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Prova de vida:
14% não fizeram
B Entre janeiro e março, cerca de

14% dos 53 mil aposentados e
pensionistas do Rioprevidência
que fazem aniversário no período
não realizaram prova de vida. Os
números do órgão apontam que a
taxa de ausências é superior à de
2019 no mesmo período, em que
5 mil segurados não fizeram o
procedimento, contra cerca de 7
mil, em 2022. Por causa da pandemia, a prova de vida não foi realizada em 2020 e 2021.

Para o presidente do Rioprevidência, Sérgio Aureliano, há
duas prováveis explicações. A
principal delas é confusão com
o modelo implementado pelo
INSS, que em fevereiro anunciou que a prova de vida deverá
acabar neste ano. Agora, o governo irá realizar um cruzamento de banco de dados, como
do Imposto de Renda e do título
de eleitor, para confirmar se o
beneficiado está vivo.

Prédio do Rioprevidência

Impacto do piso
dos PAEIs chega a
R$ 42,6 mi em 2022

Proderj abre 75
vagas em curso
sobre licitações

B A Câmara do Rio aprovo ontem

B A Academia Proderj, uma

o reajuste do piso salarial do
Professor Adjunto de Educação
Infantil (PAEI) com regime de 40
horas para o mínimo nacional,
de R$ 3.845,63. O texto, aprovado em primeira discussão na
última semana, vai agora para a
sanção do prefeito Eduardo Paes.
Cálculos do governo apontam
impacto financeiro de R$ 42,6
milhões neste ano e de R$ 54,8
milhões em 2023, para custear o
reajuste a 2.032 professores. O
projeto, enviado pelo Executivo
no final de março e aprovado
com folga, atende a uma demanda histórica da categoria.

parceria entre a Fundação Ceperj e o Proderj, está com 75
vagas abertas para o curso de
Nova Lei de Licitações, destinado a servidores estaduais que
atuam na área de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(TIC). As aulas serão durante o
mês de maio. O curso gratuito
terá aulas remotas ministradas
pelo Zoom entre os dias 2 e 23
de maio, às segundas, quartas e
sextas-feiras, de 14h às 16h. A
inscrição pode ser feita pelo
link, e basta os servidores apresentarem documento de identificação e CPF.

B FIQUE DE OLHO NAS DATAS!

Auxílio Brasil cai amanhã na conta
Em fevereiro, por exemplo, o vale-gás no valor de R$
52 foi pago a 5,58 milhões de
família. Na última semana,
segundo a ANP, o valor médio do botijão vendido no país ficou em R$ 113,54. Para
ser suficiente para meio botijão, o valor do benefício deveria, portanto, alcançar R$
56,77 – o valor pago, no entanto, considera uma média
dos meses anteriores.
No aplicativo Caixa Tem,
podem ser consultadas as informações sobre o benefício,
como saldo e pagamento de
parcelas. O beneficiário também pode ligar para o telefone 121, do Ministério da Cidadania, para saber o valor
que será pago.

Beneficiários também vão
receber o vale-gás neste mês,
mas o valor não foi divulgado
Martha Imenes
martha.imenes@oglobo.com.br

B O Auxílio Brasil de abril co-

meça a ser pago amanhã para
beneficiários que têm Número de Identificação Social
(NIS) com final 1. Na próxima segunda-feira, será a vez
dos beneficiários com NIS de
final 2 receberem os R$ 400, e
assim sucessivamente, até o
dia 29 de abril, quando se encerrarão os depósitos com os
que têm NIS final zero. A menos de dois dias do início dos
pagamentos, o Ministério da

Cidadania ainda não sabe o
valor do vale-gás a ser pago
nem quantas famílias serão
contempladas. No mês passado, 18,02 milhões de pessoas
receberam o Auxílio Brasil.
O valor do vale-gás, que é
pago nos meses pares do ano,
corresponde a 50% da média
do preço nacional de referência do botijão de 13 kg do gás
de cozinha. A média é divulgada mensalmente pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE NATUREZA ELEITORAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP

A Comissão Permanente de Pregão da Fundação
Municipal de Saúde de Niterói comunica aos
licitantes participantes ao Pregão Eletrônico de
acordo com as informações abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO --------- Nº: 01/2022
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO HOSPITALAR E
ATENÇÃO AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO
AOS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI
DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/2022
HORA: 10h
LOCAL: COMPRASNET
PROCESSO Nº: 200/3272/2021

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

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no site www.niterói.rj.gov.br ou na FMS – Niterói

ANTECIPE
SEU ANÚNCIO

As regras para pagamento
do Auxílio Brasil e vale-gás
são distintas. Apesar de o Auxílio Brasil contemplar 18,02
milhões de famílias, o valegás chega a somente 5,58 milhões de pessoas. Segundo o
Ministério da Cidadania, as
NAS ALTURAS

O custo médio do
botijão de gás no país
estava em R$ 113,54
em fevereiro
famílias entrarão no programa de forma gradativa, até
que todos os beneficiários do
Auxílio Brasil sejam contemplados. A previsão para isso
acontecer é até setembro do

ano que vem.
Têm direito ao Auxílio Brasil as famílias em situação de
extrema pobreza e em situação de pobreza, desde que tenham, entre seus membros,
gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. As famílias
em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem uma renda familiar mensal per capita de até R$ 105; e
as em situação de pobreza
têm renda familiar mensal
per capita entre R$ 105,01 e
R$ 210. No caso do vale-gás
podem receber o benefício as
famílias inscritas no Cadastro
Único, com uma renda familiar mensal per capita menor
ou igual a meio salário mínimo(R$ 606).
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO
Edital de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social- REURB-S.
Edital de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social- REURB-S. O Prefeito de Duque de Caxias/RJ, Washington Reis
de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados, herdeiros e/ou proprietários
que se encontram em lugar ignorado, incerto ou inacessível, especificamente os descritos e caracterizados no Livro 3-AC de
Transcrição n°25.280, fls 172, datado de 13/09/1968, deste RI- Duque de Caxias,23 de abril de 2021, a Hélio Fernandes Del Duque,
se casado for e herdeiros tiver, que tramita perante o Município procedimento de Regularização Fundiária de Interesse Social –
REURB-S, processo administrativo n° 007/000594/2022, que tem por objetivo regularizar o núcleo urbano informal consolidado
no local denominado Área 01, no 2° Distrito deste Município de Duque de Caxias. Sendo o perímetro abrangido pela demarcação/
regularização a seguinte: Tendo como ponto de referência o ponto 1, de coordenadas planas e retangulares (N=7491053,199;
E=677298,221), e que partindo desse ponto 1 e num comprimento de 33,68m, chega-se ao ponto 2, de coordenadas planas e
retangulares (N=677266,898; E=7491040,809); e que partindo desse ponto 2 e num comprimento de, 49,49m, chega-se ao ponto
3, de coordenadas planas e retangulares (N=7491086,79; E=677248,63), e que partindo desse ponto 3 e num comprimento de
33,82m, chega-se ao ponto 4, de coordenadas planas e retangulares (N=7491112,99 ; E=677270,03); e que partindo desse ponto
4 num comprimento de 38,89m ,chega-se ao ponto 5, de coordenadas planas e retangulares (N=7491195,80; E=677265,30); e que
partindo desse ponto 5 num comprimento de 47,80, chega-se ao ponto 6, de coordenadas planas e retangulares (N=7491195,80;
E=677257,93) e que partindo desse ponto 6 num comprimento de 98,93m, chega-se ao ponto 7, de coordenadas planas e
retangulares (N=7491293,66; E=677243,42); e que partindo desse ponto 7 num comprimento de 8,61m, chega-se ao ponto 8, de
coordenadas planas e retangulares (N=7491295,03; E=677251,92); e que partindo desse ponto 8 e num comprimento de 8,73,
chega-se ao ponto 9, de coordenadas planas e retangulares (N=7491295,99; E=677260,59); e que partindo desse ponto num
comprimento de 10,49m chega-se ao ponto 10, de coordenadas planas e retangulares (N=7491298,56; E=677270,76); e que
partindo desse ponto 10 num comprimento de 20,43m, chega-se ao ponto 11, de coordenadas planas e retangulares (N=7491304,17;
E=677290,39); e que partindo desse ponto 11 num comprimento de 4,29m, chega-se ao ponto 12, de coordenadas planas e
retangulares (N=7491306,87; E=677293,72); e que partindo desse ponto 12 num comprimento de 1,81m, chega-se ao ponto 13 de
coordenadas planas e retangulares (N=7491305,16; E=677294,31); e que partindo desse ponto 13 num comprimento de 25,98m,
chega-se ao ponto 14 de coordenadas planas e retangulares (N=7491280,03; E=677300,88); e que partindo desse ponto 14 num
comprimento de 90,22m, chega-se ao ponto 15 de coordenadas planas e retangulares (N=7491192,57; E=677323,01); e que
partindo desse ponto 15 num comprimento de 80,35m chega-se ao ponto 16 de coordenadas planas e retangulares (N=7491123,97;
E=677281,16); e que partindo desse ponto 16 num comprimento de 60,84m chega-se ao ponto 17 de coordenadas planas e
retangulares (N=7491067,43; E=677303,62); e que partindo desse ponto 17 num comprimento curvo de 17,38m chega-se ao ponto
1, inicial de amarração, perfazendo uma área de 11.651,39m². Estando em termos, expediu-se o presente edital para a notificação
supramencionada, advertindo-se que não apresentando discordância perante o município de Duque de Caxias, Estado do Rio
de Janeiro – Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SMUH, no endereço: Alameda Bartolomeu Gusmão, n° 85, bairro
Jardim Primavera – 2° Distrito de Duque de Caxias, CEP 25215-320, em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do
edital publicado, será interpretada como concordância com a demarcação urbanística e a perda de eventual direito que o notificado
titulariza sobre o imóvel objeto da Reurb-S. O presente edital não será renovado, servindo presente para atendimento do
disposto no 4° do art. 216-A da Lei 6.015/73. Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura, e publicado uma
vez na imprensa oficial e outra no jornal de circulação local. Eu, Washington Reis de Oliveira, Prefeito Municipal, o conferi e assino.

Para anunciar de sexta-feira (15/04) à segunda-feira (18/04),
sua solicitação deverá ser feita até
quinta-feira (14/04) nos seguintes horários:

2534-4333

NIS final

t
s

Devido ao Feriado de Paixão de Cristo, o Classifone
e o SPV não funcionarão no dia:
15/04 - sexta-feira

Classifone: 9h às 18h

CALENDÁRIO
DE ABRIL

SPV: 10h às 19h

2534-5649

classifone@oglobo.com.br

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

