EXPRESSO

Quinta-feira, 6 de janeiro de 2022

5

>

NOTÍCIA

t

AS MAIS BOMBADAS

Ladrão é preso por
denúncia da irmã
O homem aparece em vídeo roubando loja de produtos
do Flamengo na Baixada. Ele acabou reconhecido
Policiais militares prenderam o homem apontado
como o ladrão que atacou
uma loja de produtos do Flamengo em Belford Roxo. Segundo a PM, ele foi preso
por agentes do 20º Batalhão
(Mesquita) com uma pistola
e os produtos roubados no
bairro Valverde, em Nova
Iguaçu. Durante o assalto,
uma atendente desmaiou.
Segundo a PM, o preso foi
reconhecido pela irmã, que o
viu em imagens divulgadas
na internet e o denunciou. As
investigações apontam que
três criminosos participaram
do crime. Dois deles ainda
não foram localizados. O caso
é investigado pela 54ª DP

Sapucaí com
passaporte de
vacina e teste
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, explicou quais devem ser as exigências para os
desfiles das escolas de samba na Sapucaí.
— Ainda não tem isso totalmente definido (...), a
ideia básica é exigir passaporte de vacinação e testagem nas 48 horas que antecedam o desfile de determinada escola, para o público e
para aqueles que estão desfilando — disse Paes.
O carnaval de rua, que foi
cancelado, ainda pode ser
substituído por desfiles de
blocos em locais fechados,
como o Parque Olímpico.

REPRODUÇÃO

Ação foi gravada na loja

(Belford Roxo).
As imagens de câmeras de
segurança mostram o ladrão
anunciando o assalto para
uma vendedora. Ele aponta
uma arma para ela. A mulher,
com medo, desmaia e cai.
De acordo com o relato
publicado pela mulher em

uma rede social, o homem
entrou na loja e escolheu
produtos como um comprador, mas, na hora de pagar,
anunciou o assalto.
“O cara se fez de cliente,
ficou um bom tempo na loja,
escolheu um valor considerável em mercadorias e, na
hora de pagar, ele anunciou
o assalto”, contou a mulher.
O criminoso mandou os
outros funcionários que estavam no local para o estoque do estabelecimento.
“Ficou todo mundo bem,
mas o susto foi grande. Você
está ali no seu local de trabalho e as pessoas te fazem de
idiota”, desabafou uma das
funcionárias.

EXTRATO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
Modalidade de Pedido de Cotação - Nº 01/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, DO RIO
SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA - CILSJ – EXTRATO DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS, NA MODALIDADE DE
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 01-2022, a qual será processada e julgada em conformidade com a Resolução
INEA n° 160 de 11 de dezembro de 2018. Autorização: Processo CILSJ nº 426/2021. As propostas deverão
ser encaminhadas conforme Ato Convocatório até às 14h, do dia 14/01/2022. Objeto: Contratação de
empresa especializada em limpeza predial com fornecimento de material de higiene e limpeza para
atender ao Escritório de Projetos em Rio das Ostras - RJ. O ato convocatório poderá se obtido no site
www.cilsj.org.br. Informações através do e-mail: selecaodepropostas@cilsj.org.br.
São Pedro da Aldeia/RJ, 05 de janeiro de 2022.
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CILSJ

EXTRATO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
Modalidade de Pedido de Cotação - Nº 02/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, DO
RIO SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA - CILSJ – EXTRATO DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS, NA MODALIDADE
DE PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 02-2022, a qual será processada e julgada em conformidade com a
Resolução INEA n° 160 de 11 de dezembro de 2018. Autorização: Processo CILSJ nº 287/2021. As
propostas deverão ser encaminhadas conforme Ato Convocatório até às 14h, do dia 17/01/2022.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para elaboração do projeto executivo de Esgotamento
Sanitário de Nova Cidade – Rio das Ostras. O ato convocatório poderá se obtido no site www.cilsj.org.
br. Informações através do e-mail: selecaodepropostas@cilsj.org.br.
São Pedro da Aldeia/RJ, 05 de janeiro de 2022.
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CILSJ

Vacinação de
crianças tem data
A vacinação de crianças
na cidade do Rio já tem data
prevista para começar. A
imunização do público de 5 a
11 anos contra a Covid será
iniciada no dia 16 de janeiro,
como informou o Secretário
municipal de Saúde do Rio,
Daniel Soranz, ao blog do
Edimilson Ávila, no “G1”.
A expectativa é que 560
mil crianças da capital sejam
vacinadas. O calendário detalhado ainda será divulgado, mas deve dar-se por faiAFP

Vacina será a da Pfizer

xa etária, dos mais velhos
para os mais novos.
Somente na noite de ontem, 20 dias depois de a Anvisa ter aprovado a imunização para a faixa etária, o Ministério da Saúde resolveu
recomendar a vacinação. Até
consulta pública para uma
questão médica foi convocada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, atrasando a campanha. Neste
tempo, a Ômicron chegou e
já se elastra fazendo o número de casos disparar. Felizmente, o número de mortes
se mantém estável.
A imunização das crianças já ocorre em diversos países. Aqui, não será necessário pedido médico. As doses
pediátricas da Pfizer, imunizante aprovado, chegarão ao
Brasil na segunda quinzena
deste mês.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONGRESSO ORDINÁRIO
A Diretoria Colegiada da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino no Estado do Rio de Janeiro - FETEERJ, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca os Sindicatos Filiados e Delegados para o seu 13º Congresso,
a ser realizado no dia 19 de março de 2022, no auditório do Sindicato dos Professores
do Município do Rio de Janeiro (Sinpro-Rio), localizado na Rua Pedro Lessa, 35 – 2º
andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20030-030, com o seguinte temário:
a) Conjuntura Nacional e Educacional;
b) Reforma Estatutária;
c) Sustentação Financeira da Entidade;
d) Prestação de Contas da Gestão 2018/2022;
e) Eleição e Posse da Diretoria Colegiada para o quadriênio 2022/2026.
Em face da pandemia da Covid-19 e da epidemia do vírus inﬂuenza, a critério
de análise da direção da Feteerj, com base nos relatórios epidemiológicos das
autoridades de Saúde, o congresso poderá ser realizado de forma presencial, virtual
ou híbrido. No caso de o congresso ser realizado de modo on-line, o link de acesso
e senha para participação será enviado por e-mail aos delegados inscritos, até o dia
18/03/2022.
O prazo para apresentação de teses será até o dia 06 de março de 2022.
O prazo para eleição dos delegados e envio da lista nominal à FETEERJ será até o
dia 11 de março de 2022.
Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2022
Robson Terra Silva - Representante Legal da Feteerj

