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Treze imigrantes de origem
africana morreram no naufrágio de seus barcos no Mar Mediterrâneo

Internacional

Outros dez estão desaparecidos. Na semana passada, 100
morreram tentando sair de países da África para a Europa.

B GUERRA DE PUTIN

Mais de mil corpos em poços
Ucrânia diz que há 5.600
investigações sobre
supostos crimes de guerra
BA

Ucrânia anunciou ontem
que mais de 1,2 mil corpos foram descobertos na região de
Kiev, onde há acusações de
crimes de guerra cometidos
pela ocupação russa, enquanto os bombardeios continuam no país, que se prepara para sofrer uma forte ofensiva no leste, região que vem
sendo abandonada às pressas por seus habitantes.
“Até o momento, temos
1.222 pessoas mortas apenas
na região de Kiev”, informou
a procuradora-geral Iryna

Venediktova ao canal britânico Sky News. Ela não especificou se os corpos descobertos
eram exclusivamente de civis, mas também mencionou
5,6 mil investigações abertas
por supostos crimes de guerra desde o início da invasão
russa, em 24 de fevereiro.
Venediktova já havia declarado, há uma semana, que
410 civis foram encontrados
mortos depois que as forças
russas se retiraram de posições que detinham na região
de Kiev, de onde não conse-

guiram tomar a capital diante
da feroz resistência dos ucranianos. A procuradora-geral
então sugeriu que provavelmente havia muitos outros
corpos que ainda não tinham
sido recolhidos e avaliados.
Em Bouzova, também perto de Kiev, dois corpos com
roupas civis foram encontrados em um poço, informou a
agência de notícias AFP.
Uma mulher se aproximou
do local do crime, olhou para
o interior antes de desmaiar,
tendo reconhecido o corpo
pelos sapatos: “Meu filho,
meu filho”, ela chorou.
Os ucranianos se preparam
para travar uma batalha pelo
controle de Donbass, agora alvo prioritário para Moscou.
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Mãe reage à descoberta do corpo de filho num poço em Kiev
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Papa pede trégua e paz

Aeroporto é destruído

B No

BO

Domingo de Ramos, o
papa Francisco pediu ontem
uma “trégua de Páscoa” na
Ucrânia “para alcançar a paz
por meio de negociações de
verdade”.
“Que comece uma trégua
de Páscoa, mas não para recarregar as armas e retomar a
luta. Não. Uma trégua para
alcançar a paz por meio de
negociações reais”, declarou.
Foi é a primeira vez desde
2019 que o público foi autori-

zado a participar da missa de
Domingo de Ramos na praça
São Pedro, no Vaticano, após
dois anos de restrições impostas pela pandemia. A celebração reuniu cerca de 50 mil pessoas. Francisco também questionou o valor da vitória “em
um monte de escombros”.
“Uma guerra que todos os
dias traz diante de nossos
olhos massacres hediondos e
crueldades atrozes cometidas
contra civis indefesos”,disse.

A benção do papa Francisco

aeroporto da cidade de
Dnipro, no leste da Ucrânia,
voltou a ser bombardeadoontem pela Rússia e ficou
“destruído”, informou o governador de Dnipropetrovsk.
“Novo ataque contra o aeroporto de Dnipro. Não resta
mais nada. O próprio aeroporto e as infraestruturas
próximas foram destruídos.
E os mísseis continuam voando”, escreveu no Telegram o
governador Valentin Rezni-

chenko, indicando que o número de vítimas ainda não foi
determinado.
Ontem, o conselheiro de
Segurança Nacional dos
EUA, Jake Sullivan, disse que
os Estados Unidos estão comprometidos em fornecer para
a Ucrânia as armas necessárias para o país se defender.
Sullivan disse que o governo
Biden enviará mais armas para impedir que a Rússia tome
mais território e alveje civis.
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França terá
2º turno entre
Macron e
Marine Le Pen
B Candidato

à reeleição, o
presidente francês Emmanuel Macron venceu o primeiro
turno das eleições presidenciais de ontem e disputará o segundo turno em 24 de abril
com Marine Le Pen, presidenciável da direita radical, o que
repetirá os protagonistas do
embate final do pleito anterior, em 2017. A votação, que
teve uma abstenção alta, de
25,14%, também foi marcada pela derrota dos partidos
tradicionais de esquerda e direita, e pelo
ESVAZIADA crescimento
A abstenção de Jean-Luc
foi a segunda Mélenchon,
maior da
da esquerda
história
radical.
das eleições
Segundo os
no país
números oficiais com 96%
dos votos apurados, Macron
teve 27,4% contra 24% de Le
Pen, que cresceu na reta final
da disputa, mas não o suficiente para alcançar o presidente. Macron esteve ausente da campanha durante a
maior parte do tempo, concentrando-se na frente diplomática do conflito na Ucrânia, e só nos últimos dez dias
fez comícios.
Os candidatos têm agora o
desafio de atrair eleitores de
todo espectro político. Em
seu discurso, Macron disse
que “nada está resolvido”.
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A LUTA CONTRA A PANDEMIA

Negociação sobre fim da pandemia deve avançar
B Recém-empossado

como
presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass), Nésio Fernandes de
Medeiros Junior assumiu o
cargo há pouco mais de duas
semanas com a missão de negociar o fim do estado de
emergência em saúde no país,
tratado como o “fim da pandemia” pelo presidente Jair
Bolsonaro. Na avaliação de
Fernandes, é possível chegar a
um acordo nos próximos meses, se os indicadores permanecerem em queda, além de
se criar uma estratégia permanente de vacinação. Neste
domingo, o Brasil registrou
39 mortes por Covid-19, a

menor média de óbitos em
quase três meses. O total de
vidas perdidas no país para o
coronavírus é de 661.309.
Em entrevista exclusiva ao
EXTRA, o secretário de Saúde do Espírito Santo analisa
que após um período marcado por discordâncias em relação à condução da pandemia, o Ministério da Saúde,
estados e municípios hoje
têm uma relação melhor.
Para ele, se não surgir uma
nova variante de preocupação e o país conseguirmos
manter o ritmo de vacinação
num patamar melhor do que
hoje, o Brasil caminha para o
controle da pandemia:

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA MANSA – RJ – AVISO
Homologa e adjudica PA 171/2022, PE 020/22. Alterado, em favor de Prime Consult. Assessoria
Emp. Ltda, no valor global de R$ 1.137.774,11. Mais informações poderão ser obtidas pelo
telefone (24) 3323-0198, através do e-mail: licitacao.saae@gmail.com ou ainda na Gerência de
Materiais, à Av Homero Leite, 572 – Saudade – Barra Mansa/RJ. Site http:/portaldatransparência.
barramansa.rj.gov.br, no menu “Licitações e Contratos / Lista Licitações”.

Prefeitura Municipal De Duque De Caxias
Concessão de Licença
29.138.328/0001-50

Orange logística e distribuição - CNPJ 32.118.820/0001-79, torna pública que
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de
Caxias-SMMAPA a licença ambiental de operação de N°026/2022, emitida em 16 de
Março de 2022. Está licença e valida até 16 de Março de 2027. Autoriza a empresa para
a atividade de base e garageamento com abastecimento de frota própria, localizada
Avenida Mascarenhas de Morais, s/n°,Quadra 25, lote 31, Jardim Primavera, 2° Distrito
do município de Duque de Caxias.

AVISO DE ENCERRAMENTO
DE CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO – Nº 005/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO, a
requerimento da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que encontra-se
encerrado o prazo para o presente CREDENCIAMENTO, tendo em vista o não comparecimento de empresas interessadas nos moldes do instrumento convocatório.
Prefeitura Municipal de Sumidouro, 08 de abril de 2022.
Thiago Bandeira de Gouvêa Marques
Presidente da Comissão de Licitação

— Caminhamos para ter
controle da pandemia em termos de novas internações por
semana, novos óbitos e novos
casos. Sabemos que, após cinco, seis meses da última vacina, a proteção cai de maneira
muito significativa. Precisamos que as estratégias de vacinação sejam permanentes,
anuais. Existe uma programação com a indústria para
as aquisições das vacinas de
forma a garantir que a população brasileira não fique vulnerável. A ampla cobertura
vacinal permite, sim, uma
agenda de retomada plena
das atividades econômicas e
sociais — avalia Nésio.

DIVULGAÇÃO

Nésio
Fernardes,
presidente
do Conass

Segundo o presidente do
Conass, para falar em fim da
pandemia é preciso “despolitizar” o tema:
— É preciso despolemizar

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
Processo nº 013.000492/2021
OBJETO: Reforma da Passarela com recuperação dos pilares da estrutura,
recomposição do piso e troca do guarda corpo, contendo 162,62 m² de área,
conforme especificações contidas no Memorial Justificativo e Descritivo e seus
anexos, para atendimento às necessidades do Município de Duque de Caxias. DATA:
26 DE ABRIL DE 2022 - HORA: 10h00min. RETIRADA DO EDITAL: PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA: (http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/licitacoes.php) ou
em pen drive no endereço Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - Duque de
Caxias/RJ - Comissão Permanente de Licitação.
INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
DOUGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal de Governo

o tema, porque o fim da pandemia, segundo regulamento
sanitário internacional, é
uma classificação que deve
ser adotada pelo diretor-ge-

ral da OMS (Organização
Mundial da Saúde), Tedros
Adhanom. No entanto, precisamos trabalhar com o tratamento do estado de emergência. Temos conversado com o
Ministério da Saúde sobre a
necessidade de preparar o país para o fim do estado de
emergência, que, sem dúvida, será alcançado, caso não
ocorra o surgimento de novas
variantes de preocupação.
Nésio Fernandes explica
que fim do estado de emergência, no entanto, pode tornar mais lenta a resposta sanitária das autoridades de
saúde em caso de uma nova
onda de Covid.
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Prefeitura Municipal de Valença
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Especial de Pregão Eletrônico
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/PMV/2022
Processo Administrativo nº: 1805/2022
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação e acesso à Link de acesso à internet via ﬁbra ótica, de
100 Mbps, para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS-Ponte Funda) da Secretaria de Assistência Social, devidamente especiﬁcado e quantiﬁcado no Anexo I do presente Edital (Termo de Referência).
Tipo de licitação: Menor preço por Item.
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 12h às 17h.
Data e hora da abertura da licitação: 27 de abril de 2022, às 13h30.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Retirada do Edital: O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença/RJ
(www.valenca.rj.gov.br); www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Beatriz Mendes L. G. Escrivani
Pregoeira

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE NATUREZA ELEITORAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da FEDERAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FERJ) - CNPJ nº
33.651.308/0001-56 -, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tem a honra de convocar os ﬁliados (Clubes das Séries A, B, C, Ligas Municipais e Clubes Amadores da Capital),
que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários, para participarem da Assembleia
Geral Ordinária de Natureza Eleitoral (artigo 24, §4º do Estatuto da FERJ), a ser realizada no
dia 29 de abril de 2022, às 16h, em primeira convocação e, não havendo número legal,
em segunda e última convocação, nesse caso com qualquer número, às 16h30, na sede da
entidade, situada na Av. Professor Manoel de Abreu, nº 76, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ – CEP:
20.550-170, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Eleição do Presidente, Vice-Presidentes e Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal
da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para mandato de 4 (quatro) anos, relativo
ao período compreendido entre abril de 2023 e abril de 2027, na forma do artigo 24, §3º c/c 45,
§1º do Estatuto da FERJ; e b) Proclamação do resultado da eleição do Presidente, Vice-Presidentes e Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal da Federação de Futebol do Estado
do Rio de Janeiro.
Nos termos da legislação vigente, o procedimento eleitoral será realizado de acordo com as
regras estatutárias em vigor, os tramites previstos pelo artigo 22 da Lei nº 9.615/98, além de
regulamento especíﬁco a ser editado e publicado por Comissão Especial Eleitoral apartada da
diretoria da entidade.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022.
Rubens Lopes da Costa Filho
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2021.1030.801173
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA
EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE APLICADA AOS
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS E MODERNIZAÇÃO
INSTITUCIONAL, conforme condições e especificações contidas no Termo de
Referência anexo I, parte integrante e inseparável deste edital, independentemente
de transcrição, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDADE NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC. Anteriormente com
data marcada para o dia 19 de abril de 2022, às 10:30 hs. FICA REMARCADA A
SESSÃO PÚBLICA PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 2022, ÀS 10:30 HS. RETIRADA
DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera
- D. Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive, ou através do Portal da
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/.
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
LARISSA GARCIA
Pregoeira Municipal

