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ESPERANÇA DE CIRURGIA
Prefeitura de Duque de caxias promete acabar 
com a fila de espera para cirurgias ortopédicas, 
ainda este mês, no Hospital de Saracuruna. P. 2

RESPONSA
CCR NovaDutra reforça, em janeiro, a campanha que alerta motoristas sobre a importância da 
revisão veicular antes de pegar o a estrada e de comportamento preventivo ao dirigir. P. 2

NUNCA É DEMAIS AO VOLANTE
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Prefeitura de Duque de Caxias quer acabar  
com fila para cirurgia ortopédica no Saracuruna
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O prefeito Washington Reis (D) e o secretário José Carlos de Oliveira (C) se reuniram com os pacientes

racuruna serão operados até 
o dia próximo dia 16.

“Nesta reunião, serão 
agendadas as cirurgias de 
todos os pacientes que estão 
na fila. Serão feitos, hoje, to-
dos os exames necessários, 
incluindo o risco cirúrgico”, 
adiantou o secretário, antes 
da reunião.

Satisfeita com a notícia 
do agendamento da cirurgia 
ortopédica, a paciente Rosi-
neide Batista dos Santos, de 
53 anos, contou que sofreu 
um acidente doméstico há 
15 dias e foi muito bem aten-
dida no hospital.

“Eu escorreguei em casa e 
quebrei o tornozelo. Vim ao 
hospital e tive um excelente 
atendimento. O médico ain-
da me falou que me ligariam 
em 15 dias para agendar a 
operação. Recebi o telefone-
ma ontem para comparecer 
à reunião a fim de marcar a 
cirurgia. Tem pessoas que le-
vam meses para operar e aqui 
resolveram muito rápido”, 
disse a moradora de Imbariê.

A Prefeitura de Duque de 
Caxias promete acabar com 
a fila de espera para cirur-
gias ortopédicas no Hospi-
tal Adão Pereira Nunes, em 
Saracuruna. Na terça-feira, 
pacientes que aguardam 
pelo procedimento partici-
param de uma reunião na 
unidade de saúde. O objetivo 
do encontro foi promover o 
agendamento de todas as ci-
rurgias até o próximo dia 16.

“Queremos acabar com o 

sofrimento daqueles que fi-
cam esperando por meses, 
até anos, por uma cirurgia or-
topédica. Reafirmo que che-
gamos para fazer a diferença, 
assim como fizemos no Hos-
pital do Olho Júlio Cândido 
Brito, no Hospital São José, no 
Hospital Moacyr do Carmo e, 
agora, nessa nossa gestão no 
Adão Pereira Nunes. Desta 
forma, demonstramos que 
administrar é só correr atrás, 
ter respeito ao ser humano e 
temor a Deus”, afirmou o pre-
feito Washington Reis (MDB), 
que participou da reunião.

O secretário municipal 
de Saúde e Defesa Civil, José 
Carlos de Oliveira, garantiu 
que todos que estão aguar-
dando por uma cirurgia or-
topédica no Hospital de Sa-

Expectativa é que 

todos os pacientes 

sejam operados até o 

dia 16, segundo 

secretário de Saúde

Campanha sobre importância  
da revisão veicular ganha reforço

Entre as dicas da 
CCR Nova Dutra 
está a verificação  
dos pneus e sobre 
como dirigir em 
dias de chuva

A 
CCR NovaDutra re-
força durante todo o 
mês de janeiro a cam-
panha Dirija com 

Responsa. Revise sempre 
seu veículo, que tem como 
objetivo orientar os moto-
ristas sobre a importância 
de realizar a revisão veicular 
periodicamente. A campanha 
segue com dicas de segurança 
na programação da CCRFM 
107,5 NovaDutra e frases edu-
cativas nos Painéis de Mensa-
gens Variáveis (PMVs) ao lon-
go dos 402km da via Dutra.

Entre os dias 30 de dezem-
bro e 3 de janeiro de 2021, 
feriado prolongado de Ano 
Novo, a CCR NovaDutra reali-
zou 2.651 atendimentos a mo-
toristas na via Dutra, a maio-

ria deles – 1.102 - por proble-
mas mecânicos. Entre os pro-
blemas atendidos pela equipe 
operacional da concessiona-
ria estão: pneu furado (com 
324 atendimentos), pane seca 
(com 123 atendimentos), su-
peraquecimento do motor 

(com 103 atendimentos), ba-
teria descarregada (com 55 
atendimentos) e pane elétri-
ca (com 39 atendimentos).

Por esse motivo, a conces-
sionária segue com a orien-
tação para que os motoristas 
revisem sempre o seu veículo.

PISTA MOLHADA

Em função do período de 
chuvas de verão, dentro do 
mês de janeiro, a CCR Nova-
Dutra orienta os motoristas 
sobre os cuidados ao dirigir 
com pista molhada. “Calma, 
prudência e muito cuidado 
são fundamentais na hora 
de dirigir com pista molha-
da. Reduzir a velocidade, 
acender os faróis, aumentar 
a distância em relação ao veí-

culo da frente e não frear de 
forma brusca são cuidados 
que precisam ser adotados”, 
explica Virgílio Leocádio, 
Gestor de Atendimento da 
concessionária.

Para orientar os motoris-
tas sobre os cuidados neces-
sários para dirigir com pista 
molhada, estão programadas 
ações na CCRFM, com veicu-
lação de spots com dicas de 
segurança e mensagens nos 
PMVs.

Em caso de emergência, as 
equipes operacionais podem 
ser acionadas por meio dos 
804 telefones de emergência 
instalados a cada quilômetro 
nos dois sentidos na rodovia 
ou pelo Disque CCR NovaDu-
tra: 0800 0173536.

Antes de viajar, fique atento aos seguintes itens:
 N Verifique o nível do combustível e calcule o tempo de viagem 

para não ficar parado na rodovia;
 N Verifique a água no radiador, o sistema de freios, os faróis e as 

lanternas;
 N Confira estepe, triângulo, macaco e chave de roda;
 N Calibre os pneus, inclusive o do estepe;
 N Cheque o nível de óleo no motor.
 N Verifique a qualidade dos limpadores dos vidros traseiro e 

dianteiro.

Atitudes preventivas
 N Mantenha distância do veículo à frente;
 N Pare o carro e um posto de serviço se a chuva estiver muito forte;
 N Reduza a velocidade gradualmente;
 N Use farol baixo e não ligue o pisca alerta;
 N Utilize o limpador de para-brisas;
 N Ligue os desembaçadores;
 N Evite fazer ultrapassagens.

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA
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Prefeito de Itaguaí exonera cinco 
secretários municipais e nomeia três

O 
Jornal Oficial de 
terça-feira (5) trou-
xe importantes mu-
danças no governo 

de Rubem Vieira (Podemos), 
que até o dia 31 de dezembro 
cumpria mandato-tampão, 

ainda em decorrência da 
cassação de Carlo Busatto 
Junior e Abeilard Goulart. 
Desde o dia 1º de janeiro, 
portanto, Vieira cumpre 
mandato pelo qual foi eleito 
com 11.341 votos (17,72% do 
eleitorado). Em live trans-
mitida por um pool de blogs 
e páginas de Facebook no 

dia 26 de dezembro do ano 
passado (leia clicando aqui), 
Rubem anunciou que faria 
mudanças no secretariado. 
Na ocasião, ele disse que es-
perava liberação de funcio-
nários do estado ou cedidos 
a outras prefeituras, sem, 
contudo, especificar que 
pessoas ele aguardava para 

quais cargos.
Pois as mudanças foram 

feitas, embora não informa-
das à população pela página 
oficial da prefeitura no Face-
book ou no site oficial. Tam-
pouco houve comunicado à 
imprensa.

Quem não trabalha no 
governo ou não participa 

dos bastidores da política 
só saberia da novidade caso 
tivesse o hábito de consul-
tar o Jornal Oficial, que, sal-
vo casos excepcionais, é pu-
blicado às terças e sextas.

Das 16 secretarias, duas 
passam a ter os cargos va-
gos e duas continuam – 
como estavam – com secre-

Exclusivo!

JUPY JUNIOR

jupy.junior@odia.com.br

Novos locais para retirar documentos 
emitidos pelo Poupa Tempo

Sine de Caxias e 
Detran de Vilar dos 
Teles farão entrega, 
a partir do dia 11

Unidade de São João 

de Meriti foi fechada 

no dia 23 de dezembro 

e não há previsão de 

reabertura 

Com o posto do Poupa Tem-
po de São João de Meriti fe-
chado por conta do processo 
licitatório da Casa Civil, os 
documentos emitidos pelo 
Detran e pela secretaria es-

tadual de Trabalho e Renda 
na unidade serão entregues 
à população a partir do pró-
ximo dia 11. De acordo com 
o Detran, quem fez seus do-
cumentos, poderá retirá-los, 
sem necessidade de agenda-
mento prévio, em unidades 
alternativas e próximas ao 
local de origem.

As carteiras de trabalho 
emitidas em São João de 
Meriti poderão ser retiradas 
no Sine de Caxias (Rua Frei 

Fidelis S/N, Centro), a partir 
do dia 11. Já quem tem do-
cumentos do Detran poderá 
retirá-los, a partir do próxi-
mo dia 13, na unidade de Vi-
lar dos Teles (Rua Aldenor 
Ribeiro de Matos 175 – Sho-
pping dos Jeans).

A agência do Poupa Tem-
po em Meriti foi fechada 
no dia 23 de dezembro e, 
até o fechamento desta edi-
ção, não havia previsão de 
reabertura.

tários interinos, de modo 
que mais mudanças devem 
acontecer a qualquer mo-
mento (ou a qualquer edi-
ção do Jornal Oficial).

De uma só tacada, Ru-
bem exonerou cinco secre-
tários municipais, impac-
tando seis secretarias. As 
mudanças são as seguintes:

Secretaria de Eventos: 
sai Marcus Vinícius Juvenal 
da Silva. O cargo ficou vago.

Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico Sus-
tentável: sai Daphyne Al-
vão Rodrigues. O cargo fi-
cou vago.

Secretaria de Agricultura 
e Pesca: sai Catia Cristina 
Vaz da Costa. Entra (inte-
rinamente) Cezare Yukio 
Iwanaga.

Secretaria de Obras e 
Urbanismo/Secretaria de 
Ordem Pública e Limpeza 
Urbana: sai Nilnomar da 
Silva Dias. Entra Elisa Gio-
vanna dos Santos Martins 
Dias. Nilnomar era titular 
de Obras e interino em Or-
dem Pública. Elisa fica na 
mesma condição.

Sedcretaria de Meio Am-
biente e Planejamento: sai 
Gisele Costa da Cruz. En-
tra Shayene Figueiredo 
Barreto.

As demais secretarias 
mantêm os mesmos secre-
tários. Para consultar a lis-
ta e conferir as portarias 
de exoneração e nomeação, 
basta clicar aqui.

Mudanças que impactaram seis secretarias não foram anunciadas no Facebook 
nem no site da prefeitura, e também não foram comunicadas à imprensa

Caxias Shopping e 

Shopping Grande 

Rio promovem 

Saldão de Verão até 

o próximo domingo 

O ano novo começou com 
promoções nos shoppings 
da Baixada Fluminense, 
de amanhã até domingo. O 
Saldão de Verão, primeira 
grande queima de estoques 
da Aliansce Sonae, será nes-
te final de semana, quando 
os clientes vão encontrar 
descontos no Caxias Sho-
pping e no Shopping Gran-
de Rio. As opções são va-
riadas e vão de vestuários 
e acessórios, passando por 
eletrodomésticos e até ele-
trônicos. A ação é uma ex-
celente oportunidade para 
que os consumidores en-
contrem produtos a preços 
mais atrativos. 
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Como o digital passou a 
fazer parte do dia a dia dos 
consumidores, os clientes 
podem encontrar as promo-
ções em uma vitrine virtual 
de produtos. A ferramenta 
pode ser acessada através do 
site dos shoppings, que con-
tarão com as diversas ofer-

tas disponíveis do dia 8 ao 
dia 10. Os clientes poderão 
escolher a forma de retira-
da, seja na loja ou pelo dri-
ve-thru, ou mesmo decidir 
receber as compras em casa, 
via delivery. 

“Na temporada de liqui-
dação, os clientes vão poder 
aproveitar as mais variadas 
ofertas de produtos com des-
contos. Para o cliente é uma 
possibilidade de fazer boas 
compras. Para o lojista é um 
momento para incrementar 
as vendas de final de ano e 
liquidar os estoques”, comen-
ta Cristiana Legey, Gerente 
de Marketing do Shopping 
Grande Rio. 

SHOPPING GRANDE RIO. Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti - RJ https://shoppinggranderio.com.br/
CAXIAS SHOPPING. Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - Rio de Janeiro RJ https://caxiasshopping.com.br/

Saldão de Verão vai até 

domingo, no Shopping Grande 

Rio e no Shopping Caxias

SERVIÇO:
CARTEIRA DE TRABALHORetirada: a partir do dia 11Local: Sine Duque de CaxiasRua Frei Fidelis S/N, Centro,  a partir das 10h.

HABILITAÇÃO E IDENTIDADERetirada: a partir do dia 13Local: Sine Vilar dos TelesRua Aldenor Ribeiro de Matos 175 –  Shopping dos Jeans,  das 8 às 17h.
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Shoppings começam a primeira grande liquidação do ano
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