
GABINETE DA PREFEITA

= PORTARIA Nº 121 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 =
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas atribuições legais,

= R E S O L V E =

NOMEAR Wallace Pereira Mota da Silva, no cargo em comissão, 
Superintendente de Gestão Urbana Regional e Infraestrutura, símbolo CC1, da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme a Lei Municipal 
N.º 1.327/2018, a partir de 01.02.2021.

    
Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 10 de fevereiro de 2021.
LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA

Prefeita

= PORTARIA Nº 130 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas atribuições legais,

= R E S O L V E =

NOMEAR Carmelita Fernandes da Cruz, no cargo em comissão Administrador 
Regional, Símbolo CC2, da Secretaria Municipal de Governo, conforme a Lei 
Complementar n.º 1.382/2019, a partir de 01.02.2021.

.
Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 10 de fevereiro de 2021.
LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA

Prefeita

Segundo matéria do portal de notícias G1na data de 16/02/2021, a variante 
brasileira da Covid-19 é identificada em três cidades do RJ A nova cepa da 
doença preocupa os especialistas, que suspeitam que ela tenha uma 
capacidade maior de transmissão. Os casos foram confirmados em 
Petrópolis, Belford Roxo e dois na capital do estado.

O estado do Rio de Janeiro já possui pelo menos quatro casos da variante 
brasileira da Covid-19.

Essa mutação da doença, chamada de P.1., foi identificada primeiro em 
Manaus e segundo especialistas ela é mais transmissível, embora não se 
tenha confirmação de que seja mais letal.

Depois da confirmação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nesta quarta-
feira (16), sobre a presença no Rio de Janeiro da variante brasileira do 
coronavírus, informação exclusiva do comentarista Edimilson Ávila, fontes 
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do Ministério da Saúde confirmaram ao RJ2 o total de casos no estado 
fluminense.

Segundo o Governo Federal, até a última segunda-feira (15) foram 
confirmados 170 casos da nova variante em dez estados, entre eles o Rio.

O estado tem quatro casos:

um em Petrópolis;
um em Belford Roxo;
e dois na capital.

Os pacientes detectados com a nova cepa da doença foram identificados no 
Hospital de Laranjeiras, na Zona Sul, e no Hospital do Andaraí, na Zona Norte.

Segundo um laudo da Fiocruz, não há confirmação se a transmissão dessa 
mutação ocorreu em solo fluminense ou se essa amostra é de alguém que 
pegou a variante em outro lugar e ficou doente no RJ.

Segundo a fundação, apenas uma investigação epidemiológica vai apontar a 
origem do vírus — a cargo das secretarias de Saúde e do Ministério da Saúde.

FONTE: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/02/16/variante-
brasileira-da-covid-19-e-identificada-em-quatro-cidades-do-rj.ghtml
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