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Edital de Convocação
LI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Associação Brasileira de Psicomotricidade vem por meio desta convocar os sócios para 
LI Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em sua sede na Rua Prof. 
Gabizo,  156 – Tijuca - RJ,  no dia 30/04/2022 – 1ª chamada às 9:00h, 2ªe última, às 9h30.

Luiz Gustavo Vasconcellos – Presidente
Marcelo Vasconcelos Antunes– Vice Presidente

Edital de convocação para Assembleia de Fundação
ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ficam todos os engenheiros de segurança do trabalho convidados para a Assembleia de Fundação da As-
sociação de Engenharia de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, que ocorrerá no dia 04 de
abril de 2022, às 10h, à Rua do Acre nº 55, sala 301, Centro, Rio de Janeiro, para participarem da mesma
na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os
membros da diretoria administrativa e conselho fiscal.
Qualquer informação necessária sobre a participação na assembleia pode ser obtida por meio do email da
AEST-RJ: aestrj@gmail.com.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.
Igor Macedo de Lima

Pela Comissão Organizadora

EDITAL DE POSTERGAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A Diretoria da Associação
dos Empregados de Furnas (ASEF) no uso de suas atribuições que lhes são conferidas,
informa aos seus associados que em virtude de questões operacionais, de forma
a promover maior transparência, resolve postergar a Assembleia Geral Ordinária
que ocorreria no próximo dia 31/03/2022, em formato virtual, com a seguinte
pauta: Prestação de Contas para o ano base 2021 para 13/04/2022 – horários
permanecem Inalterados conforme publicação feita em 24/02/2022.
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AS MAIS BOMBADAS

Os garis do Rio continua-
rão de greve. A decisão foi
tomada, ontem, pelo Sindi-
cato dos Empregados de
Empresas de Asseio e Con-
servação do Município do
Rio (Siemaco-Rio), em as-
sembleia que aconteceu
após audiência de concilia-
ção entre prefeitura e sindi-
cato, no Tribunal Regional
do Trabalho (TRT). No en-
contro, foi proposto acordo
de reajuste salarial de 8%
para a categoria, além do va-
le alimentação. Nova assem-
bleia foi marcada para hoje.

Antes da reunião, o pre-
feito Eduardo Paes publicou
uma denúncia nas redes soci-
ais: uma série de fotos e víde-
os que mostram a ação de
pessoas espalhando lixo pe-

las ruas da cidade e impedin-
do que caminhões da Com-
lurb realizassem a coleta du-
rante a noite. Paes atribuiu a
ação a homens ligados a par-
tidos políticos, além do movi-
mento grevista. Uma das fo-
tos é um print de WhatsApp
onde um homem identifica-

do como Celio Gari estimula-
va outros a destruírem cami-
nhões e a espalharem lixo na
Zona Sul e na Barra. 

Celio é ex-funcionário da
Comlurb nomeado no gabi-
nete do vereador Lindbergh
Farias (PT). O partido ques-
tionou as acusações de Paes,
dizendo que ele não pode fa-
zer a afirmação só com
prints de WhatsApp. O ex-
vereador Baba (PSOL) foi
detido “por ameaçar garis”
no Méier, segundo a Guarda
Municipal. O político nega.

Garis seguem em
greve na capital
Uma assembleia da categoria está marcada para
hoje. Ontem, sindicato recusou o reajuste de 8%

Lixo toma calçadas da cidade, como essa no Centro

FABIANO ROCHA

A Prefeitura de Niterói
anunciou que vai liberar as
pessoas do uso obrigatório
de máscaras em locais fecha-
dos a partir de amanhã.

O Blog do Edimilson Ávi-
la, no “G1”, apurou que o
município zerou as interna-
ções em UTI de Covid, mes-
mo depois da liberação do
uso do equipamento de se-
gurança em locais abertos,
feita no último dia 11.

Apesar da liberação, o mu-
nicípio vai passar a recomen-
dar que as pessoas usem más-
cara contra a Covid nos se-
guintes casos: pessoas perten-

centes a grupos de risco para
Covid-19 (imunossuprimi-
dos, gestantes e idosos); pes-
soas com sintomas gripais;
quando forem a algum servi-
ço de saúde assistencial (hos-
pitais, laboratórios, clínicas e
similares); e no transporte.

SEM O EQUIPAMENTO
Com a medida, Niterói

vai se juntar a uma lista que
já tem outros oito municípi-
os do Rio que dispensaram o
uso da proteção: Caxias, Rio,
São Gonçalo, Nova Iguaçu,
Belford Roxo, Mangaratiba,
Paracambi e Meriti.

Niterói vai liberar
máscara amanhã

O Ministério da Saúde in-
formou, ontem, que não pre-
tende decretar o “fim da
pandemia” de Covid no Bra-
sil nos próximos dias. A de-
claração vai contra a expec-
tativa do presidente Jair
Bolsonaro, que citou em
evento na Bahia que havia

estudos para que isso ocor-
resse até hoje (dia 31).

O Ministério da Saúde es-
clareceu que não é competên-
cia da pasta decretar “fim da
pandemia”, mas sim estipular
a validade do decreto que ins-
tituiu a “emergência sanitária
nacional” em fevereiro de
2020. Para isso, é preciso
avaliar o contágio, a estrutura
hospitalar e a disponibilidade
de remédios no país.

A declaração de pandemia
foi feita em 11 de março de
2020 pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), e é esta
entidade que determina o fim
dela, quando estiver controla-
da no planeta.

Ministério não
pode decretar
fim da pandemia

Queiroga: sem decretos

CRISTIANO MARIZ


