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Bárbarie

Matou ex-mulher a marretadas
e se jogou da Ponte Rio-Niterói

Reprodução/Redes sociais

Haroldo da Silva Amorim, de 41 anos, não aceitou
o fim do relacionamento e executou Bruna Araújo de
Souza, 27, a tiros e golpes de marreta. Crime chocou
a Região Metropolitana do Rio.
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Tentativa de
assalto acaba
com bandido
morto no
Subúrbio
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Mulher que
matou filhos
a facadas
enviou áudio
para o pai
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Meriti equipara
salários de
professores a
piso nacional

Mãe e filha são
mortas em Magé
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Cláudio Castro
visita áreas
atingidas pelas
chuvas no Norte
e anuncia verba
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‘Ratos’ do tráfico são
encurralados pela PM
na Baixada Fluminense

Equipes de agentes do Batalhão de Polícia Militar de Mesquita
(20º BPM) reduzem a atuação de traficantes com a Operação Asfixia. Em duas ações realizadas em menos de 24 na comunidade
da Chatuba, três bandidos foram preso, dois acabaram na vala e
muita droga foi apreendida.
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esportes

Faz o L!

Fluminense
anuncia a
contratação
de Cano
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Festival Acordes
do Amanhã
tem atrações
gratuitas para
todos os gostos
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Polícia procura ex-marido apontado
como principal suspeito do crime.
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BPRv apreende
pistola na Via Lagos

Orgulho: por lei,
OBS agora é
Patrimônio do
Estado do Rio
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Prefeitura de
Belford Roxo
libera a partir de
hoje prazo para
pré-matricula
pág.3

Concessionária
leva água a
mais de 14 mil
moradores de
Duque de Caxias
pág.4

Guarnição realizava operação de rotina
quando teve a atenção voltada para veículo
suspeito. Motorista mostrou nervosismo ao
pág.2
ver os agentes.
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Divulgação

Mais de 100 artistas fluminenses irão se apresentar nos dias 15, 21 e 22 de janeiro de 2022

Acordes do Amanhã tem atrações
gratuitas em cinco cidades do RJ
O evento aposta em apresentações presenciais e online e deve multiplicar seu público

M

ais de 100 artistas fluminenses
irão se apresentar nos dias 15, 21 e 22 de
janeiro de 2022, nas cidades de Petrópolis, Rio de
Janeiro e São Gonçalo, de
forma presencial, no Festival Acordes do Amanhã.
Paraíba do Sul e Areal
terão como palco as telas,
já que o Festival aposta em
uma programação híbrida.
As apresentações mesclam
entre shows e intervenções
musicais, que acontecem

em locais estratégicos das
cidades e visam aproximar
o público dessa manifestação de afeto chamada música. Após quase dois anos
de isolamento social, a
ideia do Festival Acordes
do Amanhã, que neste ano
tem como tema “Músicas
Que Abraçam”, é promover encontros, sejam eles
presencialmente ou virtualmente, e levar a música, alegria e esperança às
pessoas. “Nos momentos
mais difíceis, mais dolo-

Xamã faz show na
Zona Oeste do Rio
Divulgação

rosos, tudo o que a gente
podia fazer era fechar os
olhos, ouvir uma música e
sentir um abraço. Esse é o
objetivo do Festival. Fazer
com que as pessoas se sintam abraçadas através da
música”, comenta Paulo
Feitosa, diretor da Quitanda Soluções Criativas, realizadora do evento.
As apresentações presenciais acontecem em
locais abertos e seguem
todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

Música por todos os lados
Três cidades abraçam
o evento de forma presencial. Começando por
Petrópolis, no próximo
sábado (15) onde o palco principal será montado na Praça Rui Barbosa
(Praça da Liberdade), no
centro. A cidade recebe
oito shows e 10 intervenções musicais, que vão

rodar pelo Terminal Rodoviário Imperatriz Leopoldina, a Praça Dom
Pedro II, Praça da Águia,
Rua Dezesseis de Março,
Rua Teresa e Rua do Imperador. No dia 21 (sexta), o festival segue para
suas apresentações finais.
A cidade do Rio de Janeiro recebe mais de 70

Shopping recebe exposição sobre dinossauros
A exposição ”Dinos do
Brasil”, que promete levar diversão para crianças
e adultos durante o período
de férias escolares, foi aberta na última segunda-feira
(10), no shopping ParkJacarepaguá, na Zona Oeste do
Rio. A mostra, que ficará

à disposição do público até
13/02, acontece diariamente, das 10h às 22h, no Centro
de Eventos, no piso L2, com
entrada gratuita. Por lá, são
exibidas diversas espécies
que viveram em solo brasileiro nos períodos cretáceo
e triássico, ou seja, até 230

milhões de anos atrás.
Vale ressaltar que, ao todo,
serão mais de 25 réplicas de
esqueletos, ovos gigantes
e reproduções em tamanho
natural das feras. Eles emitirão sons, farão movimentos
e deixarão a aventura bem
mais interativa.

O SOMBRA
O rapper Xamã apresenta a música do ano “Malvadão 3”

expediente

O rapper carioca se apresenta no dia 20, na London
Ginkeria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.
Ele sobe ao palco a partir
das 19h, para apresentar seu
show inédito em mais uma
edição do projeto ‘Trap in
London’.
Geizon Fernandes, conhecido como Xamã, é um dos
rappers em ascensão e que
ganhou grande destaque no
ano passado, quando viralizou um de seus sucessos,
“Malvadão 3”, que figurou
no Top 50 do Spotify Glo-

bal, com quase 1,5 milhão
de streams. Além disso, esteve em primeiro lugar como a
música mais ouvida do ano
Spotify Brasil, iTunes, Shazam e Deezer. Ele chegou a
morar na rua, porém nunca
desistiu de seu sonho. Com
32 anos, começou sua carreira em 2017 participando
de rodas de Freestyle e em
seguida fez partes dos grupos 1Kilo e Cartel MC’s.
Fez faculdade de direito, foi
camelô, trabalhou em lojas e
agora é o dono do hit mais
ouvido do Brasil.

apresentações em mais
de 30 locais diferentes. O
Acordes encerra em São
Gonçalo, com apresentações no Teatro Armazém
– Cenarte Dimensões, no
sábado, 22, a partir das
19h. Confira a programação completa: www.festivalacordesdoamanha.
com.br

Reprodução

Mostra ‘Dinos do Brasil’
teve início no dia 10

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Excesso de expectativa
Um parlamentar na Baixada anda cheio de expectativa para disputar, no próximo ano, uma cadeira no
Legislativo estadual. O otimismo é tão flagrante nas redes sociais, que o moço já faz pose de quem venceu a
eleição. Cumprindo o segundo mandato como vereador, ele sequer mostrou em sua totalidade o trabalho que
precisa fazer em seu reduto eleitoral e já quer sentar na janela.

Apelo às forças ocultas
A maré não parece que anda boa para um deputado que quer a reeleição a todo custo. Dia desses o
nobre parlamentar foi visto saindo de um barracão
na Zona Oeste do Rio, acompanhado de dois assessores que carregavam pratos com trabalhos que seriam deixados numa encruzilhada. A fonte, que não
deixa o Sombra mentir, afirma com todas as letras
que não é a primeira vez que o carro do moço é visto
em frente ao templo.

Mudou religião rapidinho
A assiduidade do moço no famoso barracão de um
babalorixá causa estranheza nas pessoas que o conhecem. É que o tal político era visto como um católico
fervoroso (aquele de ir à missa aos domingos com a
família). Mas, parece que agora ele prefere ouvir tambores que pregação na igreja. Resta saber se o trabalho
encomendado vai dar a resposta que espera. Bem, isso
o deputado só vai saber no resultado das eleições de
2022.
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Equiparação ao piso nacional

Governo anuncia reajuste para a
Educação de São João de Meriti
Divulgação

Aumento de 25% contempla professores
e demais profissionais da área
Antonio carlos

P
Altair Soares, presidente do MeritiPrevi; prefeito
Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde

horahmunicipios@gmail.com

ela primeira vez na
história de São João
de Meriti os professores das escolas municipais
terão seus salários equiparados ao piso nacional. O reajuste é de 25% na remuneração dos docentes. O projeto
de lei feito pelo Executivo
foi aprovado ontem à noite,
12/1, pela Câmara de Vereadores. A iniciativa alcança
não só os professores da

rede, mas todos os profissionais da Educação: manipuladores de alimentos, apoio
administrativo, ajudante de
serviço, entre outros. Além
disso, também foi atualizada a tabela de vencimentos
para progressão por tempo
de serviço e de formação,
o que possibilitará a todos
avançarem o nível e a classe. A Lei será aplicada a
partir do dia 1º de janeiro de
2022.
Vencimento base
Um professor que inicia

na rede hoje tem um vencimento base de R$ 1.163,80.
A partir de 1º de janeiro
de 2022 ele receberá R$
1.443,12, sem os acréscimos dos benefícios. Já o
profissional de apoio de nível fundamental, por exemplo, tem o vencimento com
valor inicial de R$ 1.100,00
e receberá R$ 1.250,00, sem
contabilizar os acréscimos.
A conquista foi anunciada
pelo prefeito Dr. João em
uma transmissão em suas
redes sociais no dia 6 de janeiro.

Pré-matrícula em Belford Roxo pode
ser realizada a partir de hoje pelo site

A Secretaria de Educação de Belford Roxo libera
a partir de hoje (14) a pré-matrícula para o ano letivo de 2022 até o dia 31 de
janeiro para os alunos do
1º ao 9º ano de escolaridade e do Ensino de Jovens
Adultos (EJA) e Educação
Especial. O passo a passo
deve ser feito no site matriculabelfordroxo.com.

br com os dados do aluno
que serão analisados. Uma
vez garantida a sua vaga,
poderá efetivar a matrícula na secretaria da unidade
escolar mais próxima de
sua casa na primeira semana de fevereiro, evitando tantas idas à unidade e
agilizando a separação de
documentos.
O secretário de Edu-

cação, Denis Macedo,
lembrou que quem perder esse prazo de pré-matrícula, deverá procurar
uma unidade escolar após
a efetivação dos alunos
já contemplados. “Nosso
objetivo é garantir a vaga
para que nenhuma criança
ou adolescente fique fora
da sala de aula. Então, no
ato de inscrição, a falta de

Rafael Barreto/PMBR

algum documento não irá
impossibilitar a conclusão
da matrícula”, informou o
secretário.
Ainda de acordo com o
secretário Denis Macedo, a
rede municipal conta com
40 creches e 62 escolas. As
vagas serão distribuídas da
A pré-matrícula poderá ser feita pelo site até o dia 31 de janeiro
seguinte forma: 6.424 (ensino fundamental), 4.765 (Educação de Jovens e dem ser obtidas pelo what(educação infantil) e 1.557 Adultos). Informações po- sapp 96649-5788.

Castro visita áreas atingidas
Rio de Janeiro passa a
pelas chuvas no Norte do RJ celebrar Dia do Fuzileiro Naval
O governador Cláudio
Castro e uma comitiva de
secretários de Estado visitaram, na manhã de ontem,
uma das áreas mais atingidas pelas últimas chuvas no
município de São João da
Barra, no Norte Fluminense. Na ocasião, ele anunciou
a liberação de R$ 20 milhões para obras de reparo
naslocalidades afetadas.
A cheia no Rio Paraíba do
Sul provocou o rompimento
do dique de Barcelos, in-

terrompendo o tráfego em
um trecho da BR-356. Sete
pontes na região ficaram
comprometidas e precisam
de maquinário específico
para fechar o buraco.
“Já autorizei o recurso
imediato de R$ 20 milhões
para o trabalho emergencial
do dique de Barcelos. Assim
que eu soube do problema,
relatado pela prefeita Carla Machado, determinei à
nossa equipe a limpeza das
ruas e vias para que a água
Divulgação

Governador Cláudio Castro e comitiva caminham
por área alagada em São João da Barra

escoe o maisrápido possível
e a vida da população volte
ao normal”, disse o governador. O governador ressaltou ainda o Programa Pacto
RJ, que está reformando
todas as estradas estaduais,
e o trabalho do Comitê das
Chuvas, que vem dando
apoio às prefeituras desde
dezembro. “Só em 2021
foram R$ 200 milhões em
desassoreamentos de rios,
realizados pela Secretaria
Estadual do Ambiente, e
R$ 50 milhões em contenção de encostas. O Governo está fazendo a sua
parte no preventivo”, concluiu Cláudio Castro.
Os secretários de Estado
de Defesa Civil, Leandro
Monteiro; de Governo, Rodrigo Bacellar; de Cidades,
Uruan Cintra de Andrade; e
do Ambiente, Thiago Pampolha, estiveram ao lado
do governador na visita a
Barcelos para definirem,
juntos, novas ações a serem
adotadas.

Reprodução

A lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro

O calendário oficial de
datas comemorativas do
Estado do Rio de Janeiro
passa a ganhar uma nova
data em homenagem aos fuzileiros navais. A Lei 9542,
sancionada pelo governador
Cláudio Castro e publicada
no Diário Oficial na última
terça-feira, cria o Dia do Fuzileiro Naval a ser celebrado, anualmente, no dia 7 de
março.
Aprovada em 2021 na
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro

(Alerj), a medida foi proposta pelo presidente da Casa,
André Ceciliano (PT), e por
mais nove deputados estaduais. Em abril de 2021, o
Corpo de Fuzileiros Navais
(CFN) foi agraciado com
a “Medalha Tiradentes”, a
mais alta condecoração concedida pela Alerj a pessoas e
corporações que prestaram
relevantes serviços à causa
pública do Estado do Rio de
Janeiro.
Em carta direcionada à
Marinha naquela ocasião,

Ceciliano destacou o reconhecimento ao trabalho
realizado pela Marinha
em defesa da soberania do
País. “Gostaria de reafirmar
a magnitude da Marinha
para o País. Estou certo de
que ela seguirá protegendo
e defendendo os interesses
nacionais e assegurando a
salvaguarda do Brasil e dos
brasileiros; o que vem fazendo ao longo dos tempos com
eficiência e brilhantismo”,
salientou o presidente da
Alerj à época.

Anvisa recomenda suspensão definitiva da temporada de cruzeiros
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão
definitiva da temporada de
navios de cruzeiro no Brasil.
A medida foi tomada após
verificação do aumento ex-

ponencial de casos de covid-19 nessas embarcações,
principalmente entre os tripulantes. A recomendação
foi encaminhada ao Ministério da Saúde e à Casa Civil.
A agência vinha monitoran-

do os casos de contaminação pela covid-19, graças a
protocolos definidos por ela
própria para operação dos
navios no país. Segundo a
Anvisa, esses protocolos
foram fundamentais para a

identificação de uma alteração no número de casos
a bordo. No último dia de
2021, a agência recomendou a suspensão provisória
da temporada de cruzeiros.
Nos dias que antecederam

a decisão, o navio MSC
Splendida, atracado no Porto de Santos (SP) e o navio
Costa Diadema, atracado
em Salvador, interromperam
as atividades devido a surtos
de covid-19. Desde a sus-

pensão, a Anvisa avaliava
o cenário epidemiológico e,
diante do aumento de casos,
tanto no setor de cruzeiros
quanto no país como um
todo, decidiu recomendar a
suspensão definitiva.
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O lote com as primeiras vacinas contra covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chegou ontem ao Brasil. A remessa com 1,2
milhão de doses do imunizante da Pfizer foi descarregada no
Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).
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A Rio registrou ontem 11.916 novos casos de Covid. O número
é maior do que o divulgado em toda a quarta-feira (12), que foi
de 11.043. A Secretaria de Saúde informou que servidores fazem
mutirão para inserir dados no sistema.

Uma força a mais

Reprodução

As secretarias de
Educação e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do RJ
retomaram o Programa
Renda MelhorJovem
para estudantes em condições de vulnerabilidade social matriculados
na rede estadual.

Doses de reforço não
eliminam a pandemia

Oportunidades
Segundo o governo, a
iniciativa oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e social, além de contribuir
para o aumento da taxa
de alunos que concluam
o ensino médio regular,
integrado ou técnico e
profissional.

Orçamento do estado
A Lei 9.550/22 que
define o orçamento do
RJ para este ano foi
sancionada pelo governador Cláudio Castro
e publicada no Diário
Oficial ontem. Mas, o
texto da Lei Orçamentária Anual (LOA) teve
oito artigos vetados.

Editorial

OSB vira Patrimônio Cultural Imaterial do RJ
A Orquestra Sinfônica
Brasileira (OSB) agora é Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do
Rio de Janeiro. O reconhecimento veio pela Lei
9.544, sancionada pelo
governador Cláudio Castro e publicada no Diário

Oficial. A medida não só
oficializa, como também
ressalta a importância do
mais tradicional conjunto
sinfônico do país.
“Reconhecer a Orquestra Sinfônica Brasileira
como Patrimônio Cultural Imaterial é valorizar

Sem déficit

a sua história e contribuição para a cultura do
nosso estado. Vida longa
à OSB, que ao longo desses anos vem brindando a
população com suas belas
apresentações”, declarou
o governador Cláudio
Castro.

Novas receitas

A medida, enviada pelo Poder Executivo, estima que o RJ tenha receita líquida de R$ 92,9 bilhões e o mesmo valor
em gastos. Esta é a primeira vez, em cinco anos, que o estado terá um orçamento
estadual sem déficit.

O texto inicial estipulava receitas e
despesas em R$ 85,8 bilhões para 2022.
O aumento de R$ 7,1 bilhões nas projeções leva em conta a simulação de arrecadação de novas receitas de ICMS e de
royalties e participações.

Especialistas da Organização Mundial da Saúde
alertaram que combater
a pandemia da Covid-19
com doses de reforço
das vacinas atuais não
é uma estratégia viável.
Eles pediram vacinas que
previnam melhor a transmissão. Além disso, esses
especialistas consideram
“que vacinas contra a Covid-19 de elevado impacto
em termos de transmissão
e prevenção da infecção,
além de prevenir formas
graves da doença e morte,
são necessárias e devem
ser desenvolvidas”.
Isso limitaria o impacto da Covid em termos
de saúde, mas também “a
necessidade de medidas
sanitárias e sociais rigorosas e em grande escala”,
argumentam.
Pouco mais de seis semanas após sua identificação na África do Sul,

os dados de vários países
convergem em dois pontos: a Ômicron — que se
enquadra na categoria de
variantes preocupantes
da OMS — é transmitida
muito mais rápido do que
a variante antes dominante, a Delta, e parece causar
formas menos graves da
doença.“No entanto, há
necessidade de obter mais
dados sobre a eficácia das
vacinas, em particular no
que diz respeito às internações, formas graves da
doença e óbitos”, observam os especialistas da
OMS.
Não se sabe se essa
gravidade aparentemente
menor decorre das características intrínsecas da
variante ou se está relacionada ao fato de atingir
populações já parcialmente imunizadas pela vacina
ou por uma infecção anterior.

Vem com a Gente

Bairro de Duque de Caxias
recebe obra de rede de água

Divulgação

Mais de 14 mil moradores Vila Ideal serão
beneficiados nesta etapa do programa
Antonio carlos

“
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Por muito tempo esperamos isso acontecer.
Agora é realidade!’’,
comemora Sheila Cristina, moradora há 47 anos
da Vila Ideal, em Duque
de Caxias, ao acompanhar
as obras de implantação
de rede de água na região.
A ação faz parte do programa
da concessionária chamado
‘Vem com a Gente’ (VCG),
que promove a melhoria nos
sistemas de água e esgoto
e a regularização cadastral

dos imóveis. Colaboradores
do setor de Responsabilidade Social também acompanham as equipes operacionais, realizando ações de
conscientização sobre o uso
racional da água.
A comunidade vai ter
acesso à água tratada com
a construção de mais de
quatro mil metros de novas
redes, beneficiando diretamente 14 mil moradores.
Para Marcello Dall’Ovo,
diretor-executivo da Águas
do Rio, a intervenção proporcionará mais saúde para
a população.
“Nós iniciamos a obra

na rua Euclides Fonseca
Chagas, e continuaremos
com a extensão da rede em
todas as ruas da Vila Ideal, porque entendemos que
ter água encanada é o sonho das famílias. Essa será
a comunidade modelo da
nossa superintendência, um
legado de ações positivas
que proporcionarão mais
qualidade de vida, dignidade e saúde”, completa.
Compromisso
Equipe da concessionária trabalha na melhoria nos sistemas de água e esgoto
A Águas do Rio tem o
compromisso de levar água
tratada para todos os mora- As equipes estão nas ruas ração da concessionária para zar o abastecimento de água
dores de sua área de atuação. desde o primeiro dia de ope- atingir a meta de universali- em até 10 anos.

brasil

Deslizamento destrói casarão histórico em Ouro Preto
MINAS GERAIS
- Um deslizamento de
terra destruiu um casarão do século XIX da
Prefeitura de Ouro Preto, na Região Central
de Minas Gerais, e um
imóvel onde funcionava
um depósito, na manhã
de ontem. O acidente
ocorreu no Morro da
Forca, que fica no centro histórico da cidade.
A Defesa Civil Municipal informou que
ninguém se feriu. O casarão histórico já estava
interditado desde 2012,

quando outro deslizamento ocorreu
no local. Na época, os técnicos do
município concluíram que não havia
segurança para a
ocupação do imóvel.
“Foi um deslizamento de grande
proporção. Felizmente
os imóveis estavam vazios. O casarão estava
fechado justamente por
causa do risco”, afirmou
o coordenador do órgão,
Neri Moutinho.

Redes sociais

Momento exato em que morro atinge casarão histórico
em Ouro Preto e ele “se dobra” com a força

O Corpo de Bombeiros foi acionado
por volta de 8h30 para
realizar uma vistoria
no local e, devido aos
problemas estruturais
verificados, toda a área
foi evacuada. Pouco

depois, às 9h10, o deslizamento ocorreu. Segundo a corporação, o
talude ainda apresenta
instabilidade. Se houver
outro desmoronamento,
há possibilidade de um
hotel e um restaurante

serem atingidos.
Ainda de acordo com
a Defesa Civil de Ouro
Preto, o solo estava encharcado em decorrência das chuvas dos últimos dias. Ouro Preto
está entre os municípios
em situação de emergência por causa dos
temporais. Com 374
cidades em emergência,
MG contabiliza quase
2 mil desalojados e 1
morte em 24 horas
“A vegetação é natural, no entanto é insuficiente para garantir a

estabilidade em caso de
movimentos semelhantes a esse. O que provocou esse movimento
foram a declividade da
própria encosta, as características geológicas
que são típicas na região e o, que foi mais
importante, que nós
chamamos de gatilho de
falha, foi o grande volume de chuvas acumulado desde o dia 26 de
dezembro”, explicou o
geólogo Charles Murta,
da Defesa Civil de Ouro
Preto.
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NOVA TEMPORADA

Everton inicia ano
no Flamengo em
boa forma física

divulgação

Meia se preparou durante as férias,
aumentou a massa muscular e reduziu gordura
sico durante as férias que
rendeu frutos.
izabelle rodrigues
A ideia é também estar
izabellejornalista@outlook.com
pronto para alcançar os obara se reapresentar jetivos na temporada com o
em boa forma e me- Flamengo e voltar a levanlhorar suas chances, tar taças. Nesta semana, o
o meia fez um trabalho fí- camisa 7 se consultou com

P

o nutricionista e comprovou um resultado positivo.
“O Everton está com
os melhores números
dele desde que começou
a trabalhar comigo: maior
quantidade de massa muscular e menor massa gorda.

Meia comprovou um resultado positivo

Como está vindo de férias,
é surpreendente, porque o
natural é o atleta ganhar
um pouco de gordura. E
a massa muscular é muito

Fluminense oficializa anúncio
da contratação de Germán Cano
Com referência ao “L”,
o Fluminense usou as redes sociais para anunciar a
chegada do atacante Germán Cano como sexto reforço para a temporada de
2022. O atacante argentino, de 34 anos, chegou ao
Rio de Janeiro e realizou
exames e assinou vínculo
por dois anos.
“Estou muito feliz de
chegar a um clube como
o Fluminense, um time
muito grande no Brasil e
no mundo inteiro. Espero
conseguir coisas muito importantes neste ano e estar
à altura das expectativas.
Disputar a Libertadores
com essa camisa é algo especial. Este é um torneio
muito diferente dos demais
e temos que estar prepara-

Divulgação

Atacante argentino assinou contrato por dois anos

dos para alcançar grandes
objetivo”, disse ao site oficial do clube.
Inicialmente, Cano era
esperado no Rio na última
semana, mas precisou adiar
sua viagem pois testou positivo para Covid-19. Com
isso, não pôde se apresentar

junto ao grupo na segunda-feira, dia em que marcou
o início da pré-temporada
tricolor.
Quem esteve em situação parecida foi o volante
Felipe Melo, apresentado em coletiva na última
quarta. O veterano, porém,

só perdeu o primeiro dia de
treinamentos e se juntou ao
elenco já na terça-feira. No
momento, Luiz Henrique e
Samuel Xavier são os únicos dois atletas afastados
do clube por conta do coronavírus.
Até aqui, o Fluminense
já anunciou seis reforços
para 2022: Germán Cano,
Felipe Melo, Nathan,
Willian Bigode, David Duarte e Pineida. Falta ainda
o lateral-esquerdo Cristiano, que vem mantendo a
forma fora do clube para
minimizar a ausência neste início de pré-temporada.
Ainda faltam documentos
por parte da equipe europeia para o Tricolor conseguir concluir a contratação
e registrar o atleta.

importante para prevenir
lesão e dar explosão. A
pré-temporada é o melhor
momento de ganhar massa
muscular, porque depois,

com os jogos, vai perdendo
aos poucos”, disse Thiago
Monteiro, o “Nutrifofo”,
que é ex-funcionário do
Flamengo.

Botafogo é condenado a
pagar R$ 1,2 milhão ao
volante Alan Santos

O Botafogo foi condenado a pagar R$ 1,2 milhão
em dívidas trabalhistas ao
volante Alan Santos, que
atuou no clube em 2019. A
decisão foi da 70ª Vara do
Trabalho da 1ª Região, no
Rio de Janeiro, e ocorreu
na terça-feira (11). Cabe
recurso. Os valores são
referentes a vencimentos
atrasados dos meses de outubro e novembro, férias,
13º salário, fundo de garantia, multas da CLT e honorários advocatícios.
“O Alan tem grande respeito pelo clube, mas houve o descumprimento de
alguns valores do contrato
de trabalho. Fomos obrigados a entrar na justiça para
buscar os direitos do atleta,
todos previstos em lei”, explicou o advogado Dyego

Tavares, representante legal do atleta.
Segundo o representante, o Botafogo tenta, com
base na nova legislação das
SAF, a centralização das
execuções no Tribunal Regional Trabalhista. Assim,
a dívida entraria em uma
“fila” de renegociação, que
pode durar até 10 anos. A
ação, porém, foi iniciada
em agosto, quando o clube ainda não tinha vendido 90% das suas ações a
John Textor. A defesa diz
que aguardará decisão final
para tomar medidas que
entender cabíveis.
Alan Santos jogou 11
partidas com a camisa alvinegra em 2019 - quatro
como titular. Aos 30 anos,
o volante defende o Vitória.

Samuel testa positivo para Covid-19
O lateral-direito Samuel Xavier testou positivo para Covid-19 e foi
afastado dos treinos do
Fluminense.
A informação foi divulgada pela assessoria
do clube.

Titular do clube na
reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, a tendência é que
o jogador de 31 anos só
retorne aos trabalhos no
fim da próxima semana
caso esteja bem.

Além de Samuel Xavier, Luiz Henrique também segue afastado dos
treinos por ter dado positivo para a doença. O
atacante sequer iniciou
os trabalhos com o grupo
na segunda-feira.

No último domingo, o
Fluminense também realizou testes de Covid-19
com os funcionários, e só
seis dos mais de 50 testados deram positivo e
também estão em isolamento.

Vasco fecha contrato de dois anos
com volante Matheus Barbosa

O Vasco fechou a contratação de Matheus Barbosa. O volante de 27
anos é o 11º reforço do
clube para a temporada
de 2022.
Representado pelo gerente geral de futebol
Carlos Brazil, o clube
vinha tratando a contratação do jogador desde

o início da semana. Matheus Barbosa pertence
ao Avaí, mas estava emprestado ao Atlético-GO
até o fim de 2022. Como
não vinha sendo muito
utilizado, as tratativas
com o clube goiano foram simples.
Diferente das contratações anunciadas até

aqui, a maior parte delas por empréstimo, Matheus Barbosa teve seus
direitos adquiridos pelo
Vasco. O contrato será de
dois anos (até 2024, portanto), e o clube carioca
ficará com 70% dos direitos do volante.
Revelado pelo Grêmio, Matheus Barbosa

se destacou no Cuiabá,
na Série B, em 2020. Em
seguida, foi contratado
pelo Cruzeiro, onde chegou a marcar dois gols
contra o Vasco, na vitória
do clube mineiro por 2 a
1 no Mineirão, pela Série
B do ano passado. Logo
depois ele acertou com o
Atlético-GO.

divulgação

Lateral terá que cumprir isolamento social

Vasco anuncia a contratação
do meia Bruno Nazário
O Vasco anunciou a contratação do meia Bruno
Nazário, que assinou contrato de empréstimo até o
fim de 2022. O jogador de
26 anos pertence ao Hoffenheim-ALE, mas disputou
a última temporada pelo
América-MG. Ele é o décimo reforço do clube para a
temporada.
Em 2021, o meia atuou

em 22 jogos, com um gol e
três assistências com a camisa do América-MG. Ele
está vinculado ao clube alemão desde 2013, mas passou por uma série de empréstimos nos últimos anos.
Antes de chegar ao time
mineiro no ano passado,
Nazário jogou por Cruzeiro, Guarani, Athletico-PR e
Botafogo.

Flamengo não chega a capítulo final por renovação de Arrascaeta

A dramaturgia rubro-negra no mercado tem
sua novela mais longa ainda sem um capítulo final.
O Flamengo se reuniu
mais uma vez para discu-

tir a renovação com Arrascaeta, aparou arestas com
seu empresário, mas ainda
não bateu o martelo sobre
o novo contrato até o fim
de 2026. O ponto discor-

dante segue sendo os 25%
pertencentes ao Defensor Sporting, do Uruguai.
Marcos Braz e Bruno Spindel almoçaram com o ex-jogador Daniel Fonseca na

Barra da Tijuca para discutir o tema e apresentaram
novas condições aprovadas
pelo presidente Rodolfo
Landim. O Flamengo não
pagará os 5 milhões de eu-

ros desejados pelo clube
uruguaio, mas aceita adquirir um percentual menor
com flexibilização da forma
de pagamento parcelado.
O tom das conversas que já

foi de conflito passou a ser
mais amistoso no início de
novembro e as partes envolvidas indicam avanços
por um consenso, ainda que
pequenos.
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ANO LETIVO

Aulas presenciais na rede municipal
do Rio começam dia 7 de fevereiro
Secretaria de Educação acompanha, junto com a Secretaria de Saúde, todos os dados epidemiológicos
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

O

secretário municipal de Educação,
Renan Ferreirinha,
confirmou na quinta-feira
(13) o início do ano letivo
no Rio no dia 7 de fevereiro,
de forma 100% presencial.
“Estamos completamente
preparados para começar o
ano letivo no dia 7 de fevereiro, que é o que a gente já
desenhou desde o ano passado junto com a Secretaria de Saúde. (...) O Comitê
Científico da Prefeitura vem
acompanhando isso também. As matrículas estão

acontecendo”, disse.
Ferreirinha disse que a secretaria vem acompanhando
de perto, diariamente, junto
com a Secretaria de Saúde,
todos os dados epidemiológicos.
“Todos os professores
da nossa rede a gente espera que já tenham tomado a
dose de reforço. Na Educação, a nossa aderência é
muito grande quanto à vacinação dos profissionais de
Educação. Lembrando que
foi uma vacinação prioritária em 2021”, completou.
O secretário disse ainda
que a cidade está na expectativa da vacinação de crianças. As primeiras vacinas
contra a Covid destinadas

ao grupo chegaram no estado no início da madrugada
da sexta-feira (14).
“Aqui no Rio de Janeiro
nós estamos muito focados
em realizar essa vacinação
da melhor maneira possível,
incentivando, fazendo com
que os nossos pais também
possam levar seus filhos
para se vacinar. Que a gente consiga ter essa camada
extra para essa volta à normalidade da Educação, que
é o que a gente mais deseja”, concluiu. Segundo ele,
a necessidade de comprovante de vacinação para os
estudantes vai depender do
avanço do Programa Nacional de Imunização (PNI) do
Governo Federal.

divulgação

Paes afirma que não vai cobrar passaporte de vacinação

Passaporte de vacinação
O prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes,
afirmou ontem (13) que
o município não vai exigir comprovante de vacinação das crianças no
retorno às aulas na rede
no dia 7 de fevereiro. Ele

reafirmou que a educação
é uma prioridade e que,
em caso de agravamento
da pandemia da Covid, as
escolas serão “as últimas
a fechar”.
“O passaporte de vacinação será sempre exi-

gido de quem é maior de
idade. Quem é menor de
idade a gente apela, insiste, chama a atenção para
os pais vacinarem seus
filhos. É importante proteger as crianças. Mas nós
não vamos evitar que uma

criança frequente a sala de
aula pois o pai ou a mãe
não quis vacinar”, disse o
prefeito.
O prefeito e o secretário estiveram na Escola
Municipal Anita Garibaldi. Eduardo Paes afirmou

ainda que não pretende
rever as regras do município em relação ao uso de
máscaras, mesmo com o
avanço da variante ômicron. Ele destacou que é
preciso que os moradores
do Rio façam o uso inteli-

gente delas.
Ferreirinha afirmou que
o protocolo sanitário, que
inclui o uso de máscaras
e a higienização constante das mãos, será seguido
dentro das unidades de
educação.

Rio recebe mais de 2,5 milhões de testes rápidos
Fiocruz alerta para
aumento de ocupação
de leitos de UTI no Brasil
Em nota técnica divulgada nesta semana, o Observatório Covid-19 Fiocruz traz um alerta para
o aumento da ocupação
de leitos de UTIs, na rede
do SUS, para adultos, no
Brasil. Segundo o boletim, um estado da federação e quatro capitais estão
em situação crítica.
Pelas taxas observadas
em 10 de janeiro e em
comparação com a série
histórica, o documento
mostra que um terço dos
estados e dez capitais
encontram-se nas zonas
de alerta intermediário e
crítico.
Segundo a análise, o
estado de Pernambuco
(82%) está na zona de
alerta crítico, com 82% de
ocupação de leitos de UTI
para Covid. Também estão em situação crítica as
seguintes capitais: Fortaleza (88%), Recife (80%),
Belo Horizonte (84%) e
Goiânia (94%).
Já os estados em situação intermediárias são:
Pará (71%), Tocantins
(61%), Piauí (66%), Ceará (68%), Bahia (63%),
Espírito Santo (71%),
Goiás (67%) e o Distrito
Federal (74%). E as capitais: Porto Velho (76%),
Macapá (60%), Maceió
(68%), Salvador (68%),
Vitória (77%) e Brasília
(74%).
O Rio de Janeiro (12%)

está entre os 16 estados
que estão em situação
considerada boa. Em 10
de janeiro, segundo o boletim, eram 161 pacientes
internados, enquanto que
em 2 de agosto, o número de internados chegou
a 1.176, com uma taxa
de ocupação de leitos de
61%.
A nota alerta para o
novo crescimento nas taxas de ocupação de leitos
de UTI diante da ampla e
rápida proliferação da variante ômicron no Brasil.
Os responsáveis pelo
boletim dizem que o número de internações em
UTI hoje ainda é “predominantemente muito menor” do que em 2 de agosto de 2021, por exemplo,
quando já no “quadro de
arrefecimento da pandemia leitos começavam a
ser fechados”.
“Consideramos fundamental ratificar a ideia de
que temos um outro cenário com a vacinação e as
próprias características
das manifestações da Covid-19 pela Ômicron. Por
outro lado, não podemos
deixar de considerar o
fato de a ocupação de leitos de UTI hoje também
refletir o uso de serviços
complexos requeridos por
casos da variante Delta e
casos de Influenza”, ressaltam os pesquisadores
no boletim.

O governo do estado recebeu mais de 2,5 milhões
de testes rápidos de Covid.
A Secretaria Estadual de
Saúde promete ampliar a
testagem e chegar a oito mil
testes a partir da próxima
semana.
O secretário estadual de
Saúde, Alexandre Chieppe,
disse que esse aumento já
vai ser percebido a partir
de sexta-feira (14), quando
serão feitos 5.300 testes por
dia, nas unidades do estado. Ou seja, 2.300 a mais
do que vem sendo realizado

até agora.
“Nós já estamos aumentando, na sexta-feira, para
cerca de cinco mil testes/
dia, até porque a gente está
vendo que tem um percentual de absenteísmo também significativo. Então,
a gente vai aumentar isso
para que a gente consiga
ter a nossa capacidade máxima de realização de testes. Nós ampliamos agora
no Estádio Célio de Barros
(no Maracanã) e vamos ampliar também o número de
agendamentos nas unidades

Divulgação

Taxa de positividade no Rio de Janeiro é de 40%

de pronto atendimento. Isso
tudo de forma complementar, estamos identificando
os locais com maior gargalo”, disse Chieppe.
A taxa de positividade no
Rio de Janeiro é de 40%. E
a saga para conseguir fazer

o teste continua, com filas
enormes nos postos de testagem. Quem tenta agendar
pela plataforma do estado
on-line continua com dificuldades. A demanda está
muito alta e as vagas se esgotam rapidamente.

Prefeitura inicia obras de recuperação da orla da Ilha
A Prefeitura do Rio deu
início às obras de recuperação da orla da Ilha do Governador. O prefeito Eduardo Paes, o secretário de
Infraestrutura, Jorge Arraes,
e o subprefeito das Ilhas,
Rodrigo Toledo, acompanharam o começo das intervenções que vão contemplar
as praias das Pitangueiras,
da Bandeira, do Cocotá e
da Guanabara. Licitadas no
fim do ano passado, as obras
vão custar cerca de R$ 1,6
milhão e a previsão de conclusão é para este primeiro
semestre.
“A cidade precisa, perma-

Divulgação

Prefeito viu os detalhes das obras

nentemente, ser reconstruída. É o que estamos fazendo aqui e em outras regiões.
Nossa prioridade é manter
na cidade o cuidado que ela
merece ter. Para isso, vamos
olhar o orçamento da Conservação, da Comlurb e de
outras pastas, que vai nos
permitir melhorar áreas que
foram muito degradadas.

Vamos dar uma caprichada
aqui, a Ilha merece o nosso
carinho”, afirmou o prefeito
Eduardo Paes. O antigo píer
da Praia das Pitangueiras
será demolido e uma nova
estrutura será construída no
local. O muro da orla, no
entorno do píer, passará por
melhorias, assim como toda
a calçada, que se encontra

desnivelada. Na Praia da
Bandeira, a pista e a calçada passarão por obras de
recuperação. Será feita a remoção da camada de asfalto e a demolição do passeio
público, para a construção
de um novo. Além disso, o
muro da orla também vai ser
reconstruído. E na Praia da
Guanabara foram detectados
uma ruptura no muro da orla
e problemas no calçamento do quiosque. Equipes da
Secretaria de Infraestrutura
trabalharão na construção de
um novo muro e na recomposição do trecho da calçada
da orla.

Procon Carioca multa empresa aérea em mais de 12 milhões
O Procon Carioca, órgão
vinculado à secretaria Municipal de Cidadania, lavrou
multa contra a Itapemirim
Transportes Aéreos no valor
de R$ 12.016.480,00. No dia
17 de novembro, a empresa

foi notificada a prestar esclarecimentos sobre o anúncio
que fez de suspensão temporária de toda a sua operação
de transporte aéreo de forma
inesperada e imediata. Entre
os questionamentos, a Itape-

mirim deveria responder o
que levou à decisão, como
os consumidores foram informados sobre a suspensão,
se haveria passagem endossada para outras empresas,
quantas pessoas foram atin-

gidas pela interrupção dos
serviços, quais as medidas
tomadas nos casos de quem
não conseguiu fazer suas viagens e como seria a política
de devolução dos valores das
passagens.
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Crime bárbaro

Homem mata mulher a golpes de
marreta e se joga da Rio Niterói
Assassino roubou carro e, em seguida, cometeu suicídio na ponte
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma mulhe foi assassinada a tiros e
golpes de marreta
pelo ex-marido na manhã
de ontem na rua Renato
Girandi, no bairro do Rio
do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana
do Rio. Transtornado após
matar Bruna Araújo Carvalho, de 27 anos, o suspeito, identificado como
Aroldo, mais conhecido
como ‘Marola’, roubou
um carro próximo da casa
e dirigiu até a ponte Rio-Niterói de onde se jogou.
A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI)

Chegou a ser resgatado
A concessionária Ecoponte informou que foi registrado uma tentativa de
suicídio durante a manhã.
Um homem foi resgatado
por agentes da GMar, do
Corpo de Bombeiros, na
praia da Moreninha. Levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave, ele não resistiu.

Horrorizados
com o crime
Amigos da vítima estão
horrorizados com o crime.
Nas redes sociais, alguns
casa do ex-marido junto sito da Prefeitura de Mari- rida, Bruna ainda conse- se referiam à Bruna como
investiga o caso.
guiu fugir para o quintal uma menina tranquila.
Segundo as primeiras com o tio e a filha adoles- cá.
O casal teve uma dis- da casa, mas foi alcançada Ainda não há informações
informações, Bruna apro- cente. O homem não aceiveitou o dia de folga para tava o fim do casamento cussão e ele disparou duas por Aroldo, que a golpeou sobre o local e horário do
enterro da vítima.
buscar alguns pertences na com a orientadora de trân- vezes contra a vítima. Fe- com uma marreta.

PMs encurralam traficantes em Mesquita
Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de
drogas foram presos na última quarta-feira em um
dos acessos da comunidade
Chatuba, em Mesquita, na
Baixada Fluminense. Com
o trio, agentes do batalhão
do município (20º BPM)
apreenderam uma grande
quantidade de drogas e dois
radiotransmssores.
De acordo com a corporação, a ação que envolveu
policiais do Grupamento de
Ações Táticas (GAT), do
serviço reservado (P2) e do
Patrulhamento Tático Móvel
(Patamo) aconteceu na Rua
Azevedo Junior, na localidade conhecida como Raiz.

Divulgação

Farto material entorpecente e
radiotransmissores foram apreendidos

“Fizemos um cerco no
entorno e avistamos os suspeitos tentando sair da comunidade. Encurrados, eles
acabaram presos com farto
material entorpecente e ra-

diotransmissores. Essa ação
faz parte da Operação Asfixia, que o batalhão realiza
no entorno de áreas de atuação do tráfico: sem saber
para onde fugir, os crimino-

sos são presos”, explicou o
capitão Caldas, comandante
do GAT.
Mortos em confronto
Na manhã de ontem, os
militares realizaram outra
incursão na Chatuba. Ao
chegar na comunidade os
PMs foram recebidos a tiros
e revidaram. No confronto,
dois suspeitos foramn baleados.
Socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu
(HGNI), eles não resistiram
aos ferimentos. Na ação, os
agentes apreenderam uma
arma usada pelos criminosos, motocicleta, rádio e
drogas.

BPRv em Ação
BPRv apreende arma
de fogo na Via Lagos
Divulgação/BPRv

Em áudio, mãe diz que matou crianças e
‘estava morrendo’, afirma investigação
Em depoimento à 67ª DP
(Magé), na última quarta-feira, o pai de Stephani
Ferreira Peixoto, presa por
suspeita de matar os filhos
de 3 e 6 anos a facadas em
Guapimirim, na Baixada
Fluminense, relatou ter recebido um áudio em que a
filha confessava ter cometido o crime. No áudio, ela

ainda teria dito que “estava
morrendo”.
A Polícia Civil confirmou que houve uma “forte
discussão” entre Stephani
Ferreira Peixoto e o marido
poucas horas antes do crime.
“Ontem, foi ouvido o pai da
Stephani, e ele confirmou
que houve uma forte discussão do casal na sexta-feira

à tarde. Ele foi chamado ao
local, mas não presenciou
nada, e com isso o Leonardo
(marido de Stephani) saiu de
casa”, disse o delegado titular da 67ª DP (Magé), Antônio Silvino.
O crime aconteceu horas
depois e Stephani foi presa
na segunda-feira (10). Além
do avô, outras pessoas serão

ouvidas no inquérito que
investiga o caso. Na terça-feira (11), Stephani foi levada para o Pronto Socorro
Geral Hamilton Agostinho,
no complexo penitenciário
de Gericinó, em Bangu, na
Zona Oeste do Rio. O pai
das crianças já foi ouvido,
mas não deu detalhes do que
poderia explicar o crime.

Mãe e filha são encontradas mortas em Magé
A Delegacia de Homicí- duplo assassinato ocorrido
Os corpos da copeira Esdios da Baixada Fluminen- na última quarta-feira em ter Silva e da filha Yasmin
se (DHBF) investiga um Magé.
foram encontrados em uma
Reprodução/Redes sociais
casa no bairro Barbuda. A
especializada informou que
a suspeita é de que as vítimas tenham sido mortas por
estrangulamento, mas só o
laudo da necropsia poderá
indicar a causa.
O filho de Ester, de 46
anos, publicou um desabafo
em uma rede social sobre o
crime. “Vou sentir saudaOs corpos de Ester Silva e filha, Yasmin
des, mãe e irmã. Essa semaSoliva, foram encontrados dentro de casa
na estávamos nos falando

por chamada de vídeo. Faltando três dias para o seu
aniversário, recebo a notícia
de que a senhora e minha
irmã não estão mais aqui
por causa de uma covardia
de um psicopata”, disse na
publicação.
Segundo a PM, agentes
do 34º BPM (Magé) estavam em patrulhamento
quando foram acionados
para verificar a ocorrência.
Ester e Yasmin foram encontradas mortas na Rua
Flexal Gama, nº 240.

Na madrugada desta
quinta feira (13) agentes
do Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv), do
Posto 1.3, em Boa Esperança, Rio Bonito, apreenderam uma arma de fogo.
A guarnição realizava
Operação de rotina em
frente ao Posto, na RJ
124, Via Lagos, com o
intuito de prevenir e coibir a ocorrência de crimes
na região, quando teve a
atenção voltada para um
veículo Hyundai I30, cor
preta, placa EEU3D77,
cujo motorista apresentou

nervosismo ao visualizar
os policiais.
Após ordem de parada,
foi feita revista pessoal e
revista minuciosa no veículo, sendo encontrada
uma pistola Taurus, calibre 9 mm, carregada com
cinco munições intactas
no console entre o banco
do motorista e do carona.
O fato foi apresentado na
119° Delegacia de Polícia Civil, em Rio Bonito,
onde foi lavrado o Auto
de Prisão em flagrante
por porte ilegal de arma
de fogo.
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PESQUISA

Vacina brasileira contra a covid
é aplicada pela primeira vez

Divulgação

Estudo clínico pretende aplicar o
imunizante em 90 voluntários na fase 1
izabelle rodrigues
horahmunicipios@gmail.com

A

vacina
brasileira
contra a covid-19
deu um importante
passo ontem (13), data em
que inicia o primeiro estudo
clínico que aplicará o imunizante em 90 voluntários com
idades entre 18 e 55 anos de
idade. A fase 1 do estudo
escolherá, de forma randomizada, a dose mais segura
e o regime de dose que estimula resposta durável de
anticorpos que neutralizam
o organismo contra o novo

coronavírus.
“Vamos agora medir a
resposta imunológica específica e avaliar a imunidade
celular dos participantes”,
explicou o médico infectologista Roberto Badaró,
responsável pela pesquisa e
pelo desenvolvimento da vacina, em cerimônia ocorrida
na sede do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial
(Senai), em Salvador. A expectativa do pesquisador é
de que a primeira fase do
estudo seja concluída em
três meses, e que, se tudo der
certo, em um ano ou pouco
mais a vacina já esteja dispo-

nível. Na fase 2, que terá a
participação de 400 voluntários, será testada a eficiência
da vacina; e a fase 3 é a da
administração em larga escala.
A vacina RNA MCTI CIMATEC HDT é composta
de duas partes, que são misturadas antes da aplicação:
uma molécula de replicon de
RNA (repRNA) e uma emulsão composta por água e um
tipo especial de óleo e moléculas magnéticas, chamada
de Lion, que ajuda a proteger a molécula do repRNA e
faz o transporte até as células
alvo. Uma vez dentro das cé-

Primeira fase deve ser concluída em três meses

lulas, o repRNA é reconhecido como RNA mensageiros
pelos ribossomos, que são
estruturas que produzem as
proteínas, com as instruções
trazidas pelo RNA. Os ri-

bossomos fabricam inicialmente o replicon, que gera
várias cópias de si mesmo e,
depois, as proteínas do coronavírus, que são quebradas
em pequenos pedaços e ex-

postas a nosso sistema imunológico. O organismo então identifica os fragmentos
como algo estranho e passa a
produzir anticorpos contra o
novo coronavírus.

Caixa deposita hoje retroativo do Variante ômicron deixa
auxílio emergencial a pais solteiros 10 capitais em alerta
Um total de 823,4 mil
pais solteiros recebem o
pagamento retroativo de
cotas adicionais das cinco
primeiras parcelas do auxílio emergencial, pagas entre
abril e agosto de 2020, informou a Caixa Econômica
Federal. O pagamento totalizará R$ 4,1 bilhões e havia
sido autorizado por medida
provisória (MP) editada no
dia 24 de dezembro.
O crédito será feito por
meio do aplicativo Caixa
Tem na mesma conta poupança digital usada para
receber o auxílio emergencial. O aplicativo permi-
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internet.
Cada pai solteiro receberá entre R$ 600 e R$ 3
mil, dependendo de quando
começou a receber o auxílio emergencial. Não será
possível pedir a inclusão
do benefício porque o pagamento ocorrerá apenas
para quem recebeu as cinco
primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020. O
pagamento extra não vale
para o auxílio emergencial
Cerca de 823 mil pessoas receberão benefício
de R$ 300, que vigorou ente o pagamento de contas outras contas-correntes. A tre setembro e dezembro de
domésticas, compras em situação do benefício pode 2020, nem para as sete parestabelecimentos convenia- ser consultada na página do celas da rodada do auxílio
dos e a transferência para Ministério da Cidadania na emergencial de 2021.

Ministro da Saúde diz que vacinação
infantil contra covid-19 será monitorada
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse
que a campanha de imunização infantil contra covid-19 será monitorada para
identificar possíveis reações
adversas às vacinas. No entanto, o ministro ponderou
que a vacina da Pfizer já
foi aplicada em milhões de
crianças em outros países
e não tem apresentado problemas.
Chegaram no Aeroporto
de Viracopos, no interior
paulista, 1,24 milhão de
doses da vacina contra a covid-19 para crianças do laboratório norte-americano
Pfizer. O carregamento é o
primeiro de três lotes que
devem chegar ao Brasil até

o fim do mês. Até o fim de
março, o governo federal
espera receber 20 milhões
de doses de vacinas pediátricas.
A aplicação do imunizante da Pfizer em crianças de
5 a 11 anos foi autorizada
em dezembro pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O governo
federal incluiu, na semana
passada, o público dessa
faixa etária na campanha
de vacinação contra a covid-19.
Queiroga destacou que,
apesar de recentes, essas
vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas
de saúde do mundo. “Essa
aplicação começou no mês
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Vacinas da Pfizer para crianças chegou ao Brasil

de novembro, sobretudo
nos Estados Unidos. Mais
de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados
Unidos, nas crianças de 5
a 11 anos, e não têm sido
notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o
que sabemos, no momento,
existe segurança atestada

não só pela Anvisa, mas
por outras agências regulatórias, para aplicação
dessas vacinas”, disse, ao
receber o primeiro lote de
vacinas contra a covid-19
para crianças, no centro de
distribuição do Ministério
da Saúde, em Guarulhos
(SP).

crítico e intermediário

A Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) divulgou
uma nota técnica em que
informa que um terço das
unidades da federação e
10 capitais encontram-se
nas zonas de alerta intermediário e crítico, segundo análise das taxas do dia
10 de janeiro em comparação com a série histórica e
considerando a ocupação
de leitos de UTI Covid-19
para adultos no Sistema
Único de Saúde (SUS).
De acordo com o Observatório Covid-19 da
Fiocruz, entre as capitais,
Fortaleza (88%), Recife
(80%), Belo Horizonte
(84%) e Goiânia (94%)
estão na zona de alerta crítico e Porto Velho (76%),
Macapá (60%), Maceió
(68%), Salvador (68%),
Vitória (77%) e Brasília
(74%) na zona de alerta
intermediário.
Segundo a análise, até
o momento, o patamar de
leitos é diferente do verificado em 2021, mas a
fundação alerta para um
crescimento nas taxas de
ocupação de leitos de UTI
diante da ampla e rápida
proliferação da variante
Ômicron no Brasil. Entretanto a Fiocruz avalia
que “menções a um possível colapso no sistema de
saúde, neste momento, são
incomparáveis com o que
foi vivenciado em 2021”.
De acordo com os pesquisadores do Observató-

rio Covid-19, o número
de internações em UTI
hoje ainda é predominantemente muito menor do
que aquele observado em
2 de agosto do ano passado, por exemplo, quando
leitos começavam a ser
retirados, mas ressalta que
o grande volume de casos
já está demandando de
gestores atenção e o acionamento de planos de contingência.
“Sem minimizar preocupações com o novo momento da pandemia, consideramos fundamental
ratificar a ideia de que temos um outro cenário com
a vacinação e as próprias
características das manifestações da covid-19 pela
Ômicron. Não podemos
deixar de considerar o fato
de a ocupação de leitos de
UTI hoje também refletir
o uso de serviços complexos requeridos por casos
da variante Delta e casos
de Influenza”, disseram os
pesquisadores.
Os pesquisadores alertam ainda que é importante também reorganizar a
rede de serviços de saúde
por conta dos desfalques
de profissionais afastados
por contrair a infecção,
garantir a atuação eficiente da atenção primária em
saúde no atendimento a
pacientes
empregando,
por exemplo, teleatendimento, e prosseguir com
a vacinação da população.

Ministério da Saúde: sistemas de dados serão normalizados até hoje
O Ministério da Saúde
informou que os sistemas
de dados do órgão que ainda não estão disponíveis
serão normalizados até
hoje (14). O anúncio ocorre pouco mais de um mês
após um ataque hacker à

base de dados da pasta.
Em entrevista coletiva,
o secretário executivo do
ministério, Rodrigo Cruz,
detalhou que, até o final
desta semana, devem ser
disponibilizados
dados
sobre vacinação contra a

covid-19, além de outras
informações que ainda não
estão plenamente acessíveis ao público. “Expectativa é que, até sexta-feira,
então, se resolva grande
parte desses painéis e desses dados para a dissemi-

nação do público em geral”, disse Cruz.
Segundo Cruz, o download do certificado de
vacinação pelo aplicativo
ConecteSUS já está regularizado. O uso do app vem
sendo altamente deman-

dado depois que alguns
estados passaram a exigir
o documento para o acesso a determinados eventos
e estabelecimentos, como
restaurantes, bares e festas.
O secretário negou afirmações de que haveria um

apagão de dados da pasta desde a invasão hacker.
Ele confirmou apenas que
a pessoa responsável pelo
acesso indevido, ocorrido
em dezembro, deleta dados
de bases do ministério, o
que gerou prejuízos.
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Imunização de crianças

Volta Redonda se prepara para
vacinação infantil contra a covid
Município aguarda a entrega das remessas da Pfizer, que são distribuídas pelo governo do estado
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Volta
Redonda, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), se
prepara para dar início à vacinação de crianças de 11 a
05 anos contra a Covid-19.
Os lotes de vacinas do laboratório norte-americano
Pfizer chegaram ao Brasil
nesta madrugada (13). O
município aguarda a entrega dos imunizantes, a distribuição é feita pelo governo estadual.
A expectativa, segundo a
Secretaria de Saúde, é que
Volta Redonda inicie a vacinação no início da próxima
semana, entre segunda ou
terça-feira. Isso depende,

exclusivamente, do cronograma de entrega do governo do estado. A vacinação
começará com a faixa etária
de 11 anos (todas as crianças dessa idade) e crianças
com comorbidades de 5 a
10 anos, que também terão
prioridade na imunização,
com a apresentação de comprovação clínica.
O intervalo entre as duas
doses deverá ser feito em até
oito semanas. Por determinação do Ministério da Saúde, as crianças devem estar
acompanhadas dos pais ou
responsáveis no ato da imunização com os seguintes
documentos: caderneta de
vacina, cartão SUS ou CPF.
Onde as crianças
devem se vacinar?
O coordenador da Vigi-
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Unidades de saúde estão a postos para começar a imunização

lância em Saúde de Volta
Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos,
esclareceu que a vacinação
infantil começará com o
público de 11 anos e será
sediada em seis unidades
escolares, das 09h às 17h.

GM de Quatis ganha reforço
A Guarda Municipal de Quatis ganhou
mais um reforço
para o patrulhamento ao receber doação
de um veículo L200
do Corpo de Bombeiros, do Governo do Estado, por
meio do governador,
Cláudio Castro, e do
coronel do Corpo de
Bombeiros, Leandro
Monteiro, por intermédio do deputado
estadual Charles Batista. Com a viatura
doada pela unidade,
a Prefeitura Municipal de
Quatis vai aumentar ainda
mais o patrulhamento, principalmente a ação do Grupamento Ambiental.
O secretário municipal
de Ordem Urbana, Mateus
Ponciano, o comandante da
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Uma comitiva da prefeitura compareceu à Academia
de Bombeiros Militares Dom Pedro II, em
Guadalupe, no Rio, para receber o veículo

Guarda, Sandro Deuslene,
o sub comandante, Jorge
Ferreira, e o coordenador
de Trânsito e Postura, Hugo
Rigotti, compareceram à
Academia de Bombeiros
Militares Dom Pedro II, em
Guadalupe, no Rio de Janeiro, para receber o veículo.

‘Rota da Cerveja’
abre calendário de
eventos de Ipiabas
A Rota da Cerveja é o
primeiro evento do projeto
“Ipiabas Cinco Estações”,
que acontecerá no distrito
em 2022. O festival, com
entrada gratuita, começa
hoje (14) e vai até domingo (16), a partir das 19 horas, na Praça da Estação de
Ipiabas. A festividade conta
com diversas cervejarias
artesanais, bares, área gastronômica, além de atrações
musicais que chamam a
atenção do público.
Nessa edição, a Rota da
Cervejacompleta sete anos.
Desde 2014, quando esse
tradicional festejo da região
teve início, diversas cerve-

pecializados se instalaram
em Ipiabas, que passou a ser
um local de referência para
os apreciadores da bebida.
Quem abre o evento é
a banda Tritony, que ganhou destaque no Rock in
Rio. Na sequência, com o
country-rock e blues, Eduardo Camacho e banda. Já a
noite de sábado (15) inicia
com a banda Caramel Dogs;
em seguida, Toni Platão,
uma das grandes vozes do
rock nacional. E, no domingo, 16, o festival começa
de tarde, às 14 horas, com
Hollywood & Classics. E a
banda Nacional Blues encerra as atrações musicais

“Em breve teremos outras novidades para que
possamos adequar a Guarda
Civil Municipal de Quatis
ao Estatuto Geral das Guardas Municipais”, – afirma o
secretário de Ordem Urbana de Quatis, Mateus Ponciano.

São elas: Colégio João
XXIII – bairro Retiro;
CIEP Wandir de Carvalho
– bairro Siderlândia; Colégio Professora Themis
de Almeida Vieira – bairro
Conforto; Colégio Professora Delce Horta Delgado

– bairro Aterrado; Escola
Municipal Professor Jaime
de Souza Martins – bairro
Santo Agostinho; C.M.E.I.
Profª Mariana Aparecida
Vieira Bressan – bairro
Santa Cruz.

Crianças com
sintomas gripais
podem se vacinar?
O médico sanitarista
Carlos Vasconcellos orienta
que crianças com sintomas
de Covid-19 ou síndrome
gripal devem adiar a vacinação. Para que a imunização seja feita, a recomendação é que o quadro de saúde
esteja totalmente normalizado.
“Crianças que estejam
com sintomas de Covid-19,
ou que tenham tido a doença confirmada há menos de
28 dias, terão a vacinação
adiada. No caso de crianças
com sintomas gripais, os
pais devem levar a criança
até uma unidade básica de
saúde para realizar a testagem para a doença”, finalizou Vasconcellos.

Hemonúcleo de Angra precisa
aumentar estoque de sangue
O hemonúcleo de Angra
dos Reis (RJ) está com o
estoque de sangue baixo e
precisa de doações de todos
os tipos sanguíneos. Segundo a unidade, os tipos A-,
B+, O- e O+ estão no nível
crítico. Já os tipos AB+ A+,
B- e AB- estão em nível de
alerta.
A demanda da unidade é
alta por atender também os
hospitais de Mangaratiba,
Rio Claro e Paraty, além
das unidades de saúde do
município. O hemonúcleo
de Angra está localizado no
Hospital Municipal da Japuíba. A unidade funciona de
segunda a sexta-feira, de 8h
às 16h30.
Para fazer a doação não
é necessário agendamento.
Em caso de dúvidas, é só li-
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gar para (24) 3369-6133.

maior de 60 anos; estar com
a saúde em dia; pesar, no míPara ser um
nimo, 50 kg; apresentar um
doador é preciso
documento original e com
Ter entre 16 e 69 anos foto; não ter ingerido bebida
(se for menor de idade, só alcoólica no mínimo 12 hocom autorização dos pais e ras antes da doação; aguarresponsáveis); já ter doado dar um ano caso tenha feito
sangue alguma vez caso seja tatuagem.

Resende constrói creche para 80 crianças
A Prefeitura de
Resende, por meio
da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria
de Obras e Serviços Públicos, segue
com as obras de
construção da nova
creche no bairro
Parque Minas Gerais, com capacidade para atender
aproximadamente
80 alunos. A unidade de ensino, começou a ser erguida no
dia 22 de dezembro do ano
passado, possui 388 metros
quadrados. Os trabalhos
são realizados por uma empresa especializada licitada
pelo governo municipal. A
previsão inicial é de que a
creche esteja pronta no pra-
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Unidade começou a ser erguida em 22
de dezembro e possui 388 metros quadrados

zo de um ano.
Neste momento, os serviços estão concentrados
na armação das forragens
para a fundação da creche.
A área das obras já foi isolada com tapume para garantir segurança. Também
foi concluído o gabarito da

obra, além de montada a estrutura de apoio, que conta
com refeitório, banheiro,
barracão e container.
A unidade contará com
seis salas de aula (Berçário,
Creche I com banheiro e as
outras quatro poderão ser
designadas para Creche II

ou Creche III com banheiro compartilhado). A creche contará
com secretaria, setor
de arquivo, diretoria,
sala de professores,
banheiro para os professores, banheiro
para os funcionários,
dois banheiros para
os alunos (feminino
e masculino), depósito, lavanderia, área
de serviço, rouparia,
lactário,
cozinha,
despensa, refeitório,
brinquedoteca e pátio
coberto. Vale destacar que
cada sala terá solário para
separar as crianças por faixa
etária. O atendimento na secretaria da creche será realizado na área externa, sendo
que o acesso à unidade será
coberto.

atos oficiais
10
10 ENTRETENIMENTO

LOMBO AO LEITE
Ingredientes
Lombo de porco de 1 kg
(aproximadamente)/Alecrim/
Salvia/Alho em pasta ou picado/Pimenta do reino/Sal/
Azeite extra virgem extra/1 l
de leite integral
Sal/Pão italiano.

Modo de preparo
Limpar o lombo do eventual
excesso de gordura, temperá-lo com a as ervas frescas
(pode usar também as desidratadas, mas as frescas
garantem gosto mais intenso)
trituradas com uma faca afiada
Junte o alho picado o sal e a
pimenta do reino e espalme o
composto no lombo em sua
totalidade.
Esquente o azeite em uma
ampla panela e deixe o lombo fritar até ficar bem corado.
Acrescente todo o leite e deixe cozinhar por uma hora em
fogo médio baixo e com a penela tampada
Verificar de tempo em tempo
que o líquido não se seque.
Se no final de uma hora o molho estiver ainda muito liquido
deixe a panela destampada
por mais 10 minutos.
O molho deve resultar mediamente grosso.
Fatie o lombo e sirva nos
pratos onde colocarás fina
sfatias de pao italiano torrado e cobertas pelo molho do
lombo.
Pode ser acompanhado maravilhosamente por ervilhas
ou espinafre cozidos.
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‘BBB 22’: Boninho esclarece boatos de
covid na equipe. ‘Tivemos algumas baixas’

B

divulgação/instagram

oninho se
viu obrig a d o ,
mais uma vez, a
ir à web explicar
questões relacionadas ao ‘BBB
22’, quando passaram a circular
notícias de que o
programa estaria
passando problemas antes da estreia por ter toda a
equipe que cuida
da casa com teste
positivo para Covid-19
Boninho foi ao

divulgação/instagram

Murilo
Huff
derreteu
os
seguidores
ao
publicar
uma
imagem bastante
afetuosa
junto
de Leo, filho que
teve com Marília
Mendonça. Na
foto, pai e filho
curtem
uma
soneca juntos.
Murilo
Huff
voltou a encantar
os seguidores na
tarde de ontem

Ingredientes
200 g de bife de contrafilet ou
alcatra/4 colheres de sopa de
óleo/2 colheres de sopa de extrato de tomate
2 colheres de chá de alecrim/
Orégano a gosto/Sal a gosto/1
colher de manteiga.

Modo de preparo

QUENTÃO DE VINHO
Ingredientes
2 l de vinho tinto suave/1
copo de água 200 ml/Meio
copo de cachaça/1 1/2 copo
de açúcar/2 pauzinhos de canela/12 cravos (ou a gosto)/8
rodelinhas de gengibre (ou a
gosto).

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes
ao fogo em uma panela.
Depois que levantar fervura,
deixe por mais 10 minutos.
Está pronto é só servir.
Tomar a bebida quente.

Instagram ontem
falar sobre o
“BBB 22”, em
meio às altas
expectativas do
público e novo
spoiler divulgado
pelo
diretor,
ele
desmentiu
notícias de que a
equipe do reality
estaria
toda
com Covid-19,
especialmente a
de Cenografia,
atrasando
os
processos antes
da estreia no dia
17 de janeiro.

Filho de Marília Mendonça, Leo aparece com Murilo
Huff em foto fofa e encanta a web: ‘Aquece meu coração’

BIFE DE CARNIÇA

Tempere o bife com sal.
Em uma frigideira funda (ainda sem fogo), ponha o bife e
despeje o óleo em cima, ponha o extrato em cima, distribua a manteiga, ascenda o
fogo.
A partir que for fritando, acrescente o alecrim e o orégano.
Frite até dar a aparência de
queimado e virar um molho
(o bife não vai queimar, só da
aparência de queimado).
E está pronto o bife de carniça.
Sirva com arroz ou pão.
E um vinho seco tinto ou branco.

sextA-FEIRA,
14 de janeiro
2022
sexta-feira,
14 de de
janeiro
de 2022

com uma nova
foto encantadora
ao lado do filho,
Leo. O pequeno,
que completou
dois anos no
mês
passado
e ganhou uma
festa temática, é
fruto da relação
com
Marília
Mendonça, que
morreu há dois
meses em um
trágico acidente
de avião.

Thais Fersoza e Michel Teló encantam
seguidores com fotos de viagem com os filhos
Thais Fersoza
e Michel Teló
levaram
os
filhos, Melinda
e Teodoro, para
curtir dias de
folga no parque
da
Disney,
em
Orlando.
Prestes a estrear
como repórter
do ‘The Voice
+’,
a
atriz
tem
dividido
detalhes
dos
passeios com os
seguidores.
Thais Fersoza
e Michel Teló
curtem
dias

de folga com
os filhos em
Orlando, antes
da
maratona
de
trabalho
que espera a
atriz no Brasil.
Em breve, ela
estreará como
repórter
do
“The Voice +”
na TV Globo.
Na manhã de
ontem, o casal
abriu o álbum de
fotos do passeio
ao parque da
Disney em uma
publicação no
Instagram.

divulgação/instagram
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Batata doce frita
Ingredientes
Batata doce/ Sal a
gosto/ Óleo

Modo de preparo
Descasque as batatas, e corte em rodelas finas ou em palitos, como se tratasse
das outras batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas polvilhe com sal fino.
Sirva como acompanhamento de carne
de porco.

Bolo de milho
verde
Ingredientes
5 espigas de milho
verde (não muito duras)/ 2 copos de leite/ 3 ovos inteiros/ 2
xícaras (chá) de açúcar/ 1 xícara (chá)
de farinha de trigo/
1 1/2 colher (sopa)
de manteiga/ 1 xícara (chá) de queijo
parmesão ralado/ 1
colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo
Bata no liquidificador
todos os ingredientes.
Coloque numa assadeira untada e leve
para assar em fogo
médio.
Sirva em seguida.

Bolo de puba
amanteigado
Ingredientes
1/2 xícara (chá) de
manteiga ou margarina/ 2 xícaras (chá)
de açúcar/ 4 ovos/
3 xícaras (chá) de
massa de puba/ 1 xícara (chá) de leite de
coco/ 1 pitada de sal/
1 colher (chá) de fermento

Modo de preparo
Bata bem o açúcar
com a manteiga e as
gemas.
Junte os outros ingredientes menos as
claras que são batidas em neve.
Junte as claras delicadamente.
Coloque em assadeira untada e polvilhada e leve para assar
em forno forte.

P O R T A R I A N º 04 DE 13 DE JANEIRO DE
2022
NOMEAR, a contar 03/01/2022, DANIEL AZEVEDO AFONSO, no
Cargo em Comissão de ASSESSOR DE SERVIÇO, Símbolo AS,
na Estrutura Legislativa da Câmara Municipal de Belford Roxo,
conforme disposto na Lei n° 1615/2020.
Publique-se e Cumpra-se.
Belford Roxo, 13 de Janeiro de 2022.
SIDNEY CANELLA
Presidente

atos oficiais
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Não jogue
lixo nas ruas.
A população
agradece!

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

atos oficiais

à comissão de avaliação da Secretaria Municipal de
Educação, Livro Didático para o ensino Fundamental
I e Fundamental II, para o professor e orientador, bem
como toda as documentações complementares, haja
13 DE JANEIRO DE 2022 PUBLICADO EM 14/01/2022 vista que somente 2 editoras compareceram.
As empresas interessadas deverão comparecer ao
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
endereço: Av. Benjamim Pinto Dias nº 610 – Centro
Belford Roxo/RJ – CEP : 26130-000 no dia 21 de janeiro
PORTARIA Nº: 0086/SEMAD/2022 DE 13 DE JANEIRO de 2022, às 14:00h para apresentação do material ou
DE 2022.
poderão encaminhar via Correios ou para o e-mail:
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- infosemedbr@gmail.com.
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
RAQUEL CALIXTO, do cargo em comissão de Diretor de
DENIS DE SOUZA MACEDO
Departamento de Imunização e Rede Frio, Símbolo DASSecretário Municipal de Educação
3, na Secretaria Municipal de Saúde.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS,
PORTARIA Nº: 0087/SEMAD/2022 DE 13 DE JANEIRO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS.
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- EXTRATO DE TERMO ADITIVO
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
RICARDO LOPES DO NASCIMENTO, do cargo de co- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0016/2021
missão de Chefe de Divisão de Vigilância Epidemiologia TERMO ADITIVO : 001
Hospitalar, Símbolo DAS-4, na Secretaria Municipal de CONTRATO: 040/SEMOCAP/2021
Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS
PORTARIA Nº: 0088/SEMAD/2022 DE 13 DE JANEIRO LTDA..
DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- DA E EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, DA PISTA DE ROLAMENTO DA RUA BAIPINAS, DA RUA
PAULO RICARDO SILVA DE ALMEIDA, do cargo de co- SECRETÁRIAS E DA RUA ATLANTICA , NO MUNICÍPIO
missão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Se- DE BELFORD ROXO/RJ.
DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁcretaria Municipal de Administração.
RIA: FICA RETIFICADA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PORTARIA Nº: 0089/SEMAD/2022 DE 13 DE JANEIRO TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE ITENS E ITENS
NOVOS NO VALOR DE R$ 571.278,49 (QUINHENTOS
DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dispos- E SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO
to no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, PAU- REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). EM VIRTULO RICARDO SILVA DE ALMEIDA, para exercer o cargo DE DOS ACRÉSCIMOS O VALOR TOTAL DO CONTRAde comissão de Chefe de Divisão de Arquivo Geral, Sím- TO PASSA A SER DE R$ 2.860.800,54 (DOIS MILHÕES,
OITOCENTOS E SESSENTA MIL, OITICENTOS REAIS
bolo DAS-4, na Secretaria Municipal de Administração.
E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
PORTARIA Nº: 0090/SEMAD/2022 DE 13 DE JANEIRO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORROGADO
O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 040/SEMODE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- CAP/2021, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CONTAposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal, DOS A PARTIR DE 22/01/2022.
RENATA MARIA CONCEIÇÃO, para exercer o cargo de DATA DA ASSINATURA: 31 de DEZEMBRO de 2021.
comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na SeODAIR DA CUNHA ALMEIDA
cretaria Municipal de Administração.
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
Recursos e Convênios.
PORTARIA Nº: 0091/SEMAD/2022 DE 13 DE JANEIRO
DE 2022.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis- EXTRATO DE TERMO ADITIVO
posto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal,
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52.0134/2019
MATHEUS CARLOS DURAES, do cargo de comissão
TERMO ADITIVO : 003
de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na Secretaria
Municipal de Saúde.
CONTRATO: 053/SEMOCAP/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
PORTARIA Nº: 0092/SEMAD/2022 DE 13 DE JANEIRO CONTRATADA: RICOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA..
DE 2022.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dispos- DO OBJETO: EXCUÇÃO DE OBRA DO CRAS (CENTRO
to no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Municipal. ANA DE ASSISTÊNCIA DE REFERÊNCIA SOCIAL) BABI , SIGABRIELA MORAES ALMEIDA, para exercer o cargo TUADO A AVENIDA ATLANTICA, S/N, BAIRRO BABI, NO
de comissão de Assessor Executivo, Símbolo DAS-4, na MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
Secretaria Municipal de Saúde.
DA PRORROGAÇÃO: FICA PRORROGADO O PRAZO
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 53/SEMOCAP/2020,
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DE
03/01/2022.
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971
DATA DA ASSINATURA: 31 de DEZEMBRO de 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N°01/SEMED/2022 DE 13 DE JANEIRO DE
2022.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no
uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados
à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do
processo n° 55/020/2021, com objeto do contrato de n°
018/SEMED/2021, contratação de empresa para locação
de veículos, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação de Belford Roxo.
• LEON DA SILVA VILELA– MATR.60/081240;
• JOSÉ PIRES DE SOUZA – MATR. 60/081514.
DENIS DE SOUZA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
2ª CONVOCAÇÃO

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
Recursos e Convênios.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52/0120/2021
CONTRATO N°: 065/SEMOCAP/2021
TERMO ADITIVO Nº: 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AYLA EIRELI.
OBJETO: OBRAS DE FRESAGEM E PAVIMENTENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS, BAIRRO APOLO
XI,, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 065/SEMOCAP/2021 POR MAIS 60 ( SESSENTA) DIAS
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 29 de DEZEMBRO de 2021.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
Recursos e Convênios.

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no
uso das suas atribuições,
RESOLVE: EXTRATO DE CONTRATO
CONVOCAR, gráficas e/ou Editoras para apresentarem

PROCESSO: 52/0398/2021
CONTRATO N° : 004/SEMOCAP/202
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SAGA CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA DO BARRO VERMELHO, SITUADA NA AV.
BELFORD ROXO S/Nº, NO BAIRRO BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 2.733.862,39 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE EMPENHO: 1047/2021.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
Recursos e Convênios.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0223/2021
CONTRATO N° : 003/SEMOCAP/202
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SAGA CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA E CANALIZAÇÃO DE RIO NA RUA MARIA
CLÁUDIA, S/N, NO BAIRRO VILA MAGALHÃES, NO
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 2.296.568,35 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS
E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E
OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
PRAZO: 05 (CINCO) MESES.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE EMPENHO: 1046
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
Recursos e Convênios.
EXTRATO DE CONTRATO
0
CONTRATO N°: 002/SEMOCAP/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SAGA CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA ALBERTO SAMPAIO, SITUADA NA AVENIDA
ALBERTO SAMPAIO COM AVENIDA NOVA AURORA,
S/Nº, NO BAIRRO NOVA AURORA, NO MUNICÍPIO DE
BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 1.761.571,37 (UM MILHÃO, SETECENTOS
E SESSENTA E UM MIL, QUINHENTO0S E SETENTA E
UM, REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
PRAZO: 06 (SEIS) MESES.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE EMPENHO: 1060
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
Recursos e Convênios.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0247/2021
CONTRATO N° : 001/SEMOCAP/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SAGA CONSTRUTORA EIRELI.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA, SITUADA NA AV. NUNES SAMPAIO, NO
BAIRRO ANDRADE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 2.400.750,79 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E
SETENTA E NOVE CENTAVOS).
PRAZO: 05 (CINCO) MESES.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
NOTA DE EMPENHO: 1045
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 13 de janeiro de 2022.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de
Recursos e Convênios.

Hora

Real Madrid vence Barcelona
e avança à final da Supercopa
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Merengues aguardam o vencedor de
Atlético de Madrid x Athletic Bilbao
te por duas vezes, mas acabou derrotado na prorrogação, com gol marcado por
Valverde após jogada construída por brasileiros. Agora, os merengues aguardam
o vencedor de Atlético de
Madrid x Athletic Bilbao,
que acontece nesta quinta.
Vini Jr. abriu o placar aos
25 minutos, em bom chute
de pé esquerdo após passe
de Benzema. Ainda na pri-

redação

horahmunicipios@gmail.com

E

m grande jogo, em
Riad, na Arábia Saudita, o Real Madrid
fez valer sua boa fase em
clássicos contra o Barcelona, venceu pela quinta vez
consecutiva e avançou à final da Supercopa da Espanha 2022. O time de Xavi
foi valente, buscou o empa-

meira etapa, aos 43, Luuk
de Jong contou com a sorte
em vacilo de Éder Militão e
deixou tudo igual. Na volta
do intervalo, mesmo após
pressão adversária, o Real
conseguiu o segundo gol,
com o camisa 9 mandando
para rede depois de cruzamento de Carvajal. Ansu
Fati, sozinho na área, anotou o 2 a 2 de cabeça aos
38.

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

Vini Jr. abriu o placar

