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Cadê a transparência?

Governo de
Glauco Kaizer
virou bagunça

Prefeito de Queimados faz segredo sobre valor que irá pagar pelas
toneladas de asfalto que será fornecido por empresa contratada
sem licitação. Prefeitura aderiu
uma ata de registro de preços para
aquisição do material gerada por
um pregão.
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Troca de tiros

Divulgação/PRF

PRF grampeia
assaltantes de
ônibus em Caxias
Bandidagem entrou no coletivo, fez a limpa e no momento da
fuga bateu de frente com agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Divulgação

Polícia tira o gás da milícia
Megaoperação em área controlada por paramilitares apreendeu mais de 2 mil botijões e prendeu 11 pessoas.
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Tráfico quebra miliciano no Rio
Homem conhecido como ‘Chocolate’
estava cobrando comerciantes quando
foi atacado por bonde do CV.
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Inss anuncia
suspensão da
perícia de
revisão do
auxílio-doença
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Reprodução/Redes sociais

Filho de Beira-Mar é
mandado pro além
Lindomar Gregório de Lucena, o Babuíno ou Paraguaio, 36 anos, é um dos
três mortos na operação da Polícia Civil
em Duque de Caxias.
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Comprovação de dose de
reforço para quem tem
50 anos ou mais passa
a ser obrigatória no Rio
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Mestre-sala e porta-bandeira são
Patrimônio Cultural Imaterial do RJ
Lei prevê o apoio, por parte dos órgãos do Poder Executivo, a iniciativas de valorização e divulgação do casal

S

ancionada e publicada na última quinta-feira (13) pelo governador Cláudio Castro,
a lei 9.588/21 transforma
as figuras do mestre-sala
e porta-bandeira em patrimônio cultural imaterial
do estado do Rio de Janeiro.
“Os mestres-salas e as
porta-bandeiras são mais
do que os guardiões da
folia. Assim como outros
elementos emblemáticos
das escolas que desfilam
na Sapucaí, eles também
representam o espírito do

carnaval. A lei reconhece
a importância das figuras
dos casais não só para as
agremiações, como para a
nossa cultura”, disse o governador Cláudio Castro.
O texto, de autoria do
deputado Rodrigo Amorim (PSL), prevê ainda o
apoio, por parte dos órgãos
do Poder Executivo, a iniciativas de valorização
e divulgação deste bem
imaterial - já há uma data
comemorativa no país: o
Dia Nacional do Mestre-Sala e da Porta-Bandeira,
celebrado em 24 de no-

Prefeitura do Rio define
condições para
reabertura do Canecão

reprodução

Espaço deve se tornar um novo equipamento cultural

expediente

A sanção do projeto de
lei da Câmara da Vereadores foi publicada ontem no
Diário Oficial e prevê condições para a implantação
de um equipamento cultural
multiuso no espaço do antigo Canecão, que fica dentro
do campus da Praia Vermelha da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Segundo o texto, o equipamento cultural deverá
ter altura máxima de 20
metros, contados a partir
do térreo e incluindo todos
os pavimentos. Serão obrigatórios um espaço para
embarque e desembarque
de passageiros e de cargas,
além de vagas de estacionamento interno.
Além disso, antes de começar o projeto de construção, um estudo de impacto deve ser realizado para
avaliar os impactos do empreendimento na qualidade
de vida da vizinhança, no

trânsito da região, além da
análise de uso e ocupação
do solo. O estudo passará pelo crivo do Conselho
Municipal de Política Urbana (Compur).
No entanto, é importante
citar que a casa vai mudar
de nome. “Canecão” não
poderá ser usado porque a
família dos antigos donos
detém os direitos do nome
do antigo espaço.
Zoneamento
Fechado desde 2010, o
Canecão tinha a irregularidade como principal entrave às iniciativas de reabertura do espaço. O mesmo
não poderia ter sido usado
para fins culturais. Uma
restrição na lei de zoneamento municipal de 1976
proíbe erguer estabelecimentos de diversão no endereço, em Botafogo, o que
mudou com a aprovação do
projeto.

Reprodução

vembro.
Responsabilidade
Com roupas de acabamentos luxuosos e nas
cores da escola, a dupla
também carrega uma responsabilidade na disputa
pelo título de campeã: o
desempenho do casal é
um dos quesitos avaliados pelos jurados. Sidclei
Santos, Selminha Sorriso,
Claudinho, Lucinha Nobre estão entre os nomes
de mestres-salas e porta-bandeiras consagrados
pela crítica e pelo público.

Casal representa o espírito do carnaval

‘Pânico’ volta aos cinemas para
brincar com ‘terror artístico’
Há 25 anos, “Pânico”, liderado por Neve Campbell e
Courteney Cox, revitalizou
o terror com sua visão autoconsciente do gênero, que
estava cada vez mais estereotipado e sangrento. Esta
semana, o capítulo mais recente da franquia, estrelado
novamente pela dupla, chega aos cinemas com o mesmo visual, mas agora para
mostrar sua visão de um gênero que tomou outro rumo.
“Graças a Deus estamos
trabalhando em uma franquia e em um universo em
que não há problema em um
filme ser muito autorreflexivo”, disse o diretor de produção, Tyler Gillett, à agência France Presse.

Assim como no filme
original de 1996, os personagens do novo “Pânico”
passam boa parte da trama
discutindo clássicos do terror, tentando adivinhar qual
deles será o próximo a ser
morto.
Eles então percebem que
o alvo da última onda de ataques em sua cidade na Califórnia são pessoas ligadas
aos assassinos originais.
Um dos personagens explica a atração que o novo
público sente pelos “requels”, filmes que relançam
as franquias com um elenco
mais jovem ligado aos protagonistas originais.
O filme também visita cenários que marcaram a fran-

Divulgação

O filme revitalizou o terror
para sair da mesmice do gênero

quia. Começa com uma cena
que evoca a morte rápida de
Drew Barrymore no original, ao receber uma ligação
do assassino no telefone fixo

O SOMBRA

antes dos créditos iniciais do
filme aparecerem. “Uma das
coisas que ‘Pânico’ faz muito bem é nunca subestimar
seu público.”

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Atingido por praga
Pisar na bola na bola uma vez, é até perdoável. Mas incorrer no mesmo erro não dá. No Legislativo estadual, um parlamentar tem andado com ar de moribundo depois que vacilou feio e perdeu a confiança do
governo. Segundo uma fonte, nem mesmo entre seus pares, ele está conseguindo um ombro pra chamar de
amigo. O deputado tem até blasfemado, acreditando que rogaram praga.

Colhendo frutos amargos
O moço estaria implorando apoio a um influente
prefeito e parece que não será nada fácil convencer
que pode ser uma pessoa confiável, embora os fatos
provem o contrário. Tanto, que todos lhe viraram as
costa. Dizem as línguas da sabedoria que ele estaria
colhendo o que plantão. Como resultado, a lista de
desafetos só aumenta e deve inflar mais ainda com o
início da campanha eleitoral.

Caráter duvidoso
Nos bastidores da política fluminense, o parlamentar é conhecido como aquele que descumpre
palavra empenhada e os acordos políticos. E como
se não bastasse, tenta atropelar os acordos do ‘chefe’ acreditando que vai ficar bem na fita. Só que
não! O jeito rude e hostil do moço, tem feito muita
gente fugir dele como o diabo da cruz. Sai de retro!!!
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Sem transparência

Governo de Queimados
virou bagunça total
Prefeitura contrata sem licitação empresa para fornecimento de asfalto e guarda detalhes em caixa-preta
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

governo de Glauco
Kaizer (Solidariedade), de Queimados,
na Baixada Fluminense,
tem se revelado um expert
em ‘esconder’ informações
sobre os contratos firmados
com fornecedores. No mais
recente deles, a prefeitura
adquiriu sem licitação R$
7,3 milhões em tablets, pagou o valor global dois dias
após a assinatura da transação, mas não revelou a
quantidade adquirida, marca
do produto e valor unitário.
Agora fez mais uma despesa sem o processo licitatório. Numa rapidez que impressiona, a gestão Kaizer
homologou o contrato. Entretanto, não disponibilizou
o valor contratado.
De acordo com reportagem do site jornaldosmunicipiosrj.com.br, a Prefeitura, através da Secretaria
Municipal de Obras, aderiu
uma ata de registro de pre-

Ato de adesão de ata de registro de preços em favor da empresa Pavibras

A secretária de Obras, Cristina Remann
da Silva Oliveira, nomeou a sim mesma como fiscal do contrato

ços para aquisição de asfalto gerada por um pregão
realizado no ano passado
pela Prefeitura de São João
de Meriti e faz segredo sobre o total de toneladas que
será fornecido e quanto vai
pagar por isso. Intrigante é
o posionamento da Câmara
Municipal diante da falta de

transparência no gasto do
dinheiro público: até agora
o Legislativo não adotou
nenhuma providência para
questionar o prefeito sobre
tais contratos.
Omissão em documento
Ainda segundo o site,
o ato de adesão de ata de

Ceciliano defende tecnologia
5G em evento de inovação

Thiago Lontra

registro de preços em favor da empresa Pavibras
- Pavimentadora Brasileira
- que consta como sediada
na Avenida Monte Castelo,
86, no Jardim Gramacho,
em Duque de Caxias, foi
publicado na edição do diário oficial do dia 29 de dezembro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj),
deputado André Ceciliano
(PT), defendeu a regulamentação da tecnologia 5G
durante o Rio Innovation
Week, maior evento de inovação da América Latina,
que está sendo realizado no
Jockey Club do Rio.
O discurso de Ceciliano aconteceu em encontro ontem com mais de 90
prefeitos, presidentes de
Câmaras Municipais, empresários e políticos, e que
marcou a entrega do Título
Benemérito do Estado do
Rio de Janeiro à empresária carioca Camila Farani, considerada uma das
maiores investidoras-anjo
do país. “É uma honra estar presente nesse evento
homenageando a Camila e

discutindo o futuro do Rio.
Estamos em uma janela de
oportunidades e acredito
que o investimento em tecnologia 5G é fundamental
para iluminar todo o Estado do Rio. Já aprovamos
lei na Alerj sobre o tema e
as câmaras municipais têm
que regulamentar o tema
para o estado sair na frente”, afirmou.
A lei aprovada na Alerj
é a 9.151/20, que instituiu
o programa de estímulo à
implantação de tecnologias
de conectividade móvel.
Ceciliano também citou em
seu discurso o Fundo Soberano, aprovado pela Alerj,
com o intuito de captar investimentos estruturantes
nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Em 2021,
Ceciliano inclusive rodou o
interior do estado para apre-

sentar o Fundo e entender
os principais gargalos da
economia das regiões.
Título Benemérito
O encontro foi de homenagem à empresária Camila Farani, que começou
a empreender há 24 anos.
Ela é sócia de 45 empresas
que juntas empregam mais
de 21 mil pessoas. Camila
é conhecida por ser sócia-fundadora da G2 Capital,
empresa focada em tecnologia. Ela é uma das maiores investidoras-anjo do
país, investindo em startups com alto potencial de
crescimento.
O Título Benemérito foi
aprovado na Alerj através
da Resolução 682/21, de
autoria de André Ceciliano
em conjunto com a deputada Martha Rocha (PDT).

No documento são omitidas informações necessárias
ao controle social que é garantindo a todo e qualquer
cidadão por força de lei. A
ata foi republicada na edição de 12 de janeiro para
corrigir um alegado erro
material, mas a publicação
não trouxe as informações
devidas.

Fiscal de contrato
Outra situação questionável é o fato de a secretária de
Obras Cristina Remann da
Silva Oliveira ter nomeado
a sim mesma como fiscal do
contrato, do qual ela é a gestora. No ano de nomeação
está ainda o nome da subsecretária Magda Macedo de
Azevedo.

REPUBLICADO A PEDIDO

Governo de Meriti anuncia
reajuste de 25% para educação

Pela 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.
A iniciativa alcança não
só os professores da rede,
mas todos os profissionais
da Educação: manipuladores de alimentos, apoio
administrativo,
ajudante
Encontro marcou a entrega, pela Casa, do título
Benemérito do Estado do Rio à empreendedora Camila Farani

Prefeito Glauco Kaizer passa longe da transparência

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 deste ano.
Um professor que inicia na
rede tinha um vencimento
base de R$ 1.163,80. Agora,

ele receberá R$ 1.443,12,
sem os acréscimos dos benefícios. Já o profissional de
apoio de nível fundamental,
por exemplo, recebia o 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.

Poder Político do Centrão no
orçamento será trilionário
O poder político do
Centrão sobre o Orçamento em 2022, ano de
eleições presidenciais,
será trilionário, de acordo com levantamento do
Broadcast Político nas
despesas da União. A
Casa Civil, chefiada pelo
bloco, passará a dar aval
e ter o poder de vetar as
decisões do Ministério da
Economia que fazem parte do dia a dia do governo
federal na gestão dos recursos públicos.
São atos que envolvem
desde a movimentação
das despesas de um lugar
para outro que não depende de aval do Congresso
até o envio de projetos de
lei solicitando mais recur-

sos aos parlamentares.
Além disso, haverá
controle sobre as alterações nas emendas parlamentares, quando há solicitação ou concordância
dos congressistas, recursos esses que ainda ficarão blindados conforme a
escolha dos deputados e
senadores. Um dos principais atos que passará
pelo aval da Casa Civil
é a abertura de créditos
suplementares, ou seja,
o reforço de despesas da
União quando o governo
identifica a necessidade
de aumentar a quantidade
de recursos em áreas específicas. Em 2021, esse
tipo de remanejamento
somou R$ 704,2 bilhões.

A maior parte do volume
diz respeito a atos assinados diretamente pelo governo, que não passavam
pela Casa Civil antes.
Uma parcela menor, que
somou R$ 35,3 bilhões
em 2021, precisou de
aprovação no Congresso.
Nos últimos anos, a
lei orçamentária aumentou a flexibilidade para
o governo fazer esse tipo
de movimentação sem
depender de aprovação
no Legislativo. Por isso,
o papel da Casa Civil no
processo é considerado
relevante para especialistas em contas públicas
e técnicos da área orçamentária.
(Jornal do Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro anunciou durante a live semanal nas redes sociais uma nova medida provisória (MP) com a
liberação de recursos no valor de R$ 1 bilhão para reforma de
rodovias destruídas pelas chuvas nas últimas semanas.

sábado, 15 de janeiro de 2022

Três em cada dez profissionais da rede estadual de saúde do
Rio de Janeiro estão afastados da função após serem infectados
pela variante ômicron. Na rede municipal, cerca de 20% dos profissionais contraíram a doença.

Política

Reprodução

Os centros de convivência, espaços oferecidos à população para
sociabilidade e intervenção na cultura, e os
hospitais gerais serão
incluídos na Política de
Participação do Estado
na Rede de Atenção Psicossocial do SUS.

Covid: Brasil se aproxima
de 100 mil casos diários

Sancionado
É o que determina a
Lei 9.557/21 sancionada pelo governador
Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial
extra. A norma complementa a Lei 8.154/18,
que estabelece parâmetros da Rede de Atenção
Psicossocial no RJ.

Espaços
Autor da proposta
original , o deputado
Flávio Serafini (PSOL)
justificou o texto dizendo que os centros
de convivência são espaços oferecidos à população em geral para
a sociabilidade, produção e intervenção na
cultura.

Editorial

Programa vai aumentar capacidade
energética de indústrias no estado
A Lei 9.553/22, que
cria o Programa Estadual de Capacidade Energética para aumentar a
produtividade dos municípios industriais, foi

sancionada pelo governador do estado, Cláudio Castro, e publicada
no Diário Oficial extra
de quinta-feira (13/01).
A medida é de autoria

Estratégia de inclusão

original do presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano
(PT).

Promoção do autonomia

“Estes espaços são estratégicos para
a inclusão das pessoas com transtornos
mentais e que fazem uso de crack, álcool
e outras drogas, por meio da construção
de espaços de convívio e sustentação das
diferenças”, disse.

Alguns de seus objetivos são promover a autonomia, combater os estigmas e
preconceitos e a inclusão social”, justificou. Também assinam o texto os deputados Carlos Minc (PSB), André Ceciliano (PT) e Waldeck Carneiro (PT).

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.

A partir de segunda-feira

RJ suspende cirurgias eletivas
por 30 dias em todo o estado
O procedimento é aquele que pode ser programado, ao contrário dos de emergência
Reprodução

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

MUNDO

Secretaria de Estado
de Saúde (SES) do
Rio de Janeiro irá
suspender, a partir da próxima segunda-feira as cirurgias eletivas pelo período de
30 dias. A medida,segundo a
pasta, vale para todas as unidades de saúde do estado. A
suspensão é uma das medidas para reduzir o impacto
do afastamento de profissionais de saúde por conta de
doenças respiratórias, como
a covid-19.
Segundo a SES, os afastamentos chegam a pelo
menos 20% do total de profissionais de saúde. Somente
na capital, desde dezembro,

Brasil deixou de realizar milhões de cirurgias eleou adiou pelo menos 2,8 tivas.

Um dos lídereS
da quadrilha

O estado não divulgou ainda a lista dos procedimentos incluídos na medida

cerca de 5,5 mil profissionais
de Saúde da rede municipal
precisaram ser afastados por
covid-19 ou influenza. A
SES informou que irá fornecer mais detalhes da medida
nos próximos dias.
São consideradas cirurgias eletivas aquelas que

podem ser programadas, ao
contrário dos procedimentos
de emergência. São exemplos de cirurgias eletivas
aquelas cirurgias agendadas
para catarata, hérnias e vesícula. O estado não divulgou
ainda a lista dos procedimentos incluídos na medida.

Ao longo
da pandemia
A suspensão de cirurgias eletivas é uma medida
que foi adotada em diversos locais do país ao longo
da pandemia. Segundo o
Conselho Federal de Medicina (CFM), em 2020, o

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, nas últimas
24 horas, o paísregistrou
97,9 mil casos de covid-19 e 174 mortes em
decorrência da doença.
Assim como no restante
do Brasil, o Rio de Janeiro registrou salto no
número de casos confirmados de covid-19.
Diversos
estados
passaram a retomar ou
adotar novas medidas
de restrição para aglo-

merações ou para a realização de determinadas
atividades diante do aumento dos casos de covid-19 puxado pela disseminação da variante
Ômicron.
De acordo com os
dados oficiais, são 503
casos de pessoas infectadas pela variante Ômicron, com incidência
confirmada em 16 unidades da Federação, Rio
de Janeiro, com (133) e
São Paulo (121).

Escândalo de festas no lockdown pressionam Boris Johnson a sair
LONDRES - Os escândalos não param de
se acumular na crise que
envolve o governo do
primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.
Ontem, o jornal “The
Telegraph” revelou uma
nova festa, regada a
muito álcool, em Downing Street na véspera
do funeral do príncipe
Philip, quando os britâ-

nicos não podiam fazer
reuniões em ambientes
fechados.
É a segunda vez que
Boris pede desculpas
pelo comportamento,
mas o arrependimento
público não parece suficiente para acalmar os
ânimos dos britânicos.
Os pedidos para que Johnson renuncie ao cargo
já não partem apenas de

opositores. Alguns conservadores consideram
que a postura do premiê
é indefensável.
O primeiro-ministro,
até agora, não parece
disposto a pedir demissão. No entanto, há uma
outra ameaça ao governo. Se 54 conservadores
apresentarem votos de
desconfiança em Boris
Johnson, o premiê terá

de deixar o cargo.
O primeiro-ministro
britânico é acusado
de ter participado
de festas realizadas
em Downing Street em períodos em
que o Reino Unido
estava sob severas
restrições por conta
da pandemia de Covid-19.

Reprodução/Reuters

Boris Johnson em frente à residência
oficial em Downing Street, Londres
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REFORÇO

Flamengo faz proposta
ao Manchester United
por Andreas Pereira

divulgação

Volante de 26 anos está emprestado pelos ingleses até o meio do ano
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

D

epois de resolver a
situação de Thiago
Maia, o Flamengo
tenta agora garantir a permanência de outro volante:
Andreas Pereira. O clube
fez uma proposta ao Manchester United para comprar os direitos econômicos e aguarda um retorno.
No contrato de empréstimo ao Flamengo, até o
meio deste ano, os ingleses

estipulam o valor de 20 milhões de euros (cerca de R$
126 milhões) para a transferência em definitivo, mas
a proposta rubro-negra é
bem abaixo dessa quantia.
A tendência é de que o
United faça uma contraproposta e que a negociação tenha mais capítulos.
No orçamento do Flamengo para esta temporada, estão previstos 16 milhões de
euros para compra de direitos de atletas. Para adquirir
os 50% de Thiago Maia, o
clube vai pagar cerca de 4

milhões de euros, parcelados em três anos.
O Flamengo ainda não
anunciou reforços para
2022. Na apresentação
de Paulo Sousa, o vice de
futebol do clube, Marcos
Braz, afirmou que não vê
o clube atrás dos principais
adversários por ainda não
ter feito contratações de
atletas.
“Cada clube tem sua demanda, e nossa principal
missão é contratar um técnico”, disse Braz.
Andreas Pereira, de 26

anos, apareceu com destaque na base do PSV e
transferiu-se ainda adolescente para o Manchester
United. Estreou no time
principal em 2014, mas
nunca conseguiu ter grande sequência na primeira
equipe do United. Chegou
a ser emprestado ao Granada, Valência e Lazio antes
do acerto com o Flamengo, em agosto de 2021, por
empréstimo de um ano.
Com a camisa rubro-negra, conquistou rapidamente espaço no time

Andreas Pereira no treino do Flamengo

titular. Até agora, marcou
cinco gols em 24 partidas
pelo Flamengo, incluindo
a quebra de um longo jejum da equipe sem gol de
falta. No entanto, o momento mais marcante de
sua passagem até o mo-

mento é o grave erro no
lance que originou o gol
da vitória do Palmeiras na
final da Libertadores. A falha, porém, não mudou a
ideia da diretoria de tentar
a contratação do jogador
em definitivo.

Fluminense anuncia Cristiano como o sétimo reforço para 2022
O Fluminense anunciou
o seu sétimo reforço para
a temporada 2022: o lateral-esquerdo Cristiano, de
28 anos. Após ter se destacado na fase de grupos
da Champions League,
pelo Sheriff, da Moldávia,
ele assinou em definitivo
por três temporadas com
o Tricolor, que vai desembolsar € 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões
na cotação atual) parcelado até 2024 para contratar
o jogador, que foi aprovado nos exames médicos.

Cristiano, porém, está
fora das primeiras rodadas
do Campeonato Carioca,
que começa no dia 26 de
janeiro, pois a janela de
transferências internacionais só abrirá em 1º de
fevereiro. Com o jogador,
o Fluminense passa a ter
quatro opções para a lateral esquerda: além de
Cristiano, há ainda Marlon, que terminou o ano
titular e tem contrato até o
fim de 2022; Danilo Barcelos, que também tem
mais um ano de vínculo,

mas sofre com críticas da
torcida; e Pineida, equatoriano recém-contratado.
Cristiano tem passagens por times de menor
investimento no Brasil,
como CRB, Criciúma e
Volta Redonda, por exemplo, e estava desde 2017
na Moldávia, onde recusou um convite para se
naturalizar e defender a
seleção do país. Na Champions, o ala foi eleito para
a seleção do Grupo D, dominada por jogadores do
Real Madrid, feita pelo

site “WhoScored”. Ele
deu duas assistências na
vitória por 2 a 0 sobre o
Shakhtar Donetsk e uma
no triunfo por 2 a 1 sobre
o Real dentro do Santiago
Bernabéu.
Cristiano foi o maior
lateral garçom da fase
de grupos da Champions
com três assistências, empatado com Alexander-Arnold, do Liverpool
(Inglaterra); João Cancelo, do Manchester City
(Inglaterra) e Angeliño,
do Leipzig (Alemanha).

Brazil deixa porta aberta para voltas
de Bruno Gomes e Vanderlei no Vasco
Depois da apresentação
oficial da dupla Weverton
e Isaque, duas das várias
caras novas do Vasco para
2022, Carlos Brazil concedeu entrevista coletiva e
respondeu a algumas perguntas de jornalistas.
O gerente geral de Futebol detalhou a busca do
clube por reforços e deixou
a entender que ainda conta
com Bruno Gomes e Vanderlei, que estão treinando
em horários alternativos.
O clube anunciou que
Bruno, volante de 20 anos
revelado pelo clube, estava
negociando sua saída. Brazil disse que ainda espera
convencê-lo a ficar.
“(O Bruno Gomes) É um
jogador muito importante
para nós. Considero ele um
dos melhores jogadores da
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Carlos Brazil, gerente geral de futebol do Vasco

posição na idade que tem.
Mas é um menino que ficou um pouco assustado
com tudo o que aconteceu
no ano passado. Conversei
com ele. Ele tem o desejo
de sair do clube. A gente
respeita. Ele tem consciência que a saída dele tem
que ser algo benéfico para
o clube. Não há nenhuma

negociação em andamento
agora. Havia uma possibilidade de empréstimo, mas
não sei se vai acontecer”,
explicou o dirigente.
“Temos a esperança que
uma reflexão dele faça o
Bruno mudar de ideia e
queira permanecer. Como
ele tem o desejo de sair, o
Zé precisa contar com joga-

dores que queiram de fato
estar no Vasco. Por isso ele
está treinando separado.
No momento que ele virar
a chave e dizer que quer ficar no Vasco, ele pode ser
reintegrado”, completou.
Vanderlei e Leandro
Castán vivem situação parecida com a de Bruno Gomes: os dois querem sair e
estão treinando separados
enquanto não acertaram
suas saídas. Carlos Brazil
disse que a possibilidade
de o goleiro ser reintegrado
existe.
Por fim, Carlos Brazil
disse que espera dar espaço
para a base, incluindo alguns dos garotos que estão
em ação neste momento na
Copinha. Mas explicou que
ainda busca reforços para o
clube.
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Lateral-esquerdo de 28 anos chega do Sheriff

Com saída de 10 jogadores,
Flamengo estima economia
próxima a R$ 30 milhões
O Flamengo já definiu
a saída de nove jogadores desde o fim da última
temporada. O próximo
será Gabriel Batista, que
está em vias de ser negociado com um clube do
futebol europeu. O goleiro de 23 anos tem contrato até dezembro, e as
partes entendem que uma
mudança de ares pode ser
positiva.
Além de César (saída
definida) e Gabriel Batista (situação bem encaminhada),
deixaram
o Rubro-Negro recentemente João Lucas (agora jogador do Cuiabá),
Bruno Viana (fim de empréstimo), Hugo Moura
(emprestado ao Athle-

tico-PR), Vitor Gabriel
(emprestado ao Juventude), Piris da Motta (vendido ao Cerro Porteño),
Bill (vendido ao Dnipro-UCR), Max (vendido ao
Colorado-EUA) e Kenedy (de volta ao Chelsea
após solicitação do clube
inglês). Os quase R$ 30
milhões de economia se
referem a salários, direitos de imagem e encargos
que o Flamengo teria de
arcar até o fim dos vínculos dos atletas citados.
Hugo Moura e Vitor Gabriel, porém, têm situação diferente e seus respectivos contratos com
o clube rubro-negro são
válidos até dezembro de
2023.

Durcésio afirma que Botafogo terá mínimo de R$ 100 milhões por ano investido no futebol
O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, afirmou em entrevista na sede
de General Severiano que o
clube terá R$ 100 milhões
por ano, pelos próximos
sete anos, para investir no
futebol. Segundo o presidente, o valor será dentro

dos R$ 200 milhões anuais
que o americano John Textor se comprometeu a colocar no clube.
“Conseguimos botar um
investimento mínimo de
R$ 200 milhões no Botafogo na proposta vinculante, sendo metade disso no

futebol. O que nos leva a
outro nível em termos de
investimento na Série A. É
muito animador. Não acaba nesses R$ 400 milhões.
Esse valor vai ser nesses
três anos, mas depois ele
vai continuar investindo, é
óbvio, faz parte do negócio.

A gente vai ver o Botafogo
sempre forte e temos cláusulas de proteção, para que
o Botafogo continue sendo
investido sempre, garantindo esse mínimo de R$ 400
milhões. Está tudo bem feito e costurado para o novo
Botafogo”, explicou.

O presidente foi novamente à sede de General Severiano exercer seu voto. A
festa da torcida com a aprovação pelo Conselho Deliberativo foi apenas mais
um passo. O derradeiro,
para que John Textor possa
começar a assumir o Bota-

fogo, é nesta sexta, com a
aprovação na Assembleia
Geral.
Durcesio aproveitou para
segurar um pouco os ânimos da torcida alvinegra.
Segundo ele, o Botafogo
vai voltar aos trilhos, sim,
mas é um processo e não da
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PERÍCIA

INSS suspende perícias para
revisão do auxílio-doença
O prazo para agendar a perícia terminou em 19 de novembro
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

O

Instituto Nacional
do Seguro Social
(INSS) suspendeu,
desde a última terça-feira
(12) a realização de perícias médicas para revisão
do auxílio por incapacidade temporária (antigo
auxílio-doença).
Segundo o INSS, a decisão de suspender as revisões foi tomada por conta
do aumento dos casos de
Covid-19 provocado pela
variante ômicron. A suspensão não vale para os
“casos de mutirões de re-

alização de perícia médica
que já estavam previamente programados e com viagens definidas”.
Mais de 170 mil segurados foram convocados
para agendar e realizar
essas perícias ainda em
agosto do ano passado,
sob pena de perda do benefício. Até meados de
novembro, cerca de 85 mil
beneficiários ainda não tinham marcado a revisão.
A relação completa dos
convocados pode ser consultada no Diário Oficial
da União.
O prazo para agendar a
perícia e evitar a perda do
auxílio terminou em 19 de
novembro passado. Quem

perdeu o prazo teve o benefício suspenso – mas
pode reavê-lo realizando a
perícia em até 60 dias da
suspensão.
O INSS informou que
as perícias suspensas serão remarcadas para o segundo semestre deste ano.
Os segurados que tiveram
a remarcação suspensa serão avisados sobre a nova
data, e seguirão recebendo
o benefício normalmente.
O INSS não informou, no
entanto, como deve proceder quem teve o benefício suspenso e precisava
agendar o procedimento
para voltar a receber.
Em agosto, o INSS convocou cerca de 173 mil
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INSS convocou mais de 170 mil segurados

segurados que estavam há
pelo menos seis meses sem
passar por perícia médica.
Desse total, 95.588 foram convocados via publicação no Diário Oficial da

União no dia 27 de setembro para agendarem a perícia médica de reavaliação
do benefício por incapacidade por não terem sido
encontrados ou não terem

marcado o exame.
Os aposentados por invalidez e pessoas que recebem o amparo assistencial
ao deficiente não passam
por essa revisão.

Comlurb pede à população que Dose reforço para quem tem 50 anos
ajude a manter a cidade limpa ou mais passa a ser obrigatória no Rio
divulgação

A Comlurb — companhia
de limpeza urbana do Rio —
pediu que a população ajude
a manter a cidade limpa após
uma alta de casos de Covid
entre os garis.
Em nota, a empresa, que
conta com 14 mil profissionais de limpeza e tem quase
mil afastados (7%), pede “a
colaboração da população
em relação ao lixo e para
manter a cidade limpa, uma
vez que está trabalhando
7% deles estão afastados
com um efetivo menor de
garis”. Diz ainda que, apesar
A companhia fala também caso de chuva, a população
dos afastamentos, não existe que é importante respeitar aguarde o caminhão passar e
risco de paralisação do ser- o dia e o horário da coleta descarte o lixo corretamente
viço na capital.
domiciliar. E pede que, em nas lixeiras.

Estação do BRT Aracy
Cabral é reaberta

Reprodução

Estação fica na Taquara

A Prefeitura do Rio, por
meio do BRT Rio, informa
que a estação Aracy Cabral, na Taquara, voltou a
funcionar depois de passar
por obras que começaram
na segunda-feira (10).
É a terceira em operação revitalizada este ano.
Em 2021, além de devolver
aos passageiros 46 estações
que estavam fechadas, a Intervenção no sistema BRT
recuperou ainda a Pastor

José Santos, na Penha.
As obras na estação
Aracy Cabral, no corredor
Transcarioca,
seguiram
o mesmo padrão adotado nas reformadas desde
março do ano passado. Os
painéis e portas de vidro
foram substituídos por
chapas de aço vazadas.
Outras mudanças são: fiação embutida e portas com
trava automática e mecanismos blindados.

A comprovação pode ser forma Conecte SUS ou com
A Prefeitura do Rio de
Janeiro ampliou na sexta- feita com o certificado de o comprovante/caderneta de
-feira (14) a exigência do vacinação digital na plata- vacinação.
divulgação
‘passaporte da vacina’ no
município. A partir de agora,
todos com 50 anos ou mais
deverão ter tomado a dose
de reforço para frequentar
ambientes controlados.
A nova regra também vale
para adultos de até 49 anos
e que tenham recebido a segunda dose há quatro meses
ou mais.
A nova determinação da
Prefeitura do Rio também
ampliou os locais onde é necessário a apresentação do
comprovante de vacinação
Comprovação de vacinação é obrigatória
completo.

Cidade do Rio tem mais de 120 mil famílias
cadastradas no novo programa Auxílio Brasil

Graças ao trabalho intenso
de inclusão de famílias vulneráveis da Secretaria Municipal de Assistência Social
em 2021, 120.909 novas famílias da cidade passaram a
receber o Auxílio Brasil, que
substituiu o Bolsa Família a
partir do fim do ano passado.
Dessas, 83.367 entraram na
folha de pagamento do benefício em janeiro de 2022.
Projetos como CarioCAD
e Assistência em Movimento

levaram equipes da secretaria
aos principais bolsões de pobreza da cidade, realizando
busca ativa de pessoas que
muitas vezes nem tinham
condições de procurar ajuda
nos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS).
Ao todo, o Rio tem hoje
382.837 famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil.
Considerada a média de três
pessoas por família, são aproximadamente 1,15 milhão de
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pessoas. Dessas 83.367 famílias que passaram a receber
o auxílio em janeiro, 80.283
foram incluídas no CadÚnico (cadastro único do governo federal para programas
sociais) em 2021.

Mesmo constando no CadÚnico e dentro do perfil do
programa, permanecem fora
do Auxilio Brasil 10.485
famílias (31.455 pessoas).
Dessas, 8.369 chegaram ao
cadastro em 2021.

Cariocas podem participar de consulta pública sobre
Programa Carioca de Integridade e Transparência
A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública (Segovi), lançou
a consulta pública sobre o
Programa Carioca de Integridade Pública e Transparência. Até o dia 29 deste
mês, pela plataforma Participa.Rio, cidadãos poderão
enviar suas opiniões sobre
o documento, que compre-

enderá as diretrizes sobre
integridade e transparência
a serem seguidas pela Administração Pública Municipal.
Entre os objetivos do
Programa, elaborado para
ser um instrumento de promoção da cultura da integridade e transparência no
município, destacam-se a
ampliação dos mecanismos

de transparência passiva e
ativa e o fomento ao uso de
canais de denúncia. Além
de definir os compromissos
que deverão ser seguidos
pelas autoridades, notadamente as altas lideranças,
o texto também cria instrumentos de prevenção a práticas corruptas, como análises de riscos, que deverão
ser executadas pelos gesto-

res dos órgãos, e avaliações
de integridade de agentes
públicos, fornecedores e
colaboradores externos.
A minuta do decreto que
cria o Programa está disponível no link da consulta
pública. Como a conduta do
agente público está relacionada aos serviços prestados
à população, a opinião do
cidadão é fundamental.
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Troca de tiros

PRF prende assaltantes após
confronto em Duque de Caxias

Bandidos atiraram contra os policiais após roubo a ônibus na BR 040
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma equipe de
agentes da Polícia
Rodoviária
Federal (PRF) realizava
patrulhamento na BR 040,
altura do km 119, sentido
Minas Gerais, quando foi
alertada para usuários da
via que informaram que
um ônibus mais a frente
havia sido assaltado.
Os agentes desembarcaram para verificar a informação e ao se aproximarem, os ocupantes do

ônibus,
que fazia a linha Central
x Guapimirim, sinalizaram
apontando para dois homens que haviam acabado
de desembarcar.
Ao perceberem a aproximação dos policiais,
os criminsos fugiram em
direção a uma passarela,
sendo que um deles efetuou disparos em direção
a equipe. Após a troca de
tiros, os suspeitos foram
encontrados caídos na passarela. Um dos assaltantes
ao ser alvejado, arremesou sobre o acostamento

da rodovia o revólver da
marca Taurus calibre .38,
com duas cápsulas deflagradas, edois celulares das
vítimas.
Um terceiro assaltante
que levava uma mochila
com vários telefones roubados conseguiu fugir na
garupa de uma motocicleta
pilotada por um comparsa
que o aguardava na descida da passarela.
Osferidos foram socorridos pelo serviço de soO ônibus assaltado era da linha Central x Guapimirim
corro médico da concesAs vítimas e o material nhados à sede da Polícia
sionária e removidos para Pereira Nunes, em Duque
de
Caxias.
recolhido
foram encami- Federal na Praça Mauá.
o Hospital Estadual Adão

Força-tarefa apreende arsenal
da milícia em fundo falso de sofá
Uma força-tarefa envolvendo setores de inteligência de várias delegacias da
Polícia Civil e de agentes
da 7ª DP (Santa Teresa)
apreenderam um miniarsenal da milícia no bairro de
Santa Cruz, na comunidade
do Rodo, na Zona Oeste do
Rio.
Quando as equipes chegaram ao local, os bandidos
fugiram, mas deixaram para

Divulgação/PCERJ

O material foi encontrado no fundo falso de um sofá

trás fuzil, um simulacro de
pistola, granada e rádios
transmissores. Os agentes
encontraram o material em
uma casa na rua Delair de
Almeida. O que chamou
atenção foi o local onde o
armamento estava escondido: no fundo falso de um
sofá. A apreensão foi encaminhada para a sede da
Delegacia de Repressão a
entorpecentes (DRE).

PM fecha cerco contra venda ilegal
de gás em comunidades da milícia
Agentes da Polícia Ambiental e da Agência Nacional do Petróleo, com o apoio
da Polícia Militar, fiscalizaram depósitos na Região
dos Lagos e em comunidades da Zona Oeste do Rio,
durante operação, na manhã
de ontem, para combater a
venda ilegal de gás em áreas dominadas pela milícia.
Ao todo, mais de 2 mil botijões foram apreendidos e 11
pessoas foram conduzidas à
delegacia.
Em Rio das Ostras, os
policiais encontraram um
bar vendendo botijões, o

que é considerado uma prática ilegal, visto que o comércio de gás só pode ser
feito por distribuidoras. O
estabelecimento foi fechado e o dono foi levado para
a delegacia para prestar esclarecimentos. Na mesma
região, os agentes encontraram um caminhão, sem
documentação, comercializando botijões. O motorista
também foi conduzido para
a delegacia e o veículo foi
apreendido. Na comunidade do Tirol, os policiais
do Serviço Reservado do
Batalhão de Jacarepaguá

Reprodução

Ao todo, mais de 2 mil botijões foram apreendidos

descobriram que um outro
bar vendia vários produtos.
Entre eles, botijões de gás,
dentro de um local fechado.
Em Campo Grande, um
depósito foi fechado porque
não tinha documentação
para comercializar os bu-

jões. A ação é uma resposta
à denúncias de moradores
que sofrem com a venda ilegal de gás. De acordo com
os relatos, o produto chega
a custar R$ 30,00 mais caro
em regiões dominadas pela
milícia.

Tráfico mata ‘Chocolate’ na Zona Oeste
Reprodução

Chocolate é apontado com líder da
invasão à comunidade da Chacrinha

Um homem foi morto durante um ataque a tiros em
um posto de combustíveis,
na Estrada do Tindiba, em
Jacarepaguá, na Zona Oeste
do Rio, na tarde da última
quinta-feira. O alvo do disparos na região do Pechincha seria um integrante da
milícia do Tanque, identificado como Vinícius Valentim Guerra dos Santos, conhecido como ‘Chocolate’.
O miliciano estaria circulando pela Estrada do Tindiba quando cerca de cinco

criminosos supostamente do
Comando Vermelho (CV) o
atacaram. Ele seria o o encarregado da cobrança aos
comerciantes da região.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado como homicídio,
sem autoria e motivação
conhecida. A Delegacia
de Homicídios da Capital
(DHCapital) foi acionada,
fez uma perícia na região e
já instaurou inquérito para
apurar as circunstâncias do
assassinato.

Operação da Civil em
Caxias tem três mortos

Agentes da Delegacia de
Repressão a Entorpecentes
(DRE), de unidades do Departamento-Geral de Polícia
Especializada (DGPE) e da
Coordenadoria de Recursos
Especiais (CORE) desencadearam, na última quinta-feira (13), uma operação
para cumprir mandados de
prisão preventiva e de busca
e apreensão na comunidade
Parque das Missões e regiões próximas, localizadas em
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Sete pessoas
foram presas, três fuzis, uma
pistola, carregadores, artefatos explosivos e drogas foram apreendidos. A operação
resultou ainda em três mortos em confronto. Um dos
mortos durante a operação
Casmurro é Lindomar Gregório de Lucena, o Babuíno
ou Paraguaio, 36 anos, filho
de consideração de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar.
Ele estava foragido e tinha
envolvimento com o tráfico,
além de ser acusado por la-

trocínio e assalto. O bandido
é apontado pela polícia como
o principal responsável pelos
maiores roubos de cargas na
Capital e Região Metropolitana e extorsão das empresas
de logística de Duque de Caxias.
Um dos presos é o traficante responsável pela parte
financeira de áreas controladas por Fernandinho Beira-Mar. Outro criminoso detido
é o chefe do tráfico de drogas
de diversas comunidades de
Duque de Caxias. Os agentes
também prenderam um traficante considerado “braço de
guerra” de Beira-Mar.
Segundo os agentes, a comunidade Parque das Missões estava sendo utilizada
como base operacional por
uma das principais facções
criminosas do Rio de Janeiro
para planejamento e execução de roubos de cargas e de
veículos. Além disso, a região vinha sendo usada como
entreposto para distribuição
de armas e drogas pela Baía
de Guanabara.

PLANTÃO

Mãe de cantor gospel é
espancada em igreja

GOIÂNIA - A pastora
Odete Rosalina Machado da Costa, de 79 anos,
mãe do cantor gospel Delino Marçal, foi espancada
até a morte na manhã de
ontem dentro da Igreja
Assembleia de Deus Ministério Primogênito, em
Goiânia. Segundo a Polícia Civil, um homem suspeito do crime foi preso.
De acordo com a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios
(DIH), o homem entrou
na igreja e começou a brigar com um outro homem.
Depois disso, ele começou
a agredir a pastora com
um objeto de metal. Logo
em seguida, o criminoso
saiu do local e começou
a jogar pedras emalguns
ônibus até ser preso.

Reprodução

Odete Rosalina e
o filho, o cantor gospel
Delino Marçal

O Corpo de Bombeiros
compareceu ao local, porém a vítima não resistiu
a agressão. Delino Marçal
esteve no local para reconhecimento. O artista é
conhecido nacionalmente
por canções como “Deus é
Deus”, “Sonho Grande” e
“Que amor é esse”. Milhares de internautas deixaram mensagem de consolo
no perfil oficial do cantor
no Instagram.
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Infraestrutura

Presidente prevê R$ 1 bi para reforma
de rodovias atingidas por chuvas

Divulgação

Segundo Bolsonaro, liberação já está
acertada com o Ministério da Economia
pou da transmissão.
“A gente está estimando,
izabelle rodrigues
presidente, alguma coisa em
horahmunicipios@gmail.com
torno de R$ 1 bilhão para
presidente Jair Bol- fazer todos os trabalhos de
sonaro
afirmou, recuperação
necessários.
durante sua live se- Nós tivemos muitas quedas
manal nas redes sociais, que de barreira, deslizamento
uma nova medida provisó- de corpos de aterro, interria (MP) deve ser publicada rupções das mais diversas
na próxima semana com a em vias, rompimentos de
liberação de créditos extra- taludes,
encabeçamentos
ordinários no valor de R$ 1 de pontes. Então, é um trabilhão para a reforma de ro- balho muito grande. São
dovias destruídas pelas chu- vários pontos de interdição
vas nas últimas semanas. A total ou parcial e a gente vai
estimativa do custo total das ter que restabelecer a mobiobras foi apresentada pelo lidade das pessoas, garantir
ministro da Infraestrutura, a segurança de trafegabiliTarcísio Freitas, que partici- dade. Esse dinheiro vai ser

O

muito importante”, explicou
o ministro.
Segundo Bolsonaro, a liberação dos recursos já está
acertada com o Ministério
da Economia. “Eu acho que,
até segunda-feira, a gente
consegue assinar essa MP”,
afirmou. No fim de dezembro, o governo federal já havia liberado R$ 200 milhões
para a recuperação de rodovias em diversos estados,
principalmente Bahia e Minas Gerais, que registram,
até agora, a maior extensão
de estradas danificadas.
Além do recurso para rodovias, Bolsonaro disse que
está previsto outro crédito

Governo federal já havia liberado R$ 200 milhões

extraordinário de R$ 1,3
bilhão para o Ministério do
Desenvolvimento Regional.
O recurso também será usado para obras de reconstrução de equipamentos públicos destruídos pelas chuvas

nos estados. Há ainda um
crédito “entre R$ 700 milhões e R$ 800 milhões”,
de acordo com o presidente,
que será destinado ao Ministério da Agricultura. Neste
caso, os recursos serão usa-

dos para apoiar produtores
rurais que tiveram lavouras
fortemente afetadas pelas
chuvas e para apoiar agricultores que estão sofrendo
com a seca severa na Região
Sul.

Pfizer antecipa para dia 16 entrega de mais 1,2 milhão de doses
divulgação

Previsão é que o Brasil receba 4,3 milhões de doses

O secretário executivo
do Ministério da Saúde,
Rodrigo Cruz, disse, por
meio de sua conta no Twitter, que a Pfizer antecipou
para o dia 16 a entrega de
mais 1,2 milhão de doses
da vacina pediátrica contra a covid-19, que integram a segunda remessa
do imunizante voltado a
crianças com idade entre
5 e 11 anos.

A primeira remessa de
doses da vacina foi descarregada na madrugada
do dia 13 no Aeroporto de
Viracopos, em Campinas,
no estado de São Paulo.
A previsão é que o Brasil
receba em janeiro 4,3 milhões de doses da vacina.
Segundo o Ministério da Saúde, neste primeiro trimestre devem
chegar ao Brasil quase

20 milhões de doses pediátricas, destinadas ao
público-alvo de 20,5 milhões de crianças. Em fevereiro, a previsão é que
sejam entregues mais 7,2
milhões, e em março, 8,4
milhões.
Na semana passada,
o ministério anunciou a
inclusão dos imunizantes pediátricos no plano
de operacionalização do

Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
Segundo a pasta, as
crianças devem ir aos
postos de vacinação
acompanhadas dos pais
ou responsáveis ou levando uma autorização
por escrito. O esquema
vacinal será de duas doses, com intervalo de oito
semanas entre as aplicações.

Secretários pedem à Anvisa liberação Rio tem novo recorde e
registra 12 mil casos de
de autoteste para estudantes
A menos de um mês para
o início do ano letivo, a rede
municipal de educação do
Rio de Janeiro reforça as
medidas preventivas para receber os estudantes na volta
às aulas com segurança.
A Secretaria Municipal de
Educação entregou à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) um documento solicitando urgência
na liberação do autoteste.
A secretaria também manifestou interesse em uma
política de distribuição dos
testes nas redes de saúde e
educação. O documento é
assinado pelos secretários
municipais de Educação,
Renan Ferreirinha, e de Saúde, Daniel Soranz.

Divulgação

Ano letivo no Rio de Janeiro terá início em fevereiro

De acordo com o secretário Renan Ferreirinha, “os
autotestes são mais uma
ferramenta para manter as
escolas abertas. Em vez de
fechar toda uma turma, poderemos identificar e isolar

apenas os infectados com
mais facilidade, reduzindo
ao máximo as interrupções
nas atividades. A nossa intenção é disponibilizar os
testes para nossos profissionais da educação e alunos,

mas tudo depende da autorização da Anvisa”.
Na cidade de Nova York,
o Departamento de Educação
começou a distribuir mais de
1 milhão de autotestes para
as escolas na última semana,
possibilitando a distribuição
aos estudantes e aos profissionais de educação com
sintomas ou que tenham tido
contato com pessoas na sala
de aula que testaram positivo.
O autoteste também está
sendo utilizado em Portugal,
França, Holanda, Bélgica,
Itália, Espanha, Alemanha,
Áustria, Bulgária, Argentina,
Chile e Peru. O Reino Unido
os utiliza amplamente, distribuindo-os gratuitamente em
farmácias e em domicílios.

Governadores decidem acabar com
congelamento de ICMS sobre combustíveis
Os governos estaduais
decidiram, por maioria, acabar com o congelamento do
ICMS sobre combustíveis a
partir de fevereiro. A decisão foi definida no Comitê
Nacional dos Secretários
Estaduais de Fazenda (Comsefaz).
Em novembro, os estados
decidiram suspender o rea-

juste do ICMS pela variação
dos preços de gasolina e diesel na quinzena anterior. O
congelamento, no entanto,
foi definido só até o fim de
janeiro – e não será renovado. O congelamento do
ICMS sobre combustíveis
foi decidido pelos governadores no fim de outubro de
2021 para tentar frear a esca-

lada de preços e dar um prazo adicional para que União,
Petrobras, Congresso e governadores definissem uma
medida definitiva.
“Fizemos a nossa parte:
congelamento do preço de
referência para ICMS. Mas
não valorizaram este gesto
concreto, não respeitaram o
povo. A resposta foi aumen-

to, aumento, mais aumento
nos preços dos combustíveis”, disse o governador do
Piauí, Wellington Dias (PT).
A Petrobras reajustou o
preço dos combustíveis nas
refinarias na quarta-feira
(12), o primeiro aumento em
77 dias. A alta foi de 4,85%
para a gasolina e de 8,08%
para o diesel.

Covid-19 em 24 horas

O estado do Rio de Janeiro registrou mais 12.001 casos de Covid-19 em 24 horas. O painel mantido pelo
Governo para monitorar o
cenário epidemiológico é
atualizado sempre às 17h.
Os números desta semana
apontam para novo recorde
em 2022. O maior número
de casos neste início de ano
tinha sido registrado na terça-feira (11), quando houve
10.489 ocorrências.
O painel revela que mais
sete pessoas morreram por
complicações da Covid-19.
Na quinta (13) morreram
14 pessoas. No entanto, as
unidades de saúde ainda
estão com boa capacidade
de atendimento no estado.
A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria está em
8% e a de UTI (unidade de
terapia intensiva) exclusiva para tratamento da Covid-19 está em 10,4%.
Na capital fluminense, o
monitoramento realizado
pela prefeitura mostra que,
apenas ontem, foram registradas 1.088 novas ocorrências de Covid-19. Neste
ano já foram confirmados
37.447 casos da doença,
dos quais 81 evoluíram para
quadros graves. Quatro pessoas morreram.
Na semana passada, o se-

cretário municipal de saúde,
Daniel Soranz, reconheceu
que os casos aumentaram
com a chegada da variante
Ômicron. A nova cepa vinha se alastrando na Europa
desde novembro. Segundo
Soranz, a variante dissemina-se de forma mais rápida,
mas não tem gerado aumento de casos graves.
Após 17 semanas com
redução de registros de Covid-19, de repente houve
aumento de casos no estado do Rio, o que é indicativo de uma nova variante,
disse o secretário. “Toda
vez que temos uma nova
variante chegando significa
que teremos mais casos. Felizmente, não está havendo
aumento de casos graves,
óbitos e internações. Claro
que isso ainda é precoce,
estamos avaliando”, acrescentou Soranz, na ocasião.
A Secretaria Municipal
de Saúde enfatiza a importância da terceira dose
da vacina para enfrentar
o novo avanço da doença. Conforme os dados da
pasta, 36,4% da população
da cidade do Rio de Janeiro com 18 anos ou mais já
recebeu o reforço do imunizante, que é aplicado quatro
meses após a segunda dose.
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Restrições por causa da covid

Barra Mansa
cancela Festa de
São Sebastião
Mudanças precisaram ser feitas para evitar
aglomerações por causa da pandemia
Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

tradicional Festa de
São Sebastião será
mais uma vez comemorada de uma forma
diferente em Barra Mansa

(RJ). Assim como em 2021,
o evento que celebra o padroeiro da cidade terá adaptações por causa da pandemia de Covid-19. Dois
destaques da programação
estão cancelados para evitar
aglomerações: as barracas
de gastronomia na Praça da

Matriz, no Centro, e a procissão.
A procissão será substituída por uma carreata com a
imagem do santo padroeiro
percorrendo a cidade amanhã (16), partindo do distrito de Antônio Rocha. As
missas estão mantidas. Na

Divulgação

Programação em homenagem ao padroeiro da cidade é mantida, mas com adaptações

quinta-feira (20), Dia de São
Sebastião, feriado em Barra
Mansa, a programação estará toda concentrada na Igreja Matriz.
“Esse evento é uma tradição e pode ser considerada uma das atividades mais
antigas do município. É

Menino que sonha em ser GM
ganha festa em Porto Real
Uma criança que sonha
em ser guarda municipal
teve uma comemoração de
aniversário especial em Porto Real (RJ). O tema da festa do pequeno Luis Miguel,
que completou sete anos,
teve a decoração inspirada
na Guarda Municipal. Até o
uniforme da corporação ele
usou.
A festa aconteceu na
última quarta-feira (12).
Enquanto comemorava o
aniversário com familiares, o menino recebeu uma
grande surpresa: a presença
da comandante da Guarda
Municipal da cidade, Suelaine Caetano, dos agentes

Divulgação/PMPR

Luis Miguel foi surpreendido com
convidados especiais em seu aniversário

Oliveira e Fagner, além dos
policiais militares Oliveira e
Edmar.
Todos disseram que ficaram muito contentes ao ver

que sempre comenta com
a família que sonha em ser
Guarda um dia. É gratificante saber que nosso trabalho
é exemplo para uma criança
com tão pouca idade”, comentou a comandante.
Os papais Waleska e Luiz
Paulo contaram que Luis
Miguel começou com a
ideia de ser policial militar,
mas aos poucos foi passando a ter mais interesse pela
Guarda Municipal.
“Cada vez que ele vê carro ou moto da Guarda Municipal ele reforça em palavras
o seu interesse pela profissão
e eu me sinto feliz com essa
atitude”, disse a mãe.

É necessário levar os seguintes documentos: cópia
da identidade, comprovante
de residência, exame que
conste o tipo sanguíneo e
duas fotos 3x4. Caso seja
estudante, é necessário também uma declaração escolar
e uma cópia da identidade
do responsável. Não é preciso ter um instrumento, já que
a banda conta com trompete,
trombone, trompa, bombardino, tuba e percussão.
As aulas vão começar
após o início do ano letivo e
serão divididas em teóricas
e práticas. As teóricas serão

com a Diocese de Barra do
Pirai/Volta Redonda, por
meio da Paróquia de São
Sebastião.
A programação segue em
fevereiro com mais uma edição do Leilão de Gado em
Antônio Rocha e uma Ação
Entre Amigos em março.

Santa Casa de Resende
recebe equipamentos

Divulgação/PMR

Aquisição dos novos equipamentos faz
parte do processo de modernização da unidade

A Santa Casa de Misericórdia
adquiriu dois
a felicidade e o brilho nos
carrinhos de emergência,
olhos do “guarda mirim”.
uma maca ortostática e três
“Esta foi uma maneira que
cadeiras de coleta para laa Guarda encontrou de presboratório. A aquisição dos
tar homenagem ao menino
novos equipamentos faz
parte do processo de modernização da unidade iniciado pela atual gestão da
Prefeitura de Resende.
O carro de emergência é
uma estrutura móvel composta por gavetas proviDivulgação/PMPS
das com materiais, medicamentos e equipamentos
necessários para o atendimento de pacientes em
situações de urgências ou
emergências médicas, tais
como: parada cardiorrespiratória; comprometimento
nas vias aéreas/ventilação;
instabilidade hemodinâmica progressiva; choque; hemorragia intensa; erupções
cutâneas com comprometimento de vias aéreas; perda
Banda completa 19 anos em 2022
súbita do nível de conscirealizadas todas as segun- mações podem ser obtidas ência; e convulsões, entre
das-feiras, em três horários: pelo número (24) 98105- outras.
Já a maca elétrica ortos14h, 16h e 18h. Mais infor- 0162.

Banda de Marcha de Paraíba do Sul
abre inscrições para aulas gratuitas
A Banda Municipal de
Marcha de Paraíba do Sul
(RJ) está com inscrições
abertas para aulas gratuitas
de música. Ao todo, são 50
vagas disponíveis. Destas,
30 são para estudantes da
rede municipal da cidade e
20 para moradores do município.
Os interessados têm até o
dia 21 deste mês para se inscrever. As inscrições devem
ser feitas, de 14h às 18h, no
Ciep Haroldo Machado de
Barros, que fica na Avenida
Dr. Randolfo Pena, n° 847,
no bairro Salutaris.

uma manifestação da cultura popular intimamente
ligada com a identidade do
cidadão barra-mansense e
integra o nosso calendário
cultural”, destacou Marcelo
Bravo, presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa,
que organiza o evento junto

tática é indicada na recuperação motora de pacientes,
estimulando a posição vertical mediante condições
em que não sejam capazes
de manter a postura sozinhos. A maca foi destinada
para ser utilizada em tratamentos fisioterápicos em
condições clínicas como:
quadros neurológicos, por
exemplo, tetraplegias, diplegias, hemiplegias, Acidentes Vascular Cerebral
(AVC) e Traumatismo
Crânio Encefálico (TCE);
pacientes com ventilação
mecânica; doenças pulmonares restritivas e/ou
obstrutivas;
reabilitação
de cirurgias ortopédicas e
vasculares; pós-operatórios
de cirurgias mais complexas; e patologias que mantenham os pacientes sobre
os efeitos do imobilismo,
como a atrofia e a pneumonia por broncoaspiração.
As três cadeiras de coleta de sangue recebidas já
estão em pleno funcionamento no laboratório.

Volta Redonda efetiva contratação de pessoas com deficiência
A Prefeitura de Volta
Redonda efetivou a contratação de 27 pessoas
com deficiência que serão
responsáveis pelo projeto
de modernização do acervo municipal. O grupo vai
atuar na digitalização de
documentos, promovendo
agilidade à administração
pública. Todos assinaram o
contrato na tarde de ontem,
14, no auditório da PMVR,

e foram recebidos pelo secretário municipal da Pessoa com Deficiência, o
pastor Washington Uchôa,
e pelo gerente do projeto
Samuel César Queiroz Pereira. Pastor Washington
conversou com os novos
funcionários para apresentar a Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência (SMPD), criada no ano
passado, e ainda desejou

sucesso no trabalho. “Com
estas contratações atingimos o segundo ponto
prioritário para a equipe da
SMPD: a oportunidade de
emprego. Ainda em 2021
conseguimos realizar o
primeiro: a educação, com
a oferta de curso superior
de Administração adaptado para pessoas com deficiência no UGB (Centro
Universitário Geraldo Di

Biase)”, falou. O contrato
tem duração de 12 meses,
podendo ser prorrogado, e
o trabalho será realizado na
Seção de Documentação e
Arquivo da Prefeitura, que
fica na antiga Escola Estadual Maranhão, no bairro
Eucaliptal. O início dos trabalhos será na próxima segunda-feira, 17, juntamente
com capacitação de forma
presencial para o serviço.

Divulgação/PMVR

Grupo de 27 profissionais começa a
trabalhar na próxima segunda-feira (17)
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

PROCESSO Nº 7790/2021.

Batata recheada
com frango
Ingredientes
4 unidades de batata
grandes 1 colher (sopa)
de manteiga 1 dente de
alho picado 200 gramas
de peito de frango bem
picado 1/2 colher (sopa)
de limão (só a casca) ralada 1 copo de requeijão
cremoso 1 colher (sopa)
de suco de limão 2 colheres (sopa) de manjericão picado • sal a gosto

Solicito emissão de nota de
CER da Procuradoria Geral do Município as fls. 50 a 52
e Controladoria Geral do Município as fls. 54 a 60, em empenho.
Para: SMFRP.
favor da Empresa ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA
Porto Real, 13 de janeiro de 2022.
DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
			
AUTORIZO e RATIFICO, inscrito no CNPJ sob o n° 24.875.483/0001-36, para
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, II da Lei aquisição do medicamento enoxaparina sódica no valor
RENATO ANTONIO IBRHAIM
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARE- de R$ 10.620,00 (dez mil e seiscentos e vinte reais).
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
atos oficiais

			
Retificação da Portaria n.º 10 de 11/01/2022, publicada em 13/01/2022
		
Nova Iguaçu, 13 de janeiro de 2022.
em 12/01/2022.
Onde se Lê : Total Suplementar 20.00,00
Onde se Lê: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)
EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Leia-se : Total Suplementar 20.000,00
Leia-se: R$ 2.395.639,12 (Dois milhões trezentos e
Presidente
noventa e cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e
CMNI
Retificação da Portaria n.º 11 de 12/01/2022, publicada doze centavos)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Modo de preparo

Lave as batatas, faça
um corte no sentido do
comprimento e fure a
casca em vários pontos.
Coloque-as num refratário e leve ao micro-ondas em potência máxima por 10 minutos, até
ficarem macias.
Em outro refratário,
aqueça a manteiga no
micro-ondas por 30 segundos.
Junte o alho e o frango
e leve ao forno por 6 minutos.
Misture na metade do
tempo.
Tempere com sal e a
casca de limão ralada.
Misture o requeijão com
o suco de limão até engrossar.
Junte ao frango e adicione o manjericão picado.
Misture e recheie as batatas.

Coxa de frango
com ervas
Ingredientes

6 unidades de coxa de
frango sem pele 2 xícaras (chá) de farinha de
rosca 2 colheres (sopa)
de ervas secas (salsinha, cebolinha, orégano, manjericão) 1 colher
(chá) de pimenta-do-reino amassada grosseiramente 3 unidades
de gema de ovo • sal
grosso a gosto

Modo de preparo

Misture a farinha de rosca com as ervas secas,
a pimenta e o sal grosso.
Passe as coxas nas gemas batidas e envolva-as com a mistura de
farinha.
Pressione com as mãos
para grudar e formar
uma crosta.
Asse em forno médio
(170 ºC a 190 ºC), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos ou
até dourar.
Dica: Para ficar mais
picante, junte pimenta-calabresa em flocos na
farinha de rosca.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

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

tivo por Órgão.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organi14 DE DEZEMBRO PUBLICADO EM 15/01/2022
zacional ou da competência legal ou regimental de Órgãos
da Administração Direta, Indireta ou Fundacional, instituídas
LEI Nº 1.623, DE 14 DE JANEIRO DE 2022.
pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos
EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município das dotações, unidades orçamentárias e categorias de prode Belford Roxo para o Exercício financeiro de 2022.
gramação, necessários a adequação, de acordo com a LDO
para o Exercício Financeiro de 2022.
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL
SEÇÃO IV
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. Faço
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO,
no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimen- Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos
tais aprovou e eu sanciono a seguinte,
suplementares com a finalidade de suprir insuficiência nas
LEI: dotações orçamentárias dos orçamentos fiscal e da seguridade social, tendo por limite a utilização de recursos decorCAPÍTULO I
rentes de:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
a) – Cancelamento de recursos fixados nesta lei até o liArt. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Muni- mite de 40% (trinta por cento) do total da despesa fixada,
cípio de Belford Roxo para o Exercício Financeiro de 2022, por transposição, remanejamento ou repasse de recursos,
compreendendo:
inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se
necessário, os grupos de despesa relativos a “Outras DesI - O Orçamento Fiscal referente à Administração Direta e pesas Correntes”, “Investimentos” e “Inversões Financeiras”,
Indireta, abrangendo os Fundos e Fundações instituídas e respeitadas as disposições constitucionais e os termos da
mantidas pelo Poder Público;
Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
b) - Excesso de arrecadação, eventualmente apurado duranII - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas te o exercício financeiro;
as entidades, e órgãos da Administração Pública Municipal c) - Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
Direta e Indireta a ele vinculado e o Orçamento do Instituto exercício anterior;
de Previdência dos Servidores do Município.
d) – Operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;
CAPÍTULO II
e) – Dotações consignadas à reserva de contingência e;
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
f) – Recursos colocados à disposição do Município pela
SEÇÃO I
União, pelo Estado ou outras entidades nacionais ou esESTIMATIVA DA RECEITA
trangeiras, observada a destinação prevista no instrumento
respectivo.
Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social é de R$ 940.000.000,00 (Novecentos Parágrafo único – O limite autorizado na letra “a” do pree Quarenta e Milhões de Reais), de acordo com o seguinte sente artigo não será onerado quando o crédito se destinar
desdobramento:
a suprir a insuficiência de dotações de pessoal e encargos
sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, déI – R$ 745.578.000,00 (Setecentos e Quarenta e Cinco mi- bitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exerlhões e Quinhentos e Setenta e Oito Mil Reais), do Orça- cícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas,
mento Fiscal; e
para atendimento deste § Único o limite será de 30% (Trinta
por cento) do total das despesas fixada.
II – R$ 194.422.000,00 (Cento e Noventa e Quatro milhões
e Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Reais), do Orçamento da Art. 9º - Fica o poder Executivo autorizado a abertura de
Seguridade Social.
créditos suplementares, programas de trabalho, elementos
Art. 3º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, de despesa, fontes de recursos, quando vinculados a recursegundo a origem dos recursos, será realizada com base sos de convênios que venham a ser firmados ao longo do
no produto do que for arrecadado, na forma da legislação exercício e que tenham por finalidade atender as funções
vigente.
básicas de saneamento, educação, saúde, assistência soSEÇÃO II
cial, transporte e segurança pública, desde que alinhados
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
com os programas de transferência de recursos determinados pelos convênios.
Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social é de R$ 940.000.000,00 (Novecentos e Parágrafo único – A abertura de Créditos deste artigo terá
Quarenta e Milhões de Reais), distribuída nas Categorias limite de 30% (Trinta por cento) do total das despesas fixada.
Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa,
segundo o seguinte desdobramento:
Art. 10 – Fica o poder executivo autorizado a criar elementos
de despesa e fontes de recursos em programas de trabalho
I – R$ 661.398.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Um milhões aprovados nos anexos desta Lei, e que tenham por finalie Trezentos e Noventa e Oito Mil Reais), do Orçamento Fis- dade dar maior eficiência a execução de obras ou serviços
cal; e
necessários a atender a população, aumentando a agilidade
da administração pública.
II – R$ 278.602.000,00 (Duzentos e Setenta e Oito milhões e
Seiscentos e Dois Mil Reais), do Orçamento da Seguridade
CAPÍTULO III
Social.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo Único – Estão assegurados recursos para os
projetos em fase de execução.
Art. 11 – O poder executivo adotará parâmetros para utiliArt. 5º - Estão plenamente assegurados as Deduções de zação das dotações, de forma a compatibilizar as despesas
Receita para a Formação do FUNDEB, constante do Orça- à efetiva realização das receitas em cumprimento ao que
mento Fiscal, com valor global de R$ 60.422.000,00 (Ses- estabelece o artigo 9° da Lei Complementar n° 101, de 04
senta Milhões e Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Reais), con- de maio de 2000, com vistas a garantir o alcance das metas
forme o Artigo 3º da Lei nº. 14.113/2020, bem como, inciso II fiscais.
do Artigo 212-A, da Constituição Federal.
Art. 12 – As despesas de caráter continuado definidas no
SEÇÃO III
art. 17 da Lei Complementar 101/2000, e as despesas relatiDISTRIBUÍÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
vas a projetos em andamento, cuja autorização de despesa
decorra de relação contratual anterior, serão reempenhadas
Art. 6º - A despesa fixada por Função, Poderes e Órgãos, os nas dotações próprias ou, em caso de insuficiência orçaDemonstrativos da Receita Estimada e da Despesa Fixada, mentária, mediante transposição, remanejamento ou transa Consolidação dos Quadros Orçamentário e o Demonstra- ferência de recursos.

Art. 13 – Fica o poder executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a sub-empréstimos voltados para a modernização administrativa e fiscal (PNAFM ou PMATE) ou quando
voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda,
bem como contrair financiamento com agências Nacionais e
Internacionais de créditos para aplicação em investimentos
fixados nesta lei bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para
a realização destas operações de crédito.
Art. 14 – Ficam atualizados os Anexos de Metas Fiscais e de
Riscos Fiscais e o Anexo de Metas e Prioridades constantes
da Lei de Diretrizes Orçamentárias Anuais, que passam a
vigorar na forma dos Anexos desta Lei.
Art. 15 – O Poder Executivo, obedecidos aos parâmetros da
Lei Orgânica do Município, e os limites da Lei Complementar
101/2000, poderá viabilizar a realização de concursos públicos para provimento de cargos efetivos visando o preenchimento de vagas decorrentes de aposentadorias, demissões,
exonerações, exigências dos órgãos de controle e fiscalização e outros, para todas as pastas do Município.
Art. 16 – O Poder Executivo, mediante solicitação, abrirá
créditos suplementares em favor do Poder Legislativo, após
divulgação das diferenças correspondentes a eventual excesso ou déficit de arrecadação em relação à previsão de
Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5º do
art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2021, de modo
a alcançar até o final do exercício financeiro de 2022 o limite
previsto no art. 29ª, da Constituição Federal.
Art. 17 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a disposição em contrário.
Belford Roxo, em 10 de janeiro de 2022.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº: 0093/SEMAD/2022 DE 14 DE JANEIRO DE
2022.
ERRATA:
Na portaria nº 0090/SEMAD/2022 de 13 de janeiro de 2022,
publicada no Jornal Hora H de 14/01/2022, referente à RENATA MARIA CONCEIÇÃO.
Onde se lê: …RENATA MARIA CONCEIÇÃO…
Leia-se: …RENATA MARIA CONCEIÇÃO GOMES…

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 60/70971
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 007/2021
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que
através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente
autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com
a Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, informar que foi REVOGADA a licitação que tem como objeto
OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PISO DOS
CORREDORES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,
SITUADO NA AV. RETIRO DA IMPRENSA, Nº1013 – BAIRRO VILA MEDEIROS - BELFORD- ROXO - RJ. Conforme
justificativa em anexo aos autos do Processo Administrativo
nº52/00074/2021, da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Municipal de Belford Roxo.
Maiores informações na Sala de reunião da CPL, situada à
Rua Floripes Rocha, nº 378, 3º Andar, Sala 302 – Centro –
Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h
às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.
Belford Roxo/RJ, 13 de Janeiro de 2022.
JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

Hora

sábado, 15 de janeiro de 2022
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FILÉ DE PEIXE ASSADO
Ingredientes
500 g de filé de peixe (tilápia, saint peter ou outro) /
4 batatas grande descascada em rodelas de 0,5
centímetro de espessura /
2 tomates picadinhos / 1/2
pimentão(se ele for grande)
1 cebola média picada em
cubos / 1 colher (sopa)
cheia de alcaparras / cheiro-verde a gosto / coentro a
gosto (opcional) / 1/2 colher
(sopa) de sal / 1 dente de
alho (pequeno) bem espremido / azeite a gosto

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
CONVÊNIOS.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/0196/2021
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, QUINHENTOS 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.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE

Modo de preparo
Tempere o filé de peixe com
sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola,
pimentão e alcaparras e
tempere com um pouco de
sal e junte o cheiro verde e
coentro
Reseve
Unte um refratário com azeite, e forre com as batatas
cruas
Cubra as batatas com o
peixe e por cima distribua a
mistura do tomate
Regue com bastante azeite
e leve ao forno por mais ou
menos 30 a 40 minutos
Quando secar o líquido que
acumula no fundo da forma
quando está assando e ficar
dourado está pronto
Sirva com arroz intergal ou
branco, é uma delícia!

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 001/CHM-SEMUS/2022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SEMUS/2021
Número do Processo
Administrativo

08/518/2021

Partes

Contratante: Município de Belford Roxo, pela Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: ENCOR Hospital do Coração e de Clínicas de Nova Iguaçu
Ltda.

Objeto

CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO DA ÁREA DA SAÚDE, DE QUALQUER NATUREZA,
PRESTADORAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS E
TERAPÊUTICOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA
INTERVENCIONISTA, ÓRTESES E PRÓTESES CIRÚRGICAS, DE FORMA
COMPLEMENTAR, NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, SEDIADAS OU ESTABELECIDAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ARTERIOGRAFIA DE
MEMBRO, CATETERISMO CARDÍACO, ANGIOPLASTIA, CORONARIANA
COM IMPLANTE DE DOIS STENTS, CATÉTER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, CATÉTER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL
PERCUTÂNEA, CATÉTER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL
PERCUTÂNEA, CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN, FIO GUIA
DIRIGÍVEL PARA ANGIOPLASTIA, STENT PARA ARTÉRIA CORONÁRIA,
INTRODUTOR VALVULADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES REGULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
DE BELFORD ROXO, CONFORME RELAÇÃO DETALHADA CONSTANTE
DO ANEXO 2 DO PRESENTE PROCESSO.

Prazo do Contrato

12 (doze) meses, a contar da assinatura

Valor Global

R$ 2.446.213,12 (dois milhões quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e
treze reais e dois centavos).

Dotação Orçamentária

Programa de Trabalho: 10.302.028.2.010
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 16
Fonte : 92

Data da Assinatura

14/01/2022

Belford Roxo, 14 de janeiro de 2022.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

MOQUECA DE PEIXE
Ingredientes
4 postas de cação ou garoupa (700 gramas) / suco de 1
limão / 1 cebola grande cortada em rodelas / 1 pimentão vermelho cortado em
rodelas / 1 pimentão verde
cortado em rodelas/ 2 tomates maduros cortados em
rodelas / 2 colheres (sopa)
de coentro picado / 200 ml
de leite de coco / 1 colher
(sopa) de azeite de dendê
/ 2 tabletes de caldo de camarão

Modo de preparo
Lave bem o peixe, regue
com o suco de limão e deixe descansar por cerca de
1 hora
Em uma panela grande,
coloque o peixe, a cebola,
os pimentões, os tomates
e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de caldo de camarão, misture-os
ao leite de coco e regue o
peixe
Leve ao fogo baixo, com a
panela parcialmente tampada, por 20 minutos
Mexa algumas vezes até
que esteja cozido
Junte o azeite de dendê e
adicione sal
Retire do fogo e sirva

“Dispõe sobre Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Acompanhamento e Controle Social - CACS/FUNDEB para o ano de 2022, e dá outras providências.”
O Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS-FUNDEB de Belford Roxo, no uso de suas atribuições legais e:
° Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 14.113/20
° Considerando o que dispõe o Documento NOVO FUNDEB | FNDE – MEC
° Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1621/2021
° Considerando o que dispõe o Regimento Interno do CACS-FUNDEB de Belford Roxo.
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do CACS-FUNDEB de Belford Roxo
para o ano de 2022;
Art. 2º- As Reuniões Ordinárias serão realizadas conforme Calendário e as Extraordinárias
de acordo com o estabelecido no parágrafo único, artigo 4º do Regimento Interno;
Art. 3º- As Reuniões do Conselho serão realizadas sempre nas terceiras -5ª feiras de cada
mês;
Art. 4º- As Reuniões Ordinárias bem como as Extraordinárias serão realizadas na Sala de
Reuniões dos Conselhos Municipais - sito – Rua : Manicoré, nº 125, Hiterland –São Bernardo Belford Roxo, às 14h;
Parágrafo Único- Sempre que necessário o local da Reunião do Conselho do FUNDEB
poderá ser alterado mediante comunicado aos Conselheiros num prazo de 24h.
Art. 5º- Integra esta Resolução o Anexo Único – Calendário de Reuniões Ordinárias do
CACS-FUNDEB de Belford Roxo – 2022;
Art. 6º- Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos no âmbito das competências
do CACS-FUNDEB;
Art. 7º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CARLA LUCIANA DE SOUZA SANTOS
Presidente do CACS-FUNDEB de Belford Roxo
ANEXO ÚNICO
CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CACS-FUNDEB DE BELFORD ROXO
ANO 2022
MÊS

DIA

JANEIRO

20/01

FEVEREIRO

17/02

MARÇO

17/03

ABRIL

14/04

MAIO

19/05

JUNHO

09/06

JULHO

21/07

AGOSTO

18/08

SETEMBRO

15/09

OUTUBRO

20/10

NOVEMBRO

17/11

DEZEMBRO

15/12
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SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 001/CME/14 DE JANEIRO DE 2022.
“Dispõe sobre Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de
Educação - CME para o ano de 2022, e dá outras providências.”
O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso de suas atribuições legais e:
° Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 019 de 13/01/1993.
° Considerando o que dispõe o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de
Belford Roxo.
° Considerando a Reunião ordinária do CME realizada em 01 de dezembro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do CME de Belford Roxo para o ano
de 2022;
Art. 2º- As reuniões Ordinárias serão realizadas conforme calendário e as extraordinárias
mediante convocação publicada no Diário Oficial;
Art. 3º- As Reuniões Ordinárias bem como as Extraordinárias serão realizadas na Sala de
Reuniões dos Conselhos Municipais - sito – Rua: Manicoré, nº 125, Hiterland -São Bernardo
- Belford Roxo, às 14h;
§ Único- Sempre que necessário o local da Reunião do Conselho do CME poderá ser
alterado mediante comunicado aos Conselheiros num prazo de 24h;
Art. 4º- Integra esta Resolução o Anexo Único – Calendário de Reuniões do Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo – 2022;
Art. 5º- Os casos omissos serão resolvidos no âmbito das competências do CME;
Art. 6º- As reuniões do Conselho serão realizadas sempre nas segundas -3ª feira de cada
mês;
Art. 7º - As reuniões do Conselho serão realizadas sempre às 14h;
Art. 8º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
DENIS DE SOUZA MACEDO
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 01/GDP/PREVIDE/2022, 13 DE DE JANEIRO DE 2022
RETIFICAR a portaria 44/GDP/PREVIDE/2021, que concedeu o benefício de pensão por
morte a HELENICE ROSA DA SILVA, na condição de viúva do ex-servidor Tarcisio Esteves,
matrícula n° 10/06.488, efetivo, na função Médico Veterinário, falecido em 05/06/2020,
com fundamento no art. 40, §7º da Constituição da República, Inciso II do art. 2º da Lei
10.887/2004 e art. 24, §1º, II e 2º, I, II, III e IV da EC nºֻ 103/2019 c/c art. 73, II, 74, I, 75, §3º,
IV, “b”, 6, da LC nº 083/06, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 7.069,26 (sete
mil, sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), à razão de 100% do valor e de forma
vitalícia, conforme contido no Processo Administrativo PREVIDE n° 00381/2020 e PMBR nº
4/1921/2020. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus
efeitos a partir de 05 de junho de 2020.
PORTARIA Nº 02/GDP/PREVIDE/2022, 13 DE DE JANEIRO DE 2022
RETIFICAR a Portaria nº 150/GDP/PREVIDE/2021 DE 29 DE JULHO DE 2021, publicada
em 31 de julho de 2021, no Jornal Hora H e que aposentou voluntariamente,por invalidez, a
servidora MARTHA MARIA LUSTOSA, matrícula nº10/017.842, efetiva no cargo de médica
admitida no Município em 10/05/2000, lotada na SEMUS, com fundamento no Inciso I do
§1º do art. 40 e art. 6º A da EC 41/03 redação da EC 70/12 c/c art.60, §§ 1º e 6º da LC nº
083/06, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 5.634,12 (cinco mil, seiscentos
e trinta e quatro reais e doze centavos), sendo R$ 4.33,94 (quatro mil trezentos e trinta e
três reais e noventa e quatro centavos), como vencimento base, conforme previsto na LC
132/12), mais a importância de R$1.300,18 (hum mil e trezentos reais e dezoito centavos), a título de triênio, no equivalente a 30% (trinta por cento), benefício previsto na LC
014/1997, conforme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE nº 00806/2019
e PMBR nº 04/3208/2019.Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 03/GDP/PREVIDE/2022, 13 DE DE JANEIRO DE 2022
RETIFICAR a Portaria nº 174/GDP/PREVIDE/2021 de 24 de setembro de 2021, publicada
ANEXO ÚNICO
em 25 de setembro de 2021, no Jornal Hora H e que aposentou voluntariamente, por idade
CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAe tempo de contribuição, a servidora LUCIANA COSTA DE ALBUQUERQUE GLEIZER
ÇÃO
matrícula nº10/19887, efetiva no cargo de Médica, admitida no Município em 02/05/2000,
CME DE BELFORD ROXO
lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, com fundamento no art. 6º-A da EC
41/2003, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 6.500,89 (Seis mil, quinhentos
ANO 2022
reais e oitenta e nove centavos), sendo R$ 4.333,94 (quatro mil, trezentos e trinta e três
MÊS
DIA
reais e noventa e quatro centavos), como vencimento base, mais as seguintes parcelas adiFEVEREIRO
08/fev
cional pela especialização conforme previsto no art. 27 da LC 132/12 (20%), no valor de R$
866,78 (oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), o valor de R$ 1.083,48
MARÇO
08/mar
(um mil, oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), a título de triênio, no equivalente a
ABRIL
12/abr
25% (trinta por cento), previsão do art. 67, da Lei Complementar nº 14/1997,e quinquênio
MAIO
10/mai
no valor de R$ 216,69 ( duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) parceJUNHO
14/jun
la prevista no art. 67, da Lei Complementar nº 14/1997, após a edição da LC 204/2017,
JULHO
12/jul
conforme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE nº 305/2019 e PMBR nº
04/3884/19. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
AGOSTO
09/ago
SETEMBRO

13/set

OUTUBRO

11/out

NOVEMBRO

08/nov

DEZEMBRO

13/dez

RESOLUÇÃO Nº 001/CACS-FUNDEB/14 DE JANEIRO DE 2022.

Belford Roxo, 13 de janeiro de 2022.
PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17

Hora
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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

sábado, 15 de janeiro de 2022

