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Governo do Estado libera 
fogos e festas na virada

No Rio, Eduardo Paes volta atrás e garante espetáculo pirotécnico em Copacabana e em outros 9 pontos

RÉVEILLON CONFIRMADÍSSIMO NA CAPITAL

CIDADES\PÁG. 4

Árvore de Natal em Maricá será inaugurada pela prefeitura nesta segunda-feira. Vários pontos da cidade vão ganhar iluminação e decoração especial para o fim de ano, que será cheio de atrações

               Divulgação                     

Maricá terá um 
Natal de luzes e 
várias atrações

A Prefeitura de Maricá inaugura 
nesta segunda-feira (13) a 

tradicional árvore da lagoa de 
Araçatiba, a partir das 21h, 

com show da cantora Marianna 
Cunha. Instalada em uma 
plataforma de 284 metros 

quadrados, a árvore tem 37 
metros de altura e é considerada 

a maior flutuante este ano no 
Estado do Rio de Janeiro. O 

bairro terá ainda um túnel de 
luzes, que fez sucesso entre os 

visitantes em outras edições. 
Além de iluminação e enfeites, 
o Natal da cidade contará com 

diversas atrações para crianças e 
adultos em diversos pontos.

Lagos: estradas 
da região vão 
ganhar câmeras

PANORAMA/PÁG. 2

A avançada negociação entre o atacante Germán Cano e o Fluminense 
ganhou um capítulo inesperado para os tricolores. O jogador recebeu 
uma proposta tentadora do futebol árabe e pode ir jogar no exterior.

PÁG. 8

Festival de 
música no 
CCBB Rio
Neste sábado e domingo, 
acontece a primeira edição 
do Festival Aprendiz Mu-
sical, no Centro Cultural 
Banco do Brasil Rio, com 
apresentações de no clima 
do Natal.

PÁG.2 

CULTURA

André Telles/Divulgação

A Orquestra da Grota participa do 
evento neste domingo, às 17h

ESPORTES

‘Farras’ são 
destaques 
na Argentina
Jornal argentino ‘Olé’ des-
tacou as animadas férias 
de alguns jogadores do Fla 
após os vices da Liberta-
dores e Brasileirão, dando 
destaque a Gabigol.

Marcelo Cortes / Flamengo

‘Desempenho’ de Gabigol nas férias 
é destaque na imprensa argentina

Rafael Ribeiro / Vasco

Cano está sem clube após não renovar contrato com o Vasco onde atuou nos dois últimos anos

Árabes entram no caminho do Flu

INSS: sobe teto 
dos juros do 
consignado

CIDADES\PÁG. 5

Águas de Niterói 
ganha ‘Oscar’ 
do saneamento

CIDADES\PÁG 4. 

Fiocruz garante eficácia de vacinas
Estudo mostra redução do risco de internação e morte entre imunizados contra a covid
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Tiroteios voltaram 
Aqui no Fonseca, de umas semanas para cá voltaram a 
ocorrer grandes tiroteios nas comunidades. Quase toda 
madrugada ouço barulho de disparos de armas de grosso 
calibre. Parece que agora que estamos experimentando 
uma redução no número de mortes por covid, vamos ter 
um aumento de mortes por armas de fogo para compen-
sar. Muito triste.
Júlio César Cordeiro

Poluição visual
Não bastassem os outdoors, painéis luminosos e inúmeras 
placas de sinalização que mais confundem do que orien-
tam, o motorista em Niterói também está enfrentando a 
falta de poda das árvores, cujos galhos escondem, justa-
mente, a sinalização que mais importa. 
Luciano Fragoso

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências 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.

Festival Aprendiz 
Musical no CCBB Rio
Neste sábado e domingo, 
acontece a primeira edição 
do Festival Aprendiz Mu-
sical, no Centro Cultural 
Banco do Brasil Rio de Ja-
neiro, com apresentações de 
orquestras e coros que vão 
trazer o clima e a magia do 
Natal a todos os visitantes. 

As performances são 
desenvolvidas por jovens 
músicos de seis projetos 
socioculturais de educação 
musical do Rio e vão ocupar 
o espaço térreo do centro 

cultural com apresentações 
gratuitas. 

A programação do Festi-
val Aprendiz Musical é divi-
dida entre as apresentações 
dos corais, que acontecerão 
às 13h com duração de 30 
minutos, e das orquestras, 
sempre às 17h, com uma 
hora de duração. 

Entre os grupos partici-
pantes estão a Orquestra da 
Grota, neste domingo, e a 
Orquestra Jovem de Niterói 
(OJN), no dia 18. 

CULTURA

Byafra
Neste sábado, o cantor 
Byafra é a atração do Hor-
to do Fonseca, dentro da 
programação do “Natal da 
Esperança”, da Prefeitura 
de Niterói. A apresenta-
ção acontece  às 19h30. 
Completando 40 anos de 
carreira, Byafra apresenta 
o show “4.0”. O espetáculo 
marca o início da turnê de 
lançamento do CD “Byafra 
- 40”. No repertório, grandes 
sucessos em novelas como 
“Seu Nome”, além dos mega 
hits “Sonho de Ícaro”. 

#EMCASA – Neste sábado, a #ViradaSP Online apre-
senta o Luau em Ubatuba, uma homenagem especial 
aos 25 anos de história do sanfoneiro Enok Virgulino. 
Realizado na Praia Vermelha do Norte, o Luau reúne, 
pela primeira vez, grandes nomes do Forró Universi-
tário. A transmissão ocorre, gratuitamente, a partir do 
meio-dia, na #CulturaEmCasa.

URCA – Cinco atrações vão se apresentar no “Festival 
Halleluya”, neste sábado, a partir das 20h: Eliana Ribei-
ro, Sinal D’Paz, Missionário Shalom, Irmã Ana Paula e 
Jadir Barcellos. O evento, promovido esse ano no Morro 
da Urca, terá formato híbrido com público presencial 
e transmissão ao vivo pelo Youtube. Ingresso a R$120 
(www.festivalhalleluya.com/halleluya-rio)

André Telles/Divulgação

A Orquestra da Grota participa do evento neste domingo, às 17h

Divulgação

Cantor é a atração do Horto do 

Fonseca, do “Natal da Esperança”

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Deputada tenta barrar aumento

Para tentar barrar o aumen-
to de 40% nas passagens 
dos trens do Rio em 2022, 
a deputada estadual Alana 
Passos (PSL) acionou o Mi-
nistério Público do Estado, 
pedindo providências para 
cancelar o reajuste previsto 
para fevereiro do ano que 
vem. Nesta semana, a Su-

Divulgação

pervia anunciou que a tarifa 
vai aumentar de R$ 5 para 
R$ 7. Na denúncia apresen-
tada à Justiça, a parlamentar 
argumenta que reajustar 
tarifas com base no Índice 
Geral de Preços – IGP-M irá 
comprometer ainda mais o 
aumento de desemprego e 
o fechamento de empresas.

Indícios de fraude 
e corrupção

eMuseu estaciona 
em Niterói

A Comissão de Saúde da Alerj 
realiza audiência pública com 
a participação do senador 
Omar Aziz (PSD), integrante 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pandemia 
do Senado; e do deputado 
federal Paulo Ramos (PDT), 
nesta segunda-feira, às 14h. 
Serão apresentados detalhes 
da investigação que envolveu 
os Hospitais Federais do Rio. 
A reunião será na sala 1.801 
do Edifício Lúcio Costa, na 
sede da Alerj, com transmis-
são ao vivo pela TV Alerj e pelo 
Youtube.

“O relatório da CPI da 
Pandemia no Senado apon-
ta problemas nos contratos 
de empresas que prestaram 
serviços para hospitais e ins-
titutos federais no Rio. Há 
indícios de corrupção, fraude 
a licitações e peculato nos 
acordos feitos pelo Governo 
Federal”, explicou a presi-
dente da comissão, deputada 
Martha Rocha (PDT). 

Plataforma para criação de 
exposições e galerias virtuais, 
o eMuseu do Esporte fará um 
roadshow por nove cidades 
do Estado do Rio entre os me-
ses de dezembro e março de 
2022. Uma carreta itinerante 
foi projetada para levar ao 
público a oportunidade de 
se divertir com experiências 
imersivas e conhecer um pou-
co mais sobre a memória do 
esporte brasileiro. Nesta se-
gunda-feira (13), a partir das 
10h, Niterói será o primeiro 
município a receber a carre-
ta, que ficará estacionada na 
Concha Acústica até o dia 17 
de dezembro (sexta-feira). 
O patrocínio do projeto do 
eMuseu do Esporte é da Enel 
Distribuição Rio, em conjunto 
com a Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude do Rio, por 
meio da Lei de Incentivo ao 
Esporte, do governo esta-
dual, e conta com o apoio da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
de Niterói.

POR JEFFERSON LEMOS

Assistência social unificada

Integrante da comissão espe-
cial que aprovou o relatório 
da PEC 383/17, conhecida 
como PEC do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), 
a deputada federal Daniela 
do Waguinho (MDB-RJ) de-
fende a proposta para garan-
tir melhor proteção social às 
pessoas que estão em situa-

Divulgação ção de vulnerabilidade. Com 
essa PEC, 1% da Receita Cor-
rente Líquida (RCL) da União 
será para o financiamento 
do SUAS. “Estamos falando 
de oito bilhões de reais a 
mais para investimentos em 
programas e serviços vol-
tados para população mais 
vulnerável do nosso país. 
Com isso, iremos garantir o 
atendimento em milhares de 
unidades de Creas e Cras es-
palhadas pelo Brasil”, destaca 
Daniela do Waguinho. O texto 
aprovado determina ainda 
que estados, Distrito Federal 
e municípios também apor-
tem, no mínimo, 1% de suas 
respectivas receitas correntes 
líquidas em ações e serviços 
da assistência social, sem 
necessidade de lei comple-
mentar para tratar do tema. A 
PEC será analisada agora pelo 
plenário da Câmara.

Sebrae premia professores

O Sebrae Rio anunciou os 
vencedores da 2ª edição do 
Prêmio de Educação Em-
preendedora. Ao todo, 13 
professores foram premiados. 
Nesta fase, os participantes 
concorreram em cinco cate-
gorias de ensino: duas no en-
sino fundamental, além dos 
ensinos médio, profissional 
e superior. Todos os vence-
dores ganharam troféus e os 
primeiros colocados de cada 
categoria, nesta etapa do Rio, 

Divulgação

receberão um MBA em Edu-
cação Empreendedora 5.0 da 
Escola Superior de Empreen-
dedorismo do Sebrae SP, 
além de concorrer na etapa 
Nacional, representando o 
Estado do Rio, em cerimônia 
que será realizada em maio 
de 2022, em São Paulo. Entre 
os primeiros colocados no 
Rio está o professor Gabriel 
Marcuzo do Canto Cavalhei-
ro, da Universidade Federal 
Fluminense, de Niterói.

Panorama RJPanorama RJ

O presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), anunciou 
que vai apresentar projeto 
de lei para destinar recursos 
do Parlamento fluminense à 
segurança pública na Região 
dos Lagos, principalmente 
para instalação de câme-
ras nas estradas. O anún-
cio foi feito durante evento 
de divulgação da Emenda 
Constitucional 86/21, que 

criou o Fundo Soberano do 
Estado. O encontro ocorreu, 
ontem, com a participação 
de políticos, empresários e 
acadêmicos no auditório do 
Hotel Malibu, em Cabo Frio. 
A falta de segurança pública 
foi um dos principais pro-
blemas debatidos durante 
o encontro, apontado como 
um entrave ao crescimento 
do turismo regional. 

Lagos terá câmeras nas estradas
Divulgação

A Câmara de Niterói apro-
vou, nesta semana,  a 
Lei Polyanna Ketlyn (PL 
388/21), do vereador Jho-
natan Anjos e coautoria de 
Renato Cariello, ambos do 
PDT, que institui o Alerta 
de Resgate de Crianças De-
saparecidas, estabelecendo 
uma política municipal de 
contingência em casos de 
desaparecimento, rapto 

ou sequestro de crianças e 
adolescentes. A iniciativa 
tem inspiração na história 
da menina Polyanna, que 
desapareceu em 2015, aos 
10 anos, em Piratininga, 
após sair de casa para com-
prar uma caixa de fósforos. 
Desde então nunca mais 
foi vista pela mãe, Marcele 
Silvério, que segue em busca 
da filha.

Menina desaparecida dá nome à lei
Divulgação
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Capital terá dez lugares com queima de fogos, com objetivo de evitar aglomerações na cidade

Virada com recomendações
O governo do Rio de Janeiro 
publicou ontem (10), no 
Diário Oficial, que não há 
impedimento para queima 
de fogos e festas em ambien-
tes abertos ou públicos na 
virada do ano. As recomen-
dações técnicas foram elabo-
radas pelo Grupo Técnico de 
Assessoramento a Eventos de 
Saúde Pública, da secretaria 
estadual de Saúde.

O texto atribui às auto-
ridades criar medidas para 
limitar o acesso do público 
para evitar aglomerações. E 
não recomendam shows e 
apresentações de artistas em 
praças, praias e logradouros 
públicos.

Capital terá dez lugares 
com queima de fogos - Na 
quinta-feira (9), o prefeito 
da capital Eduardo Paes 
confirmou a queima de fogos 
do réveillon mais famoso do 
Brasil, na praia de Copaca-
bana. Outros nove lugares 
da cidade também vão ter 
shows pirotécnicos.

Segundo ele, o objetivo é 
espalhar as festividades por 
todas as regiões da capital, 
a fim de evitar que a popu-
lação se dirija, prioritaria-
mente, para Copacabana, 
evitando aglomerações.

Serão 16 minutos de quei-
ma de fogos em Copacabana, 

12 minutos no Flamengo, 10 
minutos na Igreja da Penha, 
8 minutos no Piscinão de Ra-
mos, na Ilha do Governador, 
no Parque Madureira, em 
Bangu e na Praia de Sepetiba, 
5 minutos no Recreio e na 

Barra da Tijuca.
Paes garantiu que a festa 

será segura, do ponto de 
vista sanitário, e lembrou 
que o Rio é uma das cidades 
com maior índice de vaci-
nação contra a covid-19. O 

prefeito ressaltou que os tu-
ristas deverão vir vacinados, 
apresentando o passaporte 
de vacina para ingressar em 
determinados locais, como 
bares e hotéis, ou poderão 
se vacinar quando chegarem 

à cidade.
Segundo Eduardo Paes, 

haverá pontos de vacinação 
contra a covid-19 inclusive 
na orla de Copacabana.

“Estamos buscando uma 
simplificação do réveillon, 

com fogos visíveis da maior 
parte da cidade, para que 
não haja concentração em 
Copacabana. Teremos réveil-
lon em 10 pontos”, disse ele, 
em coletiva na quinta-feira 
(9). Para evitar grande fluxo 
de visitantes no dia 31, a 
entrada de ônibus fretados 
será proibida, com barreiras 
policiais nas estradas.

Na orla de Copacabana 
haverá 25 torres com cai-
xas de som. Como forma 
de desestimular a vinda de 
pessoas à orla, não haverá 
reforço na frota de ônibus 
nem será estendido o horá-
rio do metrô. O trânsito das 
principais vias de Copaca-
bana será bloqueado para 
não moradores a partir das 
19h do dia 31 e as linhas de 
ônibus serão desviadas para 
os bairros de Botafogo e  
Lagoa.

Paes disse que os de-
mais detalhes da festa serão 
divulgados nas próximas 
semanas.

Na orla de 
Copacabana 
haverá 25 
torres com 
caixas de som

Gabriel Monteiro/SECOM

Pelo segundo ano seguido, a queima de fogos na praia de Copacabana não será como nos anos anteriores, com aglomerações e shows ao vivo na orla

Trindade recebe Natal 
de Novas Luzes
A Praça Leonor Corrêa, a 
popular Praça da Trindade, 
recebe neste sábado, a partir 
das 9h, o evento Natal de No-
vas Luzes, realizado pela Pre-
feitura. Durante todo o dia, a 
população poderá aproveitar 
os serviços oferecidos pelo 
projeto Cidadania Itinerante, 
brincadeiras para crianças, 
apresentação da Orquestra 
Municipal de São Gonçalo e 
chegada de Papai Noel.

Nesta sexta-feira (10), a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, através da 
Subsecretaria de Parques e 
Jardins, realizou as ultimas 
intervenções para que a praça 
possa receber o evento deste 
sábado (11). O local rece-
beu ainda o plantio de dez 
palmeiras rabo de raposa, e 
árvores que foram repostas, 
uma demanda da população 
atendida através do aplicativo 
Colab.

“A reposição dessas árvo-
res foi uma demanda atendi-
da através do Colab. Estamos 

fazendo o plantio de árvores 
como aroeira, pau-ferro e 
pata de vaca, que estão sendo 
repostas no entorno da pra-
ça”, destacou o subsecretário 
de Parques e Jardins, Edson 
Leal.

Toda a praça recebeu ilu-
minação especial para a de-
coração natalina. Além da 
revitalização, a estrutura de 
iluminação que vai dar o co-
lorido especial à praça nesse 
período natalino já foi insta-
lada nas árvores e estruturas 
do local.

Para dar o toque final nes-
sa preparação especial, a 
praça será completamente 
higienizada recebendo um 
banho de essência de euca-
lipto.

Cabo Frio recebe 
‘gigante’ do ar
Segundo maior avião de car-
ga civil do mundo, o Antonov 
AN-124-100 aterrissou, na 
quinta-feira (9), no Aero-
porto Internacional de Cabo 
Frio, na Região dos Lagos, 
trazendo 40 toneladas de 
carga para a indústria flu-
minense. A aeronave, que 
chegou de Houston, nos 
Estados Unidos, tem 68,9 
metros de comprimento, já 
transportou submarinos da 
Marinha americana, vagões 
de trem para a Irlanda, e é 
também utilizada em ações 
humanitárias.

“Essa operação reafirma 
a qualificação do Rio de 
Janeiro como um dos prin-
cipais hubs brasileiros para 
exportação, importação e 
distribuição de cargas. O 
estado possui estrutura lo-
gística de excelência, que 
confere eficiência, agilidade 
e competitividade para as 
empresas que aqui atuam”, 
declarou o governador Cláu-
dio Castro.

Há pouco mais de dois 

meses o governo do estado e 
o Aeroporto de Cabo Frio as-
sinaram acordo de coopera-
ção técnica para consolidar o 
terminal como ativo funda-
mental de infraestrutura da 
cadeia logística de comércio 
exterior e movimentação 
de passageiros. Contando 
com a segunda maior pista 
do estado do Rio de Janeiro, 
o que possibilita à região 
receber aeronaves do porte 
do Antonov AN-124-100, 
o Aeroporto em Cabo Frio 
também tem capacidade 
para movimentar 570 mil 
passageiros por ano. 

“O Aeroporto de Cabo 
Frio tem localização estra-
tégica para o desembarque 
de insumos e implementos 
para a indústria de óleo e gás, 
muito forte na região, e sua 
infraestrutura está pronta 
para a integração na malha 
logística de cargas, essencial 
para o desenvolvimento do 
estado”, explicou o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Vinícius Farah.

Natal deve movimentar R$ 4,6 
bi na economia fluminense
O período mais importante 
no comércio, as festas de final 
de ano, sobretudo o Natal, 
terão pela primeira vez suas 
celebrações com boa parte da 
população do estado vacinada. 
Mais da metade dos fluminen-
ses vão presentear familiares e 
amigos com lembrancinhas e 
roupas em 2021. É o que revela 
recente pesquisa do Instituto 
Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFec RJ), apontando 
que cerca de 7,8 milhões de 
pessoas têm a intenção com-
prar presentes.

O gasto médio apresen-
tou elevação, passando de R$ 
495,47 em 2020 para R$ 584,04 
em 2021, um acréscimo de 
quase R$ 90, se comparado ao 
ano passado. Dessa forma, o 
IFec RJ estima que a movimen-

tação financeira na economia 
fluminense deva ser de R$ 4,6 
bilhões neste Natal.  Entre as 
opções preferidas estão lem-
brancinhas (46,1%), roupas 
(46,1%), brinquedos (31%), 
calçados, bolsas e acessórios 
(26,8%), perfumes e cosméticos 
(22,5%), eletrônicos (16,9%), 
livros ou ebooks (12,7%), ele-
trodomésticos (11,6%) e joias 
e bijuterias (8,1%).

Niterói deverá seguir a 
tendência de consumo do 
restante do Estado, avalia o 
presidente do Sindicato dos 
Lojistas (Sindilojas), Charbel 
Tauil Rodrigues, que aposta na 
repetição da prioridade pelos 
“presentinhos”, tal como ocor-
reu nas vendas da Black Friday: 
“O consumidor até está se dis-
pondo a comprar, embora com 

tendência a se comedido. Isto 
já era esperado, dado o cenário 
de desemprego, instabilidade 
econômica e empobrecimen-
to geral do brasileiro. Num 
quadro assim, é totalmente 
compreensível que as pessoas 
ajam com mais cautela, medin-
do muito cada desembolso”, 
comenta Charbel.

Ao serem perguntados 
onde farão suas compras, 

a maior parte dos pesqui-
sados se dividiu entre lojas 
físicas e online (48,9%), só 
física (28,9%) e somente on-
line (22,2%). O percentual de 
pessoas que farão compras 
em lojas físicas não retornou 
aos patamares de 2019, an-
tes da pandemia, que foi de  
43,6%.  

A pesquisa foi feita com 
503 consumidores do estado 
do Rio de Janeiro. Segundo 
o estudo, realizado entre os 
dias 26 de novembro e 1º de 
dezembro, cerca de 56,5% dos 
consumidores pretendem 
presentear alguém no Natal, 
variação positiva de 3,5 pontos 
percentuais se comparado à 
2020, mas ainda 4,5 pontos 
inferior à 2019, período pré-
-pandemia.

Aproximadamente 7,8 milhões de pessoas têm a intenção de comprar presentes

Anselmo Mourão / Prefeitura de Maricá         

Moradores e visitantes já esperam uma bonita festa pela cidade

O gasto médio 
apresentou 
elevação, 
passando de R$ 
495,47 em 2020 
para R$ 584,04

Chegada do 
Papai Noel 
está marcada 
para às 20h

Prefeitura realiza o tradicional 
Natal Iluminado de Maricá

A Prefeitura de Maricá realiza, 
a partir desta segunda-feira 
(13/12), mais um Natal Ilu-
minado promovendo um 
clima especial com decoração 
natalina, iluminação e diver-
sas atrações para crianças e 
adultos em diferentes pontos 
da cidade. A inauguração da 
tradicional árvore da lagoa 
de Araçatiba será a partir das 
21h com show da cantora 
Marianna Cunha. Instalada 
em uma plataforma de 284 
metros quadrados, a árvore 
tem 37 metros de altura e é 
considerada a maior flutuan-
te este ano no Estado do Rio 
de Janeiro.

A orla contará ainda com 
espaço de alimentação com 
cerca de 40 metros quadra-
dos montado na faixa de 
areia, bem próximo à árvore 
de Natal, cuja base terá uma 
rampa de acesso para cadei-

rantes se aproximarem. O 
bairro terá ainda um túnel de 
luzes, que fez sucesso entre 

os visitantes em outras edi-
ções. A Praça Agroecológica, 
no mesmo bairro, também 

vai ganhar vários enfeites  
natalinos.

No Centro, a recém-re-
vitalizada Praça Orlando de 
Barros Pimentel receberá a 
bênção do padre às 18h. O 
local vai abrigar outro túnel 
de luzes e palco onde será 
exibido diariamente, a partir 
das 19h, o espetáculo teatral 
“O Acender das Luzes”.

Uma árvore com 14,5 me-
tros de altura também será 
montada com caixas de pre-
sentes luminosas, pirâmide 
formada por bolas de Natal 
e um letreiro com a hashtag 
#NatalIluminadoMaricá, en-
tre outros itens. Além disso, 
a Casa de Cultura terá ilumi-
nação especial e projeções 
em suas laterais. A Praça 
Conselheiro Macedo Soares, 
onde abriga a Secretaria de 
Turismo, também ganhará 
decoração natalina.

Inauguração da árvore de Natal em Araçatiba será nesta segunda-feira (13)
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Trincheira entre 
sonhos e sobrevivência
Por Bira Marques*

Num cenário inóspito, 
onde a infância é rou-
bada pela necessidade 
de sobrevivência todos 
os dias, Gabriel, de ape-
nas 12 anos, encontrou o 
Natal. A foto do menino 
negro no lixão de Pinheiro, 
no Maranhão, capturada 
pelo fotógrafo João Paulo 
Guimarães, encontrando 
uma árvore natalina en-
quanto catava lixo para 
ajudar sua mãe, é um triste 
retrato da desigualdade no 
Brasil, tão aprofundada 
pela pandemia do novo 
coronavírus. O pequeno 
Gabriel não sabia, mas ali, 
naquele pequeno instante 
de alegria, em meio ao lixo, 
aos caos e ao abandono, 
ele reivindicava seu direito 
de sonhar. 

A imagem nos desperta 
para uma realidade dura 
de encarar. É uma ironia 
entre o olhar de esperan-
ça daquela criança, ao 
encontrar um pequeno 
enfeite torto e com lu-
zes quebradas, e toda a 
prosperidade que o Natal 
representa. Gabriel, que 
deveria estar brincando 
e estudando, desde às 7h 
já disputava espaço com 
os urubus para ajudar a 
levar sustento para sua 
casa. Uma trincheira entre 
sonhos e sobrevivência.

A foto viralizou e cau-
sou perplexidade na inter-
net, fazendo enxergar um 
Brasil que não está muito 
longe dos nossos olhos. 
Mas não é só o Gabriel. 
Segundo a Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Rede Pens-
san), mais de 19 milhões 
de brasileiros passavam 
fome em dezembro de 
2020, enquanto mais da 
metade da população bra-
sileira (55%) sofria algum 
tipo de insegurança ali-
mentar. São milhões de 
crianças e famílias que 
convivem com a miséria e 
o descaso, num lugar onde 
a dignidade não encontra 
caminho para chegar. 

Na mesma velocida-
de em que as imagens 
se propagam nas redes 
sociais, elas também são 
esquecidas. Quantas vezes 
teremos que ver cenas de 
pessoas madrugando em 
filas à espera de ossos, 
catando restos em cami-
nhões de lixo ou imploran-
do por comida? Mais do 
que curtidas e comparti-
lhamentos, essas pessoas, 
sobretudo os mais jovens, 
precisam de ação! Ga-
briel, Ana, Maria e tantas 
outras crianças vivem na 
invisibilidade de um país 
com políticas públicas de 
combate à desigualdade 
quase nulas. Que futuro 
esperar para elas? 

Não compactuo com 
essa visão de que o tra-
balho, desde cedo, ensina 
uma criança. É uma total 
inversão de valores. Toda 
criança precisa ter seu 

direito à infância, saúde, 
educação e sobrevivência 
garantido. Niterói vem 
desenvolvendo uma série 
de políticas voltadas ao 
cuidado com a primei-
ra infância, integrando a 
iniciativa internacional 
Urban95. Estudos reve-
lam que é na primeira 
infância que as crianças 
desenvolvem o aprendi-
zado, a sociabilidade e a 
afetividade. Nossa cida-
de está focada na defesa 
de um desenvolvimento 
pleno e igualitário para as 
nossas crianças para que, 
no futuro, tenhamos uma 
sociedade mais justa. 

Não há caminho mais 
transformador senão a 
Educação, e é nessa forte 
ferramenta de transforma-
ção social e redução das 
desigualdades que Niterói 
investe. O Poupança Esco-
la, programa que faz parte 
do Pacto Niterói Contra a 
Violência, é uma dessas 
iniciativas, que busca dar 
um mínimo de renda para 
o início da vida social e 
profissional dos jovens, 
sem que, para isso, eles se 
vejam “obrigados” a sair 
da escola. Uma ação que, 
através de um aporte fi-
nanceiro, incentiva jovens 
de famílias mais pobres da 
nossa cidade a concluírem 
o Ensino Médio. Agora, 
tramita na Câmara de Ve-
readores uma mensagem 
executiva do prefeito Axel 
Grael que amplia o pro-
grama para estudantes do 
Ensino Fundamental.

Em julho, o prefeito de 
Niterói assinou o termo de 
adesão à Busca Ativa Esco-
lar, que apoia governos na 
identificação de crianças 
e adolescentes fora da es-
cola ou em risco de evasão 
escolar. É uma estratégia 
fundamental, sobretudo 
depois de uma pandemia 
que trouxe danos incontá-
veis à Educação brasileira. 

É dever da administra-
ção pública combater esse 
problema e garantir os 
direitos fundamentais de 
uma criança. Mas, como 
seres humanos, todos te-
mos a missão de buscar 
justiça social para esses 
jovens e tirá-los da invisi-
bilidade. Afinal, não é esse 
retrato do Gabriel, um car-
tão natalino da fome e do 
desprezo, que queremos 
para o nosso país.

OPINIÃO

Bira Marques, sociólogo e se-
cretário Executivo de Niterói 

Divulgação

Águas do Rio contabiliza 4 mil 
atendimentos em um mês
Com pouco mais de um mês 
de operação nos serviços 
de água e esgoto na Região 
Leste do estado do Rio de 
Janeiro, a empresas Águas 
do Rio contabilizou as ati-
vidades desenvolvidas nos 
municípios de São Gonçalo, 
Itaboraí, Maricá, Tanguá e 
no 3º Distrito de Saquarema. 
O saldo foi de 4 mil serviços 
foram executados, entre eles 
reparos de vazamentos em 
redes e ramais de distribui-
ção, desobstruções e reparos 
de redes de esgoto e altera-
ções cadastrais.

“Sabemos que cada mu-
nicípio tem a sua particu-
laridade, seus desafios e 
ainda temos muito trabalho 
pela frente. No entanto, esse 
resultado, em pouco tempo, 
reafirma o foco da nossa 
equipe em transformar a 
realidade dos cidadãos que 
enfrentam problemas com o 
saneamento. Estamos sem-
pre atentos para atuar pron-
tamente no que for necessá-
rio”, disse Rafael Fendrich, 
diretor executivo da Águas 
do Rio na região.

Em novembro, mais de 2 
mil usuários passaram pelas 
lojas da concessionária, boa 
parte para troca de titulari-
dade e solicitação de nova 
ligação de água.

Além dessas ações,  a 
Águas do Rio está desenvol-
vendo em torno de 100 obras 
nas 27 cidades onde atua, 
com previsão para conclusão 
nos próximos três meses.

A Águas do Rio reforça 
seus canais de atendimento 
como o 0800 195 0 195, que 
funciona 24 horas por dia, e 
atende ligações e mensagens 
de WhatsApp.

Empresa passou a atuar em 4 municípios e um distrito do Leste Fluminense
Divulgação

Reparos de vazamentos em redes e ramais de distribuição já foram executados no primeiro mês de trabalho na região

Concessionária recebe troféu Quíron Bronze - Nível I do PNSQ, da Abes

Gestão ambiental: Águas 
de Niterói é premiada
A concessionária Águas de Ni-
terói recebeu, na quinta-feira 
(9), em Campinas (SP), o Tro-
féu Quíron Bronze – Nível I do 
Prêmio Nacional da Qualida-
de em Saneamento (PNQS), 
promovido pela Associação 
Brasileira de Engenharia Sa-
nitária e Ambiental (Abes), 
na categoria “As Melhores em 
Gestão no Saneamento Am-
biental (AMEGSA)”. O troféu, 
que é considerado o “Oscar” 
do saneamento, foi entregue 
em um evento realizado nos 
dias 8 e 9, que reuniu as me-
lhores empresas e profissio-
nais do setor no Brasil.

Outras concessionárias 
do Grupo Águas do Brasil 
também receberam o prêmio. 
Águas de Juturnaíba e Águas 
de Pará de Minas receberam o 
Troféu Quíron Bronze – Nível 
I, e Águas do Paraíba ganhou 
o Troféu Quíron Ouro – Nível 
II.

“O PNQS ajudou a reava-
liar a nossa forma de gestão. 
Tivemos a oportunidade de 
treinar nosso time, melhorar 
nossos processos internos, 
e isso certamente trará me-
lhores serviços prestados 

para a população de Niterói e 
consequentemente melhores 
resultados para a empresa. 
Ser vencedor do AMEGSA nos 
motivou ainda mais na busca 
pela excelência na gestão e 
tenho certeza que esse foi o 
primeiro reconhecimento de 
muitos que virão pela frente”, 
finaliza o diretor da conces-
sionária, Felipe Turon.

Trajetória - A Águas de Ni-
terói assumiu, em novembro 
de 1999, os serviços de sanea-
mento de Niterói. Hoje, 100% 
da população conta com água 
tratada e 95,5% de esgoto 
coletado e tratado. Niterói se 
consolidou como a primeira 
cidade em saneamento no 
estado do Rio de Janeiro, de 
acordo com o ranking do 
Instituto Trata Brasil.

 Divulgação ABES

Diretor da Águas de Niterói, Felipe Turon recebeu o prêmio em Campinas

Maricá é destaque em Saúde 
na Região Metropolitana II
A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
conquistou a melhor posição 
entre os municípios da Região 
Metropolitana II (Itaboraí, Ma-
ricá, Niterói, Rio Bonito, São 
Gonçalo, Silva Jardim e Tan-
guá) na avaliação do Programa 
Estadual de Financiamento 
da Atenção Primária à Saúde 
(Prefaps), que avalia o desem-
penho das cidades nos servi-
ços prestados pelas prefeituras 
na atenção primária. Maricá 
ficou em 4º lugar no ranking 
do segundo quadrimestre de 
2021 entre os 92 municípios 
do Estado do Rio de Janeiro.

A Estratégia Saúde da Fa-
mília é a porta de entrada 

preferencial para a rede de 
serviços de saúde. Em Maricá, 
a cobertura do serviço chega 
a 98% da população. Atual-
mente, o município possui 24 
estabelecimentos de Atenção 
Primária em funcionamento, 
organizados com 54 equipes 
de Saúde da Família, seis equi-
pes de Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família, 19 equipes 
de Saúde Bucal e uma equipe 
do Consultório na Rua.

A coordenadora da Aten-
ção Primária à Saúde da Se-
cretaria de Saúde de Maricá, 
Shirley Linhares, parabenizou 
o trabalho dos profissionais 
de saúde.

“Parabenizo toda a nossa 

equipe que se esforça diaria-
mente para levar o melhor 
para a população, princi-
palmente neste período de 
pandemia em que as deman-
das por saúde aumentaram 
exponencialmente. Vamos 
trabalhar para melhorar cada 
vez mais os nossos serviços”, 

comemorou.
A subsecretária de Rede de 

Atenção Ambulatorial e Saúde 
Coletiva, Claudia Rogeria de 
Lima, afirmou que a gestão 
municipal tem como objetivo 
ampliar cada vez mais os ser-
viços de saúde oferecidos para 
a população.

“Maricá vem aumentando 
a sua rede municipal de Aten-
ção Primária, preservando 
a promoção, prevenção e o 
cuidado com a saúde da sua 
população. Esse é o resulta-
do da melhoria de diversos 
indicadores. É muito bom 
colher bons resultados, mas a 
tendência é ainda chegarmos 
mais longe”, disse.

Município foi o mais bem colocado na avaliação de Atenção à Saúde Primária

Prêmio é 
considerado 
o ‘Oscar’ do 
saneamento 
entre as melhores 
empresas do País

Saúde da 
Família é porta 
de entrada 
preferencial para 
a rede de serviços 
à população

Reprodução das redes sociais / João Paulo Guimarães

Gabriel encontrou uma árvore de Natal enquanto trabalhava no lixão
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Fiocruz: todas as vacinas são 
eficazes contra a covid-19 
Pesquisa aponta redução de internações e óbitos e foi realizada com os imunizantes aplicados no Brasil 

Pesquisa da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), que 
analisou as quatro vacinas ad-
ministradas no Brasil contra a 
covid-19, de janeiro a outubro 
de 2021, aponta que todas 
conferem grande redução do 
risco de infecção, internações 
e óbito. 

Considerando os desfe-
chos graves (internação ou 
óbito) em indivíduos com 
idade entre 20 e 80 anos, a 
proteção variou entre 83% 
e 99% para todos os imuni-
zantes. Na população abaixo 
de 60 anos, todas as vacinas 
apresentam proteção acima 
de 85% contra risco de hospi-
talização e acima de 89% para 
risco de óbito.

As informações constam 
da primeira edição do bole-
tim sobre a efetividade das 
vacinas contra a covid-19 
na população brasileira, do 
projeto Vigivac da Fiocruz, 
publicada na quinta-feira (9).

As análises, coordenadas 
pelo pesquisador Manoel Bar-
ral, da Fiocruz Bahia, foram 
realizadas com informações 
individuais anônimas dos 
bancos de dados da Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra Covid-19, Notificações 
de Síndromes Gripais (e-SUS 
Notifica) e Notificações de 
Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG 2020 e 2021; 
SIVEP-Gripe).

CoronaVac - Segundo a 
pesquisa, a CoronaVac apre-
sentou alta efetividade para a 
população entre 18 e 59 anos, 
variando de 89% a 95% e de 
85% a 91% para óbitos e hos-
pitalizações, respectivamen-
te. Entretanto, houve queda 
importante na efetividade em 
pessoas com 60 anos ou mais. 

Na faixa entre 60 e 69 anos 
a proteção contra formas 
graves da doença foi de 81%, 
chegando a 64% em maiores 
de 80 anos.

Os pesquisadores dizem 
que esta redução na prote-
ção em idosos pode ser ex-
plicada por diversos fatores, 
mas principalmente pelo 
maior tempo desde a última 

vacinação e pela maior vul-
nerabilidade do grupo que 
recebeu o imunizante, já que 
a CoronaVac foi a mais utiliza-
da entre idosos e profissionais 
prioritários, como da área de 
saúde e segurança, que são 
mais expostos ao contágio. 
Além disso, a vacina foi admi-
nistrada durante um período 
de maior circulação do vírus.

AstraZeneca - A Astra-
Zeneca foi a vacina mais 
utilizada no país, segundo o 
boletim. Os resultados para 
a população adulta de até 59 
anos mostraram efetividade 
de 99% do imunizante contra 
óbitos. A queda da efetivida-
de também acompanhou o 
aumento da faixa etária. No 
grupo de pessoas entre 60 e 
69 anos, a proteção contra in-
fecção foi de 89%, chegando a 
82% nos indivíduos acima de 
80 anos de idade. Com relação 
aos óbitos, pessoas acima de 
80 anos tiveram proteção de 
91%, um pouco menor do que 
as outras faixas de 60 a 69 e 70 
a 79 anos, que tiveram 97% e 
93%, respectivamente.

Pfizer - As análises para 
a população adulta com até 
59 anos que recebeu a Pfizer 
mostraram que a proteção 
manteve-se acima de 96%. 
A proteção contra óbito e in-
ternação por covid-19 neste 

grupo foi de 99%. Os pes-
quisadores destacam que a 
Pfizer foi administrada na 
população mais jovem e em 
momento epidêmico com 
menor circulação do vírus, o 
que pode favorecer a efetivi-
dade da vacina.

Janssen- Na população 
adulta de até 59 anos que 
recebeu a Janssen, as análises 
apontaram proteção contra 
óbito de 78% a 94%. Contra 
hospitalização a proteção fi-
cou entre 88% e 91% e contra 
infecção a efetividade foi de 
68% a 73%. Para a população 
idosa, foi possível calcular a 
efetividade com segurança 
apenas para a população com 
80 anos de idade ou mais, que 
teve proteção contra óbito de 
91% e contra hospitalização 
de 93%.

Novos lotes - A Fiocruz 
entregou ontem (10) um lote 
de 2,9 milhões de doses da 
vacina Oxford AstraZeneca ao 
Ministério da Saúde. 

A remessa do imunizante 
contra a covid-19 será distri-
buída para estados e municí-
pios pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI).

Ao todo, a Fiocruz já entre-
gou 148,4 milhões de doses ao 
PNI este ano. Em dezembro, 
foram entregues 4,2 milhões 
de doses.

Entre 20 e 80 
anos, a proteção 
variou entre 
83% e 99% 
para todos os 
imunizantes

Carlos Bassan/Divulgação

Informações constam da primeira edição do boletim sobre a efetividade das vacinas na população brasileira

Petrobras bate recorde em 
perfuração de poço no ES
A Petrobras bateu o recor-
de de poço exploratório de 
petróleo mais profundo do 
Brasil, com 7,7 mil metros de 
profundidade. A perfuração 
foi na região do pré-sal da 
Bacia do Espírito Santo, a 145 
quilômetros (km) da costa, 
em uma área conhecida como 
Monai. A notícia foi divulgada 
pela companhia ontem (10).

A perfuração também ul-
trapassou a maior camada 
de sal já perfurada no país, 
com 4,85 mil metros de es-
pessura. Localizado em uma 
nova fronteira exploratória, 
a perfuração do poço Monai 
caracterizou-se por um cená-
rio com expressivos desafios 
técnicos e alto nível de com-
plexidade operacional.

O poço foi perfurado em 
um local com lâmina d’água 
- distância entre a superfície 

da água e o fundo do mar - de 
2.366 metros. O recorde ante-
rior de profundidade era do 
poço conhecido como Parati, 
um dos precursores da desco-
berta do pré-sal, perfurado 
em 2005, na Bacia de Santos, 
com 7.630 metros.

“O uso intensivo de tec-
nologia e a atuação eficien-
te das equipes envolvidas 
também permitiram que 
diminuíssemos em aproxi-
madamente 50% o tempo 
de perfuração do poço, em 
comparação com a média 
histórica para projetos dessa 
natureza e complexidade, o 
que representa também uma 
redução de custos significa-
tiva. A exploração dessa nova 
fronteira no pré-sal da Bacia 
do Espírito Santo reafirma o 
foco da Petrobras em atuar 
em águas ultraprofundas 

por meio de parcerias com 
outras empresas”, destacou o 
diretor de Desenvolvimento 
da Produção, João Henrique 
Rittershaussen.

Características – Diferen-
temente de um poço produtor 
de petróleo, um poço explo-
ratório tem como objetivo 
obter informações sobre as 
características das rochas 
perfuradas, sua geologia, 
pressões existentes e pre-
sença de reservatórios com 
petróleo ou gás. A perfura-
ção do poço pioneiro Monai 
obteve todas as informações 
geológicas esperadas para a 
avaliação adequada da área. 
Os dados obtidos estão sendo 
analisados para a definição 
do futuro do bloco ES-M-669.

As grandes profundidades 
alcançadas impuseram uma 

série de desafios para a Petro-
bras. Em geral, quanto mais 
profunda a perfuração, mais 
compactas e densas são as ro-
chas existentes. Para efeito de 
comparação, a velocidade de 
perfuração próxima ao leito 
marinho atinge cerca de 100 
metros por hora. Em horizon-
tes muito profundos, como 
nas fases finais do Monai, a 
velocidade de perfuração cai 
para menos de 5 metros por 
hora.

O Bloco ES-M-669 foi ad-
quirido em 2013, na 11ª Roda-
da de Concessões da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). A Petrobras é opera-
dora no bloco com 40% de 
participação, enquanto Equi-
nor e Total, que completam a 
formação do consórcio, têm 
35% e 25% respectivamente.

Cavidade com 7,7 mil metros de profundidade está em nova fronteira 

Conselho aprova aumento e percenual passa de 1,8% para 2,14% ao mês

INSS: teto dos juros do 
consignado sofre reajuste

O Conselho Nacional de Pre-
vidência Social (CNPS) apro-
vou aumento do teto dos 
juros cobrados nas operações 
de crédito consignado para 
aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) por causa 
do aumento na taxa Selic e 
no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) nos 
últimos meses. A decisão foi 
publicada na edição desta 
quinta-feira (9) do Diário 
Oficial da União.

O percentual do emprésti-
mo consignado passa de 1,8% 
para 2,14% ao mês. Para ope-
rações realizadas pelo cartão 

de crédito, a taxa subiu de 3% 
para 3,06% ao mês.

O secretário de Previdên-
cia do Ministério do Trabalho 
e Previdência, Leonardo Ro-
lim, destacou que o conselho 
define o teto de juros do con-
signado, não a taxa que será 
aplicada.

Em nota, o Ministério do 
Trabalho e Previdência expli-
ca que a metodologia usada 
no cálculo do novo teto de 
juros do consignado teve 
como referência a taxa de 
juros real calculada em 16,1%. 
Considerando a taxa de juros 
real, o novo índice é o menor 
desde 2015.

O CNPS disse que as mu-
danças ocorrem por causa 
das oscilações do merca-
do financeiro e destacou a 
importância da educação 
financeira para aposentados 
e pensionistas do INSS.

Resolução - Na última 
quarta (8), uma Resolução 
do Plenário do Conselho Na-
cional de Previdência Social 
recomendava que o INSS 
fixasse o teto de juros ao mês, 
para as operações de emprés-
timo consignado em benefí-
cio previdenciário, em 2,14%, 
e para as operações por cartão 
de crédito, em 3,06%.

Para estimular o hábito 
da leitura, a 20ª Edição 
da Bienal do Livro es-
pera receber cerca de 90 
mil estudantes das redes 
pública e particular até 
o fim do evento, ama-
nhã, no Riocentro, na 
Zona Oeste do Rio.

Segundo os orga-
nizadores, o projeto 
Visitação Escolar tem 
como objetivo aproxi-
mar crianças e jovens 
do universo dos livros, 
estimulando a criativi-
dade, a imaginação e 
o pensamento crítico. 
Nesta 20ª edição, meta-
de das vagas está reser-
vada para a Secretaria 
Municipal de Educação 
do Rio.

Bienal até 
domingo 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.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 16/12/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Estrada Velha do Baldeador - Caramujo - Niterói 16397323
09:00 às 12:00 Lot J Nossa Senhora das Graças - Caramujo - Niterói 16397323
09:00 às 12:00 Rua Nossa Senhora das Graças - Caramujo - Baldeador - Niterói 16397323
09:00 às 12:00 Ruas A, B, C - Caramujo - Niterói 16397323
12:00 às 16:00 Estrada Doutor Melchiades Peixoto - Caramujo - Niterói 16398719
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Caramujo - Niterói 16398719
13:00 às 17:00 Estrada Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói 16399399
13:00 às 17:00 Estrada Monan Grande - Cantagalo - Badu - Niterói 16399399
13:00 às 17:00 Estrada Particular - Cantagalo - Niterói 16399399
13:00 às 17:00 Rua 1, 2, 3 - Cantagalo - Niterói 16399399
13:00 às 17:00 Rua Monan Grande - Cantagalo - Niterói 16399399

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Ruas B, E - Novo México - São Gonçalo 16390201
13:00 às 17:00 Rua Carlos Walter Hisserich - Novo México - São Gonçalo 16390201
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Hernani Marrone Gusmão - Novo México 16390201
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Tenente Maria Pinto Duarte - Novo México 16390201
13:00 às 17:00 Rua Godofredo Siqueira Leite - Novo México - São Gonçalo 16390201
13:00 às 17:00 Rua John R. Cordeiro Silva - Novo México - São Gonçalo 16390201
13:00 às 17:00 Rua José Maria Pinto Duarte - Novo México - São Gonçalo 16390201
13:00 às 17:00 Rua Márcio Pinto - Novo México - São Gonçalo 16390201
13:00 às 17:00 Rua Sales de Oliveira - Novo México - São Gonçalo 16390201

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Antônio Marques Mathias - Jardim Atlântico - Maricá 16391395
13:00 às 17:00 Ruas 35, 36, 127, 128, 129 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Jardim 

Atlântico Leste - Maricá 
16391395

13:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio Marques Mathias - Jardim Atlântico - Maricá 16391395
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 16391395
13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Estrada Espraiado - Ponta Negra - Estrada 

do Jaconé - Maricá 
16399047

13:00 às 17:00 Avenida São Pedro Apostolo - Estrada do Jaconé - Maricá 16399047
13:00 às 17:00 Estrada Crispim G. dos Santos - Itaipuaçu - Ponta Negra - Maricá 16399047
13:00 às 17:00 Rua 5 - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 16399047
13:00 às 17:00 Rua Carminda Faustino de Souza - Ponta Negra - Maricá 16399047
13:00 às 17:00 Rua Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 16399047

O governo vai adiar em 
uma semana a entrada em 
vigor das regras sanitárias 
para viajantes ingressarem 
no país. O motivo foi o 
ataque cibernético a sites, 
aplicativos e sistemas do 
Ministério da Saúde, nesta 
madrugada. A informação 
é do secretário executivo 
do Ministério da Saúde 
(MS), Rodrigo Cruz, que 
conversou com a imprensa 
na portaria do Ministério 

da Saúde, ontem (10).
O site do Ministério 

da Saúde e a página e o 
aplicativo do ConecteSUS, 
que fornece o Certificado 
Nacional de Vacinação 
Covid-19, foram invadi-
dos por hackers. A página 
do ministério já voltou a 
funcionar, mas ainda não 
é possível acessar os da-
dos sobre a vacina contra 
covid-19, fornecidos pelo 
ConecteSUS.

Regras adiadas em aeroportos
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Vida noturna 
de jogadores 
é notícia na 
Argentina

Jornais argen-
tinos estão 
repercutindo 
a vida notur-
na de alguns 
jogadores do 

Flamengo. O assunto vem 
ganhando força após alguns 
fracassos do time, como a 
perda da final da Taça Liber-
tadores para o Palmeiras no 
Uruguai no mês passado.

Um dos mais famosos 
jornais argentinos, o “Olé”, 
publicou em sua manchete 
que “Gabigol aproveita seu 
tempo livre entre as festas… 
O artilheiro do Flamengo 
esteve em vários clubes e 
acompanhado de modelos”.

Na reportagem o veículo 
lembrou que o artilheiro 
estava acompanhado do 
meia uruguaio De Arrascae-
ta visitando bares e boates. 
Ainda segundo a publica-
ção, os dois frequentaram 
o Vitrinni Lounge, no Itaim, 
bairro da cidade de São 
Paulo.

Ainda de acordo com a 
reportagem, os dois jogado-
res não estavam sozinhos. 
Gabigol estaria na compa-
nhia de Andressa Castorino, 
uma modelo brasileira de 
26 anos que tem 192 mil 
seguidores. O “Olé” lem-
brou que “A influenciadora 
é ex-parceira de uma artista 
local, por isso é reconhecida 
por muitos”.

Gabigol é um dos jo-
gadores que teve as férias 
antecipadas pela diretoria 
para poder se reapresentar 
mais cedo em janeiro. O 
jogador sequer foi relacio-
nado para a despedida no 
Brasileirão.

Negociando com o Flu, atacante recebe proposta tentadora do Oriente Médio

Árabes afastam Germán 
Cano das Laranjeiras

Rafael Ribeiro / Vasco

Após deixar o Vasco, o argentino Germán Cano recebeu propostas de vários clubes do Brasil, entre eles, o Fluminense

O Fluminense 
está em busca 
de reforços vi-
sando a disputa 
da pré-Liberta-
dores, confir-

mada com a vitória sobre 
a Chapecoense na noite da 
última quinta-feira. A direto-
ria chegou a negociar com o 
atacante Germán Cano, que 
se despediu do Vasco nesta 
temporada.

Só que ontem, os rumores 
sobre a ida de Cano para as 
Laranjeiras esfriaram. Isso 
porque o argentino teria 
recebido uma proposta mi-
lionária do mundo árabe.

O empresário de Cano 
conversou com alguns clu-
bes após a saída do Vasco. 

Goiás e Fortaleza se assus-
taram com a pedida salarial 
do atacante.

O Fluminense parecia ser 
o destino mais provável. No 
entanto, parece que Cano 
vai confirmar sua ida para o 
Oriente Médio na próxima 
semana.

Informações dão conta 
que o lateral-esquerdo Pi-
neida e o volante Felipe Melo 
serão os primeiros reforços 
confirmados pelo Fluminen-
se para 2022.

Missão cumprida - O Flu 
conseguiu terminar o Cam-
peonato Brasileiro com seu 
objetivo principal alcançado, 
que era a vaga na Liberta-
dores. Com o sétimo lugar 
na tabela de classificação, 

entretanto, terá que disputar 
a fase preliminar da compe-
tição.

Mas isso não diminui a 
satisfação do técnico Mar-
cão, que assumiu a equipe 
com essa missão. Ele ressal-
tou a dificuldade do Brasilei-
rão e o empenho da equipe.

“Saio muito feliz. A gen-
te entregou tudo. Foi um 
campeonato atípico. Teve 
equipe que no primeiro tur-
no estava muito bem e agora 
brigando para não cair. Tudo 
que a gente fez foi porque 
merecemos. Tinham coisas 
que podiam estar melhores, 
mas podiam estar piores 
também. Sempre levamos 
pelo lado bom das coisas”, 
afirmou Marcão.

Bota quer zagueiro 
de xará da Paraíba

Galarza está fora da 
Copa São Paulo

O  Bo t a f o g o 
está no mer-
cado atrás de 
reforços para 
a  p r ó x i m a 
t e m p o ra d a . 

Com isso, nomes de possí-
veis contratações passam a 
aparecer a cada dia.

Ontem, quem surgiu 
como alvo do Botafogo foi 
o zagueiro Willian Macha-
do. O defensor disputou 
esta temporada pelo Bo-
tafogo-PB.

Willian está de saída do 
clube paraibano e, com 
isso, uma possível chega-
da do jogador aconteceria 
sem custos. O defensor 
participou de 40 jogos e 
marcou cinco gols pelo 
Botafogo-PB.

A diretoria ainda ne-
gocia a permanência do 

O Vasco vem 
se organizan-
do e mirando 
a próxima tem-
porada. Com 
a chegada do 
técnico Zé Ri-

cardo, a situação de alguns 
jogadores deverá ser defi-
nida.

Uma delas é em relação 
ao volante Matías Galarza. 
O paraguaio tinha sido re-
lacionado para a disputa da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, a partir de janeiro.

Só que nesta semana, o 
Vasco anunciou que Galarza 
não irá disputar a com-

técnico Enderson Moreira, 
que quer um elenco forte 
para trabalhar em 2022.

Também de olho em 
2022, o Botafogo ainda 
busca manter seus princi-
pais destaques da campa-
nha do título da Série B. Os 
alvinegros tentam a manu-
tenção de alguns jogadores 
que estavam emprestados 
ao clube em 2021.

O meia Marco Antônio 
está entre os casos acima. 
O jogador pertence ao Bah-
ia, mas ainda não tem pre-
sença garantida no elenco 
em 2022.

Marco Antônio está 
de férias com a família 
do Pará. O meia realizou  
uma live em suas redes  
sociais e falou sobre a 
chance de seguir no Bo-
tafogo.

petição. O volante vai se 
reapresentar com o restante 
do elenco profissional para 
a pré-temporada.

Matías Galarza chegou 
ao Vasco para atuar nas ca-
tegorias de base. No entan-
to, o paraguaio se destacou 
durante a primeira parte da 
temporada e foi incorpora-
do aos profissionais. O joga-
dor perdeu espaço no fim de 
2021, mas é visto como uma 
das joias do clube.

Por outro lado, os ata-
cantes Figueiredo e Vinícius 
vão fazer parte do grupo 
que vai para a Copa São 
Paulo.


