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Niterói e SG já têm casos 
suspeitos de nova variante
Secretaria Estadual de Saúde informa que está investigando, ao todo, 43 notificações em nove municípios

ÔMICRON SEM FRONTEIRAS

CIDADES\PÁG. 3

Painéis do projeto Cidade Ilustrada em Alcântara, São Gonçalo, estão mudando a cara do viaduto do bairro, que trocou o cinza por cores vivas. O próximo a ganhar novo visual será o do Colubandê

 Renan Otto/Divulgação

Grafiteiros dão 
cores a viadutos 
em São Gonçalo

Painéis em grafite contam a 
história da cidade nos muros 

e paredões do viaduto de 
Alcântara. O trabalho está sendo 

feito desde agosto com recursos 
de compensação ambiental. Com 
novas cores a cada dia, o viaduto 
do bairro eterniza o surgimento 

da cidade e as características 
da região. Após a conclusão 
dos trabalhos no Alcântara, 

o viaduto do Colubandê será 
o próximo contemplado. A 

confecção das pinturas dos 
artistas gonçalenses fazem parte 

do projeto Cidade Ilustrada, 
idealizado pelo prefeito Capitão 

Nelson após encontro 
com grafiteiros.

Rio segue com 
a gasolina mais 
cara do País

PANORAMA/PÁG. 2

O Fluminense está perto de confirmar mais um reforço para a tempora-
da 2022. Trata-se do atacante argentino Germán Cano, de 33 anos, que 
brilhou por duas temporadas com a camisa do Vasco.

PÁG. 8

‘Nosotras’, 
espetáculo 
digital
A experiência audiovisual-
-teatral “Nosotras”, de Pau-
la Cohen e Bruno Guida, e 
dirigida por Gabriela Brites, 
vai até dia 30.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Espetáculo online é uma reunião dos 
textos de três dramaturgas 

ESPORTES

Alemães 
de olho em 
Arrascaeta
Site italiano especializado 
em transferências de joga-
dores afirmou ontem que o 
Borussia Dortmund tem in-
teresse no craque uruguaio 
do Flamengo.

Alexandre Vidal / Flamengo

Uruguaio Arrascaeta tem contrato 
com o Flamengo até o final de 2023

Rafael Ribeiro / Vasco

Germán Cano não renovou com o Vasco e pode permanecer no Rio, desta vez defendendo o Flu

Ídolo rival próximo das Laranjeiras

Niterói: verba 
para escolas de 
samba 

CIDADES\PÁG. 4

Comércio terá 
menos prejuízo 
com feriados

CIDADES\PÁG 5 

Máscaras são ameaça para animais
Elásticos dos equipamentos de proteção jogados fora são responsáveis por asfixia dos bichos

CIDADES/PÁG. 3

CIDADES\PÁG. 4



Cidades2 Terça-feira, 28/12/2021ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

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

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

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

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Preocupação com os fogos
Chega final do ano e o foguetório por parte da população é 
inevitável. Só queria pedir mais consideração pelos bichi-
nhos de estimação, que sofrem com o barulho dos fogos. 
Sei que é tradição, mas é importante estarmos atentos 
a isso. Já existem fogos sem som, várias outras opções. 
Vamos respeitar os nossos PETs.
Paula Araújo

Chuvas de verão
Verão sendo verão! Dias lindos de sol e extrema preocu-
pação no fim do dia por conta das fortes chuvas. Se for pra 
dar uma dica para a galera, é sair sempre com um guarda-
-chuva em mãos, mesmo se o tempo estiver super firme.
Claudio Damasco

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.

Nosotras: sessão 
audiovisual-teatral 
Até o dia 30, o público pode 
conferir a experiência au-
diovisual-teatral “Noso-
tras”, de Paula Cohen e Bru-
no Guida e dirigida por 
Gabriela Brites, com trans-
missão gratuita pelo Youtu-
be da Contorno Produções. 
As sessões acontecem às 
terças, quartas e quintas, 
sempre às 18h e 21h.

O espetáculo online é 
uma reunião dos textos de 
três dramaturgas A Garota 
Comum Abre um Livro de 

Marosa, se Molha e Perde 
a Virgindade do Cérebro, 
da uruguaia Luciana Lagis-
quet; Ramona, da argentina 
Mariela Asensio; e Dura na 
Queda, da paulistana Ma-
rina Filizola. Em 2021, foi 
incluído o texto de A Traves-
sia no Barco da Coragem, da 
mineira Cidinha da Silva. 

Essas histórias são inter-
pretadas por Paula Cohen, 
Shilrley Cruz e Luisa Mi-
cheletti, que se dividem nas 
cenas. 

CULTURA FABIANA MAIA

Exposição
Até o dia 18 de janeiro, é 
possível visitar uma bela 
exposição em Cabo Frio. 
A Casa de Cultura José de 
Dome (Charitas) é sede da 
mostra de fotografias “Pú-
blico e Privado”, da carioca 
Andipa Garrido. A mostra 
conta com uma série de 
fotografias realizadas pela 
artista durante a pandemia. 
Os trabalhos da exposição 
revelam a intimidade da 
artista e trazem à tona sua 
visão sobre objetos e situa-
ções do cotidiano. 

CORA – A Alma Music Group lança o mais novo EP 
da jovem cantora e compositora Cora, que desponta 
na cena indie pop da música brasileira. Intitulado 
“Devenir”, o novo trabalho conta com direção artística 
de Antonio Eudi e chega composto por quatro faixas 
autorais. O EP já está disponível em todas as platafor-
mas digitais.

FILME – Milton Santos, intelectual baiano falecido em 
2001, é até hoje considerado um dos mais relevantes 
pensadores brasileiros. Embora tenha se formado em 
Direito, é lembrado por seus estudos sobre globaliza-
ção. Suas ideias sobre o tema estão no filme “Encontro 
com Milton Santos Ou O Mundo Global Visto de Cá”, 
dirigido por Silvio Tendler, a ser exibido pelo Curta!.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Espetáculo online é uma reunião dos textos de três dramaturgas 

Divulgação

Mostra reúne fotografias realizadas 
pela artista Andipa Garrido

C-19: AMB apoia vacinação infantil

A Associação Médica Bra-
sileira (AMB) divulgou 
pronunciamento manifes-
tando-se integralmente a 
favor da vacinação contra a 
covid-19 para crianças de 5 
a 11 anos. Apesar de trata-se 
de uma vacina experimen-
tal, a AMB quer tranquilizar 
as famílias brasileiras, asse-
gurando que se baseou “à 

 Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

luz das melhores evidências 
científicas”.

“Infelizmente já registra-
mos cerca de 300 óbitos na 
faixa etária de 5 e 11 anos 
desde o início da pandemia: 
média de 150 ao ano. Novas 
mortes são absolutamente 
evitáveis e temos obrigação 
de trabalhar nesse sentido”, 
diz trecho do comunicado. 

Disputa na rede Heróis do mar
Com 2021 chegando ao fim, 
o Kwai, app de criação e 
compartilhamento de vídeos 
curtos, estreia a campanha 
#Adeus2021 em cooperação 
com a Meta, permitindo aos 
usuários fazer conteúdos 
personalizados em forma de 
vídeo e compartilhar nas pla-
taformas da Meta com seus 
amigos e parentes.

A campanha vai durar até 
o dia 14 de janeiro, proporcio-
nando aos usuários a chance 
de rever sua vida em 2021 e 
olhar para o próximo ano. 
Os usuários também podem 
usar efeitos especiais criativos 
para saudar 2022.

Para ajudar o usuário a 
criar um vídeo personalizado, 
o Kwai possibilita fazer upload 
de vídeos de fora do aplicativo 
para criar suas memórias de 
destaque de acordo com suas 
próprias preferências. Será 
que com essa parceria Mark 
Zuckerberg quer desbancar o 
TikTok, que acabou de ultra-
passar o YouTube em número 
de acessos?

Hoje, 28 de dezembro, é o 
dia do guarda-vidas! Para 
marcar a data, o Corpo de 
Bombeiros (CBMERJ) pro-
move a competição Heróis 
do Mar, a partir das 8h, 
no 2° Grupamento Maríti-
mo (2° GMar), na Barra da 
Tijuca. Cerca de 200 mili-
tares devem participar do 
evento.

A disputa reúne modali-
dades como Corrida de pé 
de pato, Aquathlon - bateria 
de 1 km de corrida, segui-
da de 1 km de natação no  
mar - e o Salvamento com 
Rescue Tube - bóia que  
auxilia o trabalho dos mi-
litares.

“As atividades simulam 
situações enfrentadas no 
dia a dia do socorro na orla 
do Estado e testam técnica, 
tática, agilidade e condicio-
namento físico dos guarda-
-vidas”, explica o secretário 
de Estado de Defesa Civil e 
comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros RJ, coronel 
Leandro Monteiro. 

POR JEFFERSON LEMOS

Rio segue com a gasolina mais cara

De acordo com o levanta-
mento do Índice de Preços 
Ticket Log (IPTL), as primei-
ras semanas de dezembro 
apresentaram recuo no pre-
ço da gasolina e do etanol, 
desde o mês de abril deste 
ano, último período de bai-
xa, em que os combustíveis 
custavam R$ 5,699 e R$ 4,565 
respectivamente. Com valor 
médio de R$ 6,915 a gasolina 
ficou 0,16% mais barata para 
os motoristas brasileiros, se 

Divulgação

comparado ao fechamento 
de novembro, quando o 
valor era de R$ 6,926. Já o 
etanol, que está custando 
R$ 5,843, ficou 0,17% mais 
barato em relação ao mês an-
terior, que custava R$5,853. 
No recorte por Estado, o 
Rio continua a registrar a 
gasolina mais cara do País, 
assim como no fechamento 
de novembro, porém com 
redução de 0,31% - passando 
de R$ 7,333 para R$ 7,307.

Liderança em momentos decisivos

Este mês de dezembro fi-
cou marcado por muitas 
homenagens. O presidente 
da Alerj, André Ceciliano 
(PT), recebeu várias e, entre 
elas, foi agraciado com o 
Colar do Mérito pela Asso-
ciação do Ministério Público 
do Estado (Amperj), junto 
com o promotor de justiça 
e presidente da Associa-
ção Nacional dos Membros 

Divulgação

do Ministério Público (Co-
namp), Manoel Murrieta, e 
a promotora de justiça Rosa 
Maria Xavier Gomes Carnei-
ro (in memoriam).

A Amperj ressaltou a 
importância de Ceciliano à 
frente da Alerj em momen-
tos emblemáticos, como 
a votação da Reforma da 
Previdência e a criação do 
Programa Supera RJ. 

Panorama RJPanorama RJ

O PL 5259/2021, do de-
putado Ronaldo Anquieta 
(MDB), que cria o Progra-
ma de Infraestrutura do Es-
porte, foi aprovado na últi-
ma sessão ordinária do ano 
na Alerj. De acordo com 
PL, o controle de implan-
tação do programa será 
da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Obras. 
Antes mesmo da sanção 

do Projeto de Lei, o De-
putado Ronaldo Anquieta 
tem trabalhado junto ao 
secretário Max Lemos pela 
implantação de quadras 
esportivas em diversos mu-
nicípios fluminenses. “Um 
dos grandes problemas do 
esporte no estado do Rio é 
em relação à infraestrutura 
que foi sucateada ao longo 
dos anos”, Anquieta.

Quadras esportivas para as cidades
Divulgação

Com a chegada do verão, o 
prefeito Eduardo Paes san-
cionou a lei que declara 
como Patrimônio Cultural 
de Natureza Imaterial do 
Povo Carioca os barraquei-
ros de praia. Quem frequenta 
as praias do Rio sabe a im-
portância deles. Para o verea-
dor Marcio Ribeiro (Avante), 

autor do PL, os barraqueiros 
têm uma função social, que 
possui importância não só 
econômica, mas também 
cultural: “São importantes 
no relacionamento com os 
turistas e frequentadores 
da praia, além de serem 
utilizados como ponto de 
referência”, explica.

Barraqueiros: patrimônio do Rio
Divulgação
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Há suspeitas de contaminação pela nova variante em nove municípios, entre eles a Capital, Niterói e SG

Ômicron: 43 casos investigados 
O município do Rio de Ja-
neiro investiga 31 casos sus-
peitos de covid-19 com a 
presença da variante Ômi-
cron. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
todas as pessoas “estão com 
sintomas leves e em moni-
toramento.” Ainda conforme 
a SMS, a confirmação da 
variante será feita por meio 
do sequenciamento genético 
das amostras laboratoriais. 
“O resultado deve sair na 
próxima semana”, informou 
a secretaria em nota.

Estado - Já a secretaria 
estadual de Saúde (SES), 
informou que a Subsecreta-
ria de Vigilância e Atenção 
Primária à Saúde analisa 43 
casos suspeitos da variante 
Ômicron em nove municí-
pios do estado: quatro em 
Angra dos Reis, três em Volta 
Redonda, dois em Macaé 
e um em Niterói; em São 
Gonçalo, em Nilópolis, em 
Saquarema e em Cabo Frio.

Ainda segundo a SES, no 
município do Rio de Janeiro 
estão sendo investigados 28 
casos. Segundo a pasta, a 
diferença entre os números 
do estado e do município, 
que indica 31 casos, é porque 
as notificações ainda não 
haviam  chegado à Vigilância 
estadual.

De acordo com a secreta-

ria de estado, a Rede Dasa RJ 
informou que na sexta-feira 
(24) havia 43 exames de RT-P-
CR para covid-19, realizados 
com o kit Thermo Multiplex, 
com indicativo da presença 
da variante Ômicron. As 
amostras, segundo a pasta, 
foram coletadas entre os 
dias 1º e 20 de dezembro. A 
SES informou que o total de 

exames continuava sendo o 
mesmo ontem (27).

Sequenciamento
A secretaria destacou que 

“não se trata de casos confir-
mados da variante Ômicron, 
uma vez que este tipo de 
análise empregada nos exa-
mes serve como método de 
triagem. As amostras serão 

sequenciadas pela Dasa e os 
resultados sairão nas próxi-
mas semanas”.

A SES pediu às vigilân-
cias desses municípios com 
registros da Ômicron que 
realizem a investigação e o 
acompanhamento dos pa-
cientes e contatantes. “Para 
aqueles pacientes em que 

ainda for possível realizar 
PCR, equipes das vigilâncias 
municipais vão coletar o 
exame para encaminhar ao 
Laboratório Central de Saúde 
Pública Noel Nutels (Lacen 
RJ). Os casos positivos segui-
rão para sequenciamento no 
laboratório de referência da 
Fiocruz”, concluiu.

Nilópolis - Em Nilópolis, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de disse que o primeiro caso 
detectado da Ômicron na 
cidade foi de uma paciente 
de 61 anos, que apresentou 
sintomas neste mês e testou 
positivo para a nova varian-
te. Ela foi acompanhada por 
15 dias por profissionais 
da secretaria e já não está 
mais com o vírus. “Todas as 
pessoas que tiveram contato 
com a paciente também fo-
ram investigadas e monitora-
das. Todos tiveram resultados 
negativos”, informou.

A secretaria de Nilópolis 

alertou que “é importante 
continuar evitando aglome-
rações, usando máscaras e 
se vacinando com as duas 
doses, além da dose de refor-
ço”. Segundo a pasta, amanhã 
(29), vai começar a imuniza-
ção com a quarta dose em 
pessoas imunossuprimidas. 
“Todos os cuidados são im-
prescindíveis neste momen-
to”, acrescentou.

1 milhão de doses - A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro divulgou 
ontem (27) que espera apli-
car mais de 1 milhão de doses 
de vacinas contra covid-19 
em janeiro de 2022. Desde 
janeiro de 2021, já foram 
aplicadas mais de 12,6 mi-
lhões de doses na capital. 
Segundo estimativa do órgão 
municipal, o número de do-
ses a serem aplicadas no mês 
que vem deve chegar a 1,1 
milhão, total que considera 
o avanço da aplicação das 
doses de reforço e o início da 
vacinação de crianças de 5 a 
11 anos.

Desde o início da vaci-
nação contra a covid-19, o 
município do Rio já aplicou a 
primeira dose em 5,8 milhões 
de pessoas, e a segunda dose 
em 5,2 milhões. Foram admi-
nistradas ainda 143 mil doses 
únicas e 1,4 milhão de doses 
de reforço.

Confirmação 
será feita por 
sequenciamento 
genético das 
amostras 
laboratoriais

Divulgação/Josué Damacena (IOC/Fiocruz)

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o resultado deve sair na próxima semana

Cidade chinesa 
aperta restrições
A cidade chinesa de Xian en-
dureceu as restrições à circu-
lação dentro de seus limites 
ontem (27), quando iniciou 
uma nova rodada de exames 
no quinto dia de um lock-
down de seus 13 milhões de 
habitantes.

Xian relatou 150 casos no-
vos sintomáticos do novo 
coronavírus no domingo, uma 
ligeira queda em relação aos 
155 do dia anterior, e autori-
dades alertaram que pessoas 
que desobedecerem as regras 
de circulação ou de exames 
podem enfrentar detenção e 
multas.

O número de casos de Xian 
continua minúsculo quando 
comparado ao de muitos 
focos em outros países, mas 
autoridades impuseram res-
trições rigorosas à circulação 
para quem está na cidade e de 
partida, alinhando-se a uma 
iniciativa do governo para 
conter surtos de imediato.

Autoridades não anuncia-
ram nenhuma infecção pela 

variante Ômicron do novo 
coronavírus entre os 635 casos 
confirmados em Xian entre 
9 e 26 de dezembro. A China 
só detectou um punhado de 
infecções pela Ômicron em 
viajantes estrangeiros e no sul 
do país.

Nacionalmente, a China 
relatou 162 casos sintomáticos 
no domingo, mais do que os 
158 do dia anterior. A cifra é 
a maior desde que o boletim 
diário oficial começou a clas-
sificar portadores assintomá-
ticos separadamente no final 
de março do ano passado.

Desde a semana passada, 
os moradores de Xian não 
podem deixar a cidade sem 
permissão de seus emprega-
dores ou das autoridades.

Maricá abre vagas 
para castração 
A Prefeitura de Maricá abre, 
a partir do dia 3 de janeiro, 
120 vagas para inscrições 
no Programa Municipal de 
Controle Reprodutivo, da 
Coordenadoria Especial de 
Proteção Animal. As ins-
crições são destinadas a 
animais felinos machos e fê-
meas (30 vagas) e a caninos 
machos e fêmeas (30 vagas).

Segundo informações 
da Coordenadoria, as ins-
crições serão realizadas às 
segundas, quartas e sextas-
-feiras, das 9 às 11h na sede 
da Coordenadoria Especial 
de Proteção Animal, locali-
zada na Rua Prefeito Hilário 
Costa e Silva, número 100, 
Parque Eldorado.

As vagas ficarão dispo-
níveis durante todo mês até 
que sejam esgotadas. Vale 
ressaltar que devido à pro-
cura por procedimentos em 
cadelas serem altas, as vagas 
geralmente são encerradas 
no primeiro dia.

Os interessados deve-
rão apresentar os seguin-

tes documentos: Cópia do 
comprovante de residência; 
Cópia da identidade e CPF; 
Cópia de comprovante de 
rendimentos; NIS (Número 
de Inscrição Social; Cartão 
Mumbuca ou Bolsa-Família; 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) ou outro com-
provante de rendimento que 
comprove renda familiar de 
até 3 salários mínimos.

Projeto - Os interessados 
precisam ser maiores de 18 
anos. Não serão realizadas 
cirurgias em cadelas no cio, 
prenhas ou em lactação. 
Também não serão realiza-
das cirurgias em animais 
braquicéfalicos (ex: boxer, 
shith-zu, pug, gato persa 
etc).

Os animais devem ter en-
tre 5 meses e 6 anos de idade 
e de 3 a 20kg. Será realizada 
a cirurgia de castração de 
dois animais por cadastro de 
pessoa física (CPF) do tutor, 
exceto cadela, que é uma 
por CPF.

São Gonçalo vacina contra o 
coronavírus até quinta-feira
A vacinação contra o corona-
vírus em São Gonçalo segue 
até a próxima quinta-feira 
(30). Sexta-feira (31), véspera 
de Ano Novo, e sábado (1º), 
Ano Novo, não haverá vaci-
nação. A Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil vacina todos os 
gonçalenses com mais de 12 
anos. As clínicas gonçalenses 
do Mutondo e Dr. Zerbini, no 
Arsenal, funcionam das 8h às 
21h; e em outros onze locais, 
das 8h às 17h. 

Todos os locais têm o imu-
nizante da Janssen. Ele está 
sendo aplicado nos gonçalen-
ses com mais de 18 anos e 
que têm intervalo de mais 
de dois meses da dose úni-
ca. As gestantes e puérperas 
que tomaram dose única da 
Janssen fazem o reforço com 
a Pfizer. A secretaria continua 

aplicando as outras vacinas 
contra o coronavírus em toda 
a população com mais de 12 
anos com a primeira e segun-
da dose, esta para quem tem 
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 quatro meses. A dose 
adicional dos imunossupri-
midos está sendo aplicada 
naqueles que têm mais de 28 
dias de intervalo da segunda 
dose. E a dose de reforço está 
sendo aplicada naqueles que 
já tomaram a dose adicional 
há mais de quatro meses.

São Gonçalo realiza o in-
tercâmbio de vacinas depen-
dendo da necessidade e doses 
disponíveis em cada local de 
vacinação. Para a aplicação 

da primeira dose, as pessoas 
com mais de 18 anos preci-
sam levar carteira de vacina-
ção e cartão do SUS ou CPF. 
Os menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, 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 do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a dose 
de reforço é necessário levar 
identidade e comprovan-
te de segunda dose. Para a 
dose adicional e de reforço 
dos imunossuprimidos, o 
comprovante da segunda 
dose aplicada/dose adicional, 
identidade e o comprovante/
laudo da doença imunossu-

pressora, respectivamente. 
Óbito - De acordo com o 

boletim atualizado da Secre-
taria Municipal de Saúde, o 
município de São Gonçalo 
registrou um óbito em decor-
rência do novo coronavírus 
(covid-19) ontem (27), che-
gando a 3.703 óbitos no total. 

Até ontem, São Gonçalo 
contabilizava 123.730 casos 
confirmados, 119.113 cura-
dos, 7 hospitalizados na Rede 
Pública Municipal de Saúde, 
914 em quarentena domici-
liar, 37 óbitos em investigação 
e 3.703 óbitos confirmados.

Os óbitos lançados no bo-
letim são de datas retroativas, 
devido ao processo de inves-
tigação feito pela Divisão de 
Vigilância Epidemiológica, 
com base nos resultados dos 
testes feitos pelos pacientes.

Treze pontos de atendimento estão disponíveis para a população

Xian relatou 
150 casos 
novos em 
um único dia

Em SP, campanha pede para 
cortar elástico de máscara 
Uma campanha da prefeitura 
de São Paulo, com divulga-
ção em estações de metrô, 
pede que a população corte 
o elástico das máscaras antes 
de jogá-las no lixo. A ideia 
é evitar que animais, espe-
cialmente as aves, fiquem 
enroscados ou que, ao ingerir 
o item descartado, os bichos 
sejam asfixiados. A iniciativa 
teve início no Reino Unido e 
é apoiada na capital paulista 
pelas concessionárias do 
Metrô Via Quatro e Via Mo-
bilidade.

Foram colocados cartazes 
nas estações para a cons-
cientização dos usuários das 
linhas amarela e lilás do Me-
trô. Segundo a organização 
britânica RSPCA (sigla em 
inglês para Sociedade Real 
para a Prevenção de Cruel-
dade com os Animais), que 

encabeça a ação, em um mês, 
foram atendidas 900 chama-
das sobre animais presos nos 
elásticos das máscaras, espe-
cialmente aves que enroscam 
bicos e patas.

Em nota, a prefeitura 
destacou que, por causa da 
pandemia de covid-19, qua-
se 7 bilhões de máscaras 
descartáveis são utilizadas 
diariamente no mundo. Pela 
impossibilidade de reciclar 
o material, diante do risco 
de contaminação, a maioria 
delas é despejada em aterros 
sanitários. A organização 
aponta que o risco é maior 
para animais selvagens e 
aves.

A organização britânica 
orienta ainda outras ações 
que podem prevenir aciden-
tes com animais em decor-
rência do descarte de lixo: 

cortar as alças de sacolas 
plásticas, cortar o suporte 
para latas de plásticos, cortar 
balões antes de colocá-los no 

lixo, cortar luvas descartáveis, 
limpar e esvaziar recipientes 
após o uso ou cortá-los ao 
meio.

Objetivo é evitar risco de asfixia para animais selvagens e aves após descarte
Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC

A iniciativa teve início no Reino Unido e já chegou na capital paulista
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Painéis de grafite contam com 
arte a história de São Gonçalo
Projeto Cidade Ilustrada, que teve início no Alcântara, mostra como aconteceu a formação do município

O ano de 2021 marcou o 
início de uma nova era para 
o Alcântara. O mais movi-
mentado bairro de São Gon-
çalo começou a acompanhar, 
desde agosto, a confecção dos 
trabalhos dos artistas gon-
çalenses do projeto Cidade 
Ilustrada, sob a curadoria 
de Marcelo Eco. Painéis em 
grafite contam a história da 
cidade nos muros e paredões 
do viaduto. Todo o processo 
está sendo realizado com 
recursos de compensação 
ambiental. Após a conclusão 
dos trabalhos no Alcântara, o 
viaduto do Colubandê será o 
próximo contemplado.

Com novas cores a cada 
dia, o viaduto do bairro eter-
niza o surgimento da cidade 
e as características da região. 
O primeiro painel a ganhar 
forma foi o Gênesis, locali-
zado na Rua Doutor Alfredo 
Backer, no sentido Coluban-
dê da via.

A obra de arte a céu aberto 
remonta à história da região 
que hoje conhecemos como a 
cidade de São Gonçalo, antes 
de ser fundada, exaltando os 
Tamoios – povos originários 
da região -, vegetação e ani-
mais nativos. O painel, que 
“rouba” a atenção de quem 
passa pelo local, tem como 
um dos objetivos resgatar o 
senso de representação.

A segunda pintura, bati-

zada de Centralidades, que 
está pelos últimos detalhes, 
remonta à origem do bairro 
do Alcântara, com o porto, 
estação de trem, o desenvol-
vimento da cidade, indústria, 
cana de açúcar, bonde elé-
trico e tudo que remete ao 
crescimento econômico. 

Já o terceiro painel, que já 
recebe as cores dos artistas 
da cidade, será uma conti-

nuação do painel Gênesis, 
que conta um pouco a his-
tória da região antes mesmo 
de receber o nome de São 
Gonçalo. Ainda segundo o 
curador, serão ressaltados a 
fauna gonçalense e os povos 
originários indígenas.

A quarta e última parte 
do viaduto do Alcântara irá 
representar a guerra entre os 
Tupinambás e os Tamoios. 

Após esta fase, o viaduto do 
Colubandê será o próximo 
a receber o projeto Cidade 
Ilustrada. No local, será abor-
dada toda a parte histórica 
da escravidão, aproveitando 
o contexto da Fazenda Co-
lubandê, e de fundação da 
cidade.

O trabalho tem sido acom-
panhado diariamente pelo 
secretário de Turismo e Cul-

tura, Lucas Muniz, que par-
ticipou de todo o projeto. 
Segundo ele, as intervenções 
serão importantes tanto para 
a população quanto para a 
valorização do turismo no 
município. O subsecretário 
de Meio Ambiente, Gláucio 
Brandão, também contribuiu 
como historiador do projeto.

“O ano de 2021 foi de 
muitas conquistas para a arte 
urbana em SG.

O balanço que faço de 
2021 sobre o Projeto Cidade 
Ilustrada é que conseguimos 
entregar em 4 meses mais 
de 600m² de área com arte. 
Abordamos temas relevantes 
históricos da nossa cidade, 
elevando o orgulho do povo 
gonçalense. Queremos criar 
uma linha do tempo históri-
ca, onde os professores po-
derão levar seus alunos para 
aprender sobre a história do 
nosso município olhando os 
painéis que estamos realizan-
do, assim como acontecem 
nos museus das grandes 
cidades pelo mundo, como o 

Louvre em Paris. Englobamos 
arte e educação no dia a dia 
das pessoas e para as próxi-
mas gerações.  É um trabalho 
feito por muitas mãos. Fora 
a  equipe Cidade Ilustrada, 
as ações são diretas com o 
Meio Ambiente, Segurança, 
Comunicação, Obras, Cultura 
e Gabinete do prefeito”, res-
saltou o curador Marcelo Eco.

As frentes de trabalho 
recebem as tintas dos grafi-
teiros Aila Ailita , Amanda Ca-
bocla, Dyego Xamp, Eduardo 
Tex, Gustavo Gut, Italo Ogai, 
Marcelo Alio, Rafael Raf, Siri 
do Muro e Thiago Tr3p. A 
curadoria é de Marcelo Eco e 
a produção fica a cargo de de 
Jose Luiz Mancha.

Projeto – O projeto foi 
idealizado pelo prefeito Ca-
pitão Nelson, que recebeu 
um grupo de grafiteiros da 
cidade em fevereiro para 
desenvolver uma iniciativa 
que proporcionasse um am-
biente agradável, além de 
conscientizar a população 
sobre a necessidade de con-
servar o local, melhorando o 
aspecto da cidade. A ideia é 
colorir as estruturas contan-
do um pouco da história de 
cada bairro, com a arte que 
tem suas origens no muni-
cípio. Os primeiros viadutos 
contemplados para receber 
as artes serão do Alcântara, 
Colubandê, Santa Luzia e 
Maria Paula.

Todo o processo 
está sendo 
realizado com 
recursos da 
compensação 
ambiental

 Renan Otto/Divulgação

Painel Cidade Ilustrada em Alcântara, São Gonçalo: os paredões de concreto do viaduto ganham o colorido da história

Niterói 
manterá 
apoio ao 
carnaval
A Prefeitura de Niterói 
confirmou que manterá o 
apoio às escolas de samba 
da cidade que desfilam 
na Rua da Conceição e na 
Marquês de Sapucaí, no 
Rio. Na semana passada, 
o prefeito Axel Grael e o 
vice-prefeito, Paulo Ba-
gueira, se reuniram com 
dirigentes das agremia-
ções para discutir deta-
lhes sobre a subvenção. 
Exemplo no combate à 
pandemia da Covid-19, 
o município vai seguir 
respeitando a ciência para 
definir, nas próximas se-
manas, se vai autorizar 
que os blocos de carnaval 
vão às ruas da cidade. 

Durante a reunião com 
representantes das es-
colas que desfilam na 
Rua da Conceição e da 
Unidos do Viradouro, Aca-
dêmicos do Cubango e 
Acadêmicos do Sossego, 
que desfilam no Rio, o 
prefeito Axel Grael pediu 
às agremiações que exi-
jam vacinação e uso de 
máscaras nos ensaios e 
desfiles. 

 “Tradicionalmente, 
a Prefeitura de Niterói 
apoia esta importante 
expressão cultural, tão 
democrática, que é o car-
naval. Esse apoio, fun-
damental para toda uma 
cadeia produtiva, vai con-
tinuar”, adiantou. 

Em relação aos blocos 
carnavalescos, o prefeito 
explicou que ainda não há 
definição se serão autori-
zados a desfilarem. 

“Neste momento, é 
preciso cautela. Vamos 
continuar acompanhan-
do a situação da Covid-19 
na cidade e na Região 
Metropolitana para tomar 
esta decisão com amparo 
do comitê científico”, ga-
rantiu.

Concessionária entregou alimentos para grupo Gepar, que fez chegar as doações a comunidades

Águas de Niterói doa cestas básicas
A concessionária Águas de 
Niterói entregou, no dia 23 
de dezembro, 100 cestas 
básicas para o Grupo Espí-
rita Paz, Amor e Renovação 
(Gepar). As doações foram 
destinadas à ceia de final 
de ano de famílias de baixa 
renda em comunidades da 
Região Oceânica de Niterói. 
A entrega das cestas para as 
famílias foi realizada ontem 
(27), na sede do Gepar, em 
Piratininga.

A doação beneficiará fa-
mílias das comunidades Boa 
Esperança, Caniçal, Jacaré e 
Ciclovia.

“Reforçamos o papel da 
Águas de Niterói perante as 
comunidades do município, 
mais uma vez ajudando com 
algumas ações sociais e, essa 
em especial, com o objetivo 
de melhorar o final de ano 
das famílias carentes da ci-
dade”, Felipe Turon, diretor 
da Águas de Niterói.

O coordenador de Sus-

tentabilidade, Halphy Rodri-
gues, reforçou a importância 
dessa doação devido ao mo-
mento delicado que muitas 
famílias estão passando.

“Essa ação é muito im-
portante e vem de encontro à 
pauta ESG/ASG (Ambiental, 
Social e Governança) da con-
cessionária, principalmente 
na questão social”, Halphy 
Rodrigues, coordenador de 
Sustentabilidade.

O Gepar auxilia mais de 
360 famílias cadastradas e 
entregam cestas de legu-
mes semanalmente para os 
inscritos através do Projeto 
Semear.

“Nós que moramos aqui 
na região vemos de perto as 
dificuldades de cada pessoa. 
Então, eu creio que essas ces-
tas básicas vão ajudar muitas 
famílias das comunidades da 
Região Oceânica que neces-
sitam desse alimento básico”, 
Yara Lopes, auxiliar adminis-
trativa do Gepar.

Divulgação

Felipe Turon, Yara Lopes e Halphy Rodrigues na entrega das doações para famílias de comunidades da Região Oceânica

Clientes de supermercado abrem mão de  promoção e doam comida para pessoas em risco social

23 toneladas para instituições
Mais de 10 mil clientes do 
Prezunic preferiram doar ali-
mentos aos mais necessitados 
ao invés de resgatar produtos 
no programa de benefícios 
da rede de supermercados, o 
Clube Prezunic. Com isso, 23 
toneladas foram entregues a 
instituições como o Retiro dos 
Artistas e o projeto Voz das 
Comunidades, entre outras. 

Em 2021, informa o super-
mercado, incluindo a quanti-
dade doada pelos membros 
do Clube, o Prezunic destinou 
103 toneladas de alimentos 
para instituições de amparo a 
pessoas em risco social. 

A iniciativa foi incremen-

tada com a implementação 
do Clube do Bem, uma ação 
do Clube Prezunic que pro-
move campanhas beneficen-
tes envolvendo também os 
clientes, tecendo uma rede de 
solidariedade.

Lançado em maio, o Clu-
be Prezunic oferece vanta-
gens, ofertas e recompensas 
a quem acumula pontos a 
partir de compras nas lojas 
físicas ou via delivery. Entre 
os benefícios está a doação 
de alimentos.

“Quando o cliente Clu-
be Prezunic escolhe doar 
alimento, ele abre mão de 
resgatar um item para si pró-

prio e utiliza seu benefício 
para ajudar outras pessoas. 
Estamos muito satisfeitos 
em perceber o espírito de 
solidariedade que se formou 
a partir da implementação 
desse programa e de como 
nossos clientes estão sintoni-
zados com a nossa cultura “, 
afirma Patrícia Perez, gerente 
de Marketing do Prezunic.

A possibilidade de doar 
alimentos está disponível 
entre as recompensas para 
os clientes do Clube Prezunic 
nas categorias Top, Vip e Unic, 
que também podem optar 
por trocar seus pontos para 
ganhar produtos.

Divulgação

O Retiro dos Artistas recebeu doação de alimentos dos clientes do Prezunic



Cidades 5Terça-feira, 28/12/2021 ofluminense.com.br

2022: comércio deverá ter 
menos prejuízo com feriados
Análise tem como base pesquisa divulgada pela CNC; perdas devem ser 22% menores em relação a 2021

O comércio varejista brasileiro 
deve ter, em 2022, um menor 
prejuízo causado por feriados 
nacionais, analisou pesqui-
sa divulgada ontem (27) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Dos nove fe-
riados nacionais, dois vão cair 
em domingos: Dia do Traba-
lhador (1º de maio) e Natal (25 
de dezembro). “Isso faz com 
que o comércio não incorra em 
um custo de operação maior”, 
disse o economista da CNC, 
Fabio Bentes, responsável pelo 
levantamento. A projeção é que 
as perdas no comércio com fe-
riados sejam 22% menores em 
2022, em comparação a 2021.

Fabio Bentes explicou que 
custo é esse: “Se houver uma 
compensação pelo trabalho 
no feriado, na semana subse-
quente, o comércio é obrigado 
a pagar hora trabalhada em 
dobro”. No caso do comércio, 
Bentes afirmou que, exceto o 
Natal, não vale a pena fazer 
esse regime de compensação 
na maioria dos feriados. Com 
sete feriados caindo em dias 
úteis e em sábados, dia de meio 
expediente no setor, o peso vai 
ser menor.

“Deve ser o menor prejuí-
zo com feriados desde 2014, 
quando o comércio teve seis 
feriados caindo em dias úteis. 
Então, a principal razão para 
esse prejuízo menor é o custo 

menor da folha no dia trabalha-
do durante o feriado e a perda 
daquelas vendas casuais que, 
de alguma forma, acaba atrapa-
lhando um pouco. Quanto mais 
feriados você tem caindo de 
segunda-feira a sábado, maior 
tende a ser o prejuízo do varejo”, 
informou o economista.

Efeito calendário - De acor-
do com a pesquisa, o comércio 

varejista sofreu um prejuízo 
de R$ 22,11 bilhões em 2021, 
com os nove feriados nacionais 
caindo em dias úteis ou em 
dias ponte, como terça-feira 
e quinta-feira. “Isso foi muito 
ruim para o comércio, que so-
freu uma das maiores perdas 
da série histórica”. Para 2022, a 
previsão é que as perdas fiquem 
em torno de R$ 17,25 bilhões. 

“No ano que vem, acontece o 
inverso. O efeito calendário vai 
jogar alguns feriados para do-
mingo, onde o comércio em sua 
maioria está fechado, e alguns 
aos sábados, onde o expediente 
é mais reduzido”.

Fabio Bentes explicou que 
esse prejuízo, geralmente, é 
maior nos segmentos altamen-
te empregadores, como hiper e 

supermercados, que terão R$ 
3,33 bilhões de prejuízo, do total 
de R$ 17,25 bilhões projetados. 
“Esse é o maior empregador do 
comércio”. Em segundo lugar, 
vem o segmento de vestuário 
e calçados, cuja perda deverá 
atingir R$ 2,83 bilhões. O ter-
ceiro maior prejuízo deve ser 
observado no comércio auto-
motivo que, embora não seja 
tão grande empregador, tem 
o salário médio maior do que 
a média do varejo. O prejuízo 
nesse segmento deverá alcan-
çar R$ 2,63 bilhões. “O trabalho 
durante um feriado ali acaba 
impactando a rentabilidade, 
a lucratividade do comércio”. 
Juntos, esses três segmentos 
concentram 55% das folhas de 
pagamento do comércio vare-
jista brasileiro, respondendo 
por mais da metade (51%) das 
perdas.

Feriados - Atualmente, o 
calendário conta com nove 
feriados nacionais: Dia da Con-
fraternização Universal (1º de 
janeiro), Paixão de Cristo (Sex-

ta-feira Santa), Tiradentes (21 de 
abril), Dia do Trabalhador (1º de 
maio), Independência do Brasil 
(7 de setembro), Nossa Senhora 
Aparecida (12 de outubro), Dia 
de Finados (2 de novembro), 
Proclamação da República (15 
de novembro) e Natal (25 de 
dezembro). Carnaval e Corpus 
Christi são considerados dias de 
ponto facultativo.

Em 2021, excetuando o Dia 
do Trabalhador e Natal (ambos 
celebrados em sábados, dia de 
expediente reduzido no varejo), 
os demais feriados nacionais 
ocorreram em dias úteis para o 
comércio, impactando a renta-
bilidade do setor. Em 2022, as 
duas datas cairão em domingos 
e o Dia da Confraternização 
Universal será em um sábado, 
reduzindo a sete o número de 
feriados em dias úteis.

De acordo com a CNC, cada 
feriado em dia útil gera um 
prejuízo R$ 2,46 bilhões ao 
varejo, reduzindo a rentabi-
lidade anual média do setor 
comercial como um todo em 
1,29%. Considerando todas as 
atividades econômicas, o feria-
do nacional provoca impacto 
de R$ 10,12 bilhões na geração 
do Produto Interno Bruto (PIB), 
ou o equivalente a 0,12% do PIB 
anualizado. Desse modo, a CNC 
avaliou que os feriados de 2022 
deverão impactar o excedente 
operacional do comércio (lucro 
líquido) em 9%.

Dos 9 feriados 
nacionais, 
2 cairão em 
domingos: 1 de 
maio e 25 de 
dezembro

Tânia Rego/Agência Brasil

O comércio varejista sofreu um prejuízo de R$ 22,11 bilhões em 2021, com os 9 feriados nacionais caindo em dias úteis

Mangaratiba: nova 
orla para o Centro
A Prefeitura de Mangarati-
ba, através da Secretaria de 
Obras e Urbanismo, reali-
zou, ontem, 27, uma reunião 
com comerciantes da região, 
para apresentar o projeto de 
reforma da Orla do Centro 
de Mangaratiba. A obra será 
iniciada no dia 3 de janeiro, 
com recursos disponibili-
zados através de emenda 
parlamentar no total de R$ 
3,8 milhões. A verba foi en-
viada pelo deputado federal, 
Dr. Luizinho.

Para o prefeito Alan Bom-
beiro a participação dos co-
merciantes é fundamental.

“Nós ouvimos a popula-
ção o tempo todo, e dessa 
vez não seria diferente. Os 
comerciantes puderam su-
gerir algumas adaptações 
no projeto inicial, que já 
foi aprovado pelo governo 
federal, e vamos nos esforçar 
para que sejam atendidas. 
Estamos muito felizes em 
anunciar que a obra é rea-
lidade e que vamos ter mais 
um polo turístico para a 
cidade”.

A obra de revitalização 
vai incluir recuperação es-
trutural da contenção do 
calçadão, implantação de 

um deck mirante, demolição 
do clube mangarás, constru-
ção de um Centro Cultural, 
troca de piso, drenagem, 
modificação do local do 
ponto de ônibus, além de 
outras modificações.

Segundo o secretário de 
Governo, Luiz Cláudio, a 
ideia da reunião foi tranqui-
lizar os comerciantes.

“Estamos empenhados 
em atrair o turismo para 
Mangaratiba e a revitaliza-
ção é fundamental para con-
quistarmos este objetivo. 
Neste primeiro momento, 
a obra não irá impactar o 
acesso dos visitantes e mo-
radores, pois sabemos que 
estamos em alta tempora-
da, e é o momento para os 
comerciantes se levantarem 
após tanto tempo de pande-
mia”, esclareceu.

Jonathan Abade/Divulgação

Prefeito Alan Bombeiro participou da apresentação do projeto Orla Centro 

Turismo: hotéis comemoram 
alta nas reservas para o Natal

A Secretaria Municipal de Tu-
rismo do Rio observou grande 
movimentação na cidade no úl-
timo final de semana, marcado 
pelas comemorações de Natal. 

A rede hoteleira registrou 
18% a mais de hospedagem 
que em 2019, último ano pré-
-pandemia. Além disso, 78% 
dos hotéis cariocas já estavam 
com reservas para este período, 
segundo dados da Hotéis Rio, 
sindicato dos Meios de Hospe-
dagem do Município. Os hotéis 
do município do Rio de Janeiro 
esperam ocupação de 100% até 
o final do ano. 

Os principais pontos turís-
ticos da cidade também regis-
traram grande movimentação 
de visitantes. O Cristo Redentor 
recebeu cerca de 6 mil visitantes 
e o Bondinho Pão de Açúcar 
teve alta de 25% em relação ao 
mês de novembro. 

“A retomada do turismo 
no Rio de Janeiro está sendo, 
principalmente, doméstica. 
Neste final de semana, a cida-
de foi destaque para paulistas, 
gaúchos, goianos, mineiros e 

também pessoas de outras ci-
dades do estado do RJ. As altas 
do dólar e do euro e a comple-
xidade de retirada de vistos têm 
feito os brasileiros optarem por 
destinos domésticos e, claro, o 

Rio está sempre no radar dos 
visitantes pelos atrativos tu-
rísticos que a cidade oferece”, 
afirma o secretário de Turismo 
Bruno Kazuhiro. 

A passagem de turistas pelo 
verão carioca pode arrecadar 
cerca de R$ 50 milhões em tri-
butos para a cidade apenas nos 
setores que lidam diretamente 
com os visitantes, como bares, 
restaurantes, hotéis, transpor-
tes, entrada de pontos turísticos 
e outros. Esse valor é próximo 
ao arrecadado no verão 2019, 
antes da disseminação da co-
vid-19 pelo mundo. A expectati-
va é que essa grande movimen-
tação de visitantes no Rio de 
Janeiro continue ainda no final 
de 2021 e em toda a temporada 
do verão de 2022, com visitas 
aos cartões-postais, praias lota-
das e também crescimento dos 
roteiros alternativos.

E até o final do ano, no fim de semana, a previsão é de 100% de ocupação

Imóveis no Jardim Flamboyant poderão ser solicitados para desapropriação

Uerj vai instalar polo em 
Cabo Frio, na R. dos Lagos

O Governo do Estado do 
Rio publicou decreto em 
Diário Oficial, na semana 
passada, considerando como 
bens de utilidade pública os 
imóveis referentes à antiga 
Ferlagos e ao atual Hos-
pital Universitário Reitor 
Hesio Cordeiro, ambos no 
bairro Jardim Flamboyant,  
em Cabo Frio, na Região 
dos Lagos. Com isso, a Uerj 
terá como solicitar a desa-
propriação dos prédios para 
instalar um Polo Avançado 
na cidade.

“Estamos dando sequên-
cia à política de interioriza-
ção da Uerj, que visa estar 

presente em vários municí-
pios fluminenses, oferecen-
do ensino público de quali-
dade com foco na pesquisa, 
extensão e inovação. Uma 
das prerrogativas para a 
criação do novo campus era 
a obtenção desses imóveis de 

forma definitiva”, afirmou o 
reitor Ricardo Lodi.

Desde a inauguração do 
hospital em Cabo Frio, que 
vem funcionando de forma 
estratégica para acelerar a 
fila de cirurgias da Secretaria 
do Estado de Saúde, a Uerj 
vem demonstrando interesse 
em ampliar a presença na 
Região dos Lagos.

“Nossa ideia é implantar 
a Faculdade de Ciências Mé-
dicas, que vai se beneficiar 
das instalações do Hospital 
Universitário Reitor Hesio 
Cordeiro, além dos cursos 
de Ciências Ambientais e 
Geografia”, declarou Lodi.

O Corpo de Bombei-
ros fez 632 resgates nas 
praias do Estado no pri-
meiro fim de semana do 
verão. A maior parte foi 
na área do Grupamento 
Marítimo de Copacaba-
na, na Zona Sul do Rio, 
que resgatou mais de 200 
pessoas. Além disso, os 
bombeiros ajudaram 100 
crianças perdidas a reen-
contrar seus responsá-
veis. Até março, será rea-
lizada a Operação Verão 
2021/2022, com reforço 
das ações de prevenção 
e salvamento marítimo 
em todo o estado, já que, 
nesta época, aumenta a 
frequência de banhistas 
e o tráfego de embarca-
ções em praias.

Resgates 
nas praias

Projeto é 
apresentado 
para os 
comerciantes da 
região. Verba é 
de R$ 3,8 mi

Com a medida, 
a Uerj segue 
avançando para 
o interior do 
Estado do Rio 
de Janeiro

Divulgação

A rede hoteleira registrou 18% a mais de hospedagem que em 2019
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Site aponta 
interesse da 
Alemanha 
em Arrasca

O Flamengo 
pode ver um 
de seus prin-
cipais jogado-
res ir embora 
na próxima 

temporada. Giorgian De 
Arrascaeta está na mira do 
Borussia Dortmund, da Ale-
manha, segundo informou 
o portal italiano “Calcio-
mercatto”.

Após se destacar com 
a camisa do Cruzeiro, o 
meio-campista uruguaio 
foi vendido ao Rubro-Negro 
no começo de 2019. Desde 
então, ele soma 137 partidas 
e 39 gols pelo clube. Neste 
período, ele ainda conquis-
tou três Cariocas, dois Bra-
sileiros, uma Libertadores e 
uma Recopa.

Arrascaeta tem contrato 
com o Flamengo até o final 
de 2023, mas a diretoria 
rubro-negra negocia com 
o jogador uma renovação 
até 2026.

O elenco do Borussia 
Dortmund, aliás, conta com 
um ex-jogador do Flamen-
go. Trata-se de Reinier. O 
meia de 19 anos está em-
prestado pelo Real Madrid 
até junho de 2022.

No momento, o Borussia 
está na vice-liderança do 
Campeonato Alemão, com 
34 pontos, nove a menos 
que o Bayern de Munique.

Germán Cano, ex-Vasco, pode assinar ainda nesta semana com o Tricolor

Fluminense está próximo 
de anunciar ídolo de rival

Ao que tudo in-
dica, o Flumi-
nense está per-
to de confirmar 
mais uma gran-
de contratação 

para 2022. Segundo o jornalis-
ta argentino César Luis Merlo, 
da “Tycsports”, os tricolores 
chegaram a um acordo com 
o atacante Germán Cano, 
ex-Vasco.

Cano não renovou contra-
to com o arquirrival e ficou 
livre no mercado. O argentino 
chegou a negociar com Ceará, 
Fortaleza e Goiás, mas o alto 
salário pedido pelo atacante 
assustou os dirigentes destes 
clubes.

O Fluminense não mante-
ve Abel Hernández e Raúl Bo-

badilla no elenco. Com isso, 
abriu espaço na folha salarial 
para trazer Germán Cano.

O jornalista argentino cra-
vou que Cano chegará ao 
Fluminense na próxima se-
mana. O atacante vai assinar 
contrato de dois anos com os 
tricolores.

A chegada de Cano tam-
bém só foi possível porque 

o Fluminense encerrou as 
negociações com o meia Ri-
cardo Goulart. A diretoria só 
poderia pagar o salário de um 
dos dois jogadores e se irritou 
com a demora para uma res-
posta do brasileiro.

Novidade - O lateral-es-
querdo equatoriano Mario 
Pineida, de 29 anos, foi apro-
vado nos exames médicos 
realizados ontem no Rio de 
Janeiro e deve assinar con-
trato hoje com o Fluminense.

Pineida enfrentou o Trico-
lor na Libertadores deste ano. 
Ele também pode atuar como 
lateral-direito. Revelado pelo 
Independiente del Valle, o 
jogador está no Barcelona de 
Guayaquil desde 2016.

Rafael Ribeiro / Vasco

Após brilhar por duas temporadas com a camisa do Vasco, Germán Cano pode defender seu segundo clube no Rio

Caso acerte sua 
transferência, 
Cano assinará 
por dois 
anos com o 
Fluminense

Real estaria de olho 
em joia do Botafogo

Raniel perto de 
acerto com o Vasco

O  B o t a f o g o 
tem buscado 
manter suas 
p r i n c i p a i s 
joias da base. 
Recentemen-

te, os alvinegros perderam 
o atacante Rafael Navarro 
para o Palmeiras, de graça, 
após o jogador não renovar 
contrato.

O mesmo pode aconte-
cer com o zagueiro Kanu. Só 
que em relação a Matheus 
Nascimento a história é 
diferente.

O atacante de 17 anos 

O atacante Ra-
niel deve deixar 
o Santos na pró-
xima tempora-
da. De acordo 
com informa-
ções da impren-

sa paulista, o atleta tem nego-
ciação encaminhada com o 
Vasco, onde deve atuar pela 
próxima temporada, por em-
préstimo de um ano.

Raniel está no Santos des-
de 2020 e desde então dispu-
tou 33 jogos, com apenas três 
gols marcados. O atleta de 25 
anos não conseguiu se firmar 
no Peixe após acumular passa-
gens por Cruzeiro e São Paulo.

No final do Brasileirão, 
Raniel perdeu espaço para 
o garoto Marcos Leonardo, 
que ainda vive um impasse 
em sua renovação contratual 
com o clube

Renovação - O Vasco vai 

tem contrato longo com 
o Botafogo. Os dirigentes 
veem uma negociação com 
um gigante europeu com 
bons olhos no futuro.

Segundo o site espanhol 
“Defensa Central”, o Real 
Madrid tem monitorado 
Matheus Nascimento. O 
pensamento dos merengues 
é fazer uma proposta assim 
que o atacante completar 
18 anos.

Ainda de acordo com o 
site, o Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia, é outro clube 
europeu de olho no atleta.

fazer uma reformulação gran-
de em seu elenco para 2022. 
Tanto que poucos jogadores 
com contrato no fim devem 
seguir em São Januário.

Uma das exceções deve 
ser o volante Caio Lopes. O 
jogador, cria das categorias de 
base, negocia a permanência 
no clube.

Caio Lopes é visto como 
um dos destaques da base, 
mas nunca conseguiu se es-
tabelecer nos profissionais. 
Em 2021, o volante chegou a 
ter boas atuações na Série B.

Raniel já deixou 
o Santos e deve 
desembarcar 
em São 
Januário nos 
próximos dias

Uruguaio tem 
contrato com o 
Flamengo até o 
final de 2023


