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MAIS DE 250 MIL SERÃO CONVOCADOS

Prova de vida voltará a
ser exigida em janeiro
Aposentados e pensionistas do Rioprevidência terão que se apresentar no mês de aniversário
CIDADES\PÁG. 4

ESPORTES
Mailson Santana / Fluminense

Flu dá última
cartada pela
Libertadores
Fluminense tem hoje à noite,
pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a chance
derradeira para carimbar seu
passaporte e disputar a Taça
Libertadores da América de
2022. Para isso, o Tricolor, com
desfalques de quatro jogadores, precisa vencer a rebaixada
Chapecoense, no Maracanã.
Já o Flamengo em fim de festa e com o vice-campeonato
brasileiro confirmado, visita o
Atlético-GO, em Goiânia, com
o time praticamente reserva.

Rei Pelé volta
a ser internado
em São Paulo
PÁG. 8

Poupança rende
mais após juro
disparar gatilho

John Kennedy, na ausência do ídolo e capitão Fred, suspenso, terá a responsabilidade de fazer os gols na ‘final’ de hoje, contra a Chapecoense, no Maracanã, pela última rodada do Brasileiro

CULTURA

Pedro Solis/Divulgação
Divulgação
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Nesta sexta-feira, às 18h, Lara Zuzarte tocará o melhor do sertanejo em São Domingos

A entrega ocorreu no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá

Clima de boteco no Reserva

Ambulância em domicílio

Desta sexta até domingo, o Reserva Cultural, em Niterói, vai abrigar o “Festival de Boteco”, das 12h às 22h. Além de gastronomia,
vai rolar música e feira de moda e artesanato.

A Prefeitura de Maricá recebeu ontem uma ambulância para atendimentos do Serviço de Atenção Domiciliar do programa Melhor
em Casa. É a primeira do Estado exclusiva para o serviço.

PÁG. 2
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Auxílio Brasil começa a ser pago na sexta
Medida Provisória antecipa benefício para antes do Natal. Confira nesta edição a tabela
CIDADES\PÁG. 5
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Panorama RJ
Na luta pela
iguadade

POR JEFFERSON LEMOS

Governador é homenageado

Divulgação

L.Alvarenga/Palácio Guanabara

O Instituto Alziras lança hoje
os “Laboratórios de Convergência Brasil” para estimular
a igualdade de gênero e raça
na política brasileira. Nestes
laboratórios serão realizadas
atividades conjuntas para a
troca de experiências e estratégias legislativas em prol da
paridade de gênero.
Fazem parte dessa rede as
seguintes entidades: Oxfam
Brasil, Redeh, Mulheres Negras Decidem, Observatório
de Violência Política, Instituto
Marielle Franco, Gênero e Número, Transparência Eleitoral
Brasil, Pacto pela Democracia,
Blogueiras Negras (Enegrecer a política), Observatório
Feminista do Nordeste, A
Tenda, Internet Lab, Odara,
Instituto Update, e Cfemea.
Os resultados dos debates
estarão disponíveis nos sites
do Instituto Alziras e das entidades parceiras. A partir desta
sexta, as rodadas de conversa
já estarão nas redes sociais.

O governador Cláudio Castro foi agraciado com o
Colar do Mérito Judiciário,
tradicional comenda do
Tribunal de Justiça do Rio
(TJRJ) destinada a homenagear personalidades que
tenham prestado relevantes
serviços à cultura jurídica e
ao Judiciário fluminense.
A cerimônia foi realizada
ontem, no plenário do TJRJ,
em celebração ao Dia da

Smart cities em debate

Justiça. Outras personalidades foram premiadas nesta
edição do Colar do Mérito
Judiciário, instituído em
1974 pelo TJRJ. Entre elas,
o presidente da Alerj, André
Ceciliano, o secretário de
Estado da Casa Civil, Nicola
Miccione, e o secretário de
Estado de Defesa Civil e
comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro
Monteiro.

smart cities. Organizado pela
Coordenadoria de Cidade
Inteligente com o Centro
de Operações Rio (COR),
em parceria com o Polo de
Inovação do Centro Universitário Unisuam (Pólen), o
evento reuniu ao longo do
dia 400 representantes dos
setores público e privado.

O coordenador de Cidade
Inteligente da Prefeitura do
Rio, Felipe Peixoto, conduziu
ontem o seminário “Rio Cidade Inteligente”, no Museu
do Amanhã, na Praça Mauá.
Esse foi o primeiro encontro
do segmento realizado pela
Prefeitura para debater com
a sociedade conceitos de

Preocupado diante da perspectiva de um substancial
aumento nas tarifas do GNV
a partir de janeiro, com previsíveis e graves desdobramentos, tanto para a revenda quanto para o público
consumidor, o Sindicato
do Comércio Varejista de
Combustíveis, Lubrificantes
e Lojas de Conveniência no
Estado do Rio (Sindestado-RJ) está buscando apoio
parlamentar para tentar
reverter a situação. O sindicato de donos de postos

Exposição segue no Palácio
Divulgação

CARTA DO LEITOR

O Palácio Tiradentes segue
aberto de segunda a sábado,
sempre a partir das 10 horas,
com a “Exposição Dante...
Vale”, que usa a sátira dos
mestres do carnaval de Viareggio para exaltar “A Divina
Comédia”, uma das obras
literárias mais famosas do
mundo, de autoria do poeta

Mal alimentados

GNV com preço de gasolina

já conseguiu seu primeiro
aliado: ontem, os diretores
Adriano Costa Nogueira
e Basilio Ribeiro Teixeira
estiveram no gabinete do
deputado estadual André
Corrêa (DEM), a quem detalharam a questão. Ao final
da reunião, sensibilizado,
Corrêa se comprometeu
com a categoria: “Se não
reagirmos, o preço do gás
veicular vai ficar quase igual
ao da gasolina, sem contar o
aumento do gás para as residências e indústrias”, disse.

A Alerj vota em regime de
urgência e discussão única,
hoje, o PL 4668/2021 que
reajusta os auxílios alimentação e de transporte dos
policiais civis. A proposta,
assinada por 13 deputados,
eleva o valor do auxílio alimentação para R$ 60 por
dia, e o auxílio transporte
para R$ 500 por mês. Ainda
segundo o PL, os valores deverão ser atualizados anualmente, sempre em janeiro
de cada ano, com base no
IPCA, de acordo com os percentuais acumulados nos
últimos 12 meses.
“Se considerarmos o valor do auxílio alimentação
atual e dividirmos pelos
dias trabalhados no mês,
teremos R$ 12 por dia. É
impossível um policial conseguir se alimentar bem e
com qualidade durante o
seu trabalho no Estado do
Rio de Janeiro”, critica o
deputado Charlles Batista
(PSL), um dos autores do
projeto de lei.

Apoio à primeira infância
Divulgação

Divulgação

italiano Dante Alighieri. A
obra do artista é retratada
na exposição por 17 esboços
originais de carros alegóricos que desfilaram em diferentes edições do carnaval
de Viareggio, cidade italiana
na região da Toscana, onde a
festa popular tem 148 anos
de tradição.

O governador Cláudio
Castro sancionou recentemente a Lei 9.503/2021
que cria a Política Pública
pela Primeira Infância no
Estado do Rio de Janeiro.
De autoria da deputada

CULTURA

Célia Jordão (Patriota), ela
define diretrizes e competências para adoção de políticas públicas em âmbito
estadual voltadas para os
primeiros anos de vida da
criança, assegurando seu
desenvolvimento integral.
“Quero agradecer muito ao governador Cláudio
Castro pelo apoio a essa
importante política pública direcionada a uma
etapa tão fundamental
para o desenvolvimento
das crianças, que é a primeira infância. Estamos
falando de uma lei ampla,
que defende a integridade
física, psicológica e moral
das crianças, garantindo
proteção e determinando responsabilidades ao
poder público municipal
e estadual”, ressaltou a
deputada Célia Jordão.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Ruas esburacadas

Alô prefeitura de Niterói! Aqui em Itaipu as ruas sem asfalto
no entorno da lagoa estão cheiras de crateras e lama. As
últimas chuvas deixaram as vias quase que intransitáveis.
Precisamos urgente de uma máquina para nivelar as ruas.
Pagamos impostos e aguardamos por uma solução para o
problema.
Rita de Cássia Guimarães

Sem réveillon, sem dinheiro

Gostaria de alertar às autoridades que o cancelamento
das festas de fim de ano vai deixar muito trabalhador sem
dinheiro. Esquecem que o comércio depende e fatura com
estes eventos, desde as lojas de artigos religiosos e flores até
o ambulante que vende água e cachorro-quente. É muita
maldade. Se estivessem preocupados com a saúde da população, não liberavam os ensaios das escolas de samba e
o público nos estádios.
Ricardo Nunes
O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

Desta sexta até domingo, o
Reserva Cultural vai abrigar
a primeira edição do “Festival de Boteco”. O evento, que
acontece das 12h às 22h, vai
reunir música, o melhor da
gastronomia dos botequins
e a feira HIT, com diversos
expositores de moda e artesanato.
Todos os dias, o DJ Wally
animará o festival. E sempre
às 18h, uma banda subirá
ao palco montado especialmente para o evento. Nesta

Hélio Oiticica
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‘Festival de Boteco’
no Reserva Cultural

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Até o dia 17, a exposição “Órbita Hélio” em cartaz no MT
Projetos de Arte, no Centro
do Rio, reúne imagens de
grande experimentalismo
da arte brasileira, nas décadas de 60 e 70. Todos os
artistas que participam da
mostra conviveram com
Oiticica. Tem ainda uma inédita foto tirada pelo próprio
Hélio, documentando a chegada de Caetano Veloso ao
exílio, em Londres. Agendamento: mtprojetosdearte@
gmail.com.

sexta, tem Lara Zuzarte que
tocará o melhor do sertanejo. No sábado, será a vez da
Roda de Samba do Mikimba
e no domingo, Flávio Faria
representará o melhor do
pop rock. As crianças também terão muita diversão
na área kids.
A entrada é gratuita, mas
os visitantes podem levar
um quilo de alimento não
perecível que será doado
para o Abrigo do Cristo Redentor de São Gonçalo.

Divulgação

Nesta sexta, a partir das 18h, Lara Zuzarte tocará o melhor do sertanejo

Andreas Valentin/Divulgação

MALLU COELHO – “Promessas”, lançamento de Mallu
Coelho, que será apresentado nesta sexta, promete
entregar tudo o que os fãs da cantora mais gostam:
uma música suave, doce, cheia de personalidade e de
conceito. A canção acompanha um lyric video que será
lançado também na sexta, às 20h. Música e vídeo têm
produção de Santiago Ferraz

Exposição “Órbita Hélio” está cartaz
até o dia 17 no MT Projetos de Arte

LULI – “Game Over”, nova música lançada por pela
jovem cantora Luli, em todas as plataformas digitais.
Esta é a segunda canção de trabalho de Luli, desde que
participou do programa The Voice, teve aprovação dos
quatro jurados - Iza, Michel Teló, Carlinhos Brown e
Lulu Santos -, e até virou protagonista no anúncio da
temporada na TV.
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Pfizer neutraliza a ômicron

Segundo estudos preliminares, três doses do imunizante seriam suficientes para proteger as pessoas
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Estudos preliminares demonstraram que três doses
da vacina da Pfizer contra a
covid-19 neutralizam a variante Ômicron. O anúncio
foi feito pelas empresas Pfizer e BioNTech, responsáveis
pelo imunizante.
A pesquisa, feita com testes de anticorpos, mostrou
que duas doses podem não
ser suficientes para proteger
as pessoas contra a infecção
pela nova variante. Ainda
assim, a Pfizer e a BioNTech acreditam que essas
duas doses podem proteger
contra casos graves de covid-19.
As farmacêuticas informaram que continuam avançando no desenvolvimento
de uma vacina que seja específica para a Ômicron. A
previsão é que o imunizante
esteja disponível em março
do ano que vem, se for necessário.
Variante se espalha - A
variante Ômicron já foi notificada em 57 países, e o
número de pacientes que
precisarão de internação
hospitalar provavelmente
aumentará à medida que ela
se dissemina, alertou a Organização Mundial da Saúde
(OMS) ontem (8).
Em seu relatório epidemiológico semanal, a OMS

A variante
Ômicron
já foi notificada
em 57 países

As farmacêuticas informaram que continuam desenvolvendo uma vacina que seja específica para a Ômicron

disse que mais dados são
necessários para avaliar a
gravidade da doença causada pela Ômicron e se suas
mutações podem reduzir a
proteção da imunidade induzida pelas vacinas.

“Mesmo que a gravidade
seja igual, ou possivelmente
até menor, que a da variante
Delta, é de se esperar que as
hospitalizações aumentem
se mais pessoas se infectarem e que ocorra um lapso

de tempo entre um aumento
na incidência de casos e um
aumento na incidência de
mortes”, afirmou a agência.
No dia 26 de novembro,
a OMS declarou a Ômicron,
detectada primeiramente

Assinado convênio para
Centro Nacional de Vacinas
Unidade funcionará em parceria com a UFMG, Finep e o governo de MG
Fernando Brito/MS

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
assinou ontem (8) um convênio para implantação do
Centro Nacional de Vacinas,
que funcionará em parceria
com a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), a
Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) e o governo
do estado de Minas Gerais. O
convênio coloca em prática o
protocolo de intenções assinado em setembro deste ano.
No centro, será possível
realizar os testes de vacinas
contra a covid-19 produzidas
com tecnologia nacional e
desenvolvidas por pesquisadores de universidades públicas. A estrutura possibilitará
ainda o contato contínuo com
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em

O centro irá acelerar os estudos e produção do imunizante em solo nacional

busca do cumprimento das
etapas do processo de pesquisa e o alinhamento com os
procedimentos de produção
de mercado.
De acordo com o ministro
da Ciência e Tecnologia, Mar-

cos Pontes, o Brasil não pode
ser totalmente dependente
de países estrangeiros nas
áreas de tecnologia e saúde.
Segundo Pontes, o centro será
capaz de colocar em prática
os trabalhos científicos e ser

a ligação entre o ambiente
acadêmico e o mercado.
“É um ponto de inflexão
na história do nosso país. É o
que vai transformar o Brasil
em independência com relação à vacina. Nenhum país
pode querer vender para a
gente, mas a gente vai conseguir fazer aqui e vender para
os outros, alimentar os países
no nosso continente e outros
continentes. A gente tem o
conhecimento, mas levar esse
conhecimento a se transformar em um produto, numa
vacina, é um caminho longo,
e o nosso ministério tem feito
essa conexão”, disse.
A assinatura do convênio
ocorre durante a 18ª Semana
Nacional de Tecnologia, que
está sendo realizada em Brasília até o dia 10 de dezembro.

Butantan vai
doar vacinas
da gripe
ao Rio

Maricá recebe ambulância
para atendimento domiciliar

O In s t i t u t o B u t a n t a n
anunciou ontem (8) que
vai doar 400 mil doses
de vacina da gripe para a
cidade do Rio de Janeiro.
O município enfrenta um
surto de influenza A, que
provocou a contaminação de cerca de 21 mil
pessoas nas últimas três
semanas.
Para atender a demanda da população que busca atendimento, o governo do Rio instalou tendas
para o atendimento de casos leves de gripe, ao lado
das unidades de pronto
atendimento (UPAs) na
capital fluminense.
Diante da falta de
d o s e s d a va c i n a c o n tra a gripe, o Rio de Jan e i ro h a v i a d e c i d i d o,
na última sexta-feira (3),
suspender a imunização
até a chegada de novos
lotes.

A Prefeitura de Maricá, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta
quarta-feira (08) uma ambulância para atendimentos
do Serviço de Atenção Domiciliar do programa Melhor em Casa, além de sete
concentradores de oxigênio
portáteis. A unidade móvel é
a primeira do Estado do Rio
de Janeiro exclusiva para o
serviço. As entregas ocorreram no Hospital Municipal
Conde Modesto Leal, no Centro, que celebra 85 anos nesta
semana.
O Melhor em Casa faz o
acompanhamento domiciliar dos pacientes que já não
necessitam do hospital para
o tratamento, mas ainda
exigem cuidados especiais.
Composto por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes
sociais e dentistas, o pro-

Entrega do veículo ocorreu no pátio do Hospital Conde Modesto Leal
grama realizou 4.968 visitas
domiciliares e 129 desospitalizações de dezembro de 2020
a novembro deste ano.
O coordenador do serviço
em Maricá, Anderson Rodrigues, afirmou que o veículo
vai proporcionar um transporte mais adequado aos
pacientes e propiciar mais
qualidade ao trabalho já desempenhado pelas equipes.
“Nossos pacientes são de
média e alta complexidade e necessitam de suporte
e agilidade para consultas
com especialistas e exames
para diagnóstico, que irão
proporcionar um tratamento
mais eficiente das suas doenças. Por isso, a ambulância
vem para somar e aprimorar
ainda mais o nosso serviço”,
destacou.
Também foram entregues
sete novos concentradores
de oxigênio que vão equipar
o serviço. Os aparelhos ar-

mazenam o ar do ambiente,
filtram e enviam ao paciente
oxigênio puro e são usados
de acordo com indicação
médica.
Durante a cerimônia, que
contou com a participação da
secretária de Saúde, Solange
Oliveira, e da primeira-dama
Rosana Horta, foi comemorado o aniversário do Hospital
Conde Modesto Leal.
“O presente é para o Melhor em Casa, mas também
para o hospital. Ao mesmo
tempo em que o programa é
fundamental para um atendimento mais humanizado
dos usuários que retornam
ao ambiente familiar – e
consequentemente tem uma
melhor recuperação -, ele
reduz também o tempo de
permanência no hospital,
permitindo que os leitos
sejam usados por outras pessoas que precisem”, explicou
a secretária.

no sul da África, como uma
“variante preocupante”. Trata-se da quinta variante da
SARS-CoV-2 a receber essa
designação.
O número de casos de
covid-19 relatados na África
do Sul dobrou na semana
encerrada em 5 de novembro, quando passou de 62
mil. Aumentos de incidência
“muito grandes” são vistos
na Suazilândia, Zimbábue,
Moçambique, Namíbia e
Lesoto, informou a organização.
A disseminação da Ômicron, somada ao aumento
dos exames e às taxas baixas de vacinação, pode ter
desempenhado um papel,
acrescentou a OMS.
“Análises preliminares indicam que as mutações presentes na variante Ômicron
podem diminuir a atividade
neutralizadora de anticorpos, resultando em uma proteção reduzida da imunidade
natural”, disse a OMS sobre o
risco de infecção.

Alemanha - A Alemanha registrou, ontem (8), o
maior número de mortes
diárias por covid-19 desde
fevereiro, enquanto luta para
deter uma quarta onda da
pandemia.
Um total de 69.601 infecções novas foram registradas, 2.415 a mais do que no
mesmo período da semana
passada, e mais 57 pessoas
morreram, o maior número
desde 12 de fevereiro. Isso
eleva o total a 104.047, disse
o Instituto de Doenças Infecciosas Robert Koch.
Mas a taxa de incidência
de casos de sete dias para
cada 100 mil habitantes do
país continua a cair, recuando de 432 para 427 nessa
terça-feira.
Especialistas questionam
se os dados significam que a
Alemanha ultrapassa o pico
desta onda da pandemia ou
se as cifras não são confiáveis
por algumas autoridades de
saúde estarem sobrecarregadas, particularmente nas
áreas mais afetadas.
Na semana passada, o
país concordou em permitir
o acesso das pessoas não
vacinadas apenas a negócios
essenciais, como mercados,
farmácias e padarias, e a
acelerar a campanha de vacinação.

Doses da Janssen
chegam ao Brasil
Novos lotes da vacina contra
a covid-19 da farmacêutica
Janssen chegam ontem (8)
ao Brasil. De acordo com o
Ministério da Saúde, são 1,4
milhões de doses do imunizante, que utiliza o vírus
modificado para estimular o organismo humano a
produzir anticorpos contra
a doença.
A partir do desembarque, segundo a pasta, os
insumos passam por um
rigoroso processo de análise
de qualidade e, em seguida,
são distribuídos aos estados
e municípios “de maneira
igualitária e proporcional”.
Dos 378,5 milhões de doses
distribuídas em todo o país,

cerca de 5 milhões são da
Janssen.
Reforço - Por meio de
nota, o ministério destacou
que os mais de 4 milhões de
brasileiros que já se vacinaram com o imunizante da
farmacêutica devem tomar
uma dose de reforço, também da Janssen, entre dois
e seis meses após a primeira
aplicação.
“A orientação é baseada
em estudos científicos que
mostram aumento significativo da imunidade após a
aplicação de mais uma dose
da vacina, principalmente
com intervalo mais longo,
de seis meses”, completou
a pasta.
Breno Esaki/Agência Saúde DF

Foram enviados 1,4 milhões de doses para distribuição aos estados

SG vacina contra
covid em 14 pontos
São Gonçalo vacina toda a
população com mais de 12
anos com a vacina contra o
coronavírus com a primeira
e segunda dose, que está
sendo aplicada com intervalo de 21 dias. A dose de
reforço está disponível para
todos com mais de 18 anos
e que tenham tomado a segunda dose há mais de cinco
meses. A dose adicional
dos imunossuprimidos está
sendo aplicada naqueles
que têm mais de 28 dias de
intervalo da segunda dose.
São 14 pontos de vacinação: 12 aplicam o imunizante das 8h às 17h e as clínicas
gonçalenses do Mutondo
e Dr. Zerbini, no Arsenal,
vacinam até 21h.
São Gonçalo realiza o
intercâmbio de vacinas dependendo da necessidade e
doses disponíveis em cada

local de vacinação. Para a
aplicação da primeira dose,
as pessoas com mais de 18
anos precisam levar carteira
de vacinação e cartão do
SUS ou CPF. Os menores de
18 anos devem apresentar
caderneta de vacinação,
cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado
de uma pessoa responsável
com mais de 18 anos.
Para a segunda dose,
é obrigatório apresentar
documento de identidade
e o comprovante de vacinação da primeira dose.
Para a dose de reforço é
necessário levar identidade
e comprovante de segunda
dose. Para a dose adicional
dos imunossuprimidos, o
comprovante da segunda
dose aplicada, identidade
e o comprovante/laudo da
doença imunossupressora.
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Dois jornalistas recebem o
Prêmio Nobel da Paz.
O que isso significa?
Javier Garza Ramos*
Em 1935, jornalistas redigiam em máquinas de escrever e suas notícias eram
impressas com placas de
chumbo. Notícia de última
hora significava um jornal
vespertino, mas muitos jornalistas estavam aprendendo a lidar com uma incrível
nova plataforma chamada
“rádio”.
1935 também foi a última vez que um jornalista
ganhou o Prêmio Nobel
da Paz.
Embora um jornalista hoje
não reconheça a paisagem
tecnológica da época, a
maioria certamente achará a cena política muito familiar aos anos 30.
Regimes autoritários em
ascensão reprimem o o
jornalismo independente,
perseguindo, aprisionando
ou assassinando aqueles
que expõem corrupção,
abuso de poder ou conduta
criminosa ou garantindo
impunidade a qualquer um
que ataque um jornalista.
Maria Ressa, das Filipinas,
e Dmitry Muratov, da Rússia, trabalham como jornalistas nesse ambiente. Nesta semana, eles receberão
o Prêmio Nobel da Paz por
seu trabalho, que simboliza a atividade de centenas
de jornalistas em grande
perigo físico, riscos legais
ou dificuldades econômicas. Como disse o Comitê
do Nobel, recompensar
esses jornalistas “visa a
ressaltar a importância de
se proteger e se defender”
a liberdade de expressão e
informação.
Infelizmente, Maria e
Dmitry são representantes
de uma tendência mais
ampla, que cresceu nos
últimos anos: a perda do
respeito pelo valor da liberdade de imprensa, mesmo
em sociedades que antes a
tinham como assegurada.
Uma investigação sólida
sobre a corrupção de um
governo pode levar a perseguições. Revelar atividades ilegais de empresas
privadas pode desencadear
uma resposta de recursos
ilimitados para difamar
um jornalista. Expor uma
rede criminosa pode custar
a vida de um repórter ou
editor, que é morto uma
segunda vez quando as
autoridades não prendem
e punem os criminosos.
O Prêmio Nobel da Paz
de 1935, para o jornalista
alemão Carl von Ossetzky,
nos lembra que o jornalismo sempre enfrentou
esse perigo, especialmente
quando a verdade afeta os
poderosos. Ossetzky foi
preso pelo regime nazista
por revelar detalhes sobre o
rearmamento da Alemanha
nos anos 20, violando compromissos internacionais.
Ele também alertou para o
crescente antissemitismo
e militarismo. Os nazistas
o prenderam e torturaram.
Em 1935, o conceito de
jornalismo independente
mal se enraizava. Deixava
para trás o modelo de ativismo político do século
anterior, marchando em
direção a uma função de
vigilância que seria sua
marca registrada nas décadas seguintes. Esse papel
de vigilância sobrevive em
nossos dias, apesar de hoje
as redes sociais facilitarem
a construção de “bolhas
de informação”, onde cada
pessoa pode acompanhar
apenas as notícias com as
quais concorda, descartando o resto como falso.
As bolhas diminuem a confiança em dados científicos
e na imprensa livre, enquanto políticos populistas

exploram essas atitudes a
seu favor. Mesmo assim,
os jornalistas persistem,
apesar do assédio, pressão
e ataques.
“Você nunca sabe realmente quem você é até ser
forçada a lutar para se defender”, disse Maria Ressa
em 2018, quando recebeu
a Caneta de Ouro concedida anualmente pela
Associação Mundial de
Jornais àqueles que lutam
pela liberdade de imprensa. Naquele ano, Maria já
enfrentava uma ofensiva
legal destinada a impedir
que Rappler, o site de notícias que ela fundou em
2012, expusesse a corrupção e o abuso de poder do
presidente Rodrigo Duterte
nas Filipinas. Ela também
enfrentou cyberbullying,
o que a levou a ser uma
das primeiras jornalistas a
denunciar as mídias sociais
por dar fórum a inimigos
da imprensa livre.
Dois anos antes, Dmitry
Muratov recebeu o mesmo
prêmio. Até então, seis jornalistas da Novaya Gazeta,
o jornal que ele fundou em
1993, haviam sido mortos, incluindo Anna Politkovskaya, uma das mais
duras críticas do presidente russo Vladimir Putin.
Dmitry e Maria tiveram
trajetórias improváveis.
Maria deixou sua carreira
na mídia global para lançar
Rappler e cobrir as notícias
em seu país. Dmitry começou como jornalista na era
soviética e rapidamente
aprendeu que, sem independência, o jornalismo é
impotente.
Hoje eles são a expressão
contemporânea de uma
linha de jornalistas que,
como Carl von Ossetzky
antes, estão comprometidos em expor os males
sociais e políticos que são
obstáculos à paz. Eles denunciaram racismo, ditaduras, repressão política,
tráfico de drogas, grupos
terroristas, abusos de direitos humanos, impunidade,
crimes de guerra ou armas.
Com Maria e Dmitry, muitos jornalistas e empresários da mídia continuam
essa linhagem, de Mianmar
à Nicarágua, da Etiópia à
Turquia, do México ao Irã
e da Arábia Saudita à China. Seus nomes não serão
tão familiares quanto os
próximos ganhadores do
Nobel, mas sem destaque:
Anye Chang Naing, Carlos
Joaquín Chamorro, Dawit
Kebede, Can Dündar, Marcela Turati, Mohammad
Mossaed, Jamal Khashoggi,
Jimmy Lai. A lista deixa de
fora muitas pessoas, mas
basta saber que a luta pela
liberdade de expressão se
estende a todos os cantos.
Carl von Ossetzky recebeu
seu Prêmio Nobel em 1936,
um ano depois de ser premiado. Nesse mesmo ano,
o Prêmio de Literatura foi
para o dramaturgo americano Eugene O’Neill, que
mais tarde escreveria: “Não
há presente ou futuro, apenas o passado acontecendo
de novo e de novo, agora.”
Todos os dias, Maria Ressa, Dmitry Muratov e seus
colegas de todo o mundo
lutam para derrotar essa
maldição.

*Javier Garza Ramos é jornalista
radicado no México e membro
do Fórum Mundial de Editores.
Este artigo foi encomendado
pelo Fórum Mundial de Editores
/ WAN-IFRA, para comemorar a
entrega do Prêmio Nobel da Paz
a dois de seus laureados com a
Caneta de Ouro da Liberdade.
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RJ: prova de vida voltará
a ser exigida em janeiro
Aposentados e pensionistas deverão se apresentar no mês de aniversário
A prova de vida para aposentados e pensionistas do
Estado do Rio de Janeiro,
que recebem pelo Fundo
Único de Previdência Social
do Estado do Rio de Janeiro –
Rioprevidência, voltará a ser
obrigatória a partir de janeiro
de 2022. O procedimento será
o mesmo dos anos anteriores:
aposentados e pensionistas
do Rioprevidência deverão
comparecer a qualquer agência do banco Bradesco no mês
de aniversário, sempre nos
dias úteis, entre 11 e 25. Mais
de 257 mil pessoas devem
realizar a prova de vida no
próximo ano.
A comprovação anual de
vida tem como objetivo evitar
fraudes e promover melhorias
na base de dados e na folha de
pagamento do funcionalismo
estadual. O procedimento
está suspenso desde março
de 2020, devido à pandemia
do novo coronavírus, sem
prejuízo para aposentados ou
pensionistas.
Ainda que o beneficiário
possua portabilidade em
outro banco, a prova de vida
deverá ser realizada no Bradesco. Quem não realizar o
procedimento poderá ter o
pagamento suspenso até que
regularize a situação. Todos os
segurados deverão apresentar
documento de identidade,

Mês de
Aniversário

Período de Realização da Prova de Vida

janeiro

Dia 11 ao dia 25

fevereiro

Dia 11 ao dia 25

março

Dia 11 ao dia 25

abril

Dia 11 ao dia 25

maio

Dia 11 ao dia 25

junho

Dia 13 ao dia 24

julho

Dia 11 ao dia 25

agosto

Dia 11 ao dia 25

setembro

Dia 11 ao dia 25

outubro

Dia 11 ao dia 25

novembro

Dia 11 ao dia 25

dezembro

Dia 12 ao dia 23

CPF e comprovante de residência (com a data de, no máximo, três meses) ou o modelo
de declaração de residência
indicada na Portaria RioPrev
nº 432 de 30 de novembro de
2021.
No caso de representante
legal ou procurador, a documentação necessária inclui,
além dos documentos do
segurado (a) já citados, a
procuração específica, com
firma reconhecida por autenticidade, outorgada há menos
de três meses.

Residentes no exterior
precisarão apresentar documento original do traslado de
escritura pública de declaração de vida, de estado civil e
comprovação de endereço,
lavrado exclusivamente por
Tabelião de Notas da Embaixada Brasileira ou Consulado
Brasileiro, e emitido, no máximo, a três meses da data de
envio; cópia autenticada do
RG e CPF (ou os documentos
de identificação oficiais com
fotos, inclusive digitais); e
ainda uma declaração de

Mais de 257 mil
pessoas devem
realizar a
prova de vida
no próximo
ano
próprio punho, contendo as
seguintes informações: endereço eletrônico (e-mail) e
telefones de contato do local
onde se encontra no exterior.
Pessoas acamadas ou com
dificuldade de locomoção,
que possuem um representante legal, procurador ou
pessoa responsável, devem
seguir as especificações normativas, de acordo com a
Portaria do Rioprevidência nº
432, de 30/11/21, divulgada
no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro em 03/12/2021
e no site oficial do Rioprevidência.
O Rioprevidência alerta
que não solicita a realização
da prova de vida através de
aplicativos, e-mails, chamadas de vídeo, mensagens de
texto ou ligações telefônicas.
Mais informações podem ser
obtidas no site www.rioprevidencia.rj.gov.br ou no SAC
do Rioprevidência: 0800-2858191 / (21) 3850-3350.

Niterói vai ter formação para
jovens em Teatro Negro
Programa será lançado em 2022 e encontros para a proposta começam hoje
Ingrid Telino / Divulgação

O Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, vai lançar
em 2022 o Programa “Teatro
Negro Popular Mestra Erika
Ferreira”, voltado para a formação em Teatro Negro. O
público-alvo são estudantes e
profissionais de artes cênicas,
com prioridade para jovens
negras, negros e moradores
de regiões periféricas ou em
situação de vulnerabilidade
sócio-econômica de Niterói.
O programa será realizado
no próprio Teatro, com apoio
da Secretaria das Culturas do
município. Ele prevê que sua
metodologia e estrutura curricular sejam estabelecidos
a partir de uma perspectiva racial negra e periférica,
promovendo o pensamento
decolonial e privilegiando
processos de aprendizado
que valorizem, respeitem e
reconheçam a importância
da corporeidade e ancestralidade para os participantes do
Programa. Para isso, haverá
encontros hoje (9) e nos dias
11, 13 e 14, no Teatro Popular,

pretende continuada”, afirma.
Como a principal vocação
do Teatro Popular Oscar Niemeyer é a democratização do
acesso à cultura, o Programa
“Teatro Negro Popular Mestra
Erika Ferreira” é concebido
como um programa público
e continuado, representativo
do legado da atriz, diretora
e dramaturga negra Erika
Ferreira, que estabeleceu sua
obra sobre o Teatro Negro e foi
a primeira vítima da Covid-19
no setor cultural em Niterói.

Programa será realizado no Teatro, com apoio da Secretaria das Culturas

no Centro, e na Casa Cultura
É um Direito, no Ingá.
O Programa é concebido e
será desenvolvido e aplicado
por pessoas negras, com o
Teatro Popular como facilitador desse processo. As inscrições serão abertas no início

de 2022, mas é importante
que todas e todos participem
dessa etapa inicial, ressalta
Andréa Terra, diretora artística do Teatro Popular. “É uma
oportunidade ímpar de colaborar na criação de uma ação
formativa pública e que se

Mangaratiba: combate a
construções irregulares
Município faz parceria com o CREA para ampliar a fiscalização
A Prefeitura de Mangaratiba
e o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia
do Estado do Rio de Janeiro
(CREA-RJ) fecharam parceria
para ampliar as fiscalizações
e o combate as construções
irregulares na cidade. A iniciativa também vai ofertar
qualificação profissional para
técnicos e engenheiros da cidade, estabelecer um sistema
de consultas e informações,
entre outras melhorias.
O acordo de cooperação
técnica foi assinado ontem (8)
pelo prefeito de Mangaratiba,
Alan Bombeiro, e o presidente do CREA-RJ, Luiz Carlos

Cosenza. O projeto contará
com a parceria da Secretaria
de Agricultura e Pesca.
De acordo com o prefeito
Alan Bombeiro, a parceria
fará grande diferença para a
ampliação das ações de fiscalização de obras, além de
levar mais segurança para a
população.
“Quero agradecer ao CREA
por essa parceria. Com o
auxílio técnico do Conselho
vamos ter mais um instrumento para fiscalizar os empreendimentos e construções
na cidade, ter acesso fácil aos
dados de quem constrói aqui,
além de poder oferecer qua-

lificação para profissionais
de engenharia e outras áreas.
Juntas, essas ações ajudam o
município a organizar o uso
do seu território e a proteger
as pessoas que vivem nele”,
disse.
O acordo prevê que seja
implantado pelo CREA um
sistema de consultas com informações de pessoas físicas
e jurídicas aptas a desempenharem serviços de engenharia, agronomia, geologia,
geografia e meteorologia. A
base de dados vai ajudar as
equipes de fiscalização obrigatória de empreendimentos
e edificações.

SERVIÇO:
Chamada à Participação Popular para a construção do
Programa “Teatro Negro Popular Mestra Erika Ferreira”
Dia 9 - 19h - Casa Cultura é
um Direito (Rua Visconde de
Morais 251, Ingá).
Dia 11 - 10h - Teatro Popular
Oscar Niemeyer (Rua Jorn.
Rogério Coelho Neto, Centro)
Dia 13- 19h - Casa Cultura é
um Direito
Dia 14 - 14h - Casa Cultura é
um Direito.

Guardas
Femininas
Será realizado amanhã
(10), em Casimiro de
Abreu, o 4º Encontro
de Guardas Municipais
Femininas do Rio de Janeiro, na Primeira Igreja
Batista de Barra de São
João. O evento vai reunir
agentes de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, São Paulo
e de 35 municípios do
Rio. Para esta edição, já
estão confirmadas mais
de 250 participações. O
objetivo é fortalecer e
proporcionar a integração entre as instituições,
além de promover a
troca de experiências e
valorizar a participação
feminina na segurança
pública.
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MP cria verbas para pagar
Auxílio Brasil de R$ 400
Novo texto viabiliza valor que inicialmente seria pago apenas em 2022
A edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (7) trouxe o texto
da Medida Provisória (MP)
1.076 de 2021, que antecipa o
pagamento do novo valor do
Auxílio Brasil - programa social de distribuição de renda
que substitui o antigo Bolsa
Família.
O instrumento cria um
benefício extraordinário que
complementa as parcelas
já previstas do Auxílio Brasil para o valor de R$ 400
divulgado pelo governo. A
manobra ocorre devido à
necessidade de promulgação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) dos
Precatórios, que deverá ser
fatiada e que possibilitará a
alocação de recursos para o
pagamento integral do Auxílio Brasil.
Segundo o calendário de
pagamentos já divulgado
pela Caixa, os créditos relativos à parcela de dezembro do
Auxílio Brasil serão recebidos
a partir de amanhã (10).
A Caixa, responsável pelo
pagamento das parcelas do
programa Auxílio Brasil, já
disponibilizou o calendário
de pagamentos para o mês
de dezembro. De acordo com
a instituição, famílias que já
recebiam o Bolsa Família e
estão com os dados atualizados no Cadastro Único do
governo federal (CadÚnico)
não precisam fazer nenhum
novo cadastro para receber
os valores.
O beneficiário poderá

consultar informações sobre
as datas de pagamento, o
valor do benefício e a composição das parcelas em dois
aplicativos: Auxílio Brasil, de-

senvolvido para o programa
social, e o aplicativo Caixa
Tem, usado para acompanhar
as contas poupança digitais
do banco.

O calendário de recebimento segue o padrão do
antigo Bolsa Família, e usa
o último dígito do NIS para
definir a data do crédito.

Confira a tabela:

NIS final 1

10 de dezembro

NIS final 2

13 de dezembro

NIS final 3

14 de dezembro

NIS final 4

15 de dezembro

NIS final 5

16 de dezembro

NIS final 6

17 de dezembro

NIS final 7

20 de dezembro

NIS final 8

21 de dezembro

NIS final 9

22 de dezembro

NIS final 0

23 de dezembro

PF prende no Rio homem com
130 kg de pasta de cocaína
Ação policial foi realizada na BR-101, na altura de Casimiro de Abreu
Polícia Federal/; Operação Alcatraz

A Polícia Federal prendeu
ontem (8) um homem, em
flagrante, transportando 130
quilos (kg) de pasta base de
cocaína dentro de um veículo em Casimiro de Abreu,
interior do Rio de Janeiro.
Na mesma ação, os policiais
prenderam, em Macaé, no
norte fluminense, um outro
homem que vinha fazendo
a função de batedor da quadrilha.
A droga foi apreendida
na BR 101, altura do posto
da Polícia Rodoviária Federal e estava oculta sob os
bancos do motorista e do
carona. O entorpecente saiu
da capital fluminense e tinha
como destino o município
de Macaé.
A droga, os veículos e os
presos foram encaminhados
à Delegacia de Polícia Fede-

Coceira
no Recife
O surto de lesões que
causam coceira na região metropolitana do
Recife foi provocado
por mariposas, segundo
nota da Sociedade Brasileira de Dermatologia
divulgada ontem (8). Os
mais de 200 casos foram
identificados em duas
comunidades da área de
reserva de Mata Atlântica do Parque Estadual
Dois Irmãos.
“A chave do problema repousa nas asas de
mariposas do gênero
Hylesia, que se reproduzem nesta época. Ao se
debaterem contra focos
de luz, liberam cerdas
que penetram na pele
e causam dermatite”.

A operação
contou com o
apoio da Polícia
Rodoviária
Federal e do 32º
BPM (Macaé)
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Precatórios: 1ª parte
da PEC é promulgada
O Congresso Nacional promulgou ontem (8) parte da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 23/21, conhecida como
PEC dos Precatórios. A cerimônia contou com a presença dos
presidentes da Câmara, Arthur
Lira, e do Senado, Rodrigo
Pacheco.
A agora Emenda Constitucional 113/21 é essencial para
viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, criado para substituir
o programa Bolsa Família. “O
nosso esforço é em função da
necessidade de dar sustentação do programa social Auxílio
Brasil”, disse Pacheco, durante
a cerimônia.
De acordo com nota informativa da Consultoria de
Orçamento da Câmara dos
Deputados, a promulgação

da parte comum da PEC dos
Precatórios, sobre a qual as
duas casas legislativas não têm
divergências, vai abrir o espaço
fiscal de R$ 64,9 bilhões no Orçamento de 2022. Os recursos
se devem à mudança da fórmula de cálculo da atualização
dos limites do teto de gastos. A
nota técnica diz que o dinheiro
só poderá ser usado nas despesas de saúde, previdência e
assistência social, rubrica em
que está incluso o Auxílio Brasil.
As partes alteradas durante a votação do Senado, há
uma semana, voltaram para
a Câmara e terão de ser analisadas novamente. De acordo
com Lira, esses pontos serão
apensados a outra PEC sobre o
assunto e serão apreciados na
próxima terça-feira (14).

Copom eleva juros
básicos para 9,25%
Com o aumento da inflação,
o Banco Central fez mais um
ajuste nos juros básicos para
tentar segurar a alta dos preços.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom)
elevou ontem (8) a taxa básica de juros, a Selic, de 7,75%
para 9,25% ao ano. A decisão
era esperada por analistas do
mercado financeiro.
Esse foi o sétimo reajuste
consecutivo na taxa Selic, depois de passar seis anos sem
elevação. De março a junho, o
Copom elevou a taxa em 0,75
ponto percentual em cada encontro. No início de agosto, o
BC passou a aumentar a Selic
em 1 ponto a cada reunião. Na
última reunião, em outubro, o
reajuste chegou a 1,25 ponto
percentual.
Inflação - A Selic é o principal instrumento do Banco
Central para manter sob controle a inflação oficial, medida
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
Em outubro, o índice ficou em
1,25%, o maior para o mês desde 2002 (1,31%). Em 12 meses,
o IPCA chegou a 10,67%.
Para o mercado financeiro,
o IPCA deve chegar a 10,18%,
neste ano. Tanto o resultado
em 12 meses quanto a previsão
para o ano estão acima do teto
da meta de inflação para o ano.

Para 2021, o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou a
meta de inflação em 3,75%,
com margem de tolerância de
1,5 ponto percentual. Ou seja,
o limite superior é 5,25% e o
inferior, 2,25%.
Crédito mais caro - A elevação da taxa Selic ajuda a controlar a inflação. Isso porque juros
maiores encarecem o crédito e
desestimulam a produção e o
consumo. Por outro lado, taxas
mais altas dificultam a recuperação da economia.
Ao reduzir os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e
incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle
da inflação.
Poupança - Como o aumento da taxa básica de juros,
as aplicações em caderneta de
poupança passam a ter o mesmo rendimento da chamada
“poupança velha”, ou sejam
passam a remunerar mais. Desde 2012, a poupança passou a
ter dois tipos de rendimento.
Quando a Selic está em até 8,5%
ao ano, o rendimento é limitado a um percentual de 70%
dos juros básicos mais a Taxa
Referencial (TR), que está em
zero desde 2017. Acima desse
patamar, o rendimento passa a
ser de 0,50% ao mês, ou 6,17%
ao ano.
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A droga interceptada saiu da capital e estava sendo levada para Macaé

ral em Macaé para a formalização da prisão em flagrante.
Os dois foram encaminhados
para um presídio do estado,
onde ficarão à disposição da
Justiça Federal, aguardando
julgamento. A pena para o
tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de prisão.
A operação contou também com o apoio da Polícia
Rodoviária Federal e do 32º
Batalhão da Polícia Militar,
em Macaé.

STF valida a decisão que
suspende despejos até março
Objetivo é proteger saúde de populações vulneráveis durante pandemia
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou ontem
(8) maioria de votos para
confirmar a decisão que estendeu até 31 de março de
2022 a proibição de despejos e reintegrações de posse
contra famílias vulneráveis
durante a pandemia de covid-19.
Até o momento, sete ministros seguiram o voto proferido pelo relator, ministro
Luís Roberto Barroso, que,
na semana passada, estendeu o prazo até março do ano
que vem e estabeleceu que
a medida vale para imóveis
rurais e urbanos.

Em outra decisão sobre
o caso, assinada em junho
deste ano, Barroso proibiu os
despejos até 3 de dezembro.
As decisões foram motivadas
por uma ação protocolada
pelo PSOLl e entidades de
direitos humanos.
No e n t e n d i m e n t o d o
ministro, a existência de
123 mil famílias ameaçadas
de despejo no país justifica a excepcionalidade da
decisão.
“No contexto da pandemia da covid-19, o direito
social à moradia está diretamente relacionado à
proteção da saúde, tendo

em vista que a habitação é
essencial para o isolamento
social, principal mecanismo de contenção do vírus.
Diante dessa situação excepcional, os direitos de
propriedade, possessórios e
fundiários precisam ser ponderados com a proteção da
vida e da saúde das populações vulneráveis”, argumentou.
O caso foi levado para
julgamento no plenário virtual, modalidade na qual
os ministros depositam os
votos eletronicamente, sem
necessidade de reunião presencial.

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 12/12/2021
Horário
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
14:00 às 17:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
10:05 às 12:00
14:00 às 17:00
14:00 às 17:00
Dia: 13/12/2021
Horário
10:00 às 12:00
10:00 às 12:00
10:00 às 12:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:30 às 17:30
14:30 às 17:30
14:30 às 17:30
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00

Endereço
NITERÓI
Rua Francisco Portela - Barreto - Niterói
Rua Moreira César - Icaraí - Niterói
Rua Coronel Moreira César - Icaraí - Niterói
Rua Doutor Nilo Peçanha - Ingá - Niterói
Rua Nossa Senhora de Lourdes - Charitas - Niterói
SÃO GONÇALO
Rua Silva Porto - Guaxindiba - São Gonçalo
Rua Zeferino Costa - Guaxindiba - São Gonçalo
MARICÁ
Rua Domício Gama - Centro - Maricá
Estrada Café - Bambuí - Maricá
Rua Jardim Balneário - Bambuí - Maricá
Endereço
NITERÓI
Travessa Cenira Pereira - Largo da Batalha - Niterói
Travessa Celina Pereira - Largo da Batalha - Maceió - Niterói
Travessa Souza Soares - Largo da Batalha - Niterói
Avenida Presidente Franklin Roosevelt - Charitas - São Francisco
Rua Tabajaras - São Francisco - Niterói
Rua Timbiras - São Francisco - Niterói
Rua Doutor Manoel Gomes Xavier - Itaipu - Niterói
Rua Sibipirunas - Maravista - Itaipu - Niterói
Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói
Ruas 1, 2, 3, 4, 20 - Piratininga - Niterói
Condomínio Camboata - Piratininga - Niterói
Condomínio Residencial Camboata - Piratininga - Niterói
Rua Comissário João Luiz de Souza (Ant R.06) - Piratininga - Niterói
Rua Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói
Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Cafubá - Niterói
Caminho - Cafubá - Niterói
Rua Alice Gonçalves Pereira - Cafubá - Niterói
Rua 415 - Cafubá - Piratininga - Santa Rosa - Niterói
MARICÁ
Ruas 3, 17, 18, 32, 118 - Jardim Interlagos - Ponta Negra - Maricá
Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá
Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Maricá
Ruas 79, 80, 142 - Bambuí - Pr Lagoas-Co - Maricá
Rua Geraldo Rezende Leite - Cordeirinho - Maricá
Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá
Avenida Central - Pr Lagoas-Co - Maricá
Ruas 78, 79 - Pr Lagoas-Co - Maricá
Rua Victor Frederico Kastrup - Cordeirinho - Maricá
Estrada do Caju - Jacaroá - Pindobal - Maricá
Estrada da Gamboa - Jacaroá - Maricá
Estrada do Caju - Jacaroá - Pindobal - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
16354463
16355573
16355615
16346003
16346003
16348035
16348035
16354291
16355861
16355861
Nº Deslig.
16373147
16373147
16373147
16374425
16374425
16374425
16369147
16369147
16369213
16369213
16369213
16369213
16369213
16369213
16369213
16375063
16375063
16375063
16373677
16374083
16374083
16374083
16374083
16374229
16374229
16374229
16374229
16374303
16374365
16374365
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Flu tem última chance de
chegar à Libertadores
Tricolor pega a rebaixada Chape precisando vencer para carimbar a vaga
O Fluminense
entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30
(de Brasília),
contra a Chapecoense. A partida no Maracanã será pela última rodada
do Campeonato Brasileiro
de 2021.
Os tricolores precisam da
vitória para se garantirem
na disputa da próxima Taça
Libertadores da América. O
triunfo pode levar a equipe
carioca para a fase de grupos.
Para isso, necessitam de um
tropeço do Bragantino, que
recebe o Internacional em
Bragança Paulista.
Só que o técnico Marcão
tem problemas para escalar

Marcão
terá quatro
desfalques na
última partida
do Tricolor na
temporada
a equipe. O Fluminense terá
quatro desfalques: o zagueiro
Manoel, os volantes Wellington e Yago, além do atacante
Fred, todos suspensos.
Na zaga, a tendência é que
Luccas Claro e David Braz formem o setor. No meio, André
e Calegari estão certos. Martinelli ainda é dúvida. Com
isso, Arias e Cazares podem

ter uma chance. Na frente,
o jovem John Kennedy terá
a responsabilidade de ser o
homem-gol do Fluminense.
O lateral-direito Samuel
Xavier destacou a importância do confronto da noite
desta quinta.
“É encarar o jogo contra
a Chapecoense como uma
final. Vamos ver o que vai
acontecer: se vamos para a
pré ou direto para a Libertadores, mas temos que fazer
o nosso papel, que é buscar
essa vitória”, disse.
Do outro lado, a Chapecoense vai se despedir da
Série A. Os catarinenses fizeram campanha sofrível e
foram a primeira equipe a ser
rebaixada.
Lucas Merçon / Fluminense

Jogadores do Fluminense conversam no CT tricolor antes do último treino para ‘final’ desta noite contra a Chapecoense

Quinta-feira, 9/12/2021

Botafogo diz que
Enderson fica no time
O Botafogo
lançou, ontem, seu projeto para um
museu em
G e n e ra l Se veriano. O evento contou
com figuras marcantes da
política e futebol do clube
no passado. O presidente
Durcesio Mello falou sobre
o futuro e confirmou que o
técnico Enderson Moreira e
o diretor-executivo Eduardo
Freeland seguirão na equipe
em 2022.
“O Enderson e o Freeland
vão ficar. São importantíssimos nesse projeto de
2022. A gente está tentando
viabilizar recursos para contratar alguns jogadores já e
também para renovar com
os atuais. Estamos muito

próximos de anunciar esse
recurso para poder começar
as contratações em janeiro”.
Vasco - O Vasco vem fazendo uma reformulação
em seu elenco para 2022. O
fato de a equipe não ter conquistado o acesso fez com
que a diretoria promovesse
muitas mudanças no futebol
cruz-maltino.
Poucos jogadores do
atual elenco com contrato
até o fim da temporada permanecerão em São Januário.
No entanto, há pelo menos
uma exceção.
O atacante Daniel Amorim chegou para a disputa
da Série B e agradou. Ele
marcou quatro gols com a
camisa vascaína e tem chance de seguir em 2022.

Rei Pelé volta a ser
internado em SP
O Rei Pelé foi internado no
Hospital Albert Einstein, na
Zona Sul da capital paulista,
ontem. Segundo o boletim
médico, o ex-atleta retornou
à unidade para dar sequência
ao tratamento do tumor de
cólon, retirado em setembro.
Ele está estável e deve receber
alta nos próximos dias.
“Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado
no Hospital Israelita Albert
Einstein para dar sequência
ao tratamento do tumor de
cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está
estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias”,
registrou o boletim médico.

Pelé retirou
um tumor no
intestino no mês
de setembro
Pelé foi internado no mesmo hospital no início de setembro, quando passou por
cirurgia para a remoção do
tumor. O Rei recebeu alta no
dia 30 do mesmo mês.
Durante o período em
que esteve internado, Pelé,
otimista, foi ativo nas redes
sociais, atualizando informações sobre seu estado de
saúde.

Fla cumpre
tabela no
último jogo
de 2021
Flamengo
e Atlético-GO fecham
suas par ticipações no
Campeonato
Brasileiro de 2021 hoje.
O duelo de rubro-negros
será no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia,
às 21h30, no horário de
Brasília.
De um lado, o Flamengo, vice-campeão por
antecipação e com boa
parte de seus titulares
já de férias. Do outro, o
Dragão, que não perde
há sete rodadas e chega
à última sonhando com
uma vaga na Libertadores.
Em nono lugar na tabela, o Atlético precisa
ganhar pelo menos uma
posição para ir à pré-Libertadores. Se terminar
em oitavo, irá para a competição continental se
o Atlético-MG vencer a
Copa do Brasil.
As equipes alcançáveis
para o Dragão, que tem
50 pontos, são o América
Mineiro, oitavo com 50,
e o Fluminense, sétimo
com 51.
A boa notícia para a
equipe de Marcelo Cabo
é que o Flamengo levará
uma equipe mesclada de
reservas e jovens da base.
Com vários jogadores
lesionados e parte dos
titulares de férias, o interino Maurício Souza vai
aproveitar a partida para
dar minutos em campo
para algumas jovens promessas.

