à pesquisa devem ser reavaliados diante
da pandemia de Covid 19,
que depende de esforços
da comunidade científica.

O relator, deputado Luis
Miranda (DEM-DF), afirmou que a redução feita
pelo Ministério da Economia nos incentivos ao setor
foi uma medida arbitrária,
injustificada e inoportuna.
“Num momento político
em que o setor que desenvolve ciência e tecnologia se sente órfão de uma
política de cortes sucessivos de recursos orçamentários, a limitação do teto
de isenção de impostos
para importação de equipamentos é mais uma notícia que desmotiva a rede
que envolve as ações voltadas para a ciência”, destacou.
Tramitação
A proposta tramita em
caráter conclusivo e ainda será analisada pelas
comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Conscientização

Seappa monitora uso de agrotóxicos no RJ
Secretaria de Agricultura desenvolveu sistema de controle on-line que ganha destaque em todo o estado
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

elebrado hoje (11),
o Dia do Controle da Poluição por
Agrotóxicos, é uma importante data para conscientizar sobre o uso indiscriminado do produto
e os problemas causados
ao meio ambiente e à saúde humana. Na agricultura, não existe nada mais
regulamentado do que o
agrotóxico, a fiscalização
é feita por leis estaduais
e federais, decretos e normas.
O estado do Rio de Janeiro conta com o Sistema de Integração Agropecuária (Siapec) para

auxiliar no controle do
uso de agrotóxicos nas
produções fluminenses. A
plataforma permite que a
equipe de Defesa Agropecuária controle e monitore
a entrada, a comercialização, o uso e a devolução
das embalagens vazias em
todo território fluminense.
“Valorizamos o trabalho e
a saúde dos nossos pequenos produtores e os produtos que vão chegar à mesa
da população. Por isso, o
controle do uso de agrotóxicos é feito com toda
segurança e rigidez.
O sistema on-line centraliza informações que
integram o cadastro, a
comercialização, receituário agronômico e a
fiscalização do uso dos

Divulgação/Governo do RJ

O uso indiscriminado do produto causa problemas ao meio ambiente

agrotóxicos”, ressalta o
secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.
Para o engenheiro agrônomo e coordenador de
controle de agrotóxicos
da Secretaria de Estado
de Agricultura, Leonardo

Vicente da Silva, as ações
de controle e conscientização sobre o uso de
agrotóxicos, realizadas
pela pasta, vêm gerando
resultados positivos em
todo o estado e mostrando
ao produtor que a utiliza-

ção desses produtos deve
obedecer à legislação.
“O sistema de controle de
agrotóxicos implantado
pela Secretaria de Agricultura, oferece a rastreabilidade do uso de agrotóxicos no estado, como

o retorno das embalagens
vazias. Este sistema está
na vanguarda do controle
de agrotóxicos a nível nacional, objetivando a produção de alimento com
qualidade certificável”,
afirma Leonardo.
Mais transparência
Para ele, todo apoio
técnico aos trabalhadores,
vem gerando mais transparência em todo processo. E, acaba refletindo na
qualidade de vida do produtor rural fluminense.
“Hoje, o Rio de Janeiro é
referência no controle destes produtos, monitorando
a entrada, o comércio, o
uso e a devolução das embalagens vazias”, complementa o coordenador.

Sistema de Integração Agropecuária

MUNDO

O Sistema de Integração Agropecuária (Siapec) é um dos sistemas
mais modernos de controle de agrotóxicos do
Brasil. Foi desenvolvido para atender às demandas de gestão das

atividades da Defesa e
Inspeção Agropecuária.
Com essa plataforma on-line é possível monitorar
e realizar o controle de
resíduos de agrotóxicos
na produção de vegetais
frescos, com o objetivo

de garantir a qualidade e
a segurança desses produtos para o consumidor.
O Siapec é o único sistema que conta com o método de devolução de embalagens, mediado de forma
on-line, dando acesso a

alimentos com segurança e isentos de resíduos prejudiciais à saúde.
Algumas alternativas para
minimizar o uso de agrotóxicos são: uso de material geneticamente resistente; manejo integrado

de pragas; policultivo;
rotação (plantação de diferentes culturas na mesma área); consórcio de
culturas (duas ou mais
espécies com diferentes
características cultivadas
no mesmo local compar-

tilhando os recursos);
criação de corredores
ecológicos;
adubação
verde; controle biológico; emprego de plantas
companheiras e repelentes; uso de cercas vivas
ou cordões de contorno.

Incêndio em prédio de Nova York deixa 19 mortos
NOVA YORK (EUA) Um incêndio de grandes proporções ocorrido em um prédio de apartamentos no bairro
do Bronx, em Nova York, deixou um saldo de 19 pessoas
mortas e dezenas de feridas.
Os números da tragédia foram
anunciados pelo prefeito da
cidade, Eric Adams, no último

domingo.
“Havia muitas crianças
chorando e pedindo ajuda”,
contou à AFP a dominicana
Dilenny Rodríguez, 38, moradora do 12° andar, que escapou com o filho, 10, pela
escada.
“Será um dos piores incêndios da nossa história. Sabe-

mos que temos 19 pessoas
mortas, bem como várias outras em estado crítico e mais
de 63 feridos”, disse Eric
Adams, que assumiu o cargo há uma semana, no local
do acidente. No Twitter, ele
confirmou a perda de “nove
jovens vidas inocentes”, entre
elas de crianças e adolescen-

tes, entre os 19 mortos.
Duzentos bombeiros trabalharam no combate ao incêndio, declarado pela manhã no
segundo e terceiro andares
do prédio, de 19 pavimentos,
segundo o departamento dos
bombeiros (FDNY). Vizinhos
disseram ter visto moradores
desesperados, aparentemente

presos.
De acordo com Adams,
muitos moradores do prédio
eram muçulmanos vindos de
Gâmbia, bem como dominicanos e outros centro-americanos, como a guatemalteca
Marta Sánchez, que contou à
AFP que sua família havia se
salvado e passava bem.
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Abel inicia trabalho no Fluminense
Treinador começou atividades no fim de semana com bastidores mais calmos
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

T

rês anos e meio
após sua última
passagem pelo Fluminense chegar ao fim,
Abel Braga começou os
preparativos para a temporada 2022. Anunciado no
último dia 15, o técnico de
69 anos é esperado junto
ao restante de sua comissão técnica no CT Carlos
Castilho.
Se, agora, seu recomeço
à frente do Tricolor acontece em meio a um clima
tranquilo e de expectati-

va alta, com a disputa da
pré-Libertadores e com
a chegada de reforços de
peso (como Felipe Melo e
Willian Bigode), sua terceira e última passagem
pelo clube se encerrou
diante de crise.
A temporada ainda não
começou, e o retorno de
Abel Braga ao Fluminense
dividiu opiniões por parte
da torcida. Especialmente
após os desempenhos recentes do treinador à frente dos rivais Vasco e Flamengo (apesar de ter sido
vice-campeão brasileiro
com o Inter em 2020). No
entanto, há, sim, expectaDivulgação

Lateral-direito é o único jogador contaminado

divulgação

tiva – não só por parte dos
torcedores, mas também
da diretoria – de que o
Tricolor faça um bom ano
em termos de resultados
esportivos. E o principal
foco é, claro, a Libertadores.
Em comparação com junho de 2018, quando Abel
pediu demissão alegando
“desgaste”, o cenário atual
é muito mais animador. Na
época, o treinador deixou
o cargo no início do recesso para a Copa do Mundo
Abel é o segundo técnico com mais jogos pelo Fluminense
após quatro derrotas consecutivas e com o modesto a equipe já havia caído após perder os jogos de ida para as finais do Carioca,
12º lugar no Campeonato precocemente na Copa do e volta para o Avaí, e se- embora tenha conquistado
Brasileiro. Além disso, Brasil, na terceira fase, quer havia se classificado a Taça Rio daquele ano.

Matheuzinho testa
positivo para Covid-19
O elenco principal do
Flamengo se reapresentou
na manhã de ontem (10),
no Ninho do Urubu, e, entre outras coisas, passou por
exames de Covid. O clube
informou que um jogador
testou positivo e ficará em
quarentena. O atleta é o lateral-direito Matheuzinho,

segundo a apuração.
No grupo de 14 jogadores
que já havia se apresentado
de olho nas primeiras partidas do Carioca, ninguém
testou positivo, mas cerca
de 30% dos profissionais
de staff e comissão técnica
foram afastados para quarentena.

Gatito testa positivo
para Covid-19

Reprodução
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Voltaço contrata Alemão e Romarinho
O Volta Redonda apresentou mais dois reforços
para a disputa do Campeonato Carioca 2022. O
zagueiro Alemão, de 35
anos, ex-Criciúma, e o
meia Romarinho, de 27
anos, que estava no Al-Jeel, da Arábia Saudita.
Os dois atletas chegam
com contrato até o final
da Série C e já iniciaram
a pré-temporada com o
elenco tricolor.
O novo zagueiro tricolor
tem uma vasta experiência
com passagens por clubes
do futebol brasileiro e
do exterior, como o Salgueiro-PE, Náutico-PE,
CuiabMT,
Vitória-BA,
Vila Nova-GO, Ituano-SP,
onde sagrou-se campeão
Paulista de 2014, Santa
Cruz-PE, onde conquistou
o bicampeonato Pernambucano em 2015 e 2016,

e a Copa do Nordeste,
também em 2016, o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, o Pohang Steelers,
da Coreia do Sul, Figueirense-SC, onde atuou por
duas temporadas, com 74
jogos, e o Criciúma-SC,
onde conquistou o acesso
à Série B em 2021.
- Muito feliz em estar
chegando ao Volta Redonda, um clube tradicional
e de muita força no futebol carioca. Estou muito
motivado em dar o meu
melhor dentro de campo,
para que, junto com meus
companheiros, possamos
fazer uma grande temporada em 2022 – destacou
o jogador.
Revelado pelas categorias de base do Internacional, Romarinho já
defendeu o Guarani-SP,
São Caetano-SP, Ituano-

Carlinhos reforça o Audax
O Audax Rio apresentou mais um reforço
para a disputa do Campeonato Carioca: Carlinhos. O atacante disputou a última Série D do
Brasileiro pelo Santo
André-SP.
O Audax estreia no

Cariocão contra o Nova
Iguaçu, dia 26 ou 27
de janeiro, em casa. As
duas equipes já protagonizaram por muitos anos
uma disputa sadia na
revelação de jogadores,
quando o Audax residia
em São João de Meriti

anderson luiz

Goleiro ficará uma semana fora

-SP, Atlético Tubarão-SC,
Brusque-SC, onde conquistou a Série D e a Copa
Santa Catarina, América-RN e Al-Jeel, da Arábia
Saudita, último clube antes de retornar ao Brasil
para defender o Esquadrão de Aço.
- Expectativa muito boa
para este novo desafio na

minha carreira. Chego
muito motivado para ajudar o Volta Redonda. Esperamos conquistar todos
os nossos objetivos nesta
temporada de 2022. Vamos em busca de sempre
almejar algo a mais para
que possamos fazer um
excelente ano - projetou o
meia.

Portuguesa anuncia
mais um atacante
A Portuguesa anunciou mais um reforço
para o Cariocão: Bruno
Santos. O atacante, de
25 anos, vem por empréstimo do Artsul.
O jogador tem passa-

gens pelo Nacional-SP,
Nova Iguaçu, Goiânia-GO e Madureira.
A Lusa estreia no
Campeonato
Carioca
diante do Flamengo, dia
26 ou 27, fora de casa.

Curso de Árbitros: Matrículas abertas - Turma 2022
A direção da EAFERJ informa que estão abertas as matrículas para o Curso de Formação de Árbitros da FERJ –
turma 2022. Matrícula via whatsapp, de segunda a sexta-feira das 13:00 horas às 18:00 horas, através dos números:
(21) 99653-0163 - Aldemir Costa | (21) 97901-1789 - Carla Lopes

O Botafogo informou
que o goleiro Gatito Fernández testou positivo para
o coronavírus e ficará uma
semana fora dos trabalhos,
seguindo novas normas da
Secretaria Municipal do
Rio, que reduz o período de
isolamento após novos estudos sobre a doença.
Segundo o clube, o atleta
tem sintomas leves e passa
bem. Ele será acompanhado
pelo departamento médico alvinegro nos próximos
dias.
Já o lateral Rafael, que
foi diagnosticado com Covid-19 na reapresentação
para a pré-temporada, retor-

nou na segunda-feira (10)
às atividades. Assintomático, ele passou por avaliações cardiológicas e testes
complementares - processo
praxe antes de reintegrar
jogadores recuperados ao
grupo.
Conheça os quatro reforços que o Botafogo já confirmou para a temporada
O Botafogo se reapresentou para a pré-temporada
de 2022 na segunda-feira
da semana passada (3). Na
ocasião, além de Rafael,
três funcionários do clube
testaram positivo para o
coronavírus na chegada ao
Estádio Nilton Santos.

Vasco anuncia mais
uma contratação para
2022: Weverton
O Vasco anunciou ontem (10), a contratação do
lateral-direito
Weverton.
O jogador de 22 anos, que
pertence ao RB Bragantino,
assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada. Este é o nono reforço do
clube para 2022.
A lateral direita é uma
das posições mais carentes
no elenco do Vasco, que se
apresentou na última segunda-feira apenas com Léo
Matos como especialista na

função - Cayo Tenório está
fora dos planos do técnico
Zé Ricardo e será emprestado.
Weverton chegou ao Bragantino no início de 2020.
Desde então, foi uma opção no banco de reservas.
Disputou, ao todo, 34 jogos
e marcou um gol. Para a
temporada 2022, o lateral-direito foi um dos atletas
que receberam sinal verde
do Massa Bruta para procurar outro clube.
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CHAMADOS

Defesa Civil do Rio registra 130
chamados em dias de chuvas
Equipes da Defesa Civil seguem nas ruas realizando vistorias e atendendo chamados da população
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

A

Defesa Civil do
Rio registrou 130
chamados da população neste fim de semana. A maioria dos registros foi de cidadãos
em busca de vistorias em
imóveis com rachaduras e
infiltrações.
Ao todo, 22 chamados
foram classificados como
emergenciais, resultando
em 16 interdições na cidade: Complexo do Alemão
(cinco imóveis); Senador Camará (dois), Bangu
(dois) e Catumbi (dois); e
São Cristóvão (um), Vila

Isabel (um), Andaraí (um),
Centro (um) e Vaz Lobo
(um). Não foram registradas ocorrências com feridos. No fim de semana, a
Defesa Civil foi chamada
devido a deslizamento de
terra atingir duas residências da Rua Valmir, na localidade conhecida como
Morro dos Mineiros, no
Complexo do Alemão,
Zona Norte do Rio. Após
inspeção feita por engenheiros, cinco residências
foram interditadas. Não
houve registro de feridos.
Equipes da Subprefeitura
da Zona Norte e da Secretaria de Assistência Social
também atuaram no atendimento aos moradores

divulgação
das casas atingidas.
O Complexo do Alemão, que conta com as
sirenes do sistema de alerta, foi a comunidade com
maior quantidade de chuva acumulada em três dias
na cidade, com 145 milímetros em 96h. Foi também a que teve o maior
volume em 24h, com 91,6
milímetros. Outras comunidades que registraram um grande volume
de chuva foram: Sumaré (Rio Comprido), com
122,6 milímetros em 96h,
e Morro da Cotia (Lins de
Vasconcelos) com 110,8
Não foram registradas ocorrências com feridos
milímetros em 96h.
As equipes da Defe- realizando as vistorias e da população. Em caso de ser acionado por meio do
sa Civil seguem nas ruas atendendo aos chamados emergências, o órgão pode telefone 199.

Prefeitura autoriza reajuste das tarifas de táxis a partir de hoje
A Secretaria Municipal
de Transportes (SMTR)
autorizou o reajuste das tarifas de táxi para 2022. Os
novos valores foram publicados por meio de uma
resolução da SMTR no
Diário Oficial do Município, na segunda-feira (10),
e entrarão em vigor nesta
terça (11).
“Estamos cumprindo a
regulamentação que exige
um reajuste anual para o
serviço de táxi. Conversamos com diversos representantes da categoria para
debater o tema e atualizar
os valores sem prejudicar
o serviço. O reajuste foi

calculado de forma a compensar o aumento do preço
dos insumos usados pelos taxistas, mas também
considerando o contexto
econômico do país e da
cidade. Vale lembrar que
os taxistas podem oferecer, de forma gratuita, descontos de 10% a 40% no
aplicativo Táxi.Rio”, disse
a secretária Maína Celidonio.
A bandeirada passa dos
atuais R$ 5,80 para R$
5,90. A tarifa por quilômetro rodado na bandeira 1 –
entre 6h e 21h, de segunda
a sábado – sobe de R$ 2,60
para R$ 2,90 e na bandei-

293 vagas de emprego
A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulgou mais
293 vagas de emprego neste
mês de janeiro. São oportunidades para todos os níveis
de escolaridade.
A lista inclui 60 vagas
para vendedor de serviços,
30 para frentista e 30 para
motorista carreteiro. Há ainda postos para os setores de
bares e restaurantes como
chefe de cozinha, garçom e
cumim. Para trabalhadores
com deficiência foram captadas 30 vagas para atendente de farmácia, 20 para
atendente barista e 18 para
auxiliar de limpeza.

Os interessados em concorrer às vagas captadas pela
SMTE devem enviar o currículo para o e-mail vagas.
smte@gmail.com ou comparecer a um dos centros
municipais de emprego: na
Tijuca (Rua Camaragibe 25)
e em Jacarepaguá (Avenida
Geremário Dantas 1.400 –
sala 102)
Já os trabalhadores com
deficiência devem enviar o
currículo para o email vagaspcd.smte@gmail.com ou
comparecer ao posto de trabalho com atendimento para
esses profissionais, no CIAD
Mestre Candeia (Avenida
Presidente Vargas 1.997).

600 mil doses para crianças

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, informou ontem (10) que a Pfizer
vai antecipar a entrega de
600 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid. Com
isso, o total de doses previstas para chegar em janeiro
passou de 3,7 milhões para
4,3 milhões.
“Tenho uma notícia para
vocês. Nós conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600
mil doses da vacina pediátri-

ca, agora no mês de janeiro.
Então, serão 4,3 milhões de
doses de vacina”, afirmou
Queiroga. A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorizou, em dezembro, a
vacinação de crianças de 5 a
11 anos. Como as doses ainda não chegaram, esse público ainda não começou a
ser vacinado. A expectativa
do governo é que a primeira
remessa chegue ainda nesta
semana.

ra 2 – praticada entre 21h
e 6h, de segunda a sábado,
domingos, feriados e subidas íngremes (a qualquer
horário) – de R$ 3,12 para
R$ 3,48. Em relação à hora
parada ou espera, o valor
aumenta de R$ 32,76 para
R$ 36,54 e a tarifa do volume transportado, de R$ R$
2,60 para R$ R$ 2,90.
No caso dos táxis especiais (categoria executiva),
a bandeirada passa de R$
7,30 para R$ R$ 7,90. A
tarifa por quilômetro rodado sobe de R$ 4,55 para
R$ R$ 5,00. O valor da
hora parada ou espera aumenta de R$ 57,33 para R$

63,00 e a tarifa de volume
transportado, de R$ 2,60
para R$ R$ 2,90. O valor
da tarifa da tabela horária
à disposição do passageiro
passa de R$ 130,00 para
R$ 142,00.
As tabelas com os novos
preços devem ser impressas e afixadas, obrigatoriamente, no vidro lateral
esquerdo para conferência
dos passageiros na hora do
cálculo do preço da viagem. As tabelas deverão
ser usadas até a aferição
do taxímetro pelo Instituto de Pesos e Medidas do
Estado do Rio de Janeiro
(IPEM/RJ), em datas a se-

divulgação

Bandeirada passará dos atuais R$ 5,80 para R$ 5,90

rem divulgadas. Para conferir se o taxímetro já está
atualizado com os novos
valores, o passageiro deve
observar, ao entrar no táxi,
se o valor do taxímetro já
foi alterado para R$ 5,90.

A partir disso, não se aplica mais a tabela.
A correção anual das tarifas de táxis é prevista no
Decreto 48.072, que institui o Código Disciplinar
do Serviço de Táxi.

Rio pede mais 2,1 milhões de testes de covid
Divulgação

O governador Cláudio
Castro afirmou em entrevista, que pretende estender a testagem no estado
diante do avanço da variante ômicron da covid.
Segundo ele, mais exames
foram solicitados ao Ministério da Saúde.
“Recebemos do Ministério da Saúde, 1,1 milhão
Governador falou sobre os problemas da pandemia
de testes e solicitamos mais
2,1 milhões de testes. É im- com sintomas leves pode damento on-line”, disse o
portantíssima essa questão procurar um dos nove pos- governador.
Cláudio Castro também
da testagem. Quem está tos de testagem com agen-

destacou que pacientes com
sintomas moderados a graves, como febre e dificuldades respiratórias, devem
procurar uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
ou emergência hospitalar.
O Rio de Janeiro registrou, nas últimas 24 horas,
3.451 casos de Covid, de
acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. A capital é responsável
por 87,4% dos casos, com
3.016 ocorrências.

Novos postos de testagem
Começaram a funcionar ontem (10) três novos
postos de testagem para
Covid no RJ. As pessoas
com suspeita da doença
poderão fazer o agendamento on-line para realizar o exame em um dos
nove centros disponíveis
na rede estadual de saúde.
Os novos postos ficam
no Hospital Estadual Dr.
Ricardo Cruz (HERCruz),
em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no posto do Iaserj do Maracanã
e no Estádio de Atletismo
Célio de Barros, também

no Maracanã, na Zona
Norte do Rio.
De acordo com a SES,
com os novos centros de
atendimento, a capacidade
de testagem da rede estadual sobe para 2,1 mil vagas por dia.
Na última sexta-feira
(7), seis centros de testagem foram abertos junto
às Unidades de Pronto
Atendimento de Bangu,
Campo Grande II e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e
Tijuca, Penha e Marechal
Hermes, na Zona Norte.
Para marcar o exame, os

interessados devem acessar o link de agendamento,
inserir dados como nome,
CPF e data de nascimento.
O paciente poderá escolher um dos nove locais
de testagem e o horário
de atendimento. A agenda
estará aberta sempre para
os quatro dias seguintes. Dessa forma, todos
os dias, mais vagas serão
disponibilizadas no site.
A marcação é pessoal e
intransferível. Será necessário apresentar um documento oficial com foto.
Serão oferecidos testes

rápidos de antígeno e RT-PCR para monitoramento
do cenário epidemiológico. Pacientes com sintomas moderados a graves,
como febre acima de 37,5º
e dificuldades respiratórias, devem procurar diretamente uma Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) ou emergência hospitalar, onde realizarão o
teste e passarão por atendimento médico para avaliação do quadro de saúde.
As 28 UPAs do estado
também estão realizando
atendimento e testes.
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Sem controle

Van cai de viaduto na Linha Vermelha
Uma pessoa morreu e outras 13 ficaram feridas. Acidente aconteceu na altura de Duque de Caxias
Marcos Porto/Agencia O Dia

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma pessoa morreu
e outras 13 ficaram feridas depois
que a van de passageiros
da linha Cabuçu-Central
despencou de um viaduto na manhã de ontem na
Linha Vermelha. O aconteceu por volta das 8h30
na altura da Rodovia Washington Luís, em Duque
de Caxias, na pista sentido
Baixada Fluminense.
Segundo os bombeiros,

o homem tinha aproximadamente 60 anos e carregava um crachá de vigilante. Até o fechamento desta
edição, não havia sido divulgado o nome da vítima
fatal.
Um vídeo gravado por
uma testemunha mostra a
van caída e os passageiros
sendo socorridos. De acordo com relatos de passageiros, o motorista estava
em alta velocidade e que
o veículo bateu em um
veículo antes de cair cerca de dez metros. A cau-

sa do acidente vai ser ser
apurada pelas autoridades.
O motorista foi identificado como Manoel José de
Melo Neto. O veículo levava 17 pessoas.
Os feridos
Quatro delas foram identificadas e levadas ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, onde passaram
por exames de tomografia.
Eles têm quadro estável.
Van que faz a linha Cabuçu-Central perdeu o controle e caiu cerca de 10 metros
Três ambulâncias foram
chamadas para o local e para os hospitais da Posse, reira Nunes, em Duque de na Penha, na Zona Norte
levaram os passageiros em Nova Iguaçu, Adão Pe- Caxias, e Getúlio Vargas, do Rio.

Polícia caça suspeito que matou
homem por causa de R$ 100
Emanoel Sérgio Simões
da Silva, de 43 anos, é
acusado de ter assassinado com golpes de machado na cabeça e uma facada
no pescoço a vítima Bruno
Monteiro. O crime brutal,
que aconteceu em Petrópolis, na Região Serrana do
RJ, foi motivado por uma
dívida de R$ 100 e desentendimentos entre a vítima
e o acusado.
Investigadores da 105ª
DP (Petrópolis) começaram a desvendar o desaparecimento de Bruno após
o depoimento da ex-companheira de Emanoel, que
após ter sido agredida decidiu relatar tudo que tinha
presenciado. Com o depoimento da mulher, mesmo
10 meses após o crime, peritos conseguiram encontrar
provas de que o assassinato
tinha ocorrido na residência
de Emanoel.
A família procurou a po-

Divulgação

Ateou fogo
lícia em 26 de abril
ao corpo
de 2020 para regisA
testemunha
tamtrar o desaparecimenbém contou que deto no dia 22 daquele
pois de matar Bruno,
mês. Durante meses,
Emanoel ateou fogo
os
investigadores
em seu corpo, mas
tentaram localizar a
como o cadáver parou
vítima, até que a muEmanuel teria esquartejado o corpo
com ferramenta de cortar azulejo
de queimar ele decilher procurou a poAinda de acordo com o
diu esquartejá-lo. Para
lícia, em novembro
daquele ano, para denunciar relato da testemunha, Ema- isso, usou uma ferramenta
o assassino por agressões noel colocou fermento em elétrica utilizada para corcontra ela e acabou contan- cima do mármore de uma tar azulejos. Em seguida,
do detalhes do crime brutal. janela da casa e simulou os pedaços foram colocaSegundo a testemunha, ser cocaína. Ele ofereceu a dos em sacos plásticos e
Emanoel teria contado que suposta droga para Bruno, jogados em diferentes lina noite do dia 23 de abril que aceitou. Ao se abaixar, xeiras do bairro.
Emanoel teve ajuda de
de 2020, a vítima estava a vítima foi golpeada com
parada do lado de fora de marretadas na cabeça. Em um amigo para ocultar
sua casa, encostado em um seguida, levou uma facada os pedaços: Bruno Tadeu
carro,e pediu para subir até no pescoço. A motivação Sampaio Pittzer foi preso.
sua casa. Emanoel, que es- do crime foi uma dívida de A ex-companheira também
tava acompanhado de outro R$ 100 que a vítima pos- participou da ocultação,
vizinho de bairro, autori- suía com o autor, além de mas a Justiça aceitou a tese
zou a entrada da vítima, e desentendimento entre eles. do MP de que a mulher pracomentou com o homem A mulher disse ainda que o ticou os atos sob violência
que estava com ele sua in- próprio autor fazia questão psicológica e física, por
tenção de matar Bruno na- de dizer que Bruno foi a sé- isso não deveria responder
tima pessoa morta por ele.
por qualquer crime.
quela ocasião.

Executado em beco
de Nova Iguaçu
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um
assassinato de um homem
ocorrido na noite do último
sábado, em Nova Iguaçu.
De acordo com as primeiras informações, a vítima
foi morta com vários tiros
em um beco que dá acesso
à Estrada Iguaçu. Popula-

res ouviram os disparos e
acionaram a Polícia Militar através do serviço 190.
Agentes do 20º BPM (Mesquita) estiveram no local e
comunicaram a ocorrência
à especializada.
A identidade do homem
não foi divulgada e as motivações para o crime estão
sendo apuradas.

divulgação

Homem levou vários tiros e morreu no local

Preso em Nova Iguaçu um dos principais
assaltantes da Baixada Fluminense
Agentes da 11ª DP (Rocinha) prenderam ontem um
bandido acusado de roubo.
Ele foi localizado em Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência e monitoramento da distrital. Segundo as
investigações, o criminoso
seria um dos principais assaltantes da região da Baixada. Ele tem 15 anotações
criminais por roubos no

divulgação

Os agentes da 11ª DP (Rocinha) prenderam o criminoso

município de Nova Iguaçu
e também no bairro de São
Conrado, na Zona Sul do Rio.
Durante as diligências, os
agentes ainda receberam a
informação de que o homem
teria roubado uma motocicleta no dia anterior e que
vinha aterrorizando a região.
Contra ele, foi cumprido
mandado de prisão em aberto pela prática do crime de
roubo.

BPRv em Ação
O Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv), atualmente comandado pelo
tenente-coronel Segala,
é uma unidade especializada da Secretaria de
Estado de Polícia Militar
que atua em todo o estado do Rio de Janeiro, em
uma malha viária estadual de, aproximadamente,
6 mil quilômetros.
Possui cinco companhias destacadas, totalizando 40 Postos de Polícia Rodoviária e atua
nas rodovias através das
ações de visibilidade e
realizando operações de
fiscalização de trânsito,

com o objetivo de inibir
não só quaisquer atos
ilícitos, mas também de
diminuir os índices de
infrações e acidentes
nas rodovias estaduais.
Recentemente, foi implementado o CINTURÃO DE DIVISAS,
programa no qual nossos
policiais estão a postos
24 horas nas divisas dos
estados de São Paulo,
Minas Gerais e Espírito Santo, combatendo o
tráfico de armas e drogas, contrabando, circulação de criminosos,
veículos roubados e demais ilícitos.

Mulher fica ferida após
cair com carro de edifício
Um carro caiu na tarde de
ontem do segundo pavimento de um edifício comercial
na Rua Coronel Bernardino
de Melo, no Centro de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma equipe do 4º
Grupamento de Bombeiro
Militar da cidade realizou
o socorro de Mônica Cilene
Gonçalves, de 53 anos. Ela
foi levada para o Hospital
da Posse com classificação
amarela – em que as vítimas
têm ferimentos moderados.
Policiais da Operação Se-

gurança Presente auxiliaram nos primeiros socorros
da motorista e acionaram
os bombeiros. A mulher
foi a única ferida no acidente , e a ocorrência foi
registrada no 20° BPM.
No hospital, Mônica Cilene
Gonçalves foi encaminhada
para fazer tomografias de
tórax, abdômen e cervical
para avaliar o quadro. De
acordo com a unidade, a
paciente inspira cuidados e
tem quadro de saúde estável.

Argentina é presa com pó
escondido no puxador da mala
Uma argentina de 37
anos foi presa em flagrante
na noite deste domingo, dia
9, com cocaína escondida
na estrutura metálica do puxador de mala no aeroporto
internacional do Rio. A Polícia Federal informou que
a passageira tentava embarcar com destino à cidade do
Porto, em Portugal, em voo
com conexão em Lisboa,
quando foi surpreendida pe-

los agentes. As drogas que
ela levava foram apreendidas.
Ela foi encaminhada à
Superintendência da PF no
Rio para depois ser conduzida ao sistema prisional,
onde ficará à disposição da
Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja
pena pode chegar até 15
anos de reclusão.
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COVID-19

Ministério da Saúde pedirá liberação
de autoteste de covid para a Anvisa
Outros países já utilizam esse tipo de teste, que pode ser feito em casa, para agilizar diagnóstico
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

O

Ministério da Saúde
vai pedir à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda
nesta semana uma autorização para o uso de autoteste
de Covid-19 no Brasil. Outros países já utilizam esse
teste para agilizar o diagnóstico da doença.
Atualmente, a venda do
autoteste não é liberada no
Brasil. O exame pode ser
feito em casa com a cole-

ta do material no nariz com
cotonete ou por saliva. O
autoteste, no entanto, tem
sensibilidade menor do que
outros exames, como o RT-PCR, e está sujeito ao erro
do paciente não treinado.
A Anvisa informou que
ainda não recebeu uma solicitação formal.
Na sexta-feira (7), a Anvisa emitiu uma nota esclarecendo que as regras atuais
só permitem “o registro de
autoteste de doenças infectocontagiosas passíveis de
notificação
compulsória,
como a Covid-19, caso haja

uma política de saúde pública e estratégia de ação estabelecida pelo Ministério da
Saúde”.
“Para a adoção de uma
eventual política pública que
possibilite o uso de autoteste para Covid-19, é fundamental considerar os fatores
humanos e a usabilidade do
produto, medidas de segurança do produto, limitações,
advertências, cuidados quanto ao armazenamento, condições ambientais no local que
será utilizado, intervalo de
leitura, dentre outros aspectos”, completou a agência.

Rio tira do ar site de agendamento de
testes após erro no sistema de marcação
divulgação

Taxa de testes positivos subiu de 40% para 53%

Pacientes que procuram
unidades de testagem para
Covid-19 enfrentam problemas. Mesmo com mais
unidades disponíveis, exames eram marcados para o
mesmo local e mesmo horário. Segundo a secretaria de
Saúde, um erro no sistema
de marcação fez com que o
número de agendamentos
fosse bem maior do que a
capacidade.
Por causa disso, o Governo do Estado tirou do ar o
site para agendamento. O
resultado foi um dia de filas
e confusão nos postos.
Na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da Tijuca, na Zona Norte do Rio
de Janeiro, a fila durante a
manhã era enorme. No início da tarde, quem não tinha
agendamento foi orientado
a voltar para casa em casos
de sintomas leves ou assin-

tomáticos da doença.
“A senha do aplicativo
não está adiantando nada.
Eles não estão chamando
mais pela senha do aplicativo. Estão chamando por
quem está perto do portão.
Então, está tudo aglomerado aqui. Uma falta de respeito, pessoas com criança
no colo, senhoras, senhores,
gente passando mal, todo
mundo junto”, afirmou Denise Brito.
Além de agendamentos,
quem tem sintomas moderados é orientado a procurar
diretamente uma unidade,
sem marcação.
“Eu estou aqui na UPA da
Tijuca, está um inferno, um
caos. Eu não sei para que
serviu esse agendamento se
está essa fila aqui que vocês
estão vendo. Aglomeração,
sendo que está todo mundo doente. Minha avó está

aqui, está com sintomas. Se
ela não tiver com Covid vai
pegar aqui, porque está horrível”, disse Rafaela Delduque.
Fabiana Paiva, que também buscava fazer um teste,
gravou um vídeo mostrando
como estava a fila, que ocupava todo o pátio da UPA.
“Teoricamente, esse é o
final da fila. Ou seja, já no
final da UPA. Quem está
chegando está se aglomerando aqui. E aí a fila começa aqui, a fila do canto
é para quem não tem senha. E essa aqui começa de
quem tem senha. E aí a fila
vai indo por toda UPA, tem
fila, na verdade. Vai dando
a volta. E indo para aquele
canto. Só que aí as pessoas vão, pedem informação,
está uma bagunça. Não
adianta ter agendado”, afirmou Fabiana.

Divulgação

Anvisa ainda não recebeu a solicitação formal

Abono salarial PIS/Pasep: calendário é aprovado
O Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou
o calendário de pagamentos
do abono salarial PIS/Pasep
deste ano, apresentado pelo
governo federal. Esses pagamentos se referem ao ano-base 2020, e as datas de pagamento foram confirmadas
na segunda-feira (10) pelo
Ministério do Trabalho e Previdência e pela Caixa Econômica Federal (CEF).
O governo é responsável
por definir as datas de pagamento do abono salarial PIS/
Pasep, mas, para valerem, é
necessária a aprovação do
conselho. O Codefat é formado por representantes do
governo, dos trabalhadores
e dos patrões. O Ministério
do Trabalho e Previdência
informou que, neste ano, está

previsto somente o pagamento do benefício referente ao
ano-base de 2020. Têm direito ao abono salarial cerca de
23 milhões de trabalhadores
- 22 milhões recebem o PIS
e 1 milhão recebem o Pasep.
O total pago é de R$ 21,82
bilhões (R$ 19,5 bilhões do
PIS). Todos os trabalhadores atingidos pelas chuvas
em Minas Gerais e Bahia
receberão o PIS no dia 8 de
fevereiro - a identificação
desses beneficiários que terão o pagamento antecipado
será feita pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional.
O Codefat aprovou resolução que muda o calendário
de pagamento do PIS/Pasep.
Assim, os trabalhadores que
deveriam receber o abono
salarial de 2020 a partir do
segundo semestre de 2021 só

terão acesso ao pagamento
em 2022. Nos últimos anos,
o pagamento começava no
segundo semestre de cada
ano e terminava no primeiro semestre do ano seguinte,
obedecendo ao mês de nascimento do trabalhador, no
caso do PIS, ou o dígito final
da inscrição do servidor público, no caso do Pasep. Agora, o pagamento começará no
primeiro semestre do exercício fiscal seguinte. De acordo
com números oficiais, a mudança no calendário representou uma economia de R$
7,45 bilhões em despesas em
2021. De acordo com o Governo, a mudança foi necessária para evitar o descumprimento de regras contábeis
e financeiras, impedindo que
despesas fossem divididas
em dois anos.

Nove em cada dez pequenos negócios usam PIX
Nove em cada dez pequenos negócios usam PIX
como forma de pagamento,
de acordo com pesquisa do
Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Em
novembro de 2021, 86% das
pequenas empresas já utilizavam a modalidade. Em
agosto, 77% usavam o PIX.
Entre os microempreendedores individuais (MEI), 87%
afirmam usar o PIX em suas
transações. Entre donos de
micro e pequenas empresas,
o percentual é de 85%. Para
o presidente do Sebrae, Car-

divulgação

MEIs são os que mais utilizam

los Melles, o aumento do número de usuários de PIX e as
facilidades que ele promove
têm estimulado os donos de
pequenos negócios.
“É um sistema ágil, que
não onera o consumidor,
mais barato que uma taxa de
cartão e que pode ser usado
24 horas por dia. O PIX foi

muito bem aceito e os empreendedores perceberam isso
e estão se modernizando”,
afirma Melles. O PIX é um
meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo
Banco Central para facilitar
as transações financeiras. Ele
está em operação no Brasil
desde novembro de 2020.

IBGE abre inscrições para novo concurso com mais de 190 vagas temporárias
O IBGE abriu as inscrições para mais um processo
seletivo do Censo Demográfico 2022. São oferecidas
180 vagas temporárias para
agente censitário de pesquisas por telefone e 12 vagas
para supervisor censitário
de pesquisas e codificação.
As oportunidades são para o
município do Rio de Janeiro. O salário varia de R$ 998
a R$ 4.200.
Para a função de agente
censitário de pesquisas por

telefone, o candidato precisa
ter o ensino médio completo e um ano de experiência
comprovada em teleatendimento ou telemarketing
ativo ou receptivo, nos últimos cinco anos. O salário é
de R$ 998,00 para jornada
diária de 4h30, totalizando
27 horas semanais, divididas em três turnos, incluindo
finais de semana e feriados.
O agente censitário de
pesquisas por telefone fará
o atendimento telefônico

aos usuários para suporte
ao preenchimento do questionário do Censo via internet. Isso porque durante
a coleta, o morador terá a
opção de responder ao recenseador presencialmente,
por telefone ou preencher o
questionário pela internet. O
agente de pesquisas por telefone também vai ligar para
as residências a fim de verificar eventuais problemas
que levam à desistência do
informante, incentivando e

ajudando na finalização do
questionário.
A duração do contrato
para agente censitário de
pesquisas por telefone será
de até cinco meses, podendo
ser prorrogada, conforme as
necessidades do IBGE e a
disponibilidade de recursos
orçamentários..Já para concorrer às vagas de supervisor censitário de pesquisas
e codificação, o candidato
deverá ter concluído o ensino superior em qualquer

área. O salário de R$ 4.200
para jornada 40 horas semanais, que pode incluir finais
de semana e feriados, sendo
oito horas diárias, num expediente das 8h às 21h30,
a critério da gerência. O supervisor censitário de pesquisas e codificação atua no
treinamento, na distribuição
de tarefas e na supervisão do
trabalho dos agentes censitários de pesquisas por telefone e dos codificadores, entre
outras atribuições. A dura-

ção do contrato para supervisor censitário de pesquisas
e codificação é de até 16 meses, podendo ser prorrogada.
As inscrições estarão
abertas até o dia 2 de fevereiro no site do Instituto de
Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial
Nacional (Idecan). A taxa de
inscrição é R$ 20 para agente censitário de pesquisas
por telefone e de R$ 41 para
supervisor censitário de pesquisas e codificação.
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Reforço na frota

Resende ganha quatro ambulâncias

Divulgação/PMR

Veículos zero quilômetro são do tipo
remoção simples e foram entregues
na zona rural e no bairro Paraíso
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Resende, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde, entregou
oficialmente quatro novas
ambulâncias na zona rural
e no bairro Paraíso, esta semana. Na quinta-feira (6), o
prefeito de Resende, Diogo
Balieiro Diniz, e o secretário municipal de Saúde,
Tande Vieira, realizaram a
entrega dos veículos às comunidades no Pronto Atendimento do Paraíso e na
Unidade de Saúde da Família (USF) na Vila da Fuma-

ça, com a participação de
convidados. No total, em
dezembro do ano passado,
foram recebidas sete novas
ambulâncias para reforçar o
atendimento de qualidade à
população no setor.
Na segunda-feira, dia 3,
foi feita a entrega da ambulância na Unidade de Saúde
da Família (USF) Engenheiro Passos; e na terça,
dia 4, na USF Serrinha (que
também atenderá a demanda da USF Capelinha). Os
veículos zero quilômetro
são do tipo remoção simples e fazem parte do processo de modernização da
frota municipal. Quatro
ambulâncias já estão em

Vias debaixo
de pontes são
interditadas
depois de
alagamento
A passagem de veículos
sob as pontes Pequetito
Amorim e Dr Murilo César
dos Santos, em Volta Redonda (RJ), foi interditada
na última sexta-feira (7).
Os dois pontos, que ligam

os bairros Aterrado e Niterói, estão alagados devido
à elevação do nível do Rio
Paraíba do Sul, que transbordou após a chuva que
atinge a cidade.
Cones foram colocados

pleno funcionamento: na
USF Engenheiro Passos;
na USF Serrinha (que também atenderá a demanda da
USF Capelinha); e duas na
Central de Ambulâncias do
Município, no Paraíso.
O prefeito de Resende,
Diogo Balieiro Diniz, destacou a importância da modernização da frota. “Para
o atual governo, a saúde é
uma das prioridades, por
isso, este processo de modernização da frota municipal continua com foco nos
serviços essenciais nesta
pandemia contra a Covid-19, reforçando a estrutura dos postos de saúde e
de toda a rede pública. As

No total, sete novas ambulâncias passaram a compor a frota municipal

novas ambulâncias com
mais recursos garantem
maior agilidade no atendimento e conforto para os
pacientes e profissionais da
saúde”, explica.
Distribuição
estratégica
Foto: Cris Oliveira/PMVR

A água da chuva elevou o nível do Rio
Paraíba do Sul e alagou via sob ponte

no acesso às vias para sinalizar aos motoristas a
interdição. Segundo a prefeitura, não há previsão de
quando os trechos serão liberados.

A Ponte Pequetito Amorim ficou interditada pelo
mesmo motivo. A via foi
liberada para a passagem
de veículos durante à noite
após a água abaixar.

O secretário municipal
de Saúde, Tande Vieira, informou que as ambulâncias
foram distribuídas estrategicamente conforme a demanda do município. “Um
dos veículos servirá para
o programa de Tratamento
Fora do Domicílio (TFD).

Além das sete ambulâncias, vale lembrar que, recentemente, uma Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)
móvel, zero quilômetro,
passou a circular pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”,
ressalta.

Ônibus bate em portão de
casa em Barra do Piraí
Acidente aconteceu na
RJ-145, na altura do bairro
Chalet. Não havia passageiros no coletivo e o motorista não se feriu, diz Guarda
Municipal.
O motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e acabou atingindo o
portão de uma casa em Barra do Piraí (RJ). O acidente
aconteceu no último domingo (9), na RJ-145, na altura
do bairro Chalet.

De acordo com a Guarda
Municipal, o ônibus, que
fazia a linha Guararema-Centro, não estava com
passageiros. A barra de direção do veículo quebrou e
o motorista teve dificuldade
para parar o coletivo.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O ônibus
foi retirado do local pelo
guincho da empresa. Segundo a guarda, o trânsito
não chegou a ser afetado.
Reprodução/Redes sociais

Cratera deixa trânsito em meia pista em
estrada que liga Barra Mansa a Angra
Defesa Civil/Divugação

Cratera se abriu na RJ-155, entre os túneis de Angra

O trânsito na RJ-155, estrada
que liga Barra Mansa ao litoral
da Costa Verde, está funcionando em meia pista entre os túneis
sentido Angra dos Reis (RJ),
na altura do km 15. Na manhã
de ontem, uma cratera se abriu
em uma das faixas, impedindo a
passagem de veículos.
Equipes de engenharia e
agentes do Departamento de Estradas de Rodagem foram acionados para o local para avaliar
as condições da estrada e iniciaram o trabalho de correção do
asfalto.
O trecho está sendo conside-

rado instável e o motorista que
precisar ir até o litoral tem como
alternativa a Serra do Piloto e a
Via Dutra.
No último domingo (9), um
deslizamento de terra na RJ165 deixou o trecho com risco
de erosão e interditou a rodovia.
A prefeitura informou que após
uma avaliação preliminar do
DER, foi concluído que serão
necessários 15 dias para o reparo do trecho erodido. Com o
trânsito interrompido na Paraty-Cunha, os motoristas têm como
alternativa a Rodovia Oswaldo
Cruz.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Saúde: Itatiaia alerta para aumento de casos de síndromes gripais
A Prefeitura de Itatiaia,
por meio da Secretaria de
Saúde, alerta que nos últimos dias tem registrado
aumento exponencial de
atendimento de síndromes gripais no Hospital
Municipal e na unidade
de pronto atendimento 24
horas de Penedo.
De acordo com o setor
de Epidemiologia, em 24
horas, foram registrados
67 pacientes com síndro-

mes gripais. Quarenta
pessoas estão em isolamento. Até o momento,
os casos, em sua grande
maioria, têm dado resultado negativo para a Covid-19, entretanto, outras
doenças típicas desse período também são perigosas e podem gerar casos
graves e levar a óbito.
“Atualmente, o estado
do Rio de Janeiro passa
por um surto da gripe cau-

sado pela Influenza, vírus
H3N2. Nesse sentido, estaremos reforçando o nosso contingente de médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, técnicos
de laboratório e recepcionistas, nas unidades de
saúde com atendimento
24h”, relatou o prefeito
de Itatiaia, Thiago Rodrigues.
A administração municipal ressalta que não

houve aumento nas internações de casos graves da
doença, mas constatamos,
por outro lado, um aumento significativo no número
de atendimentos ambulatoriais. Como consequência, há um aumento no
tempo de espera para este
tipo de atendimento, tanto no Pronto Atendimento
24h de Penedo, quanto
no Hospital Municipal de
Itatiaia.

Divulgação/PMI

Os atendimentos são feitos no Hospital Municipal e na
unidade de pronto atendimento 24 horas de Penedo
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Interpretação da lei
baseada em decisões
de julgamentos
Ex-CEO da anteriores
Amazon
"Partiu",
no lugar de
"morreu"

Carapeba
grelhada
Ingredientes
1 carapeba limpa e
sem vísceras/ Suco
de 1 limão/ Sal a gosto/ 3colheres (sopa)
de azeite/ 1 folha de
alface para decorar

Função do Como deve
leucócito manter-se
Veia da o membro
do AA
coxa

O volante
do barco
Tonto;
grogue

Tipo de
exame de
fezes
Fraco;
débil
Amplitude
Modulada
(sigla)

O Budismo
praticado
no Japão
Planejado

Elemento
inexistente no verso branco

Fólico e
retinoico
(Quím.)

"Para", no
WhatsApp

Linha de
ancestrais
de cães
de raça

Modo de preparo
O autista,
quanto à
reação a
estímulos

Trecho do
oceano
Pacífico a
nordeste
da Austrália

BANCO

Código da
Alemanha,
no endereço da web

Conhecida desde a Antiguidade, a VARÍOLA
era uma doença infectocontagiosa que se
contraía por um VÍRUS chamado Orthopoxvirus variolae. Extremamente GRAVE e sem
cura, essa enfermidade deixou um extenso
rastro de MORTES ao longo da história, tendo inclusive DIZIMADO diversas tribos ameríndias. Além de sintomas como febre alta,
FADIGA severa, mal-estar geral, VÔMITOS
e dores nas costas, a varíola causava MANCHAS vermelhas pelo corpo que, depois de
um ou dois dias, transformavam-se em BOLHAS cheias de pus. As lesões atingiam até
mesmo a MUCOSA do nariz e da boca. Graças a um intenso programa de IMUNIZAÇÃO em escala global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conseguiu ERRADICAR a varíola durante a década de 1970, e o último caso registrado fora dos
LABORATÓRIOS se deu na Somália em 1977. Atualmente, AMOSTRAS da doença existem apenas para fins de PESQUISA e, como não há mais fatores de RISCO para seu desenvolvimento, não existe necessidade de vacinar a população.
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100, em
romanos

3/mif. 4/dare — état. 9/jeff bezos. 10/mar de coral. 11/indiferente.

Tempere a carapeba
com o suco de limão
e o sal.
Grelhe-a em uma
grelha, untada com
o azeite por 20 minutos.
Na metade do tempo, vire o peixe, para
grelhar por igual.
Arrume a folha de alface em uma travessa e coloque o peixe
sobre ela.

CAÇA-PALAVRA

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

Direção
mais bem
tolerada
no "jet lag"
Cálice da
Última
Ceia

www.coquetel.com.br

Sistema de
emergência
de caças
militares

Região do
minuano
no Brasil
(abrev.)

Veículo no
qual se
viaja toda
a Europa
El. comp.:
igual
Doença
viral
prevenida pela
vacinação
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Em uma frigideira, coloque o arroz e acrescente o tucupi e os
camarões, mexendo
sempre.
Deixe cozinhar até reduzir o volume à metade e ficar cremoso.
Acrescente o jambu
picado, misture bem e
sirva.

S E T R O M

Modo de preparo

I

1 xícara (chá) de arroz arbóreo cozido/ 1
xícara (chá) de tucupi/
50g de camarões secos/ 1/4 xícara (chá)
de jambu cozido e picado

I M U N I Z A Ç Ã O

Ingredientes

R

Arroz de tacacá

Solução

U

Em uma tigela, misture o arroz, a mussarela, o presunto, a
cenoura e a salsa.
Coloque em um refratário untado com
margarina.
No
liquidificador,
bata os ovos, o leite,
o requeijão, o queijo
ralado, o sal e a pimenta.
Despeje sobre o arroz e asse no forno,
preaquecido, a 200
°C durante 30 minutos ou até dourar.
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Modo de preparo
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4 xícaras (chá) de
arroz cozido 100
gramas de queijo
mussarela
ralada
100 gramas de açaí
cortado em cubos
pequenos 1 cenoura ralada 2 colheres
(sopa) de salsa (ou
salsinha) picada 2
unidades de ovo 1
xícara (chá) de leite
1/2 copo de requeijão 1 xícara (chá)
de queijo parmesão
ralado • sal a gosto
• pimenta-do-reino a
gosto
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Arroz de forno

T
A
R
M
O
H
G
M
E
A
A
M
C
Ã

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

R E S O L V E: 07 - PRAZO: 3 (três) meses.
08 - DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2021.

PORTARIA Nº 0614 DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir de 10 de Janeiro de 2022, ELBA MARIA CARVALHO DE GOUVÊA,
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
do Cargo em Comissão, CC1, Diretor de Arquitetura e
R E S O L V E: Urbanismo na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos.
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir de 10 de
Janeiro de 2022, MARLENE DA SILVA, inscrito no Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
CPF:70186529791 e RG: 072599186 , do Cargo, SSM, publicação, revogando as disposições em contrário.
de Subprocurador Geral do Município.
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
PREFEITO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO
CONTRATO Nº 147/2019
ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
PREFEITO
Real.
02 - CONTRATADO: Onça Locação e Turismo Ltda Epp.
03 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3513/2019.
PORTARIA Nº 0615 DE 10 DE JANEIRO DE 2022.
04 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, Lei 8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 51.525,00 (cinquenta e um mil e quiUSO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
nhentos e vinte e cinco reais).

Valeria Aparecida Sá Gonçalves
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos
Humanos e Habitação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2021
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Dax Comércio e Serviços Ltda.
03 - OBJETO: Aquisição de papel A4.
04 - EMBASAMENTO/MODALIDADE: Art. 55, Lei Federal n° 8.666/93.
05 - VALOR: R$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil, cento
e sessenta reais).
06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6812/2021.
07 - PRAZO: 12 (doze) meses a partir da assinatura do
contrato.
08 - DATA DA ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2021.
Renato Antonio Ibrahim
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

AVISO DE LICITAÇÃO

Realização da Licitação: 21/01/2022 às 10:00 horas.
Indispensável trazer o carimbo com CNPJ da
empresa para retirar o edital.
Edital disponível no site da CMNI: www.cmni.rj.gov.
br
Local da Licitação: Sala de Reuniões da Câmara
Municipal de Nova Iguaçu, situada à Rua Prefeito João
Luiz do Nascimento, nº 38 - 4º andar - Centro - Nova
Iguaçu – RJ.
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Telefones: 2667-4124 / 2667-2409.

Licitação nº: 001/CMNI/2022.
Requisitante: Chefe do Departamento de Transportes.
Modalidade: Pregão Presencial.
Tipo: Menor preço global.
Processo nº: 652/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de gerenciamento e controle
para aquisição e abastecimento de combustíveis
(gasolina comum), com tecnologia de cartões
com chip´s de segurança personalizados com a
logomarca da Câmara Municipal de Nova Iguaçu,
Nova Iguaçu, 10 de janeiro de 2022.
individuais através de habilitação por site, com
senha que viabilizem a gestão dos créditos e
ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO
relatórios das operações de abastecimento, para
Pregoeiro - CPL
atender a demanda de 18 (dezoito) veículos que
Portaria nº 154/2021
servem à Câmara Municipal de Nova Iguaçu, no total
de 250 (duzentos e cinquenta) litros por mês para CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE FORcada um, pelo período de 12 (doze) meses.
NECEDORES
Retirada do Edital: a partir de 11/01/2022.
Entrega de envelopes: 21/01/2022 às 10:00 horas.
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Muni-

cipal de Nova Iguaçu, com base no artigo 34 da Lei nº
8.666/93, CONVIDA as empresas interessadas a se cadastrarem ou atualizar seus cadastros junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços deste
Órgão que encontra-se permanentemente aberto.
A relação de documentos necessários para atualização
ou novo cadastro poderá ser obtida no site deste Órgão: www.cmni.rj.gov.br.
ATENDIMENTO
LOCAL: Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38
– 2º andar
Centro – Nova Iguaçu – RJ.
HORÁRIO: de 09:00 às 18:00 horas, de 2ª à 6ª feira.
TELEFONE: 2667-4124 – ramal 123.
Nova Iguaçu, 10 de janeiro de 2022.
Alessandro José de Oliveira Machado
Presidente da Comissão de Licitação
da Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Hora

terçA-FEIRA, 11 de janeiro de 2022

atos oficiais
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rolo de carne
recheado com
espinafre e queijo

8, na Secretaria Municipal de Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº: 0025/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- MICHELE FERREIRA DA LUZ, do cargo em comissão
RO DE 2022.
de Assessor Especial de Serviços, Símbolo DAS-8, na

10 DE JANEIRO DE 2022 PUBLICADO EM

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, e da Mulher.

11/01/2022

JANETE DE SOUZA LIMA, para exercer o cargo em co-

Ingredientes
600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro de
sua preferência); sal e
pimenta à gosto; alho
em pó à gosto; colorau
à gosto; azeite à gosto;
400g de abóbora (usei
abóbora manteiga); 1/2
cebola.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

missão de Assessor de Gabinete, Símbolo DAS-8, na PORTARIA Nº: 0037/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEISecretaria Municipal de Cultura.
RO DE 2022.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disPORTARIA Nº: 0016/SEMAD/2022 DE 07 DE JANEI- PORTARIA Nº: 0026/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
RO DE 2022.
RO DE 2022.
JHONSON DOS SANTOS OLIVEIRA, para exercer o
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, MICHELLE CRISTINA ALBANO DE SENA,
do cargo em comissão de Gestor Escolar, na Creche

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- cargo em comissão de Assessor Especial de Serviços,
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Munici- Símbolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Assistência
pal, JANETE DE SOUZA LIMA, do cargo de comissão Social, Cidadania e da Mulher.
de Assessor Técnico, Símbolo DAS-5, na Secretaria

Municipal Recanto Feliz, Símbolo DAS-5, na Secretaria Municipal de Cultura.
Municipal de Educação.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Modo de preparo

Secretária Municipal de Administração

Leve uma frigideira ao
fogo com um pouco de
azeite e deixe aquecer.
Acrescente os espinafres e tempere com uma
pitada de sal. Deixe os
espinafres murcharem
e saltearem, retire escorrendo todo o líquido
e deixe esfriar completamente.
Numa tigela coloque a
carne moída e tempere-a com sal e pimenta e
amasse bem para misturar. Coloque depois
a carne numa tábua de
cozinha, numa camada
só formando uma espécie de retângulo.
No meio coloque os espinafres já frios e sobre
estes o queijo cortado
em palitos. Enrole a carne sobre os espinafres
e o queijo, formando um
rolo e apertando bem
para que o recheio não
escape. Coloque depois
o rolo numa assadeira.
Corte a abóbora em
cubos pequenos e coloque em volta do rolo de
carme. Pique a cebola e
espalhe sobre a abóbora, com uma pitada de
sal, e tempere tudo com
o alho em pó, o colorau
e regue com um fio de
azeite.
Leve a assar em forno
previamente aquecido a
180ºC durante cerca de
45 minutos ou até a carne estar cozida e a abóbora macia e tostada.
Sirva a carne em fatias
e acompanhe com uma
salada ou legumes cozidos.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Matrícula 60/70971

PORTARIA Nº: 0038/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI-

RO DE 2022.
PORTARIA Nº: 0027/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- Tornar sem efeito a PORTARIA Nº: 0008/SEMAD/2022
RO DE 2022.
DE 05 DE JANEIRO DE 2022, publicada no Jornal Hora
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- H de 06/01/2022.
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
WEBERSON MIRANDA DA SILVA, para exercer o car- PORTARIA Nº: 0039/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIgo de comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAS-5, RO DE 2022.

Processo nº: 04/3224/2020

na Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº: 0017/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI-

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
PORTARIA Nº: 0028/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- JOALYSON CARLOS DE SOUSA, do cargo em comisRO DE 2022.
são de Assistente Escolar de Manutenção, Símbolo

RO DE 2022.
A secretária Municipal de Administração, no uso de

Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-

Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis- DAS-6, na Secretaria Municipal de Educação.
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

suas atribuições legais,

RESOLVE: os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis- PORTARIA Nº: 0040/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIsão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secre- RO DE 2022.
Instaurar Inquérito Administrativo Disci- taria Municipal de Educação.

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis-

plinar em face de RUBENS DOS SANTOS MALAFAIA, KLETHELY COSTA MIRANDA

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

ocupante do cargo de Vigia, matricula 10/14577, lotado PATRIC DANTAS STAMESCON DE LIMA

PAULO RODRIGUES PEREIRA, para exercer o cargo

na secretaria Municipal de Educação, por ter infringido

em comissão de Assistente Escolar de Manutenção,
o artigo 138 de acordo com a Lei Complementar nº: 014 PORTARIA Nº: 0029/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- Símbolo DAS-6, na Secretaria Municipal de Educação.
de 31 de outubro de 1997, conforme o contido nos au- RO DE 2022.
tos do processo nº: 04/3224/2020.
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971

Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- PORTARIA Nº: 0041/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RO DE 2022.
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disem comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
na Secretaria Municipal de Educação.

os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis-

BRUNO ANDRADE SILVA DE BRITO

são de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secre-

PORTARIA Nº: 0018/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- KLINSMANN VASCONCELLOS DE LIMA

taria Municipal de Habitação e Urbanismo.

RO DE 2022.

TIAGO DE COUTO AZEVEDO
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº: 0030/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- ALESSANDRA ALVES DO NASCIMENTO
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RO DE 2022.
os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis- Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis- PORTARIA Nº: 0042/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIsão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RO DE 2022.
na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
ALEXANDRE MORAES DE MELLO

os servidores abaixo relacionados, do cargo em comis- Nomear, a contar desta data, com fundamento do dissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo DAS-8, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,

ALEXSANDRE FERNANDES CARDOSO

na Secretaria Municipal de Educação.

os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo

GILSON SANTANA JUNIOR

em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9,

PORTARIA Nº: 0019/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- ANA CAROLINA SANTOS BALTAZAR RIOS

na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.

RO DE 2022.

MARCOS SANTOS DA SILVA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº: 0031/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- ANDERSON GALVÃO TAVARES
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RO DE 2022.
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- PORTARIA Nº: 0043/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIem comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RO DE 2022.
DAS-8, na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disALEXSANDRO DE MOURA
em comissão de Assessor Especial de Serviço, Símbolo posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
MARCUS VINICIUS BRANDÃO OLIVEIRA DA SILVA

DAS-8, na Secretaria Municipal de Educação.

JADERSON FLÁVIO PADILHA DA COSTA, do cargo

RUAN FERREIRA GOMES

em comissão de Assessor Especial de Serviços, Sím-

PORTARIA Nº: 0020/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- WILLIAN GOMES HENRIQUE

bolo DAS-8, na Secretaria Municipal de Serviço Público.

RO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº: 0032/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- PORTARIA Nº: 0044/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, RO DE 2022.
RO DE 2022.
ROBERTA FELIPE DE JESUS, do cargo em comissão Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis- Nomear, a contar desta data, com fundamento no disde Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na Secretaria posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
Municipal de Cultura.

JOÃO GABRIEL POLEGÁRIO DA SILVA, do cargo em MANOEL DA SILVA THOMÉ, para exercer o cargo em
comissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na comissão de Assessor Especial de Serviços, Símbolo
PORTARIA Nº: 0021/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- Secretaria Municipal de Educação.
DAS-8, na Secretaria Municipal de Serviço Público.
RO DE 2022.

Salada
Multicor
Ingredientes
Alface roxa; Alface verde; Tomates cerejas;
Beterraba;
Pimentão
verde; Pimentão vermelho; Pimentão amarelo;
Azeitona chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

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

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº: 0033/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- PORTARIA Nº: 0045/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, RO DE 2022.
RO DE 2022.
RONAN LEANDRO DE ANDRADE SILVA, para exercer Nomear, a contar desta data, com fundamento no dis- Exonerar, a contar desta data, com fundamento no diso cargo em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
DAS-9, na Secretaria Municipal de Cultura.

YURI SIMÕES RODRIGUES, para exercer o cargo em DARLAN DIAS MAIA, do cargo em comissão de Secrecomissão de Secretário Executivo, Símbolo DAS-2, na tário Executivo de Planejamento, Símbolo DAS-2, da

PORTARIA Nº: 0022/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- Secretaria Municipal de Educação.

Secretaria Municipal de Compras.

RO DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº: 0034/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- PORTARIA Nº: 0046/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, RO DE 2022.
RO DE 2022.
LORRANI COSTA DA SILVA, do cargo de comissão Exonerar, a contar de 01 de janeiro de 2022, com Exonerar a pedido, a contar desta data, com fundade Chefe da Divisão de Música, Símbolo DAS-4, na fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei mento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrSecretaria Municipal de Cultura.
Orgânica Municipal, THAIS ANGELICA FEITOSA CAR- gânica Municipal, LUCIANA DE ASSIS AZEVEDO, do
VALHO ARAÚJO OLIVEIRA, do cargo em comissão cargo em comissão de Secretário Especial de Compras,
PORTARIA Nº: 0023/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- de Consultor Jurídico, Símbolo DAS-2, na Secretaria Símbolo SE, da Secretaria Municipal de Compras.
RO DE 2022.
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, PORTARIA Nº: 0035/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- ERRATA:
ROBERTA FELIPE DE JESUS, para exercer o cargo RO DE 2022.
Na portaria nº 3426/SEMAD/2021 de 10 de novembro
de comissão de Chefe da Divisão de Música, Símbolo Nomear, a contar de 01 de janeiro de 2022, com fun- de 2021, publicada no Jornal Hora H de 11/11/2021, reDAS-4, na Secretaria Municipal de Cultura.

damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- ferente à ANTONIO MARTINS GUEDES.
gânica Municipal, JULIANA DE ALMEIDA KOBBI, para Onde se lê: …02/03/2005 a 01/06/2010…

PORTARIA Nº: 0024/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEI- exercer o cargo em comissão de Consultor Jurídico, Leia-se: …26/05/2000 a 25/05/2005…
RO DE 2022.
Símbolo DAS-2, na Secretaria Municipal de Assistência
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- Social, Cidadania e da Mulher.
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
VANIA MARIA NEPOMUCENO BARRETO, do cargo PORTARIA Nº: 0036/SEMAD/2022 DE 10 DE JANEIem comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo DAS- RO DE 2022.

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971
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River Plate tem nove baixas por
Covid-19 ao início da pré-temporada
Três membros da comissão técnica, também infectados, estão isolados
Agustín Palavecino, Javier
Pinola, Carlos Auzqui,
Franco Petroli e Cristian
Ferreira são os atletas que
desfalcam o início dos trabalhos dos millonários em
2022.
Marcelo Gallardo não
poderá contar também
com um de seus auxiliares, Hernán Buján. No River, ainda há esperança de
que os atletas participem
das atividades da pré-temporada. Isso dependerá dos resultados nas
próximas testagens, que
serão realizadas durante a
semana.

redação

horahmunicipios@gmail.com

O

elenco do River
Plate se apresentou para fazer
exames e iniciar a pré-temporada. Porém, o clube anunciou nove baixas
no período de preparação
que fará em San Martín de
Los Andes. Ao todo, são
seis jogadores (cinco que
testaram positivo e um por
contato próximo a infectados) e três membros da comissão técnica que ficaram
isolados.
Nicolás de la Cruz,

“Todos cumprirão o respectivo período de isolamento e retomarão o trabalho assim que receberem a
liberação médica”, disse o
clube em comunicado oficial.
Desta forma, os três novos contratados do River
Plate (o meio-campista
Tomás Pochettino, vindo
Austin FC, e os zagueiros
Leandro González Pirez,
ex-Inter Miami, e Emanuel Mammana, que veio
do Zenit) estão liberados
para assinar contrato e viajar para iniciar os trabalhos
com seus companheiros.

Vários aperitivos, Chopp Carioca
Beer e todos os tipos de cerveSábado e domingo
Pagode com o melhor dos grupos

Quinta
Sertanejo

Sextas
Todos os Ritmos

Quarta
Karaokê

96469-5420
Ângelo Gregorio 145 - Ao lado da pizzaria Juliana rua da

lotérica

Divulgação

Cinco jogadores testam positivo

