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Última viagem

Mãe que matou
filhos a facadas
tentou explodir
casa, diz polícia
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Motorista é morto
dentro de ônibus
e idosa é baleada

Policiais da 67ª DP (Guapimirim) apreenderam para perícia dois celulares de Stephani Ferreira Peixoto, de 35 anos. Segundo investigações,
ela deixou o gás aberto e uma extensão para mandar tudo pros ares.

‘Tribunal’ do
tráfico esquartejou
e queimou corpos
de assaltantes

ANO XXXII N º10.384

Bandidos invadiram o veículo e sentaram
o dedo. Os tiros também atingiram uma
idosa que estava perto de Cícero Afonso
dos Santos Gomes, de 27 anos. Polícia investiga motivação do crime.
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Aumento de casos
de covid cancelam
shows em Angra

Polícia Civil investiga se ordem para
executar três bandidos que praticavam
assaltos na Zona Sul do Rio partiu do
traficante John Walace da Silva Viana,
conhecido como Johnny Bravo.
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Deu ruim pro bonde

Rafael Barreto/PMBR

PM chegou
na hora h!
Belford Roxo oferece 10% de
desconto na cota única do IPTU

Trio é grampeado quando se preparava para
atacar caminhão com carga. Um revólver, radiotransmissor e bloqueador de sinal foram
apreendidos.
pág.7

Câmara acata pedido do deputado
Dr. Luizinho e rejeita PL sobre
política de doping no esporte
pág.4

A Prefeitura já enviou os carnês de IPTU - 2022 para os contribuintes. Para o
pagamento em cota única até o dia 10 de fevereiro, o desconto é de 10% e de
5% até 10 de março.
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Vereadores denunciam no MP
desvio de 5 mil doses de vacina
contra Covid no Noroeste do RJ

pág.3

Prefeitura do Rio de Janeiro
faz alerta sobre site falso
para emissão de guia do IPTU

pág.6

Criminoso envolvido em roubo de cargas e a loja de eletroeletrônicos roda
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Show de Jota
Quest é adiado

Divulgação

Cantor Dilsinho também se apresentaria, mas
prefeitura cancelou devido aos casos de Covid

O

s shows do cantor Dilsinho e da
banda Jota Quest
foram adiados em Angra
dos Reis (RJ) por conta
do aumento de casos de
Covid-19 no município.
Eles aconteceriam, respectivamente, hoje (13) e
amanhã (14), pelo aniversário da cidade. Segundo
a prefeitura, as apresentações serão remarcadas
para datas futuras.
“Houve, no início deste
mês, importante aumento
da procura pelas Tendas

de Pré-Atendimento Covid-19. Uma proporção
crescente de casos positivados de Covid e alguns
diagnósticos da variante
Ômicron foram registrados. Realidade que está
presente em todas as cidades do estado do Rio, do
Brasil e de todo o mundo.
Considerando que, mesmo com o esquema vacinal completo, é possível
a transmissão do vírus e
a manifestação da doença, a Secretaria de Saúde
sugeriu a suspensão dos

shows na cidade”, afirma
o comunicado do governo municipal.
Segunda vez
que é remarcado
É a segunda vez que o
show do Jota Quest pelo
aniversário de Angra é
remarcado. Inicialmente,
a apresentação da banda
seria na noite do último
sábado (8), mas teve a
data alterada depois que
alguns integrantes do
grupo testaram positivo
para Covid-19.

Show da banda Jota Quest, pelo aniversário de Angra dos Reis, é adiado

Dudu Nobre testou positivo
Também por conta da
doença, o show com o
cantor Dudu Nobre, uma
das atrações da programação de aniversário de

520 anos, precisou ser
cancelado. Na véspera da
apresentação, o músico
testou positivo para Covid-19.

Desde o início da pandemia, Angra dos Reis já
registrou 19.460 casos de
coronavírus, sendo que
565 pessoas morreram

da doença na cidade. De
acordo com a prefeitura,
atualmente, há apenas
um paciente internado no
Centro de Referência Co-

vid-19.
O governo municipal
alerta que, “mesmo vacinadas, as pessoas devem
manter todos os cuida-

dos, utilizando máscara
e higienizando as mãos
com frequência, dentre
outras medidas protetivas
contra o coronavírus”.

Exposição sobre Dante Alighieri na Alerj
A exposição “Dante…
Vale“, que homenageia o
poeta italiano Dante Alighieri, segue em cartaz até
o dia 30 de janeiro, de segunda a sábado, das 10h
às 17h, no Salão Nobre do
Palácio Tiradentes, antiga
sede da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), no
Centro do Rio.
Promovida pelo Consulado-Geral da Itália no
Rio de Janeiro, a mostra foi

inaugurada em outubro do
ano passado e fez parte das
inúmeras celebrações, realizadas mundialmente, que
marcaram os 700 anos de
morte do Poeta Supremo,
reconhecido como o pai da
língua italiana.
A exposição visual usa
linguagem bem conhecida
pelos brasileiros, a carnavalesca, para retratar uma
das obras literárias mais
famosas e importantes da

“O Prazer é Todo Nosso”
fica em curta temporada

expediente

Juliana Martins retorna
aos palcos no dia 14 de janeiro para apresentar “O
Prazer é Todo Nosso” no
Teatro Petra Gold. Inspirada na vida da própria atriz,
a comédia escrita por Beto
Brown e dirigida por Bel
Kutner faz curta temporada
até o dia 11 de fevereiro, às
sextas-feiras (20h30).
Sozinha em cena, Juliana
conta com naturalidade e
humor suas vivências sexuais. São confissões pessoais
misturadas com experiências de amigas e relacionadas à liberdade de exercer
sua libido.
“Na busca de um texto
que falasse do universo feminino, percebi que de três
anos para cá esse universo

mudou muito. Mudou nossa posição na sociedade.
Mudou nosso entendimento
sobre nós mesmas. Mudou
nosso domínio sobre nosso
corpo. Mudou nossa relação
com outras mulheres – entendemos a sororidade, viramos parceiras. Ganhamos
força. Resolvi falar sobre
nossa evolução. Mulheres
donas das suas vontades e
desejos”, conta a atriz.
Casada por 19 anos, dos
20 aos 39 anos, Juliana conta que depois que se separou, buscou viver intensamente sua liberdade sexual.
“É muito importante viver
tudo isso sem ser julgada e
continuar sendo romântica,
boa mãe, boa filha e profissional séria, afirma.

humanidade. “A Divina
Comédia”.”Dante…Vale”
vem da junção do primeiro
nome do poeta à abreviação
da palavra italiana carnavale. Traduzido em português, significa “o carnaval
de Dante”. A exposição usa
a sátira carnavalesca para
exaltar, uma das obras literárias mais famosas do
mundo. Na mostra, a épica
obra dantesca é retratada
por meio de 17 esboços ori-

divulgação

ginais de carros alegóricos
que desfilaram em diferentes edições do carnaval de
Viareggio, cidade italiana
na região da Toscana com
148 anos de tradição da festa popular.
De forma satírica, as
obras dos mestres carnavalescos de Viareggio imMostra usa a sátira dos mestres do carnaval de
primem uma releitura moViareggio para exaltar a Divina Comédia
derna, com apelo político e
social, do inferno, purgató- rados no célebre livro que, rações de artistas no mundo
rio e paraíso dantescos nar- há sete séculos, inspira ge- inteiro.

O SOMBRA

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Isolado na Ilha política
Após se isolar numa ilha política, como único oposicionista do governo, um parlamentar da Baixada Fluminense não aguentou o tranco e acabou engolido pelo tisunami inimigo. Perdeu o cargo de vereador e inflou
a sua lista de desafetos, que já era bem extensa. Antes, tido como a ‘menina dos olhos’ do chefe do Executivo,
agora virou persona non grata. E, de quebra, ainda corre o risco de ser esmagado pela derrota política nas
próximas eleições municipais.

Cresceu o olho e dançou
Para quem acompanhou a saga do ‘herói’
derrotado, conta que ele cresceu tanto que
acabou flutuando no ego político e tropeçando. Não faz muito tempo, o moço era
uma das promessas do governo para ser um
dos maiores líderes políticos o município.
Há quem não duvide que ele meteu os pés
pelas mãos e morreu na praia.

Ficou a ver navios
Algumas pessoas ganham homenagens por mérito. Enquanto outras, pedem para serem homenageadas para engordar no ego. É o caso de um iniciante na política que pediu
a um parlamentar da Baixada uma Moção de Aplausos para
mostrar que está podendo. Só que não! A cerimônia de entrega das moções aconteceu e o moço ficou a ver navios. Para
quem está começando a trajetória política, é um péssimo sinal que indica não ser esse o caminho certo.
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Contribuinte de Belford Roxo

Desconto de 10% na cota única
do IPTU vai até 10 de fevereiro
O imposto também pode ser pago parcelado em até 10 vezes
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Belford Roxo já enviou
os carnês de IPTU 2022 para os contribuintes.
Para o pagamento em cota
única até o dia 10 de fevereiro, o desconto é de 10%
e de 5% até 10 de março.
Outra opção é parcelar em
até 10 vezes com as parcelas vencendo no dia 10 de
cada mês, mas sem desconto. O dinheiro arrecadado
com o IPTU é investido em
obras e outras melhorias
para o município.
O prefeito Wagner dos
Santos Carneiro, o Waguinho, destacou a importân-

cia de a população pagar o
IPTU, pois os recursos são
investidos em benfeitorias.
“Belford Roxo mudou e
estamos com obras em todos os bairros. Isso se dá
porque a população está
confiando no governo e fazendo a sua parte pagando
IPTU”, avaliou.
O secretário municipal
de Fazenda, Marcos Fernando Ximenes, enfatizou
que a Prefeitura agilizou
a emissão dos carnês para
que o contribuinte receba
em casa. “Esperamos que,
no máximo, até o dia 20
de janeiro, todos os carnês
já tenham sido entregues.
Mas, caso não receba, o
contribuinte pode vir à
Prefeitura que o atendere-

Rafael Barreto/PMBR

mos e emitiremos as guias.
Outra opção é entrar no
site. A meta foi facilitar a
vida de todos”, resumiu.
Opções para
o contribuinte
O contribuinte que não
receber o carnê pode procurar o Balcão do IPTU
para emissão de segunda
via que a Prefeitura disponibilizou. A sala funciona
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, ao lado esquerdo da entrada do prédio, na Rua Floripes Rocha
378, no Centro. Outra opção
é emitir a guia diretamente
no site prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br clicando no
ícone “Emissão da segunda via de IPTU”.

O contribuinte que não recebeu o carnê em casa pode se dirigir à
sede da Prefeitura e fazer a solicitação, ou imprimir pelo site

Calendário
De acordo com o calendário, não optando pelo
pagamento da cota única até 10 de fevereiro de
2021, o contribuinte terá
as seguintes opções:
- Desconto de 5% em

parcela única com vencimento até 10 de março;
- Em até dez parcelas
mensais e consecutivas,
com o vencimento no dia
10 de cada mês, a partir de
março de 2022.

O IPTU poderá ser
pago em qualquer agência
bancária, caixas eletrônicos, casas lotéricas ou
pela internet até o vencimento. Após a data limite,
somente no banco Itaú.

Saúde apresenta projeto
de Atenção Oncológica
A Secretaria de Saúde de
Belford Roxo realizou na
última terça-feira, no Complexo Regulador (Centro), a
reunião para apresentação
do projeto de Atenção Oncológica na Atenção Primária à Saúde com o médico
oncologista André Maciel,
que estava acompanhado do
diretor das policlínicas, Admilson Figueiredo. Além
do Complexo Regulador,
a apresentação do projeto também foi realizada na
policlínica do Wona e no
Complexo Regulador do
Parque dos Ferreiras.
A reunião foi realizada
para debater o processo de
implementação do projeto,
que visa a prevenção do
câncer e o diagnóstico precoce para que o paciente
seja encaminhado de forma
rápida para uma rede terciária caso seja necessário.
O médico já apresentou
o projeto na Clínica da Mulher, Unidade de Saúde da
Família Nielson do Carmo,
Centro de Atendimento e
Controle Epidemiológico
(Cace) e nas seguintes policlínicas: Neuza Brizola,
Tamoios, Heliópolis, Itaipu,
Heliópolis, Nova Aurora,
Santa Maria, Parque São
José, Parque Amorim e policlínica do Idoso.

Rafael Barreto/PMBR

O médico André Maciel com a paciente
Edneide Confessor durante atendimento

André Maciel irá ministrar
aulas básicas de instrução
dos principais tipos de tumor e também de gestão
para os agentes comunitários de saúde nas policlínicas do município. Participaram também da reunião
o presidente do Conselho
Municipal da Saúde, Davi
Calado, o secretário executivo em Contas Médicas,
João Marcelo Fernandes,
a diretora de enfermagem,
Tatiane Rodrigues, a assistente farmacêutica Daniele
Dias e a secretária especial
de Atendimento à Saúde da
Mulher, Priscila Musser.

Paciente na
Clínica da Mulher
Também na terça, a Clínica da Mulher fez o primeiro atendimento oncológico do projeto realizado
Aulas básicas
Além de fazer o acom- pelo médico André Maciel,
panhamento dos pacientes, que é especialista em câncer

gástrico.
A paciente Edneide Confessor Gomes, 58, que fazia
tratamento na rede privada,
conseguiu dar continuidade
ao seu tratamento na Clínica da Mulher após um parente entrar em contato com
os agentes da saúde durante uma visita técnica que
aconteceu na policlínica de
Heliópolis. No dia seguinte,
já conseguiu fazer os exames de emergência.
Edneide foi diagnosticada com câncer gástrico
e já vem com histórico da
doença na família, pois o
pai da paciente teve câncer
de próstata. Ela, que teve
sua primeira consulta por
meio do projeto, elogiou a
rapidez do atendimento e o
médico oncologista André
Maciel. “Tudo sem demora.
O médico é excelente e só
tenho a agradecer”, destacou a paciente.

No setor de IPTU os funcionários dão todas as explicações necessárias aos contribuintes

Novo escolhe Paulo Ganime para
disputar governo do Rio de Janeiro
O deputado federal Paulo Ganime (NOVO/RJ) foi
escolhido na noite da última terça-feira, pelo Partido
NOVO como pré-candidato
ao governo do Rio de Janeiro nas eleições 2022. Ele
disputava a vaga com a correlegionária Juliana Benício,
de Niterói. Benício parabenizou seu adversário pelo
Twitter. A convenção geral
que confirmará Ganime
como candidato deve ser entre 20 de julho e 5 de agosto, como determina a Justiça
Eleitoral.
Em sua primeira participação como candidato,
em 2018, Paulo Ganime foi
eleito deputado federal com
52.983 votos. Como deputado, teve como principais
temas do mandato o desenvolvimento e a liberdade
econômica, empreendedorismo e inovação, segurança

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Nome de Paulo Ganime será confirmado
durante convenção entre julho e agosto de 2022

pública, energia e bioeconomia. Em 2020, atuou como
líder do partido na Câmara,
e reassumiu o cargo no segundo semestre de 2021.

de colocar o próprio nome
para mudar o rumo da política fluminense. “Ao longo
da minha vida, vi governadores saqueando o nosso estado e deixando a população
Pré-candidatura
desamparada sem dinheiro,
ao governo do RJ
sem segurança e em péssiPaulo Ganime destaca mas condições de saúde e
que se sentiu na obrigação educação”.

Vereadores denunciam desvio de vacinas
A Câmara dos Vereadores de Bom Jesus do Itabapoana denunciou que cerca
de 5 mil doses de vacina
contra a Covid-19 foram
desviadas do município
do Noroeste Fluminense durante a pandemia. A
denúncia foi protocolada
no Ministério Público. O
documento é resultado de
quase um ano de fiscalização realizado pela pre-

sidente da Casa, Luciara
Amil (Republicanos).
“Tivemos o cuidado de
solicitar todas as informações a Secretária Municipal de Saúde, e, em paralelo, também abrimos um
processo
administrativo
junto a Secretária Estadual
de Saúde, a fim de confrontarmos todas as doses de
vacinas recebidas X doses
aplicadas, visando sempre

os princípios básicos da
administração
pública”,
afirma a vereadora.
O gabinete de Luciara
estima que o prejuízo para
o munícipio pode ter sido
de, aproximadamente, R$
270.401,68. Ainda segundo
o gabinete, com este dinheiro daria para construir um
posto de saúde na zona rural, ou reformar outros postos dos bairros da cidade.
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O RJ ganhará um Programa de Incentivo aos Cursos Sociais,
Populares e Comunitários. O objetivo é fomentar a formação
educacional em comunidades. A lei que determina a medida foi
sancionada pelo governador Cláudio Castro

Dr. Luizinho em alta
A Comissão do Esporte da Câmara dos
Deputados,
presidida
pelo deputado Dr. Luiz
Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), rejeitou o Projeto
de Lei 6527/16, que institui a Política Nacional
de Combate à Dopagem
Esportiva (PNCDE).

Medidas
Pelo texto que foi
rejeitado, ficam obrigatórios os exames antidoping em todas as
competições oficiais. Segundo Luizinho, as medidas contidas no texto já
estão contempladas em
normais legais, como a
Lei Pelé, e regulamentos.

antidopagem
De acordo com a justificativa do presidente
da comissão, ‘o projeto
de lei é de 2016, ano
dos Jogos Olímpicos
no Rio. Desde então,
o sistema de controle
antidopagem no Brasil
evoluiu e se consolidou”, explicou.
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O avanço da ômicron impacta no atendimento em unidades de
saúde. Cerca de 20% dos profissionais da área estão afastados
por causa da doença no Rio. Pelo menos 12 mil só na rede municipal e em hospitais particulares.

Editorial
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Maior drone
já fabricado
no Brasil
vai monitorar
todo o litoral
do país
O CEO da Stella Tecnologia, Gilberto Buffara
Junior, vai fazer amanhã
(14), às 16h, uma palestra
sobre a indústria das aeronaves não tripuladas e o
desenvolvimento do Atobá. Maior drone fabricado no Brasil, a aeronave
será exposta ao público

Avaliação da Lei de
Cotas vai até 2032

pela primeira vez na Rio
Innovation Week 2022,
sediada no Jockey Club
do Rio de Janeiro, na Lagoa, zona sul da cidade. O
Atobá pesa 500 kg, mede
11 metros entre uma asa
e outra e pode voar por
28 horas levando equipa-

Código atualizado

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados aprovou
projeto de lei que substitui a revisão obrigatória
da política de cotas nas
universidades federais,
prevista para ocorrer este
ano, por uma avaliação
dessa política em 2032.
Pela proposta, a avaliação será feita pelo Ministério da Educação e pela
Secretaria Especial de
Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da
República, que também
se responsabilizarão pela
publicação periódica dos
resultados da política de
cotas, garantindo a transparência da informação.
O Projeto de Lei 1788/21,
do deputado Bira do Pindaré (PSB-MA), foi aprovado na forma do substitutivo da relatora, deputada
Vivi Reis (Psol-PA). A
revisão do programa de

mentos de monitoramento de até 70 kg. Pode ser
usado para monitorar a
floresta amazônica, toda
a faixa oceânica brasileira e fiscalizar cenários de
desmatamento, queimadas e agentes poluidores
dos mares.

Normas fora da lei

Um exemplo é o Código Brasileiro
Antidopagem (CBA), que foi atualizado, tendo entrado em vigor em dezembro do ano passado. A atualização seguiu
recomendações da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

Teixeira Jr. disse também que é melhor para o esporte que as normas que
tratam de controle de dopagem não estejam em lei, o que dificultaria a sua
equiparação às mudanças ocorridas nas
regras internacionais.

reserva de vagas nas universidades está prevista
na Lei de Cotas e deve
ocorrer até agosto deste
ano, quando a lei completa dez anos de vigência.
O projeto, em sua versão
original, prorroga a revisão da lei para 2042. A relatora optou por substituir
a revisão pela avaliação.
A mudança, segundo a
deputada Vivi Reis, garante a permanência das
cotas, que reserva 50%
das vagas das universidades e institutos federais de ensino superior
para os alunos pretos,
pardos, indígenas, com
deficiência ou que cursaram o ensino médio
em escolas públicas.
“A avaliação das políticas públicas implica o
aperfeiçoamento da ação
estatal, e não a sua extinção, suspensão ou o seu
término”, disse a relatora.

Operação de reservatório

Lei autoriza criação de Complexo
Pesqueiro no Rio de Janeiro
Equipe operacional no booster do reservatório Cabral
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

MUNDO

governador Cláudio Castro (PL)
sancionou um projeto de lei que autoriza a
criação de um Complexo
Pesqueiro no Rio de Janeiro. A medida, inclusive, de autoria do deputado
Ronaldo Anquieta (MDB),
já foi publicada no Diário
Oficial do Estado.
Segundo as justificativas do projeto, número
9.545/2022, desde a desativação do terminal pesqueiro da Praça XV, na
região central da capital
fluminense, em 1992, a referida atividade ficou sem
um local de desembarque
adequado e sem incentivos
econômicos,
resultando

no fechamento de empresas e migração para outros
estados, além da perda de
espaço físico e da mão-de-obra.
”Esta é uma grande vitória para os trabalhadores
e empresas do setor no Rio
de Janeiro, pois, desde a
desativação do terminal, a
atividade ficou abandonada. A ausência de um terminal pesqueiro que comporte embarcações médias
e grandes abre espaço para
que embarcações vindas
de outras localidades levem para fora do estado
o pescado para ser beneficiado em outras regiões,
deixando, assim, de gerar
emprego e renda no RJ.
O objetivo do Complexo
Pesqueiro é promover o
desenvolvimento sustentável, uma vez que o nosso

Divulgação

estado dispõe de um grande potencial nesse segmento”, explica Ronaldo.
Ocupou 1º lugar
na produção
Ainda de acordo com o
parlamentar, ”o estado do
Rio de Janeiro já ocupou
o 1º lugar na produção referente à pesca extrativa
marinha brasileira e hoje
encontra-se na 4ª colocação. “A promoção de melhorias e o fortalecimento
da atividade pesqueira no
estado, junto com a qualificação profissional dos
trabalhadores ligados a
esse campo, bem como
o desenvolvimento dos
setores econômicos da
pesca e afins, geram emprego e renda, diretos e
indiretos, fomentando a
economia local e maxi-

Autor da medida, Ronaldo Anquieta cumprimenta pescador

mizando a arrecadação
estadual, atraindo empresas ligadas ao setor”,
complementa Anquieta.
É importante destacar
que o Complexo Pesqueiro terá como finalidade
atender às demandas do
setor no estado, às atividades de movimentação e

armazenagem de pescado
e de mercadorias relacionadas à pesca, a geração
de empregos diretos e indiretos e a diminuição da
distância entre a matéria-prima e o mercado consumidor final.
De acordo com a nova
lei, o Poder Executivo

fluminense poderá firmar parcerias público-privadas e convênios de
cooperação técnica com
instituições de ensino superior e pesquisas e especialmente, com municípios que desenvolvam
a pesca como atividade
econômica.

Pedido do príncipe Andrew para arquivar denúncia de abuso sexual é negada
NOVA YORK - O
pedido do príncipe Andrew para rejeitar uma
denúncia de agressão
sexual que uma americana apresentou contra
ele por supostamente
abusar dela em 2001,
quando ela tinha 17
anos, fi negado pela corte dos Estados Unidos.
Em sua decisão, o
juiz Lewis Kaplan de-

cidiu que a petição do
príncipe para arquivar
a ação civil, apresentada no verão de 2021 por
Virginia Giuffre, uma
das vítimas dos crimes
sexuais do financista
americano Jeffrey Epstein, deve ser “negada
em todos os seus aspectos”.
A amizade do segundo filho da rainha da

Inglaterra, de 61 anos,
com o financista Jeffrey
Epstein vem causando problemas há muito
tempo. Jeffrey cometeu
suicídio na prisão em
2019 e um júri recentemente considerou sua
ex-companheira Ghislaine Maxwell culpada
de tráfico de menores
para fins sexuais para o
financista.

A defesa do príncipe
argumentou
que Giuffre assinou
um acordo com o
financista americano em 2009 para
não processá-lo ou a
“outros réus em potencial”.
O príncipe sempre
negou as acusações
de Virginia Giuffre. Se
todos os recursos de

Steve Parsons/Pool via AP, Arquivo

Príncipe Andrew em foto de 11 de abril de 2021

Andrew falharem, um e dezembro do próximo
julgamento civil poderá ano”, disse o juiz Kaocorrer “entre setembro plan.
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Gabigol completa três anos no Flamengo
divulgação

Camisa 9 se reapresentou das férias seis
dias antes do estipulado pelo clube
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

“

Tem craque chegando
no Mengão”: assim o
Flamengo anunciou a
chegada de Gabigol em janeiro de 2019, há três anos.
Muitos gols e títulos depois,
o atacante vai para sua quarta temporada em busca de
mais recordes, conquistas e
da realização do sonho de
disputar uma Copa do Mundo.

Para iniciar 2022 em alta
intensidade, o camisa 9 se
reapresentou das férias seis
dias antes do estipulado
pelo clube, tudo para ganhar
tempo. Sua evolução até
agora foi positiva, o que lhe
rendeu elogios internamente. Teria chance até de estar em campo na estreia no
Carioca, dia 26, mas a ideia
é diferente, e por um bom
motivo.
Uma das razões para a
pressa de Gabigol entrar em
forma é a convocação para

os jogos do Brasil contra o
Equador, dia 27 de janeiro, e
contra o Paraguai, dia 1º de
fevereiro, pelas Eliminatórias. A lista do técnico Tite
sai na próxima sexta-feira.
No Flamengo, Gabigol
tem agora um novo comandante: Paulo Sousa. No último sábado, quando o elenco
principal ainda não havia se
apresentado, o atacante e o
técnico tiveram uma conversa mais longa e fizeram
planos para a temporada.
Além da Copa do Mun-

do e da tentativa de voltar a
uma final da Libertadores,
no radar do artilheiro está
sempre, além dos títulos, a
tentativa de alcançar recordes e melhorar os que já têm,
como o de maior artilheiro
da história do Flamengo na
Libertadores com 22 gols.
Se mantiver a média de
34 gols por ano desde que
vestiu rubro-negro, Gabigol, que já marcou 104 gols
Atacante teria condições de atuar na estreia no Carioca
no clube, chegará perto de
entrar no top 10 dos maio- Flamengo - atualmente o (décadade de 50), que marres artilheiros da história do décimo no ranking é Índio cou 142 vezes.

Flamengo oficializa a compra
do volante Thiago Maia
O Flamengo oficializou
a compra de 50% dos direitos econômicos do volante Thiago Maia junto
ao Lille, da França. Agora,
o jogador, que estava emprestado até junho deste
ano, tem contrato até dezembro de 2026.
Depois de negociação, o
valor da compra dos 50%
dos direitos caiu para cerca
de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões), e
os clubes acordaram que o
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Volante tem contrato até dezembro de 2026

pagamento será feito em
três anos.
“Esse é mais um sonho
de criança se realizando.
Quero agradecer primeiramente a Deus pelo propósito que se cumpriu na
minha vida! Agradeço à
diretoria, aos funcionários, membros da comissão técnica, meus companheiros e a essa Nação
maravilhosa! Toda honra
e glória a Ele”, postou
Thiago Maia.

Vasco paga salários de novembro
a funcionários e parte do elenco
O Vasco quitou parte do
débito com seus funcionários. Ontem (12), o clube
pagou o mês de novembro
a seus colaboradores. Boa
parte do elenco profissional também recebeu, mas
apenas atletas que recebem

até um determinado valor.
A previsão é que jogadores
com salários mais altos recebam em breve.
Esse foi o segundo pagamento do Vasco nos últimos dias. Os PJs (colaboradores que trabalham

como pessoas jurídicas)
receberam os salários relativos a setembro do ano
passado. A previsão é que
os profissionais recebam o
mês de outubro até sexta-feira.
O mês de dezembro não

entra na conta do Vasco.
Apesar de a lei trabalhista
prever o pagamento até o
quinto dia útil do mês, o
clube tem acordo informal
com funcionários e jogadores para pagar salários
até o dia 20.

Volante Breno, ex-Goiás, é
apresentado pelo Botafogo
O Botafogo apresentou
o volante Breno, ontem
(12). Revelado pelo Goiás - onde ficou até o ano
passado -, o meio-campo é
o quarto reforço alvinegro
na temporada de retorno à
elite do futebol brasileiro.
Durante a entrevista de
apresentação, o jovem de
21 anos afirmou ter amadurecido e declarou estar
pronto para o novo desafio
no Rio de Janeiro.
O jogador chega ao
clube como opção para
Enderson Moreira. Revelado pelo Goiás em 2019,
atuou em grande parte da
temporada 2020, durante a
campanha na Série A. Em
2021, iniciou a disputa da
Série B como titular, mas
perdeu espaço na sequência da competição. Ao
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Jhonny se destaca na
Copinha pelo Fluminense
Classificado com 100%
de aproveitamento para a
segunda fase da Copinha, o
Fluminense sobrou no Grupo 6 e marcou sete gols em
três jogos. E três deles tiveram a participação direta de
Jhonny. Em duas partidas
(ele não jogou na estreia
contra a Jacuipense-BA),
o lateral-direito de 19 anos
fez um golaço diante do
Fast Club-AM e deu duas
assistências no duelo com a
Matonense-SP. Com os jogos sendo transmitidos pelo
SporTV, a torcida viu e se
empolgou com as atuações
do jovem. E vários tricolores invadiram o Instagram
de Jhonny para exaltar o ala,

divulgação

Lateral-direito curte
fama na internet

que curte pela primeira vez
a fama nas redes sociais.
Tem torcedor até comparando o estilo do garoto ao de
Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool e da
seleção da Inglaterra.

Botafogo planeja usar R$ 50 milhões
de Textor para pagar salários
O Botafogo já tem planos
para o empréstimo-ponte
de R$ 50 milhões que John
Textor deve fazer ao clube.
Como o americano ainda
não tem controle sobre as
decisões internas, é a diretoria que vai escolher onde
colocar cada centavo.
A ideia é quitar a folha
de dezembro e metade do
13º salário, que estão em
aberto, algumas contas
para manter o dia a dia do
clube, dívidas de curto prazo para evitar penhoras e
investir no futebol.
“Investir no futebol” não
quer dizer que todo o dinheiro que sobrar será para
contratar jogadores. Além
da compra de atletas, a tendência é que o valor sirva
para pagamento de salá-

rios e afins. Se na Série B
a folha do Botafogo girou
em torno de R$ 2 milhões,
o valor precisará de um
aumento para a disputa da
primeira divisão.
Apesar de ser bastante
dinheiro, não é uma conta
simples. Os R$ 50 milhões
precisam durar pelo menos
dois meses, já que esse é o
tempo esperado que dure
a diligência entre Textor
e Botafogo para análise
de documentos. Com tudo
aprovado e assinado, o clube recebe R$ 100 milhões
do americano e passa 90%
do futebol para o empresário. O aporte inicial é necessário para que o investidor assuma o Botafogo
com a casa um pouco mais
em ordem.

Luis desembarca no Rio e diz que jogar
no Vasco “é o maior desafio da carreira”

Jogador de 21 anos é o quarto reforço

todo, disputou 73 partidas
pelo time goiano.
A chegada do atleta faz
parte do processo de reformulação da equipe, para
oxigenar o meio-campo,
um dos setores mais afetados na reformulação do
elenco para a Série A.

Enderson e Breno são
velhos conhecidos. Os
dois trabalharam juntos
no Goiás em 2020. De
acordo com o volante,
ter tido uma experiência
anterior com técnico facilita. A chegada de Breno acontece durante um

período de reformulação
do clube. O processo de
transição para a SAF Botafogo é um marco importantíssimo na história do
time. O jogador acredita
que a pouca idade pode
ser fundamental nesse período de renovação.

Um dos nove reforços
anunciados pelo Vasco até
o momento, Luis Cangá desembarcou no Rio de Janeiro
na manhã desta quarta-feira
e já se apresentou à equipe
no CT Moacyr Barbosa, em
Jacarepaguá.
Com a apresentação adiada por conta da Covid-19,
Cangá embarcou em Guayaquil, onde cumpriu quarentena durante a última semana.

Ele chegou ontem (12) e foi
tietado por alguns torcedores
do Vasco no aeroporto.
“A sensação de estar no
Brasil é muito motivadora.
Estou muito contente com a
oportunidade de trabalhar no
Vasco. Espero o mais rápido
possível para ficar a altura
dos meus companheiros e à
disposição da comissão técnica”, disse o jogador de 27
anos que estava no Delfín.
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Ômicron tem grande impacto
nos profissionais da rede de saúde
São pelo menos 12 mil trabalhadores afastados na rede municipal e em hospitais particulares
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

O

avanço da variante ômicron impacta no atendimento
em hospitais e unidades de
saúde. Cerca de 20% dos
profissionais da área estão
afastados por ter contraído a
doença. Pelo menos 12 mil
só na rede municipal e em
hospitais particulares.
A nova variante tem rápida disseminação. Apesar
dos sintomas, em geral, serem leves, a grande preocupação com a ômicron é em

relação aos impactos que ela
pode causar.
Segundo a prefeitura,
5.500 profissionais da rede
municipal tiveram que ser
afastados desde dezembro
por causa da Covid.
“A gente tem quase 19%
da nossa força de trabalho
afastada por Covid-19. Felizmente, a gente não tem
nenhum funcionário da
saúde em estado grave, estão todos vacinados com a
terceira dose. Um período
de afastamento de 7 dias
impacta muito no nosso
funcionamento. Pessoas de
todos os setores estão sendo
afastadas”, disse o secretá-

rio municipal de Saúde, Daniel Soranz.
“A ômicron se dissemina
muito, muito rápido, isso
sempre é uma preocupação. A gente ampliou 1.200
profissionais neste mês de
dezembro e no início de janeiro entram mais 400 profissionais nos próximos 10
dias para atuar na rede e a
gente tá fazendo o máximo
para ampliar a nossa capacidade operacional e não causar nenhum tipo de desassistência na rede”, completou.
A Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (AHERJ) calcula que
6.500 profissionais estejam

afastados, apenas nos 130
hospitais conveniados — o
que representa 20% da força
de trabalho.
“Esse impacto é causado
em torno de 20% de absenteísmo. E consequentemente nós temos uma demora
no atendimento, uma exaustão das equipes que estão
trabalhando e uma maior
dificuldade no atendimento
do fluxo desse paciente. Então, é importante que a gente contenha essa infecção
para evitar maiores danos
inclusive nesse gargalo que
é emergência e urgência nos
hospitais privados”, disse o
diretor da AHERJ, Graccho

divulgação

Ômicron se dissemina muito rápido

Projeto social oferece oficinas para Prefeitura alerta sobre
quem busca oportunidades no Rio novo site falso de IPTU
As novas edições das oficinas de fotografia, edição
de imagem e teatro do projeto Fala, Juventude foram
lançadas para dar oportunidades a cariocas com idade
entre 15 e 29 anos.
Os participantes irão conhecer técnicas de atuação
e aprender a fazer cliques e
vídeos de qualidade. Além
disso, terão aulas para operar equipamentos como
câmeras e drones e fazer o
tratamento do material registrado. O curso de teatro
acontece até esta quinta-fei-
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de, na Avenida Sargento de
Milícia s/nº, Pavuna. Esse
é um projeto da Secretaria
Especial da Juventude Carioca (JUVRio). No site juv.
prefeitura.rio e no Instagram
@juvrio é possível acompanhar a programação dos
cursos e de outras atividades oferecidas pelo órgão. O
Fala, Juventude é um projeto
Projeto oferece oficinas de fotografia, edição e teatro
continuado da JUVRio que
ra (13). Os alunos aprendem ministradas na próxima se- já oferece diversas oportutécnicas de expressão corpo- mana (de 17 a 19 de janeiro), nidades de aprendizado para
ral e de comunicação em pú- com ensinamentos teóricos e jovens da cidade do Rio,
blico. As turmas de fotogra- práticos. As aulas são reali- como oficinas de comunicafia e edição de imagem serão zadas na Casa da Juventu- ção em saúde e audiovisual.

Brasileiros são os que passam mais tempo
por dia no celular, diz levantamento
Os usuários no Brasil passaram, em média, 5,4 horas
por dia no celular em 2021 e
lideram esse ranking pelo segundo ano, agora empatados
com usuários na Indonésia.
A informação foi revelada
em relatório da plataforma
AppAnnie, que considera
apenas celulares Android.
De acordo com o levantamento, a quantidade de horas diárias que os brasileiros,
em média, têm gastado no
celular têm crescido nos últimos anos: o país passou das
4,1 horas diárias, em 2019,
para 5,2 horas diárias, em
2020, até chegar às 5,4 horas
diárias em 2021.
Entre os 17 países em que

usuários passam mais tempo
por dia no celular, apenas
Argentina e China reduziram a quantidade de horas
entre 2020 e 2021.
O relatório aponta que, somados, os usuários no Brasil
passaram 193,3 bilhões de
horas no celular em 2021.
Por conta de diferenças nas
quantidades de usuários, o
país ficou na 4ª posição em
termos absolutos. Na China,
que lidera neste critério, os
usuários passaram 1,1 trilhão de horas no celular.
O segundo aplicativo social que os brasileiros mais
passam mais tempo por mês
é o TikTok, que teve crescimento e superou Instagram e
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Relatório é da consultoria AppAnnie

Facebook. A plataforma passou de 14 horas mensais por
usuário, em 2020, para 20,2
horas mensais por usuário,
em 2021. Nesse ranking, os
números também levam em
conta apenas celulares com
Android e excluem apps
voltados para empresas.
O TikTok perde para o

WhatsApp, que segue como
líder na categoria de apps
sociais. Os usuários no Brasil passam, em média, 29,2
horas por mês no aplicativo
de mensagens. Houve queda
em relação a 2020, quando
usuários no país passaram,
em média, 30,2 horas por
mês no serviço.

Correiros convocam os aprovados no
Programa Jovem Aprendiz de 2020
A chamada para os aprovados no Programa Jovem
Aprendiz foi retomada pelos
Correios, após o processo
seletivo aberto em 2020 ter
sido suspenso por causa da
pandemia de covid-19.
Segundo a estatal, as convocações estão sendo fei-

tas, de forma gradativa, em
várias cidades do país até
que o número de aprovados complete o número de
vagas publicadas no edital.
Nesta fase, o candidato precisa conferir se o seu nome
está na lista de convocação
disponível no site dos Cor-

reios (no campo “Editais e
Arquivos do Concurso” >
“Convocação Comprovação
de Requisitos”), e apresentar
a documentação comprobatória exigida no edital por
meio do sistema de inscrição.
Após esta etapa, os apro-

vados no processo seletivo
serão encaminhados para
realização do exame médico
pré-admissional. Segundo
o edital do concurso, é responsabilidade do candidato
o acompanhamento das publicações e atos referentes à
seleção.

Os cariocas devem ficar
alertas sobe possíveis golpes na internet envolvendo
a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) do município esse
ano. E quem faz o alerta é
a própria Prefeitura do Rio
de Janeiro.
A Secretaria Municipal
de Fazenda e Planejamento
do Rio divulgou um comunicado alertando a população sobre a existência de
um site que tenta se passar
pelo portal Carioca Digital
(carioca.rio) para emissão
de guias falsas do IPTU
2022. É importante saber
que a guia para pagamento do imposto predial deste ano será enviada pelos
Correios e estará disponível no portal da prefeitura
somente a partir do dia 17.
Para aplicar o golpe, os
criminosos utilizam identidade visual semelhante ao
portal oficial com o objetivo de aplicar golpes nos
contribuintes.
A Prefeitura do Rio, a
Secretaria Municipal de
Fazenda e Planejamento
e a Empresa Municipal de

Informática do Rio, Iplan,
já adotaram medidas cabíveis para que o domínio
seja cancelado, além da
denúncia na Delegacia de
Repressão a Crimes de Informática.
A prefeitura lembra ainda que o único endereço do
Carioca Digital, o portal de
serviços do município é:
www.carioca.rio.
No final do ano passado
a Prefeitura do Rio divulgou o calendário de pagamento do IPTU de 2022.
Os contribuintes têm até 7
de fevereiro para pagar a
cota única, com desconto
de 7%, ou a primeira parcela do IPTU.
O valor do imposto predial será corrigido pela inflação acumulada de 2021,
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E),
calculado pelo IBGE em
10,42%.
Além dos 7% da cota
única, quem fez a Declaração Anual de Dados Cadastrais (DeCAD) e pagou as
cotas de 2021 em dia ganha
mais 5% de bônus.

Prefeitura publica decreto
autorizando funcionários a
ajudarem nos centros
de testagem e vacinação
A Prefeitura do Rio publicou, no Diário Oficial de
quarta-feira (12), um decreto autorizando que funcionários públicos do município possam auxiliar no
trabalho feito nos centros
de testagem e de vacinação.
Pela função, eles receberão
R$ 100 por dia.
“É uma medida para
ajudar a Secretaria de Saúde. Funcionários de outras
secretarias ou mesmo trabalhadores da Saúde fora
de seus horários de trabalho poderão ajudar. Isso já
aconteceu no início do ano

passado e agora voltamos a
precisar dessa ajuda”, disse
o secretário municipal de
Saúde do Rio, Daniel Soranz.Segundo ele, a rede de
atendimento foi ampliada.
No entanto, muitos funcionários acabam contaminados pela variante ômicron.
“Já colocamos mais 1,6
mil profissionais na rede
neste mês, mas, infelizmente, temos muitos funcionários ficando doentes e
isso dificulta muito”, disse
Soranz. Segundo ele, o município está fazendo 41 mil
testes por dia.
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Rivais eliminados

‘Tribunal’ esquartejou e queimou
assaltantes do Vidigal, diz Civil
Polícia investiga se chefe do tráfico teria dado a ordem para executar homens que praticavam roubos na Zona Sul
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

gentes da 15ª DP
(Gávea) investigam a execução de três criminosos
do Morro do Vidigal que
estariam praticando roubos na região da Zona Sul
do Rio. As mortes teriam
sido ordenadas pelo chefe do tráfico de drogas da
Rocinha, John Walace da
Silva Viana, conhecido
como Johnny Bravo.
Na madrugada do último domingo (9), Nerversino de Jesus Garcia;
Diego Reis Ferreira, o
Marcha Lenta; e um bandido conhecido como
Poodle teriam sido es-
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quartejados pelo ‘tribunal’ do tráfico, e queimados na parte alta da
comunidade. Bravo teria
ordenado que o comparsa conhecido como Bilan
cometesse o crime. Até o
momento, os corpos não
foram localizados pela
polícia.

Policiamento
intensificado
A Assessoria de Imprensa da Secretaria de
Estado de Polícia Militar
informa que a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e as Unidades
Johnny Bravo teria ordenado a execução de Garcia do Vidigal e mais dois comparsas na Rocinha
de Polícia Pacificadora
(UPP) Vidigal e Rocinha gal e na Rocinha, na Zona relatos iniciados na ma- vimentação criminosa nas de encontro de cadáver a
intensificaram o policia- Sul do município do Rio drugada do dia 09/01 a comunidades. Até o mo- cargo da UPP Vidigal ou
mento ostensivo no Vidi- de Janeiro, devido aos respeito de possível mo- mento, não há ocorrência da UPP Rocinha.
Divulgação

Criminosos foram presos em flagrante pela PM

Polícia apreende
PM frustra
roubo de cargas celulares de mãe

Três que seriam integrantes de uma quadrilha
especializada em roubos
de cargos foram presos em
flagrante na tarde da última
terça-feira por policiais militares do 41º BPM (Irajá). A
prisão aconteceu na Rodovia
Washington Luiz, em Duque
de Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com os PMs,
a ação policial, que contou

com informações de inteligência levantadas em conjunto com o 15º Batalhão
de Polícia Militar de Duque
de Caxias, frustrou mais um
crime. Um dos suspeitos estava com mandado de prisão
em aberto pelo crime de roubo. Um revólver, um radiotransmissor um bloqueador
de sinal e outros materiais
foram apreendidosa, além
do veículo usado pelo trio.

Grampeado ladrão de roubos de carga no Rio
Agentes da Superintendência de Inteligência e
Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora
(CPP), através de Dados de
Inteligência, e com informações WhatsApp do Disque Denúncia (21 - 988496099), prenderam na manhã
de ontem, um foragido da
Justiça.
Odnei do Nascimento Penha, o Nei, 28 anos, é envolvido em roubos de cargas e a
estabelecimentos comerciais
na Zona Norte do Rio. Ele
também é acusado de cometer um roubo à loja da Ricardo Eletro, em Bonsucesso,
em setembro de 2019.
Segundo os policiais, os
bandidos armados com fuzis
invadiram a loja e anunciaram o roubo. Odnei é acusa-
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Odnei do Nascimento Penha
integrava quadrilha na Zona Norte do Rio

do ainda de ter roubado um
caminhão de eletrodomésticos das Casas Bahia, na
Linha Vermelha, em 2014,
ocasião em que foi capturado por policiais militares,
crime pelo qual ficou preso.
Depois de cumpri sua pena,
voltou a cometer outros cri-

mes contra o patrimônio,
principalmente na área da
Leopoldina. O bandido era
monitorado pela SIA/CPP.
Após os policiais receberam
a informação de sua possível localização, uma operação foi montada e os agentes conseguiram prendê-lo

dormindo em uma casa na
Favela de Manguinhos, na
Zona Norte do Rio. Contra
ele havia um mandado de
prisão pelo crime de roubo
majorado. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes
canais de atendimento: Zap
do Portal dos Procurados:
(21) 98849-6099/(21) 2253
1177 ou 0300-253-1177/
APP “Disque Denúncia RJ”/
Facebook/(inbox): https://
www.facebook.com/procuradosrj/,
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m /
PProcurados(mensagens).
Site Portal dos Procurados –
em Denuncie – (procurados.
org.br/contato). Em todas as
plataformas digitais, o anonimato é garantido.

Motorista de ônibus é morto a tiros em Volta Redonda
Um motorista de ônibus
foi executado na manhã de
ontem em Volta Redonda
(RJ). A vítima, identificada como Cícero Afonso
dos Santos Gomes, de 27
anos, foi baleada durante
o trabalho, quando passava
pela Rua da Torre, no bair-

ro Santa Cruz, e morreu na
hora.
Uma passageira também
foi baleada no braço e na
coxa esquerda. A vítima é
uma idosa, de 75 anos. Ela
foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

(Samu) e levada para o
Hospital São João Batista.
Procurada pelo g1, a
unidade médica informou
que ela ainda vai ser avaliada, mas está lúcida e não
corre risco de morte.
Uma perícia foi feita na
cena do crime para levan-

tar informações que possam ajudar nas investigações. Em seguida, o corpo
foi levado para o Instituto
Médico Legal da cidade.
Um boletim de ocorrência
foi aberto na delegacia de
Volta Redonda, que passa
a investigar o caso.

que matou os filhos

Reprodução

Stephani compartilhava a rotina
com as crianças nas redes sociais

Policiais da 67ª DP (Guapimirim) apreenderam para
perícia dois celulares da
mãe presa por suspeita de
ter matado os dois filhos a
facadas dentro de casa em
Guapimirim, na Baixada
Fluminens, na última terça-feira. Stephani Ferreira
Peixoto, de 35 anos, está internada no Pronto Socorro
Geral Hamilton Agostinho,
em Gericinó, em Bangu, na
Zona Oeste do Rio.
Depois do crime ela tentou cometer suicídio, mas
foi encontrada com os pulsos cortados perto dos corpos. Titular da unidade,
delegado Antônio Silvino
Teixeira, disse que, além de
cortar os pulsos, a mulher
ligou o gás para tentar explodir a casa. “Ela deixou o

gás aberto e uma extensão
em cima. Ela se recusou
a prestar esclarecimentos
na delegacia. O celular foi
apreendido”, explicou.
As vítimas, Arthur Moisés, de 3 anos, e Bruno Leonardo, 6, foram encontrados
sem vida por PMs do 34º
BPM (Magé) em um dos
quartos da casa. O pai das
crianças chamou a polícia
e foi ao local depois que
Stephani ligou para ele, dizendo que havia matado as
crianças e que depois tiraria
a própria vida.
Ele já foi ouvido, mas não
deu detalhes do que poderia
explicar o homicídio das
crianças. Vizinhos que prestaram depoimento à Polícia
Civil classificaram a mulher
como uma “excelente mãe”.
divulgação

Curiosos observam o corpo da vítima dentro do coletivo
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VACINAÇÃO

Anvisa pede explicações ao Butantan
sobre uso da CoronaVac em crianças

Divulgação

Atualmente, apenas o imunizante da Pfizer tem
uso em crianças autorizado pela Anvisa
emergencial do imunizante,
fabricado em parceria com a
farmacêutica chinesa Sinovac, em pessoas com idades
entre 5 e 11 anos ainda em
dezembro. A Anvisa vem
mantendo reuniões para
analisar esse requerimento.
A Anvisa recebeu do
Instituto Butantan respostas a questionamentos feitos diante das informações
apresentadas pela instituição de pesquisa paulista.
Entre eles estavam pontos
sobre um estudo sobre o

izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou na terça-feira (11) que
solicitou ao Instituto Butantan novos esclarecimentos
para avaliar o pedido de uso
da vacina contra a covid-19
CoronaVac em crianças.
O Instituto Butantan entrou com a solicitação de autorização de uso em caráter

imunizante conduzido em
crianças no Chile. A Anvisa
enviou pedidos de esclarecimentos adicionais sobre o
estudo que segundo o Butantan atestaria a efetividade
do uso do imunizante no público pretendido. Uma nova
reunião foi marcada para
hoje (13) para discutir os dados e eventuais compromissos no caso de aprovação da
autorização. Até o momento, apenas o imunizante da
Pfizer tem uso em crianças
autorizado pela Anvisa.

Teto da aposentadoria do
INSS sobe para R$ 7.087
divulgação

Benefícios seguem variação do INPC

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
que recebem mais de um
salário mínimo terão aumento de 10,16% em 2022.
O reajuste segue a variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
de janeiro a dezembro de
2021, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Com o reajuste, o teto do

INSS sobe de R$ 6.443,57
para R$ 7.087,22. O aumento de 10,16% vale para
os demais benefícios da
Previdência Social acima
do salário mínimo, como
o auxílio-doença, e valerá
a partir de 1º de fevereiro,
quando será paga a folha de
janeiro.
A correção também incide sobre as contribuições
recolhidas à Previdência
Social, tanto as desconta-

das automaticamente dos
trabalhadores com carteira assinada como as que
são pagas por profissionais
autônomos. No caso dos
microempreendedores individuais (MEI), que têm
tabela própria, a contribuição mensal subiu para R$
60,60, acrescida de R$ 1
para quem trabalha com comércio e indústria e de R$ 5
para quem atua no setor de
serviços.

Salário mínimo
Quanto aos beneficiários do INSS que recebem
um salário mínimo, a correção ficou em 10,18%,
um pouco acima do INPC
de 2021. O índice foi definido no fim do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro editou
a medida provisória que
fixou em R$ 1.212 o salário mínimo para 2022.
Apesar de o salário
mínimo ter aumentado

um pouco mais que o
INPC, os segurados não
terão ganho real (acima
da inflação). Isso porque
aproximadamente R$ 2
do valor reajustado foram
concedidos como compensação pelo reajuste
abaixo da inflação em
2021.
O reajuste de 10,16%
vale apenas para quem
estava recebendo os pagamentos em 1º de janei-

ro do ano passado. Os segurados que começaram
a receber benefícios do
INSS em fevereiro terão
percentual menor de reajuste porque não receberam 12 meses cheios de
pagamentos.
Os percentuais de reajuste proporcionais serão
regulamentados nos próximos dias pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo INSS.

Nova reunião foi marcada

Medidas Inca integra projeto para
para
estimular igualdade de
regularizar
gênero nas ciências
dívidas do
Simples
após veto

Reprodução

Sem poderem aderir à renegociação especial vetada
na semana passada, as micro
e pequenas empresas e os
microempreendedores individuais (MEI) terão acesso a
dois programas anunciados
pelo Governo.
Profissionais autônomos
e negócios associados ao
Simples Nacional – regime
tributário especial para negócios de menor porte, poderão parcelar o débito com
condições especiais e em
mais de 11 anos, com desconto nos juros e nas multas.
Chamado de Programa de
Regularização do Simples
Nacional, o primeiro programa permite que o contribuinte dê 1% do valor total
do débito como entrada,
dividido em até oito meses.
O restante da dívida será
parcelado em até 137 meses (11 anos e cinco meses),
com desconto de até 100%
dos juros, das multas e dos
encargos legais. Segundo a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
o desconto está limitado a
70% do valor total devido.
A adesão depende da capacidade de pagamento de
cada empresa, que também
servirá de base para o cálculo do desconto. Haverá limite mínimo para o valor da
parcela. O piso corresponderá a R$ 100 para micro e
pequenas empresas e R$ 25
para MEI.

Em fevereiro será realizado o primeiro seminário

O Instituto Nacional do
Câncer (Inca), vinculado
ao Ministério da Saúde, foi
selecionado para integrar
um grupo internacional
cujo objetivo é estimular
a igualdade de gênero nas
instituições de ciência, tecnologia, ensino superior e
pesquisa.
Em parceria com as universidades de São Paulo
(USP) e de Birmingham,
na Inglaterra, o Inca vai
desenvolver, ao longo deste ano, políticas e práticas
para aumentar a atuação
das mulheres nesses espaços.
A iniciativa Mulheres
na Ciência foi fundada
pelo British Council, que
desenvolveu o projeto
Promovendo e Fortalecendo a Igualdade de Gênero
no Ensino Superior: uma
perspectiva do Reino Unido-Brasil. Do total de 15
trabalhos qualificados para
o edital do British Council,
seis foram escolhidos para
receber o financiamento
da organização Mulheres
na Ciência: Chamada de
Parcerias pela Igualdade
de Gênero do Reino Unido-Brasil. Um deles foi o

das pesquisadoras do Inca
Mariana Boroni, Mariana Emerenciano e Patricia
Possik.
Mariana Boroni disse
à Agência Brasil que há
cerca de um ano as pesquisadoras começaram a
conversar sobre como poderiam mudar a realidade
da desigualdade de gênero e de outras minorias no
instituto. “E a gente viu a
oportunidade de participar
desse processo seletivo
onde são escolhidas instituições brasileiras, em
parceria com instituições
inglesas, financiado pelo
British Council, para desenvolver esse programa
voltado para a equidade de
gênero, no caso da mulher
na ciência”.
A rede conjunta Mulheres na Ciência, proposta
pelos pesquisadores, profissionais e estudantes envolvidos no trabalho, vai
proporcionar
encontros
para discussão do tema.
Serão criados também
novos recursos digitais e
materiais de treinamento
personalizados para ajudar
no desenvolvimento profissional contínuo.

Lixo Zero fiscaliza orla em operação por um verão com praias mais limpas
Mesmo com o fim de semana nublado, a Comlurb
lançou no sábado (8) a Operação Praia Limpa, que consiste na intensificação da limpeza das praias e campanhas
de conscientização para o

verão. Este ano estão sendo
colocados semanalmente, a
partir de quinta-feira até domingo, 1.000 contêineres em
toda a orla, inclusive acessos
e passagens para as praias.
E para aqueles que ainda

acham que podem ter desculpa para jogar o lixo no
chão, equipes do Lixo Zero,
acompanhadas de guardas
municipais, estão circulando
pela orla em diferentes praias
e horários preparadas para

multar. De quinta a sábado
(de 6 a 8) foram lançadas 14
multas por despejo irregular
na orla.
Os contêineres também
estão sendo entregues aos
barraqueiros para que não

despejem irregularmente e
incentivem o uso dos equipamentos por parte dos frequentadores. A Comlurb já
havia instalado 114 novas
papeleiras na orla para receber o lixo de menor porte.

Duas block letters #praialimpa foram instaladas na
cidade, uma na orla de Copacabana, na altura da Rua
Princesa Isabel, e outra na
praia da Barra da Tijuca, na
Praça do Ó.
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Solidariedade em Barra do Piraí

Família organiza vaquinha para
ajudar bebê com síndrome rara
Os aparelhos custam cerca de R$ 106 mil e podem ajudar na autonomia do bebê
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma família de
Barra do Piraí
(RJ) decidiu organizar uma vaquinha
virtual para ajudar no tratamento de saúde do filho.
O pequeno Otto, de sete
meses, foi diagnosticado
com síndrome de Ondine,
uma alteração no sistema
nervoso central autônomo,
que faz com que ele diminua a frequência respiratória enquanto dorme.
Otto passou por uma
traqueostomia e precisa
ficar ligado a um aparelho
que auxilia na respiração
para dormir. A síndrome é
rara e no Brasil só existem
cerca de 60 casos diag-

Reprodução/TV Rio Sul

nosticados. A família está
em Volta Redonda desde junho de 2021, quando o bebê nasceu. A mãe
de Otto, Paola Groetaers,
passa quase 10 horas no
hospital com o filho, que
está internado na UTI.
“Ele adora árvores e a
gente quer mostrar pra ele
o mundo aqui fora, porque
ele conhece só o que a visão dele alcança. É muito
limitado, porque é dentro
de uma UTI.”
Saúde estável
O estado de saúde do
menino é estável. Ele, inclusive, já poderia ir para
casa se tivesse os aparelhos que garantem e respiração durante o sono. Mas,
os equipamentos custam
cerca de R$ 106 mil.
Divulgação/PMR

Paola Groetaers passa quase 10 horas no hospital com o filho Otto, que está internado na UTI

Para conseguir arrecadar dinheiro e comprar os
aparelhos, a família lançou a campanha online
“Otto em Casa”. As doa-

ções podem ser feitas pelo
site https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/otto-em
casa . Segundo o pai do
bebê, Vandson Ferreira

Fernando, o engajamento
das pessoas com a campanha está sendo positivo.
“O Otto vai sofrer uma
série de atrasos por conta

Queda de barreira interdita trecho da RJ-151
Divulgação/Redes Sociais

Unidade distribui materiais à Santa
Casa, como equipamentos hospitalares

Resende: almoxarifado
da central logística
começa a funcionar
O almoxarifado da
nova Central Logística
Hospitalar começou a
funcionar oficialmente
e já distribui materiais
necessários à área da
saúde. A Santa Casa,
que começou a ser transformada em 2017 pela
Secretaria
Municipal
de Saúde da Prefeitura
de Resende, iniciou as
obras da unidade, localizada na Rua Timburibá,
no Centro (400 metros
da Santa Casa), no fim
de 2021 para aumentar
o espaço interno da Santa Casa e poder ampliar
outras áreas. A Prefeitura de Resende, por meio
da Secretaria Municipal
de Saúde, se antecipou
no fim de 2021 e preparou um estoque maior
para atender as demandas de fim e início de
ano, quando fornecedores entram no período
de recesso. O almoxarifado estoca material e
equipamento hospitalar,
material de escritório,
equipamento de informática, além de itens de

Segurança do Trabalho.
Quando finalizadas
as obras, a unidade também vai prestar suporte
ao hospital oncológico,
lavanderia para higienização dos materiais,
laboratórios de análises
clínicas, além de outros
serviços já prestados ao
município.
“A logística interna
de um hospital é um
setor muito importante,
porque é responsável
por fazer o transporte e encaminhamento
dos materiais utilizados
nas unidades de saúde.
Assim é possível oferecer recursos e ainda
melhorar o atendimento
dos pacientes. O almoxarifado guarda desde
produtos farmacêuticos
até equipamentos esterilizados prontos para o
uso”, explicou o secretário municipal de Saúde,
Tande Vieira. A previsão para a conclusão das
obras e funcionamento
total da unidade é no
primeiro semestre deste
ano.

dessa longa permanência
no hospital. Quem puder
doar, não importa o quanto, nos ajude a levar o Otto
pra casa”, concluiu.

Um deslizamento de terra
interditou parte da RJ-151,
que liga Levy Gasparian (RJ)
ao distrito de Afonso Arinos,
na noite da última terça-feira
(11). O trecho atingido fica
próximo ao bairro Monte
Serrat.
O trânsito no local foi feDeslizamento de terra interdita a
chado por cerca de três horas.
RJ-151, em Levy Gasparian
Durante a madrugada, equiDe acordo com o coordepes da secretaria de Serviços bstrução da via. O trânsito foi
Públicos foram acionadas colocado em meia pista e li- nador da Defesa Civil, apeiniciaram o trabalho de deso- berado durante a madrugada. sar de não estar chovendo no

momento do deslizamento, o
solo encharcado por conta da
chuva constante provocou a
queda da barreira.
A Defesa Civil informou
ainda que há um mês estão
sendo registradas quedas de
barreira na estrada. A orientação é que os motoristas
tenham muita atenção ao pegarem a RJ-151 por conta do
risco de novos deslizamentos. O telefone da Defesa Civil é o (21) 97217-6662.

Itatiaia lança projeto “Formação” de cursos

A Prefeitura de Itatiaia,
por meio da Secretaria Trabalho, Emprego e Geração
de Renda (SETEGRE) lançou o projeto “Formação:
construindo um futuro promissor”, com o objetivo de
oferecer diversos cursos
gratuitos de capacitação
profissional aos moradores. A primeira etapa terá
120 vagas disponíveis para
6 cursos: Barbeiro, Depilação, Mecânica básica de
bicicletas, Montador de
móveis, Informática básica
e NR 35 - Trabalho em Altura.

Para o preenchimento
das vagas, a Secretaria de
Trabalho abrirá inscrições
para um processo seletivo.
As inscrições deverão ser
realizadas nos dias 17 e 18
de janeiro, pessoalmente,
no SiNE, a partir das 09h
ás 11h e das 13h às 16h, na
Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda
situada na Av. dos Expedicionários, nº 575, Centro.
Para se inscrever, é necessário ser morador de Itatiaia, ter 16 anos ou mais no
ato da inscrição, se menor
de idade, estar matriculado

em alguma instituição de
Ensino. Caso seja maior de
idade, é preciso ter no mínimo o ensino fundamental

completo, estar vacinado
contra a covid-19 e não estar participando de nenhum
curso do projeto FormAção.
Divulgação/PMI

Primeira etapa terá 120 vagas para
cursos gratuitos na SETEGRE

Quatis assina adesão ao ‘Casa da Gente’
A Prefeitura de Quatis,
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, oficializou a adesão ao

Programa Casa da Gente.
O vice-prefeito e secretário municipal de Assistência Social, Paulo Vitor da
Divulgação/PMQ

Vice-prefeito e secretário municipal de
Assistência Social, Paulo Vitor da Silva (Vitinho)

Silva (Vitinho) ao lado da
subprocuradora do Município, Nara Galvão, visitou a
sede do Detran RJ para obter informações e propostas
sobre o programa que foi
idealizado pelo governo do
Estado, através do governador Cláudio Castro, do
secretário de Estado de Infraestrutura, Max Lemos, e
do subsecretário de Estado
de Habitação, Allan Borges.
O Programa Casa da
Gente realiza um trabalho

de capacitação com as secretarias de Assistência Social , Habitação e de Obras
dos municípios do estado
do Rio de Janeiro. O objetivo da parceria é orientar
sobre a adesão ao programa
e apresentar os requisitos
urbanísticos e sociais da
Casa da Gente, com intuito
de oferecer melhores unidades habitacionais para as
famílias que se enquadrem
em critérios estabelecidos
nas diretrizes sociais.
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ATOS OFICIAIS

PEIXE COM
AÇAÍ
PICADINHO
DE AVESTRUZ
Ingredientes
Ingredientes
400g de filé de aves200 g de filé de pescada
truz picado/ 1 cenou/ sal a gosto / pimenta a
ra média cortada em
gosto / 1 xícara de farifatias finas/ 1 batata
nha de trigo / 1 xícara
média cortada em fade ovos batidos / 1 xítias finas/ 10 vagens
cara de farinha de rosca
cortadas em fatias fi/ óleo quente para fritar
nas/ 1 cebola peque/ 500 g de polpa de açaí
na cortada em fatias
finas/ 2 colheres de
sopa de alho poró
cortado em fatias finas/ 1 colher de sopa
rasaModo
de manteiga
de preparocom
sal/ 1 colher de sopa
de azeite/ 2 colheres
Corte
os filés
de peixe
de sopa
de sumo
de
em
gurjões
e
temperelimão
-os
sal e de
pimenta
a
1/3 com
xícara
aceto
gosto
balsâmico de framDisponha
a farinha
de
boesa/ 1/2
xícara de
trigo,
os
ovos
e
a
fariágua/ Sal e páprica
nha
de rosca
em recipicante
a gosto
pientes separados
Em seguida, passe cada
pedaço de peixe na farinha de trigo, nos ovos
e naModo
farinha
de rosca,
de preparo
nesta ordem
Em umabem
panela
Aqueça
uma cofriloque
a
manteiga
e
o
gideira ou panela com
azeite,
leve
fogo
óleo
e frite
os ao
pedaços
altoque estejam douraaté
Coloque a carne e
dos
deixe-a
dourar,
À
parte, bata
a polpadede
pois no
coloque
o alho
açaí
liquidificador
poróque
e aforme
cebola,
até
um frite
creum pouco
me
Despeje aospolpa
legumes
Transfira
bafatiados
para
tida
paraeomexa
recipiente
doura-los
um
poucoou
em
que será
servida
Coloquesobre
a água,
acedespeje
o peixe
to
balsâmico,
páprica,
frito
limão e o sal
Cozinhe em fogo baixo até secar toda a
água
Sirva bem quente

FILÉ DE MERLUZA COM
BATATA AO FORNO
Ingredientes
JACARÉ
À MODA RIO
NEGRO

8 filés de merluza
4 batatas
cruas (em roIngredientes
delas, sem casca)
1 pimentão (cortado
2
kgrodelas)
de rabo de jacaré/
em
2
copos
vinagre/
4
2 tomatesde
(cortados
em
limões
tipo
rosa/ 2
rodelas do
- as
sementes
cebolas/
2
dente
ficam à preferência) de
alho/
4 xícaras
de em
fa1 cebola
(cortada
rinha
de
trigo/
Sal
a
rodelas)
gosto/
de óleo
Molho 1/2
de litro
tomate
de
boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Não jogue
lixo nas ruas.
A população
agradece!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO
CONTRATO Nº 041/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real.
02 - CONTRATADO: Global Serviços Ltda.
03 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 225/2020.

07 - PRAZO: 8 (oito) meses.
04 - OBJETO: Prorrogação ao contrato em pauta.
05 - EMBASAMENTO: Art. 57, inciso II, § 2º, Lei 08 - DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2021.
8.666/1993.
06 - VALOR: R$ 790.886,72 (setecentos e noventa mil,
Maria Madalena Ferreira de Souza
oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois cenSecretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo
tavos).

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

PORTARIA N° 11 , DE 12 DE JANEIRO DE 2022.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU – RJ USANDO DAS
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE
PORTARIA N.º 12, DE 12 DE JANEIRO DE 2022
EXONERAR, DIOGO DA SILVA SANTOS do cargo em comissão de Assessor ParArt. 1º - DETERMINAR com fulcro no art. 10, da Lei nº 4.981, de 29 de Novembro de lamentar II, a contar da data da publicação.
2021, a suplementação por anulação de crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos PORTARIA N.º 13, DE 12 DE JANEIRO DE 2022
mil reais) nos elementos de despesas descritos abaixo:
NOMEAR, ELIZETH ALVES DE MOURA para exercer o cargo em comissão de
Assessor Parlamentar II, a contar da data da publicação.
RESOLVE:

Descrição do Projeto/
Atividade/
Operações Especiais

Nat. da

Fonte

Despesa

Anular

Suplementar

Nova Iguaçu, 12 de janeiro de 2022.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

01.1.01.031.5051.2071

3.3.90.39.00

O

1.695.639,12

01.1.01.031.5051.2071

4.4.90.61.00

O

700.000,00

01.1.01.031.5051.2071

3.3.90.36.00

O

300.000,00

01.1.01.031.5051.2071

3.3.90.91.00

O

2.095.639,12

TOTAL

2.395.639,12

2.395.639,12

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
				

Nova Iguaçu, 12 de janeiro de 2022.

Processo nº 31/2021 - Baseado no parecer do Controle Interno, homologo
a Licitação nº 003/2021, na modalidade Convite, para a contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva de central telefônica de 01(uma)
central telefônica da marca Siemens, com 10(dez) ramais digitais e 90(noventa)
aparelhos analógicos e modem link digital de 30(trinta) canais, com reposição de
peças, inclusive aparelhos e KS, pelo período de 12(doze) meses, adjudicando o
serviço à empresa RJMULTISERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, no valor
total de R$ 55.427,88 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e
oitenta e oito centavos).

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente
CMNI

Em, 12 de janeiro de 2022.
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092100

05/01/2022

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
12 DE JANEIRO DE 2022 PUBLICADO EM 13-012022

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

Prefeito Municipal

DECRETO N° 5337 DE 12 DE JANEIRO DE 2022
por prazo determinado da Secretaria Municipal de
Saúde.”
O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

DECRETO N° 5338 DE 12 DE JANEIRO DE 2022
“Dispõe sobre exclusão de matrículas em Decreto Mu-

Nº 001/2020 – SEMUS

25/080809

05/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/081225

05/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/089048

05/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/089060

05/01/2022

Nº 006/2021 – SEMUS

25/090393

13/01/2022

Nº 006/2021 – SEMUS

25/090400

13/01/2022

Nº 001/2021 – SEMUS

25/091821

11/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/091967

05/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/091979

05/01/2022

Nº 001/2020 – SEMUS

25/092081

05/01/2022

painel.saude.rj.gov.br/)
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 5.057, de 16
de março de 2021, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado

a necessidade de manutenção da situação de emer-

do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,

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

A CONTAR DE

disponíveis no Painel Coronavírus COVID-19 (http://

cional decorrente da COVID-19, bem como reconheceu

sos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de

MATRÍCULA

dência de Informação Estratégica de Vigilância e Saúde

emergência em saúde pública de importância interna-

DECRETA:
prazo determinado dos servidores com as matrículas Art. 1º - A exclusão das matrículas nº 25/091642 e nº
abaixo relacionadas, oriundas dos Processos Seletivos 25/091645, do Decreto nº 5.257 de 05 de Outubro de
Simplificados especificados abaixo, com fulcro nos inci- 2021, publicado em 06/10/2021.

PSS

zado em 06 de janeiro de 2022, produzida Superinten-

nicipal.”

Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por

2017, publicada em 07 de abril de 2017.

CONSIDERANDO a última nota técnica SIEVS/SVS nº

da Secretaria Estadual de Saúde, cujos dados estão

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO

“Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal

SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO”
01/2022 e o Mapa de risco regional da Covid-19, atuali-
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quinta-feira, 13 de janeiro de 2022

gência no âmbito do Município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO o Decreto n° 5.194, de 30 de julho
de 2021, que atualizou as medidas de enfrentamento
da propagação do novo coronavírus (COVID -19) no
Município;
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam prorrogadas até 31 de janeiro de 2022 as
medidas temporárias de prevenção e de enfrentamento

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal

da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, previstas no Decreto
Municipal n° 5.102 de 05.05.2021.
Parágrafo único - O período previsto no caput poderá

DECRETO N° 5339 DE 12 DE JANEIRO DE 2022

ser estendido a depender da evolução dos casos de enfermidade e das orientações das autoridades de saúde,

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS podendo inclusive ser revistas as medidas preventivas,
DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DO CO- a qualquer momento, caso haja piora dos indicadores
RONAVÍRUS (COVID-19), EM DECORRÊNCIA DA atinentes à pandemia no Município de Belford Roxo.
PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a contar na data

Hora

quinta-feira, 13 de janeiro de 2022
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de sua publicação, retroagindo seus efeitos desde 1º de na Secretaria Municipal de Educação.
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janeiro de 2022.
Belford Roxo, 12 de janeiro de 2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

MARCELO DA CUNHA CASTILHO

CONTRATADA: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E IN-

CARLOS JOSÉ BENTO DA SILVA

FORMÁTICA LTDA.

LUCIENE ROCHA COELHO DA COSTA

DA FINALIDADE: O PRESENTE TERMO TEM POR
FINALIDADE A CORREÇÃO DA NUMERAÇÃO INDI-

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO

PORTARIA Nº: 0084/SEMAD/2022 DE 12 DE JANEI- CADA NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUIRO DE 2022.

Prefeito Municipal

TAÇÃO.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- DO OBJETO: FICA CORRIGIDO A INDICAÇÃO DA
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, NUMERAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
DECRETO N° 5340 DE 12 DE JANEIRO DE 2022

HANIELE CHIARA DE PAULA, do cargo em comissão E QUITAÇAÕ.
de Assistente de Saúde, Símbolo DAS-6, na Secretaria ONDE SE LÊ: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE Municipal de Saúde.

QUITAÇÃO: Nº 07/2021.

CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO

LEIA-SE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITA-

DE BELFORD ROXO, DECLARADA PELO DECRETO PORTARIA Nº: 0085/SEMAD/2022 DE 12 DE JANEI- ÇÃO: Nº 28/2021.
MUNICIPAL Nº 4882/2020 E ALTERAÇÕES, EM VIR- RO DE 2022.

DATA DA ASSINATURA:17 DE DEZEMBRO DE 2021

TUDE DA PERMANÊNCIA DA CRISE SANITÁRIA DE- Nomear, a contar desta data, com fundamento do disCORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VARIAN- posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,

FABRICIO MERCANDELLI RAMOS DE ALMEIDA

PAMELA MACIEL DA SILVA CRUZ, para exercer o car-

TES DO COVID-19.”

go em comissão de Assistente de Saúde, Símbolo DASCONSIDERANDO o Decreto nº 4.860, de 18 de março 6, na Secretaria Municipal de Saúde.

Procurador Geral do Município
BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania
e da Mulher

de 2020, que decretou o Estado de Emergência no âmELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

CHIRISTIAN VIEIRA DA SILVA

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.882, de 16 de abril

Secretária Municipal de Administração

Secretário Municipal de Saúde

de 2020, que decretou Estado de Calamidade Pública

Matrícula 60/70971

CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

bito do município de Belford Roxo;

Presidente do F.M.S

no âmbito do município de Belford Roxo, em virtude da

DENIS DE SOUZA MACEDO

situação de emergência decorrente do novo coronavírus (Covid-19), e prorrogações com efeitos até 31 de

secretAriA municipal de OBRAS, PROJE-

Secretário Municipal de Educação

TOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

dezembro de 2021;

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 15/2021, de
24 de fevereiro de 2021, com redação alterada pelo De- EXTRATO DE CONTRATO
creto Legislativo n° 17/2021, que reconheceu, para os

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/4618/2021

fins do artigo 65 da Lei Complementar n° 101/2020 e PROCESSO: 52/0241/2021

APOSTILAMENTO: 31/ 2021

para prevenção e enfrentamento da pandemia de coro- CONTRATO N°: 109/SEMOCAP/2021

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO:

navírus, o Estado de Calamidade Pública no âmbito do CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

29/2021

CONTRATADA: OMEGA CONSTRUTORA E SERVI- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

município de Belford Roxo;

CONTRATADA: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E IN-

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar seus ÇOS LTDA.

atos normativos diante da permanência da crise sanitá- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESCECIA- FORMÁTICA LTDA.
ria decorrente do coronavírus (COVID-19) no município LIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA FINALIDADE: O PRESENTE TERMO TEM POR
de Belford Roxo, em razão do surgimento de novas va- E CALÇADÃO NA ESTRADA MANOEL DE SÁ, BAIR- FINALIDADE A CORREÇÃO DA NUMERAÇÃO INDIriantes do coronavírus, exigindo assim a continuidade RO LOTE XV, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/ CADA NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUIde ações emergenciais para conter a pandemia e mi- RJ.

TAÇÃO.

nimizar seus efeitos sociais e nas finanças públicas do VALOR: R$ 2.322.867,01 (DOIS MILHÕES TREZEN- DO OBJETO: FICA CORRIGIDO A INDICAÇÃO DA
TOS E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSEN- NUMERAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no TA E SETE REAIS E UM CENTAVO).

E QUITAÇAÕ.

uso das atribuições que lhe são conferidas pela legisla- PRAZO: 05 (CINCO) MESES.

ONDE SE LÊ: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E

PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1002

ção em vigor,

DECRETA: ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00

QUITAÇÃO: Nº 08/2021.
LEIA-SE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITA-

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo do Estado de Cala- NOTA DE EMPENHO: 953/2021.

ÇÃO: Nº 29/2021.

midade Pública decorrente da COVID -19 editado FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA:17 DE DEZEMBRO DE 2021

pelo Decreto Municipal 4.882, de 16 de abril de 2020 DATA DE ASSINATURA: 29 de novembro de 2021.
FABRICIO MERCANDELLI RAMOS DE ALMEIDA

e alterações, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Procurador Geral do Município

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a contar da sua

Secretário Municipal de Obras, Projetos,

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO

publicação, revogando-se as disposições em contrário

Captação de Recursos e Convênios

Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania

17/2021, até o dia 1º de julho de 2022.

e da Mulher

e retroagindo seus efeitos desde 1º de janeiro de 2022.

CHIRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Belford Roxo, 12 de janeiro de 2022.

Secretário Municipal de Saúde
CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

Presidente do F.M.S
DENIS DE SOUZA MACEDO

Prefeito Municipal
PROCESSO: 08/0516/2021

Secretário Municipal de Educação

CONTRATO N°: 040/SEMUS/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATADA: C & W COMERCIO EM GERAL EIPROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/5582/2021

PORTARIA Nº: 0080/SEMAD/2022 DE 12 DE JANEI- RELLI
RO DE 2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA- APOSTILAMENTO: 32/ 2021

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- LIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO:
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- VISANDO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO 30/2021
pal, SIMONE DE SOUZA GOES RIBEIRO, do cargo em CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na DE BELFORD ROXO.
Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 13.285,00 (TREZE MIL, DUZENTOS E OI- FORMÁTICA LTDA.
TENTA E CINCO REAIS).

PORTARIA Nº: 0081/SEMAD/2022 DE 12 DE JANEI- PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
RO DE 2022.

CONTRATADA: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E IN-

PROGRAMAS DE TRABALHO: 2.10.122.001.2068

DA FINALIDADE: O PRESENTE TERMO TEM POR
FINALIDADE A CORREÇÃO DA NUMERAÇÃO INDICADA NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUI-

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00

TAÇÃO.

posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici- FONTE: 92

DO OBJETO: FICA CORRIGIDO A INDICAÇÃO DA

pal, Kaique Dos Santos Sena, para exercer o cargo em NOTA DE EMPENHO: 578/2021.

NUMERAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, na FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.

E QUITAÇAÕ.

Secretaria Municipal de Saúde.

DATA DE ASSINATURA: 07 de DEZEMBRO de 2021. ONDE SE LÊ: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E
QUITAÇÃO: Nº 09/2021.
CHRISTIAN VIEIRA A SILVA

PORTARIA Nº: 0082/SEMAD/2022 DE 12 DE JANEIRO DE 2022.

Secretário Municipal de Saúde

LEIA-SE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO: Nº 30/2021.
DATA DA ASSINATURA:17 DE DEZEMBRO DE 2021

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os servidores abaixo relacionados, do cargo em

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FABRICIO MERCANDELLI RAMOS DE ALMEIDA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

Procurador Geral do Município

CIAL, CIDADANIA E DA MULHER

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania

PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

e da Mulher

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHIRISTIAN VIEIRA DA SILVA

Secretaria Municipal de Educação.
WALLACE FERREIRA PIRES
GABRIEL CARDOSO DE MELO
ANDERSON CARDOSO DE MELO

Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº: 0083/SEMAD/2022 DE 12 DE JANEI- EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
RO DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/4912/2021
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, APOSTILAMENTO: 30/ 2021
os servidores abaixo relacionados, para exercer o cargo TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO:
em comissão de Assessor de Serviço, Símbolo DAS-9, 28/2021

CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
Presidente do F.M.S
DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação

Hora
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quinta-feira, 13 de janeiro de 2022

PSG cancela viagem ao Catar
após agravamento da pandemia

Time francês viajaria para Doha entre os dias 16 e 20 de janeiro
para a viagem ainda será
marcada.
O tour de inverno em
Doha ocorreu pela última vez em 2019. Naquele
ano, o elenco principal do
time francês treinou nas
instalações do complexo
esportivo Aspire Zone. Os
jogadores também participaram de ações promocionais com patrocinadores
locais. Havia também a
previsão para essa viagem
em 2022 da realização de

redação

horahmunicipios@gmail.com

O

Paris Saint-Germain
anunciou
que foi cancelada
a viagem para o Catar prevista para o período entre
os dias 16 e 20 de janeiro. O clube informou que
esse período de treinos
no exterior foi adiado por
causa do atual contexto
da pandemia de Covid-19
no mundo. Uma nova data

um amistoso em Riade,
na Arábia Saudita. Porém,
esse compromisso também
foi cancelado.
O próximo jogo do Paris Saint-Germain será no
sábado contra o Brest, pela
21ª rodada do Campeonato
Francês. O time de Mbappé e companhia lidera a
competição com 47 pontos, 11 a mais do que Nice
e Olympique de Marselha,
que vêm na sequência na
tabela de classificação.

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

Próximo jogo é no sábado

