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Réveillon da Esperança terá 
10 pontos de queima de fogos
Prefeitura realiza vistoria em locais espalhados pela cidade onde haverá espetáculo pirotécnico na virada de ano
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Bombeiros embarcam para ajudar vítimas das enchentes na Bahia. Equipe conta com especialistas em desastres, guarda-vidas, operadores de embarcações e profissionais de atendimento pré-hospitalar

 Ricardo Cassiano/Divulgação

Bombeiros do 
Rio embarcam 

para a Bahia
Bombeiros do Rio embarcaram, 

ontem, na Base Aérea do 
Galeão, para a Bahia. Por 

determinação do governador 
Cláudio Castro, estão sendo 

enviados para a Bahia 40 
militares, 20 embarcações, 

material para socorro em 
inundações e soterramentos, 

kits de primeiros-socorros, 
entre outros. Na equipe estão 

especialistas em desastres, 
guarda-vidas, operadores de 

embarcações e profissionais de 
atendimento pré-hospitalar. A 

aeronave do CBMERJ, também 
disponibilizada pelo Governo do 

Estado, viajou na véspera para 
apoiar os trabalhos de resgate 

nos municípios atingidos pelas 
fortes chuvas nos últimos dias.

Influenza: casos 
aumentam 16% 
em Niterói
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O português Paulo Sousa, de 51 anos, após resolver pendências com a 
federação polonesa, foi finalmente anunciado ontem como novo técnico 
do Flamengo, assinando por duas temporadas com o clube.
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Democracia 
em cartaz 
no MAC
“Democracia em Disputa” 
é o nome da exposição em 
cartaz no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC), que 
reúne fotos históricas.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Democracia em Disputa” está em 
cartaz no MAC até o dia 27 de março

ESPORTES

Meia quer 
nova chance 
no Botafogo
Em uma análise da tem-
porada, Felipe Ferreira ad-
mitiu que passou por altos 
e baixos no Botafogo, mas 
quer brilhar em 2022.

 Vitor Silva / Botafogo

Apoiador Felipe Ferreira tem mais 
um ano de contrato com o Botafogo

Divulgação / PZPN

Paulo Sousa terá a missão de comandar os astros do Fla e seu trabalho começa no dia 10 de janeiro

Fla já tem novo comandante

IPVA: dívidas 
agora sem juros 
e multas
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Inea dá licença 
para terminal de 
Ponta Negra
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Águas do Brasil vence leilão
Empresa oferece R$ 2,2 bi para atender 21 cidades e bairros do município do Rio
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Carnaval de risco
Estou chocada com a decisão dos municípios de manter 
o Carnaval, apesar de ainda estarmos atravessando uma 
pandemia, com novas cepas surgindo a cada dia. Aliás, 
o que não falta é aglomeração nas quadras das escolas 
de samba durante os ensaios que estão bombando. Pelo 
visto, vidas não importam tanto assim, como dizem os 
governantes.
Camila Bastos

Lei Seca para quê?
A retomada da Operação Lei Seca nos horários de saída 
das praias neste verão só está contribuindo para agravar 
os engarrafamentos que se formam no fim da tarde. Já tá 
tudo engarrafado e nem que queira o motorista consegue 
exceder o limite de velocidade. É o mesmo que botar que-
bra-molas em rua cheia de buraco.
Leônidas Maciel

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.

Mostra retrata a 
democracia no Brasil
A exposição de fotografias 
“Democracia em Disputa” 
pode ser conferida até o 
dia 27 de março na praça 
do Museu de Arte Con-
temporânea de Niterói. 
A mostra conta a história 
da democracia no Brasil. 
São imagens que narram 
mais de meio século de 
episódios cruciais para a 
construção das instituições 
políticas e para o forta-
lecimento do Estado de  
direito. 

A exposição reúne totens 
com 37 fotografias selecio-
nadas tanto por seu valor 
artístico e cultural como 
por retratar episódios mar-
cantes da história brasileira 
recente. Em paralelo, vídeos 
com especialistas discutem 
questões contemporâneas 
e uma seleção comentada 
de filmes e capas de discos 
que, ao longo dos últimos 70 
anos.A praça do MAC fun-
ciona diariamente, das 9h 
às 18h. A entrada é gratuita. 

CULTURA

Arte
A exposição “Tudo que move 
é sagrado”, em cartaz no 
Museu Janete Costa de Arte 
Popular (MJCAP) pode ser 
visitada até o dia 27 de fe-
vereiro. A mostra apresenta 
60 obras de trinta artistas 
brasileiros, com técnicas 
diversas. A curadoria é assi-
nada por Jorge Mendes. Nas 
peças, recursos manuais, 
manivelas, motores e vento 
evidenciam a dinâmica do 
movimento, justificando o 
nome da mostra, que é divi-
dida em cinco setores.

ANDRÉ SEVERO - Até o dia 16 de janeiro, o Oi Futuro, 
no Flamengo, apresenta a exposição “André Severo - 
Arquiperiscópio”, com seis obras inéditas do artista 
gaúcho e seis vídeos, que ocupam o pátio externo, o 
hall e níveis 2 e 4 do centro cultural. A mostra pode 
ser conferida de quarta a domingo, das 11h às 18h. A 
entrada é gratuita.

FILMES – O Reserva Cultural segue com o “Dia do 
Jovem Cinéfilo”. Para quem tiver até 25 anos, a sessão 
sai a R$12 (preço único) e R$15 para filmes em 3D. O 
espaço também continua com o Vale Cinema, uma 
opção para quem quiser presentear com ingressos de 
filmes. Ambos válidos para as compras na bilheteria. 
Programação: www.reservacultural.com.br/niteroi. 
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“Democracia em Disputa” está em cartaz no MAC até o dia 27 de março

Luiz Fernando Nabuco/Divulgação

Museu Janete Costa apresenta a 

mostra “Tudo que move é sagrado”

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Virada nos 
quiosques
Com o cancelamento da tra-
dicional festa de réveillon 
de Copacabana, a Orla Rio 
notou um forte aumento na 
procura por programação 
nos quiosques da orla. As 
unidades já estão prepara-
das para receber a demanda 
de cariocas e turistas que 
poderão aproveitar, pela 
primeira vez, a queima de 
fogos em vários pontos da 
orla.

“Com a descentralização 
que a Prefeitura fez, tirando 
o foco de Copacabana, vai 
ser possível oferecer aos 
clientes opções para brin-
dar o novo ano com segu-
rança por 34 km de praia, do  
Leme ao Pontal. Os quios-
ques têm um grande dife-
rencial de segurança, por 
serem ao ar livre, e são de 
fácil acesso a toda a po-
pulação. Isso também irá 
diminuir a pressão sobre 
o sistema de transporte 
público, gerando menos 
aglomerações”, diz João 
Marcello Barreto, presiden-
te da Orla Rio. 

O fino da bossa neste verão

O verão carioca de 2022 co-
meça com muita música e 
atividades gratuitas na praia 
de Ipanema. Gênero musical 
genuinamente brasileiro, 
que surgiu no Rio de Janeiro 
na década de 50, a Bossa 
Nova continua ganhando 
adeptos. Reverenciar os 
grandes nomes deste im-
portante movimento e trazer 

Divulgação

à luz novos artistas nacionais 
que carregam e ressignificam 
nossa essência musical é um 
dos objetivos da segunda 
edição do ‘Rio Bossa Nossa’. 
O evento gratuito acontece 
entre os dias 30 de dezembro 
e 2 de janeiro, justamente em 
Ipanema, onde tudo come-
çou, nas areias de praia, em 
frente ao Jardim de Alah.

Orcas dão show 
em Itaipu
Algumas baleias, ou melhor, 
golfinhos orca, apareceram 
na manhã de ontem nas 
águas da Praia de Itaipu, na 
Região Oceânica de Niterói. 
Para deleite dos banhistas 
que estavam na areia, os 
animais vieram várias vezes 
à superfície e chegaram a 
acompanhar um grupo que 
estava de canoa havaiana 
próximo à Ilha Mãe. A apa-
rição de baleias e golfinhos 
nas águas calmas de Itaipu 
tem se repetido ao longo dos 
últimos anos. Quem costuma 
remar pela região já se acos-
tumou à presença desses 
animais e de muitos outros. 
Afinal as águas de Itaipu são 
repletas de tartarugas que 
costumam nadar entre os 
banhistas.

Teto de gastos é 
adequado

Estado faz acordo 
com Supervia

O teto de gastos do Estado 
para 2022, aprovado como 
contrapartida para adesão ao 
Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF), será baseado nas des-
pesas primárias empenhadas 
em 2021. A determinação é 
da Lei Complementar 198/21, 
dos deputados Luiz Paulo 
(Cidadania) e André Ceciliano 
(PT), que acabou de ser sancio-
nada pelo governador Cláudio 
Castro.

Na prática, o ano base para 
o cálculo do teto passa de 2018 
para 2021. Se fosse mantido 
2018, após os reajustes com a 
inflação, chegariam a aproxi-
madamente R$ 71,6 bilhões.

Já o teto de gastos a partir 
de 2023 será baseado no valor 
limite máximo fixado no ano 
anterior, corrigida pela inflação 
acumulada. Em caso de des-
cumprimento do teto de gas-
tos, no exercício subsequente 
não poderá ocorrer aumento, 
reajuste ou adequação dos sa-
lários dos servidores públicos, 
nem a realização de concursos 
públicos e criação de novos 
cargos. 

O Governo do Estado e a Super-
Via ajustam os detalhes finais 
de um acordo que garantirá, 
entre outras medidas, a redução 
do reajuste anual reconhecido 
nesta quarta-feira (29) pela 
Agetransp, no valor de até R$ 
7. O objetivo é que as tratativas 
sejam concluídas no início de 
2022, antes da data prevista 
para entrar em vigor a nova 
tarifa. Além de um valor mais 
adequado ao atual cenário 
socioeconômico, a negociação 
visa garantir o equilíbrio econô-
mico-financeiro do contrato. O 
reajuste anual dos trens, con-
forme previsto no Contrato de 
Concessão, é baseado no Índice 
Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M), que de novembro de 
2020 a novembro de 2021 foi 
de 17,89%.

Reativação da Escola Agrícola

A Secretaria de Agricultu-
ra de Itaboraí (Semagri), 
deu mais um passo para 
reativar o Colégio Estadual 
José Soares Júnior, antiga 
escola agrícola, em Quis-
samã. Nesta quarta (29), o 
secretário, Abílio Pereira, 
acompanhou a visita téc-
nica de Cláudia Cunha e 
Márcio Almeida, agentes da 
Superintendência Técnica 
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de Infraestrutura e Logís-
tica da Secretaria Estadual 
de Educação, com repre-
sentantes da família pro-
prietária do imóvel. A visita 
ocorreu após reunião, na 
segunda (27), da Semagri 
com o secretário estadual 
de Educação, Alexandre 
Valle, através de intermé-
dio do Deputado Federal 
Altineu Côrtes.

Panorama RJPanorama RJ

Franquias em expansão
Divulgação

Réveillon sustentável
Leonardo Rodrigues/Divulgação

O mercado de franquias 
manteve no 3º trimestre de 
2021 sua trajetória de re-
cuperação registrada nos 
trimestres anteriores, ago-
ra de forma mais estável e 
até superando levemente 
o desempenho do mesmo 
período de 2019. É o que 
mostra a Pesquisa Trimes-
tral de Desempenho do 
Setor realizada pela ABF 
- Associação Brasileira de 
Franchising. Segundo o 
estudo, feito em parceria 

com a empresa de pes-
quisas AGP, o faturamento 
no 3º tri de 2019 foi de R$ 
47,203 bilhões, passou 
a R$ 43,954 bilhões no 
ano passado e chegou 
a R$ 47,385 bilhões de 
julho a setembro deste 
ano. No Rio, o cenário é 
semelhante e aponta um 
crescimento de 11,7% no 
faturamento geral das 
redes de franquias, com 
mais de R$ 4,6 bilhões de 
faturamento. Já em núme-
ro de unidades, o merca-
do fluminense expandiu 
11,5%, totalizando 16.917 
operações.

Beto Filho, presidente 
da ABF Seccional Rio, vê 
com otimismo o hori-
zonte do setor. “Estamos 
com uma perspectiva bem 
positiva para o fechamen-
to do ano. Temos uma 
demanda reprimida que 
quer investir”, afirma o 
executivo. 

O Réveillon mais famoso 
do mundo, o de Copaca-
bana, não terá apenas os 
fogos de artifícios como 
protagonistas da virada 
de ano. A preservação am-
biental também marcará 

presença na celebração. 
É que a a organização do 
réveillon de Copacabana 
acaba de receber o Selo 
Sustentabilidade Tesouro 
Verde. O volume de recur-
sos naturais consumidos 
pela festa da virada em 
Copacabana será revertido 
em quantidade de UCSs 
(Unidades de Crédito de 
Sustentabilidade). Cada 
UCS equivale a 1 tCO2e 
(tonelada de dióxido de 
carbono equivalente).

“A UCS é o instrumento 
mais completo do merca-
do”, explica a CEO Maria 
Tereza Umbelino de Souza, 
do Grupo BMV, que trouxe 
sua expertise em conserva-
ção da biodiversidadepara 
para a festa da virada em 
Copa, numa parceria com 
a prefeitura. 
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Prefeito vistoria dois dos dez pontos de queima de fogos. Virada não terá shows em razão da pandemia

Niterói: Réveillon da Esperança
O prefeito Axel Grael visto-
riou, ontem (29), dois dos 
dez pontos de queima de fo-
gos de artifício para o Réveil-
lon da Esperança de Niterói. 
Acompanhado da secretária 
municipal de Conservação, 
Dayse Monassa, e do secretá-
rio municipal de Defesa Civil 
e Geotecnia, coronel Walace 
Medeiros, o prefeito esteve 
no Forte do Pico, em Juru-
juba, e no Mirante da Vila 
Ipiranga, no Fonseca. Neste 
ano, ainda em razão da pan-
demia do novo coronavírus, 
o réveillon de Niterói não 
terá shows e fogos nas praias. 
Os dez pontos de queima de 
fogos de artifício estão dis-
tribuídos por toda a cidade 
e foram escolhidos de forma 
estratégica para que a po-
pulação possa acompanhar 
o espetáculo pirotécnico de 
casa e, desta forma, evitar 
aglomerações. A queima de 
fogos é patrocinada pela 
concessionária Águas de Ni-
terói. O gerente de operações 
da empresa, Thiago Santana, 
acompanhou o prefeito na 
vistoria.

Além de garantir a me-
lhor visibilidade possível, 
os fogos de artifício foram 
colocados em locais total-
mente seguros para a po-
pulação e sem risco para o 
meio ambiente. A queima de 

fogos vai ocorrer de forma 
homogênea e simultânea 
nos dez pontos e vai durar 
de 11 a 12 minutos. Os fo-
gos são de baixo estampido 
para evitar poluição sonora 
e preservar, principalmente, 
idosos, enfermos e animais 
domésticos.

Cada local terá uma to-
nelada e meia de fogos em 

várias cores, com o predo-
mínio do dourado, e que 
formarão figuras de flores, 
estrelas e cometas. Os fogos 
terão alcances de 120 e 80 
metros de altura, o que cor-
responde a prédios de 40 e 
26 andares. Cada ponto terá 
dois bombeiros com todos os 
equipamentos necessários 
para a eventualidade de uma 

emergência.
No Forte do Pico, o pre-

feito Axel Grael fez a vistoria 
com o subcomandante do 
Complexo do Forte Barão do 
Rio Branco, tenente coronel 
Elisandro Rodrigues de Frei-
tas Cunha, e com o gestor 
cultural do Complexo, capi-
tão Constantino Castricini. 
Os fogos neste ponto pode-

rão ser vistos por moradores 
de Jurujuba, São Francisco, 
Charitas e parte de Icaraí. 
Axel destacou que o réveillon 
foi planejado para ocorrer de 
forma segura e para evitar 
aglomerações.

“As festas e os shows nas 
praias da cidade não são 
apropriados para este mo-
mento, já que ainda estamos 
enfrentando a pandemia. 
Nós optamos em ter os fogos 
em dez pontos da cidade. 
Pontos de muita visibili-
dade e que permitem que 
as pessoas tenham acesso 
e possam, de casa, reunir 
familiares e amigos em gru-
pos menores e celebrar essa 
transição para um ano de 
esperança que é 2022. É 
uma forma segura e mais 
inovadora que, quem sabe, 
nos inspire a fazer uma coi-
sa mais descentralizada nos 
próximos anos”, afirmou o 
prefeito.

No Mirante da Vila Ipi-

ranga, o prefeito vistoriou 
os fogos de artifício acom-
panhado do secretário regio-
nal do Fonseca e de líderes 
comunitários. Neste ponto, 
o espetáculo pirotécnico po-
derá ser acompanhado por 
moradores do Fonseca, En-
genhoca, Ilha da Conceição e 
parte do Barreto. A secretária 
municipal de Conservação, 
Dayse Monassa, afirmou que 
a população deve localizar 
o ponto de queima de fogos 
mais próximo da residên-
cia para celebrar a chegada 
de 2022. “Os pontos foram 
escolhidos com muito cui-
dado, para que as pessoas 
possam ver a queima de fo-
gos e, ao mesmo tempo, evi-
tem aglomerações”, disse a  
secretária.

O presidente da Associa-
ção dos Moradores da Vila 
Ipiranga, André Praxedes, 
afirmou que a comunidade 
e todo o bairro do Fonseca 
ficaram muito felizes com a 
escolha da Prefeitura. Pra-
xedes disse que os morado-
res vão evitar as aglomera-
ções. “Vamos fazer um cor-
dão de isolamento na área  
do Mirante. Todos vão co-
memorar a chegada do ano 
novo, mas com muito cui-
dado e responsabilidade”, 
acrescentou o presidente da 
associação.

Concessionária 
Águas de 
Niterói é a 
patrocinadora 
do espetáculo 
pirotécnico

 Divulgação

Prefeito Axel Grael e secretária de Conservação Dayse Monassa vistoriaram ponto de queima de fogos no Forte do Pico

SG segue vacinando 
contra a covid-19
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo vacina, até esta 
quinta-feira (30), toda a 
população com mais de 12 
anos contra o coronavírus. 
Na sexta-feira (31), véspera 
de Ano Novo, e no sábado 
(1º), não haverá vacinação, 
que retorna na segunda-fei-
ra, 3. Onze locais funcionam 
das 8h às 17h; e as clínicas 
gonçalenses do Mutondo 
e Dr. Zerbini, no Arsenal, 
vacinam até 21h.

São Gonçalo faz o inter-
câmbio 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 precisam levar carteira 
de vacinação e cartão do 
SUS ou CPF. Os menores de 
18 anos devem apresentar 
caderneta de vacinação, 
cartão do SUS ou CPF, iden-
tidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos. 

O imunizante Janssen 
está disponível em todos os 
locais de vacinação para os 
gonçalenses com mais de 
18 anos e que têm intervalo 
de mais de dois meses da 
dose única. As gestantes e 
puérperas que tomaram 
dose única da Janssen fa-

zem o reforço com a Pfizer. 
As aplicações das vacinas 
Pfizer e Astrazeneca tam-
bém estão sendo feitas nos 
14 pontos de vacinação 
em toda a população com 
mais de 12 anos com a pri-
meira e segunda dose, para  
quem tem intervalo de 21 
dias. 

A dose de reforço está 
disponível para todos com 
mais de 18 anos e que te-
nham tomado a segunda 
dose há mais de quatro 
meses. A dose adicional 
dos imunossuprimidos está 
sendo aplicada naqueles 
que têm mais de 28 dias de 
intervalo da segunda dose. 
E a dose de reforço está sen-
do aplicada naqueles que já 
tomaram a dose adicional 
há mais de quatro meses.

Para a segunda dose, 
é obrigatório apresentar 
documento de identidade 
e o comprovante de vaci-
nação da primeira dose. 
Para a dose de reforço é 
necessário levar identidade 
e comprovante de segunda 
dose. Para a dose adicional 
e de reforço dos imunossu-
primidos, o comprovante 
da segunda dose aplicada/
dose adicional, identidade 
e o comprovante/laudo da 
doença imunossupressora, 
respectivamente.

Niterói tem 16% de aumento 
de casos de Influenza
De acordo com dados divul-
gados pela Dasa, maior rede 
integrada de saúde do Brasil, 
houve aumento de casos po-
sitivos para o vírus Influenza, 
causador de gripe, em Nite-
rói.  De 15 a 21 de dezembro, 
o time de Data Analytics da 
rede mapeou um aumento 
de 16 pontos percentuais na 
taxa de positividade de casos 
de influenza nos exames rea-
lizados em seus laboratórios 
e hospital na cidade, o Com-
plexo Hospitalar de Niterói  
(CHN).

Segundo o infectologista 
da Dasa,  Alberto Chebabo, o 
principal motivo para a alta 
circulação do H3N2 é a baixa 
adesão à vacina da gripe. 

“Mesmo nos grupos prio-
ritários, a campanha não 
atingiu o objetivo esperado. 

Para diminuir os impactos 
da circulação do vírus, o imu-
nizante precisa chegar ao 
menos a 70% da população”, 
afirma o médico.

Na Emergência do CHN, o 
volume dos atendimentos re-
lacionados com quadro gripal 
foi de 152 casos suspeitos diá-
rios entre adultos e de 95 entre 
crianças em média no período 
de 15 a 27 de dezembro. 

“É fundamental que toda a 
população se vacine contra a 
gripe (influenza). A vacinação 
contra a gripe é ainda mais 
importante na pandemia, 
pois reduz a circulação da 
Influenza, o que evita a epi-
demia e o aumento nos aten-
dimentos em emergências, 
para que os profissionais de 
saúde possam se dedicar aos 
possíveis casos de Covid-19”, 

reafirma Alex Sander Ribei-
ro gerente do Complexo de 
Emergências do CHN.

Segundo o médico, as in-
fecções provocadas pela In-
fluenza e covid-19 têm alguns 
sintomas semelhantes, como 
febre, dor de cabeça, dor de 
garganta, dores no corpo e 
musculares e calafrios. “Mas é 
sempre importante se atentar, 
pois a Covid-19 causa muita 
dificuldade para respirar, e 
caso os sintomas se agravem, 
é importante buscar uma 
unidade hospitalar para ve-
rificar e realizar a testagem 
adequada”, recomenda Alex 
Sander Ribeiro.

A forma de transmissão 
é algo que os dois vírus pos-
suem em comum, por isso 
os especialistas alertam que 
é fundamental continuar 

com todos os cuidados de 
prevenção recomendados 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS): usar máscaras, 
higienizar as mãos, evitar 
aglomerações e seguir as ins-
truções de vacinação.

A imunização contra a gri-
pe pode ser iniciada a partir 
dos 6 meses de vida, e o im-
portante é que a vacinação es-
teja em dia, pois não há mais 
a necessidade de aguardar 14 
dias entre as doses dos imu-
nizantes contra a Covid-19 e 
a gripe, já que as duas vacinas 
podem ser aplicadas no mes-
mo dia. A única recomenda-
ção é para que os pacientes 
que testaram positivo para a 
Covid-19 aguardem o prazo 
de 20 dias para se imunizarem 
contra a Influenza, segundo 
os especialistas.

Segundo especialista da Dasa, alta circulação se deve à baixa adesão à vacina 

Programa 
incentiva 
prática de 
esportes
O Programa de Incentivo 
à Prática Desportiva no 
Sistema Socioeducativo 
será criado no estado, com 
o objetivo de auxiliar a 
reintegração social dos 
adolescentes por meio 
da prática desportiva. É o 
que dispõe a Lei 9.519/21, 
de autoria dos deputados 
Waldeck Carneiro (PT ) 
e André Ceciliano (PT), 
sancionada nesta semana 
pelo governador Cláudio 
Castro e publicada no Diá-
rio Oficial. 

Poderão participar do 
programa os adolescentes 
que apresentarem com-
provante de frequência 
escolar e atestado médico 
que comprove sua aptidão 
para a prática de atividades 
desportivas. O atestado 
deverá ser providenciado 
pela unidade de interna-
ção, em colaboração com 
o SUS.

Últimos dias de inscrições para seleção especial de graduação da Uerj

Última chamada para os 
professores de Itaboraí
A Prefeitura de Itaboraí em 
parceria com a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) está com inscrições 
abertas, até o dia 5 de janeiro, 
para seleção especial de pro-
fessores das redes públicas 
municipais nas licenciaturas 
da Faculdade de Educação da 
Baixada Fluminense (FEBF) e 
da Faculdade de Formação de 
Professores (FFP).

Ao todo, são 100 vagas nos 
cursos de Pedagogia, Geogra-
fia e Matemática, na primeira 
instituição. Já na segunda, são 
88 oportunidades distribuídas 
entre Pedagogia, Ciências Bio-
lógicas, Geografia, História, 
Letras e Matemática.

A seleção é voltada para 
professores das redes públicas 
municipais de educação bási-
ca das cidades conveniadas, 
admitidos por concurso pú-
blico, que tenham cumprido 
pelo menos três anos de exer-
cício da profissão e não pos-

suam diploma de graduação.
Os interessados devem 

entrar no site do Centro de 
Produção da Uerj. Todos os 
candidatos que atendam aos 
pré-requisitos, comprovados 
por meio de documentação 
apresentada na matrícula, te-
rão direito ao preenchimento 

das vagas oferecidas. Caso 
o número de inscritos seja 
superior ao número de vagas, 
haverá um sorteio público, 
previsto para 10 de janeiro. 
Os aprovados começam as 
aulas no próximo semestre 
letivo (2021.2), a partir de 2 de 
fevereiro.

Divulgação

professores itaboraí

Os interessados em 
aprender formas de em-
preender e ganhar di-
nheiro com a criação 
de desenhos artísticos 
e técnicos, design gráfi-
co ou artes digitais em 
geral já podem acessar 
a masterclass gratuita 
“Monetizando o Dese-
nho”, promovida pelo 
espaço Vladbrindes. A 
aula on-line é mais uma 
das iniciativas fomenta-
das pela Lei Aldir Blanc 
em São Pedro da Aldeia 
e já está disponível para 
acesso na página do es-
túdio no Instagram, em 
https://www.instagram.
com/studiocortelaser/.

Localizado no bairro 
Fluminense, o espaço 
Vladbrindes atua há cin-

co anos com confecção 
de artesanato a laser. 
Entre as peças fabricadas 
estão imãs de geladeira, 
chaveiros, porta-retratos 
e miniaturas de pontos 
turísticos de São Pedro 
da Aldeia e região, dentre 
outros brindes, enfeites e 
itens decorativos perso-
nalizados.

A oferta da atividade 
faz parte da contraparti-
da da Lei Aldir Blanc, que 
determina que os espaços 
culturais contemplados 
com a renda emergencial 
garantam a realização de 
programações gratuitas 
para a população. No mu-
nicípio, o espaço foi uma 
das 48 unidades contem-
pladas com o subsídio da 
lei federal, via inciso 2.

Empreendedorismo em São Pedro
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Grupo Águas do Brasil vence 
o leilão do bloco 3 da Cedae
Empresa ofereceu R$ 2,2 bi, ágio de 90%, para atender 21 municípios e bairros da Zona Oeste do Rio

 O grupo Águas do Brasil 
venceu o leilão do bloco 3 
da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae), realizado 
ontem (29) na bolsa de va-
lores B3, em São Paulo, com 
a proposta comercial de ou-
torga fixa de R$ 2,2 bilhões. 
O ágio alcançou 90% sobre o 
valor mínimo da outorga de 
referência de R$ 1,1 bilhão. O 
segundo proponente no leilão 
foi o Consórcio Aegea, com 
proposta comercial de R$ 1,5 
bilhão, ágio de 35,72%.

A concessionária vence-
dora Águas do Brasil - Sanea-
mento Ambiental Águas do 
Brasil (SAAB), por meio da 
SAAB Participações II, presta-
rá serviços de distribuição de 
água e coleta de esgoto para 
13,7 milhões de habitantes em 
21 municípios do estado do 
Rio de Janeiro (Bom Jardim, 
Bom Jesus do Itabapoana, 
Carapebus, Carmo, Itaguaí, 
Itatiaia, Macuco, Natividade, 
Paracambi, Pinheiral, Piraí, 
Rio Claro, Rio das Ostras, 
São Fidélis, São José de Ubá, 
Sapucaia, Seropédica, Sumi-
douro, Trajano de Moraes e 
Vassouras), incluindo bairros 
da zona oeste da capital. O 
prazo de concessão será de 35 
anos e prevê investimentos de 
R$ 4,7 bilhões. O ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, participou 
do leilão.

No primeiro leilão, rea-
lizado em abril deste ano, 
foram arrematados os blocos 
1, 2 e 4, com um valor 134% 
superior ao mínimo estipu-
lado no edital, resultando em 
arrecadação da ordem de R$ 
22,6 bilhões. Os vencedores, 
na ocasião, foram o consór-
cio Aegea, que arrematou 
dois blocos, enquanto a Iguá 
Saneamento levou um bloco.

O diretor-presidente do 
Grupo Águas do Brasil, Cláu-
dio Abduche, informou que 
tem conversado com bancos 
para viabilizar o financiamen-
to para a empresa, que será 
feito com empréstimo ponte 
e recursos próprios. “A Águas 
do Brasil é uma empresa com 
poder de alavancagem muito 
grande e baixo endividamen-
to. Isso nos permitiu dar uma 

proposta forte para ganhar 
esse bloco.”

Abduche disse que a com-
panhia está acompanhando a 
programação de novos leilões 
e tem interesse em participar 
do leilão de concessão de 
saneamento de Porto Alegre, 
cuja modelagem está sendo 
feita pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), com previ-

são de ocorrer em 2022.
Esgoto para Zona Oeste - O 

Município do Rio de Janeiro 
vai receber R$ 712,3 milhões 
em recursos do governo fe-
deral por meio do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal. Os investimentos serão 
aplicados na implantação 
do sistema de esgotamento 
sanitário da Área de Planeja-
mento 5 (AP-5) da zona oeste 
do município. Haverá ainda a 
contrapartida de R$ 37,4 mi-
lhões aplicados pelo governo 
estadual.

O anúncio foi feito ontem 
(29) pelo governador Cláudio 
Castro e pelo ministro de 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, em cerimô-
nia no Palácio Guanabara. O 
investimento vai beneficiar 
cerca de 1,5 milhão de pes-
soas.

Marinho destacou que o 
Rio é uma cidade “acolhedora 
e cartão-postal do país”, que 
abraça a todos que a visitam. 
Ele reafirmou o compromisso 
do governo federal em atacar a 

“pior e mais evidente tragédia 
ambiental que o país enfrenta, 
que é a falta de tratamento de 
esgotos e de água tratada para 
milhões de brasileiros”.

Marinho agradeceu a 
aprovação pelo Congresso do 
Marco Legal do Saneamento 
Básico, que permitiu a mu-
dança nos investimentos do 
setor. “Quero agradecer pela 
mudança efetuada na questão 
do marco do saneamento, 
que representa a virada nos 
investimentos e na percepção 
daqueles que empreendem e 
investem no nosso país.”

De acordo com Marinho, 
já foram concedidos quase R$ 
70 bilhões em investimentos 
e outorgas, principalmente 
relacionados à Cedae do Rio 
de Janeiro.

“Não tenho dúvida de que 
a virada feita no Parlamento 
brasileiro vai permitir, em 
2033, alcançarmos a universa-
lização dos serviços de água e 
esgotos no país”, afirmou.

O ministro classificou 
como ambiciosa a meta para 
2033, mas acrescentou que 
grande parte da população 
será beneficiada. “Estamos 
falando em propiciar trata-
mento de esgoto para mais 
de 100 milhões de brasileiros. 
Sobretudo levar dignidade, 
cidadania, esperança, saúde 
para um grande contingente 
à margem dessa situação”, 
completou.

Prazo de 
concessão será 
de 35 anos e 
previsão de 
investimento de 
R$ 4,7 bilhões

 Rogerio Santana/Divulgação

Governador Cláudio Castro e diretor-presidente do grupo Águas do Brasil, Cláudio Abduche, no leilão realizado na B3

Assistência 
social em 
pauta em 
São Gonçalo
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu, 
do secretário de Assistên-
cia Social, Edinaldo Basí-
lio, o Plano Municipal de 
Assistência Social para o 
período de 2022 a 2025. O 
plano foi aprovado no dia 
16, pelo Conselho Munici-
pal de Assistência Social, e 
publicado no dia seguinte.

“Determinei que a As-
sistência Social elaborasse 
esse plano, para que possa-
mos ampliar ainda mais a 
cobertura da secretaria no 
município, além da quali-
ficação dos trabalhadores 
da Assistência. Atendendo 
a essa determinação, o 
secretário desenvolveu 
uma equipe técnica que 
viabilizou esse planeja-
mento para os próximos 
quatro anos”, disse Capitão 
Nelson.

O projeto foi elaborado 
pelo grupo de trabalho 
da Secretaria de Assistên-
cia Social, com a colabo-
ração de subsecretarias 
e conselhos municipais 
vinculados à pasta, com 
a ideia de ser referência 
na defesa e garantia de 
direitos e na prestação de 
serviços, programas, proje-
tos e benefícios às famílias 
do município, orientados 
pela Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS), 
Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS) e pelo Siste-
ma Único de Assistência 
Social (SUAS).

“O objetivo do plano 
é contemplar serviços, 
programas e projetos que 
serão executados entre 
os anos de 2022 e 2025. É 
um instrumento impor-
tante que vai dar norte 
para todas as ações, recur-
sos, atendimentos e novos 
equipamentos da Política 
de Assistência Social”, disse 
o secretário de Assistência 
Social, Edinaldo Basílio.

 Concessionária Águas do Rio iniciou o trabalho e mês que vem começa a instalar ligações

Jaconé: implantação de rede de água
Os moradores de Jaconé, no 
3º Distrito de Saquarema, já 
estão em contagem regressiva 
para ter água de qualidade. 
A concessionária Águas do 
Rio iniciou, neste mês, a im-
plantação de 5 km de rede de 
distribuição de água, que be-
neficiarão 1,5 mil moradores.

“Nos próximos cinco anos 
de operação, vamos investir 
mais de R$ 19 milhões em 
água e esgoto no 3º Distrito 
de Saquarema, que contem-
pla Jaconé e Sampaio Corrêa. 
Começamos neste mês de 
dezembro com esta obra em 
Jaconé e, em janeiro de 2022, 
vamos iniciar a instalação de 
mais de 2 mil novas ligações 
em Sampaio Corrêa”, ressalta 
o diretor-superintendente na 
região, Sérgio Braga.

A casa de Ana Maria Men-
donça, moradora da Rua 72, já 
está interligada à rede pública 
de água.

“Finalmente vou ter água 
clarinha para lavar a minha 
roupa, que antes ficava ama-
rela com a água de poço”, 
comemora.

Aracy Alves, que mora no 
bairro há três anos, acom-
panhava na porta de casa a 

obra que levou água para as 
torneiras da sua residência e 
da vizinhança. “Estou muito 
feliz com a chegada da Águas 
do Rio! Nós fizemos a soli-
citação e foi bem rápido o 
atendimento.” 

Morador antigo, desde que 
o bairro tinha poucas residên-
cias, Carlos Alberto de Souza, 
acompanha há 26 anos o 
crescimento de Jaconé. Ao ver 
as equipes da concessionária 
e as máquinas terminando a 
implantação da rede de distri-
buição de água tratada na Rua 
73, afirma que é um momento 
muito especial. “Para crescer 
tem que ter saneamento. E 
finalmente chegou! Espero 
agora só a minha ligação na 
rede, porque ter água limpa 
em casa é muito bom”.

Casimiro de Abreu recupera 
estradas rurais do município
A Secretaria de Agricultura e 
Pesca de Casimiro de Abreu 
iniciou, nesta semana, as 
obras de recuperação das 
estradas rurais do município, 
começando pela estrada do 
Ribeirão, importante via de 
escoamento dos produtores 
rurais da região. O serviço é 
uma parceria com a Secreta-
ria de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abasteci-
mento, que está fornecendo 
todo o maquinário para o 
serviço.

O trabalho consiste na 
limpeza das valas laterais, 
drenagem, nivelamento, es-
carificação (movimentação 
do solo com mistura de ma-
teriais, que proporciona mais 

solidez), compactação do 
solo, entre outros. Os serviços 
poderão variar de acordo com 
a necessidade da estrada a ser 
atendida.

“O serviço de manutenção 
das estradas já é uma rotina 
na Secretaria. Agora com 
essa parceria, vamos poder 
realizar obras mais comple-

xas. Estamos muito otimistas 
com esse serviço e esperamos 
atender a todas as nossas 

estradas vicinais”, destacou 
o secretário de Agricultura, 
Douglas Veloso.

Trabalho começou pelo Ribeirão, importante via de escoamento da região

A CCR Barcas vai operar 
com a grade de domin-
gos e feriados, no dia 31 
de dezembro, na linha 
Arariboia (Niterói-Rio-
-Niterói). Sendo assim, 
as travessias acontece-
rão de hora em hora.

Nas linhas Charitas 
e Cocotá, não haverá 
operação no dia 31 de 
dezembro.

Já na linha Paquetá, 
a concessionária vai 
operar com a grade de 
dias úteis no dia 31 de 
dezembro (www.gru-
poccr.com.br/barcas/
linhas-horarios-tarifas).

DivSul - Nas linhas 
da Divisão Sul, que co-
nectam Angra dos Reis 
e Mangaratiba à Ilha 
Grande, a CCR Barcas 
vai operar com a grade 
de dias úteis no dia 31 
de dezembro.

Fim de ano 
nas barcas

A implantação 
de 5 km de 
rede de água 
beneficiará 
moradores de 
Saquarema

A Secretaria 
de Estado de 
Agricultura 
fornece o 
maquinário 
para o serviço

Divulgação

Rede distribuição de água vai levar desenvolvimento para o distrito 

Divulgação

Os serviços poderão variar de acordo com a necessidade da estrada
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Governo do Estado retoma 
Programa Recupera IPVA 

O Estado do Rio de Janeiro 
passa a contar agora com 
o Programa Recupera IPVA 
RJ-2021. O governador Cláu-
dio Castro sancionou a Lei 
9.525, publicada ontem (29) 
no Diário Ofi cial, que prevê 
a retomada do programa. A 
medida busca reaver crédi-
tos tributários do imposto, a 
partir da redução dos valores 
de multas e dos acréscimos 
moratórios, inscritos ou não 
em dívida ativa, ocorridos 
até 30 de novembro de 2020. 
A expectativa é de que haja 
incremento na arrecadação 
estadual.

“A sanção a essa lei não só 
proporcionará uma melhora 
na arrecadação fluminense, 
que vem sofrendo perda de 

receita de IPVA, como criará 
um estímulo para os contri-
buintes quitarem suas dívi-
das”, declarou o governador.

 De acordo com a lei, o 
pedido de adesão ao Recu-
pera IPVA - 2021 poderá ser 
apresentado até 30 de junho 
de 2022. O texto prevê ainda 
quatro formas de pagamento 
dos créditos tributários e ga-
rante redução de até 90% dos 
valores das penalidades legais 
e acréscimos moratórios se a 
quitação for à vista (em cota 
única).

Para quem optar pelo pa-
gamento em seis parcelas 
(mensais e sucessivas), o des-
conto será de 80% do mon-
tante devido. Em 12 cotas, a 
redução será de 70%, e em 24 

vezes, o abatimento chegará 
a 60% sobre os valores totais.

 O ingresso no Recupe-
ra IPVA - 2021 só ocorrerá 
mediante autorização pré-
via por parte da autoridade 
competente e ao pagamento 
do valor da parcela única ou 
da primeira. Além disso, a 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda e a Procuradoria Geral 

do Estado (PGE) editarão atos 
necessários à aplicação da lei, 
entre eles o valor mínimo de 
cada cota.

O Governo estadual res-
salta que se houver inadim-
plência por três meses con-
secutivos ou alternados e des-
cumprimento de condições 
estabelecidas no programa, o 
parcelamento será cancelado. 
Neste caso, o contribuinte 
devedor deverá ser notifi cado 
para, no prazo de 48 horas, 
quitar as cotas em aberto ou 
regularizar as eventuais faltas.

 O projeto de lei é de auto-
ria dos deputados Márcio Pa-
checo (PSC), Luiz Paulo (Cida-
dania), Lucinha (PSDB), Mar-
cus Vinicius (PTB), e coautoria 
de outros parlamentares.

Iniciativa visa reaver créditos tributários e melhorar a arrecadação

(21) 99954-3069

(21) 99612-7354

A liberação foi aprovada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

Terminal de Ponta Negra 
consegue licença ambiental
A Comissão Estadual de 
Controle Ambiental (Ceca), 
vinculada à Secretaria de Es-
tado do Ambiente, autorizou 
no último dia 23 a licença 
ambiental para a construção 
do projeto do Terminal Ponta 
Negra em Maricá. A liberação 
foi aprovada pelo Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea) 
e publicada no Diário Ofi cial 
do Estado.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Comércio, Indústria, 
Petróleo e Portos, Igor Sardi-
nha, comemorou e disse que 
o investimento irá infl uen-
ciar positivamente a econo-
mia não apenas de Maricá, 
com a criação de empregos, 
como de toda a região.

“Trata-se de um investi-
mento privado grandioso, 
há muito tempo esperado, 
e será importante para o 
trabalho de construção de 
uma economia cada vez mais 
forte e independente dos 
royalties”, disse.

O prazo de validade da 
licença de instalação é de 
sete anos. A empresa DTA 
Engenharia, responsável 

pelo projeto, fica autori-
zada a iniciar as obras de 
infraestrutura marítima e 
terrestre, para fins de ins-
talação de terminais por-
tuários de granéis líquidos 
e carga geral, contemplan-
do canal de acesso, bacia 
de evolução, quebra-mar, 

aterro hidráulico, estrutu-
ras de segurança portuá-
ria, centro administrativo, 
pátio logístico e o canteiro 
de obras.

Este é o primeiro passo 
para a empresa iniciar a 
construção do porto marí-
timo e terrestre. Segundo 

o Inea, o projeto está en-
quadrado nas normativas 
ambientais vigentes, ade-
quando a estrutura com as 
rochas sedimentares na faixa 
de areia, e ainda com as áreas 
onde estão as espécies de 
fauna e fl ora ameaçadas de 
extinção.

Objetivo é que 
o investimento 
aqueça o setor 
não apenas de 
Maricá, mas de 
toda a região

Divulgação

A licença ambiental é o primeiro passo para a empresa iniciar a construção do porto marítimo e terrestre

Indústria náutica com 
regime diferenciado
A indústria náutica do Es-
tado do Rio terá um regime 
diferenciado de tributação 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). É o que determina 
a Lei 9.526/21, de autoria 
original do deputado Márcio 
Pacheco (PSC). A medida foi 
sancionada pelo governador 
Cláudio Castro e publicada no 
Diário Ofi cial do Executivo de 
quarta-feira (29).

“A indústria náutica tem 
um papel fundamental na 
estratégia de desenvolvimen-
to do Estado do Rio, pois tem 
estreita conexão com as con-
dições geográfi cas e tem pu-
jança para alavancar a geração 
de empregos qualifi cados em 
grande quantidade. Trata-se 
de um setor muito relevante 
e que deve ser estimulado, de 
modo a conter a onda de de-
sindustrialização que afeta o 
Estado do Rio, principalmente 
em decorrência de políticas 
tributárias bastante agressi-
vas, no que tange à redução do 
ônus do ICMS, praticadas por 
outros estados da Federação”, 
explicou Márcio Pacheco.

O regime tributário dife-
renciado consistirá no dife-
rimento de ICMS na compra 
interna de máquinas e peças; 
e nas compras interestaduais 
e importações desses mesmos 
itens, caso não possuam simi-
lares no estado. A tributação 
diferenciada também valerá 
para a compra interna de ma-
téria-prima, outros insumos 
e material de embalagem 
destinados ao seu processo 
industrial, exceto energia, 
água e materiais secundários.

O diferimento de ICMS é a 
postergação do recolhimento 
do imposto para tributação no 
destino em que forem explora-

das as atividades econômicas. 
A medida não se aplica às 
operações de vendas internas 
realizadas a consumidor fi nal, 
não contribuinte do imposto, 
exceto quando as referidas 
operações forem destinadas a 
pessoa jurídica de direito pú-
blico ou órgão da administra-
ção direta, sem personalidade 
jurídica.

Alíquota - O imposto a 
ser recolhido corresponde 
à aplicação de 3% sobre o 
valor das operações de saída 
interna e interestadual, por 
transferência e por venda, de-
duzidas as devoluções, vedado 
o aproveitamento de qualquer 
crédito fi scal. Já as operações 
de venda de resíduo ou ma-
téria-prima inaproveitável 
em processo industrial, ainda 
que por razões de escala de 
produção, será tributada pela 
alíquota normal do imposto, 
tendo como base de cálculo 
o valor da referida operação, 
sem aproveitamento de qual-
quer crédito fi scal.

Contrapartidas - A adesão 
ao novo regime tributário im-
plicará na renúncia a qualquer 
outro incentivo fiscal ante-
riormente concedido. Para a 
medida ser implementada, 
será necessária a apresenta-
ção de um estudo de impacto 
fi nanceiro.

Medida 
busca reaver 
créditos, 
ocorridos até 
30 de novembro 
de 2020 

A medida foi 
sancionada 
pelo governador 
Cláudio Castro e 
publicada ontem 
no DO

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: 03/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
10:00 às 12:00 Rua Athayde Parreiras S - Fátima - Niterói 16492273

10:00 às 12:00 Rua Manoel Correia - Fátima - Niterói 16492273

10:00 às 12:00 Rua Raul Pompeia - Centro - Niterói 16492273

10:00 às 12:00 Rua José Luiz Cunha - Fátima - Niterói 16492273

MARICÁ
10:00 às 12:00 Avenida Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 16492293

10:00 às 12:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 16492293

10:00 às 12:00 Avenida da Praia - Jardim Atlântico - Maricá 16492293

10:00 às 12:00 Avenida Marquês de Maricá - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16492293

10:00 às 12:00 Ruas 36, 37, 65 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16492293

10:00 às 12:00 Rua Oscar Niemeyer - Jardim Atlântico - Maricá 16492293

10:00 às 12:00 Rua Passagem III - Jardim Atlântico - Maricá 16492293

10:00 às 12:00 Rua São Jorge - Barroco - Maricá 16492293

13:00 às 17:00 Avenida Doutor Antônio Marques Mathias - Jardim Atlântico - Maricá 16492809

13:00 às 17:00 Ruas 127, 128, 129 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16492809

13:00 às 17:00 Estrada do Caju - Caju - Jacaroá - Maricá 16504395

13:00 às 17:00 Estrada Zilton Monteiro de Abreu - Caju - Jacaroá - Maricá 16504395

13:00 às 17:00 Lot 9 - Jacaroá - Maricá 16504395

13:00 às 17:00 Rua 71 - Caju Serv Franc Manoel - Jacaroá - Maricá 16504395

13:00 às 17:00 Rua Francisco Pereira - Caju - Maricá 16504395

13:00 às 17:00 Sítio dos Pereiras - Jacaroá - Maricá 16504395

15:00 às 17:00 Ruas 114, 115, 116 - Jardim Atlântico Leste - Maricá 16504233

15:00 às 17:00 Ruas 34, 35 - Lot Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16504233

15:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16504233

15:00 às 17:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico - Maricá 16504233

15:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 16504233
Dia: 04/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Alameda 2 Enseada de Itaipu - Camboinhas - Niterói 16495093

13:00 às 17:00 Alameda Dom Helder Câmara - Camboinhas - Niterói 16495093

13:00 às 17:00 Ruas 2, 10, 11, 15, 19 - Camboinhas - Niterói 16495093

13:00 às 17:00 Rua André H. B. Serpa Pinto - Camboinhas - Niterói 16495093

13:00 às 17:00 Rua Antônio Jorge Abunahman - Camboinhas - Niterói 16495093

13:00 às 17:00 Rua da Alameda - Camboinhas - Niterói 16495093

13:00 às 17:00 Rua Dom Helder Câmara - Camboinhas - Niterói 16495093

13:00 às 17:00 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 16495093

13:00 às 17:00 Rua Jornalista Ephem Wellington de Barros Amora - Camboinhas 16495093

13:00 às 17:00 Rua Marcus Vinicius Heizer - Enseada de Itaipu - Camboinhas 16495093

13:00 às 17:00 Rua D - Camboinhas - Niterói 16495093

14:00 às 17:00 Travessa Magnólia Brasil - Jucá Branco - Niterói 16577861

14:00 às 17:00 Travessa Orleans - Jucá Branco - Niterói 16577861

14:00 às 17:00 Rua Airosa Galvão - Jucá Branco - Niterói 16577861

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Avenida Canal - Vila Lage - São Gonçalo 16494803

08:00 às 12:00 Rua Alfredo Torres - Vila Lage - São Gonçalo 16494803

08:00 às 12:00 Rua Alberto Torres - Vila Lage - São Gonçalo 16494803

12:00 às 16:00 Estrada do Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Ruas 11, 12, 14, 17, 18, 19/477 - Antiga Babilonia - Santa Izabel - 
Bairro Eliane - São Gonçalo 

16482199

12:00 às 16:00 Rua Adolfo Costa - Bairro Eliane - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua Babilonia - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua Daniel Santos - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua Gonçalves Dacal - Bairro Eliane - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua Irene da Conceição - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua João Abrantes - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua João Barros da Silva - Bairro Eliane - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua João Costa Pereira - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua João de Deus - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua Joaquim R Mendonça - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua José Gonçalves - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua José Gonçalves Durval - Santa Izabel - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Rua Waldemar José Gonçalves - Bairro Eliane - São Gonçalo 16482199

12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Sacramento - São Gonçalo 16482319

12:00 às 16:00 Rua Antilhas - Santa Izabel - São Gonçalo 16482319

12:00 às 16:00 Rua João de Deus - Santa Izabel - São Gonçalo 16482319

12:00 às 16:00 Avenida Albino Impareto - Jardim Catarina - São Gonçalo 16525451

12:00 às 16:00 Rua Fernando Floriano - Jardim Catarina - São Gonçalo 16525451

12:00 às 16:00 Rua Sampaio Rodrigues - Jardim Catarina - São Gonçalo 16525451

13:00 às 17:00 Rua Castro Alves - Laranjal - São Gonçalo 16479787

13:00 às 17:00 Rua Gustavo de Matos - Vista Alegre - São Gonçalo 16479787

13:00 às 17:00 Rua Joaquina Cleto - Vista Alegre - São Gonçalo 16479787

13:00 às 17:00 Rua José Cleto - Vista Alegre - São Gonçalo 16479787

13:00 às 17:00 Rua Padre Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 16479787

13:00 às 17:00 Rua Pedro Aleixo - Vista Alegre - São Gonçalo 16479787

13:00 às 17:00 Rua Pedro Landim - Laranjal - Vista Alegre - São Gonçalo 16479787

13:00 às 17:00 Rua Pr Afonso Pena - Lagoinha - São Gonçalo 16479787

MARICÁ
09:00 às 12:00 Avenida 1, 3 - Centro - Gamboa - Maricá 16492729

09:00 às 12:00 Ruas 2, 3, 4 - Jardim Interlagos - Pr. Lagoas-Ba - Gamboa - Pr. 
Lagoas-Gu - Jardim Inohan - Maricá 

16492729

09:00 às 12:00 Rua das Violetas - Estrada Cassorotiba - Maricá 16492729

10:00 às 12:00 Ruas 1, 12, 13, 14 - Parque Nancy - Ponta Grossa - Santo Antônio 16492639

10:00 às 12:00 Estrada Velha de Maricá - Parque Nancy - Maricá 16492639

10:00 às 12:00 Rua dos Canarinhos - Itapeba - Parque Nancy - Maricá 16492639

10:00 às 12:00 Rua Flamingos - Parque Nancy - Maricá 16492639

10:00 às 12:00 Rua João de Barro - Est. V. Itapeba - Maricá 16492639

14:30 às 17:30 Ruas 15, 19 - Chácaras de Inoã - Maricá 16423349

14:30 às 17:30 Rua Doutor Emilio Eirin - Inoã - Maricá 16423349

14:30 às 17:30 Rua F - Chácaras de Inoã - Maricá 16423349

Rio: hotéis com boa 
previsão para a virada
Boa parte das regiões do 
Estado do Rio de Janeiro 
terá um grande movimento 
turístico na virada do ano. 
Segundo a Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis 
do Estado do Rio de Janeiro 
(ABIHRJ), tudo indica que 
o Réveillon terá excelentes 
números de ocupação nos 
hotéis, atingindo a média 
de 91,25%. O índice faz par-
te da pesquisa Réveillon 
2021-2022 nos municípios 
do interior do Estado do Rio, 
divulgada esta semana. 

O presidente da ABIHRJ, 
Paulo Michel, acredita que 
os números poderão chegar 
a 100% no dia da virada.

Para o secretário estadual 
de Turismo do Rio de Janeiro, 
Gustavo Tutuca, os números 
provam que estamos fechan-
do 2021 com chave de ouro e 

começando 2022 com muito 
otimismo e uma retomada 
consistente e segura. 

A região com maior ín-
dice é Angra dos Reis, com 
97% da ocupação hoteleira, 
seguida de perto por Cabo 
Frio e Paraty, empatados 
96%. Armação dos Búzios 
está em terceiro, com 94,80%, 
Arraial do Cabo em quarto 
(93,60%) e Macaé em quinto 
(93,50%). Na sexta posição 
está Petrópolis, com 93%. 
Vassouras vem em sétimo, 
com 91,60%, logo à frente de 
um novo empate: Teresópo-
lis e Valença/ Conservatória 
têm 91%, na oitava posição. 
A nona posição também é 
dividida por Rio das Ostras e 
Miguel Pereira, ambos com 
90%. Itatiaia/ Penedo apre-
sentam 84% e Nova Friburgo 
76%.
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Meia Felipe 
Ferreira quer 
dar a volta 
por cima

O Botafogo 
tem encon-
trado di f i -
culdade em 
manter seus 
p r i n c i p a i s 

jogadores. Além disso, os 
alvinegros buscam ne-
gociar aqueles que não 
renderam o esperado em 
2021.

O meia Felipe Ferreira 
se encontra no segundo 
caso. O atleta não teve boa 
passagem nesta tempora-
da, mas afirmou que quer 
seguir no clube para dar a 
volta por cima.

“Tenho vontade muito 
grande de ficar no Botafo-
go. Comecei o ano até bem 
individualmente, mas fal-
tou ter um pouco mais de 
oportunidades para poder 
mostrar. Já tive situações 
que CRB e Vasco me qui-
seram de volta. Todo clube 
que venho passando tem 
sido assim. Não quero sair 
com imagem que não ren-
di”, disse ao canal “Linha 
de Fundo Sport Club”.

Felipe Ferreira tem 
contrato, mas admitiu que 
ainda não sabe se vai per-
manecer em 2022.

“Tenho mais um ano 
de contrato no Botafogo, 
me apresento no dia 3. 
Vou ver com calma se vou 
continuar por lá, analisar 
as propostas. Mas foi um 
ano abençoado profissio-
nalmente”, declarou.

A diretoria do Botafogo 
sonha com o retorno de El-
keson, mas encontra forte 
concorrência. Isso pode 
facilitar a permanência de 
Felipe Ferreira em 2022.

Clube confirmou ontem contratação do treinador português de 51 anos

Flamengo anuncia a 
chegada de Paulo Sousa

Finalmente a 
arrastada nove-
la sobre o novo 
técnico do Fla-
mengo chegou 
ao fim. Ontem 

à tarde, o clube anunciou a 
contratação do português 
Paulo Sousa, de 51 anos, que 
assinou com o Rubro-Negro 
por duas temporadas.

Paulo Sousa, que coman-
dava a seleção da Polônia, 
acertou sua rescisão para 
poder dirigir o Flamengo. O 
treinador também acumula 
passagens por Basel, Fio-
rentina, Tianjin Quanjian e 
Bordeaux.

Logo após a Federação 
polonesa anunciar que deci-
diu, “por unanimidade”, res-

cindir o contrato do técnico 
Paulo Sousa, o Rubro-Negro 
confirmou o nome de seu 
novo comandante.

“Todos os jogadores vão 
ser muito importantes. A 
temporada é longa, com 
muitos jogos. Claro que vá-
rios jogadores se destacaram 
nos últimos anos e vão se 
destacar mais uma vez. Mas 

todos serão muito necessá-
rios. É o compromisso de 
todos que nos leva a atingir 
os melhores objetivos, que 
são os objetivos do Flamengo 
sempre. Criar muita emo-
ção nos nossos torcedores  
com vitórias constantes. A 
cultura da vitória é muito 
importante”, disse o técnico 
em entrevista ao site “Poder 
360”.

O Flamengo estava sem 
técnico desde a saída de 
Renato Gaúcho, que levou a 
equipe ao vice-campeonato 
da Libertadores. O clube che-
gou a conversar com Jorge 
Jesus, mas Paulo Sousa foi o 
escolhido pela diretoria, que 
viajou até Portugal em busca 
de um novo treinador.

Divulgação / PZPN

O português Paulo Sousa deixou o comando da seleção polonesa para acertar com o Flamengo por duas temporadas

Novo técnico 
começa a 
trabalhar no dia 
10 de janeiro, na 
volta das férias 
dos jogadores

Orçamento de R$ 3,8 
mi para salários

Pré-temporada do 
Tricolor será no Rio

A diretoria do 
Vasco expôs 
o orçamento 
para 2022. O 
destaque ficou 
para a folha sa-
larial, que é es-

timada para R$ 3,8 milhões 
para o futebol.

O valor é um pouco su-
perior a atual folha cruz-
-maltina. O vice de finanças, 
Adriano Mendes, falou so-
bre a estimativa.

“A gente pegou o pico da 
folha deste ano e, com as 
dificuldades orçamentárias, 
se fez a previsão. A ideia é, 
dentro do possível, com a 
estabilização do clube, au-
mentar isso aí. Esse esforço 

O Fluminense 
confirmou on-
tem a data da 
reapresentação 
do elenco. Os 
tricolores vol-

tam ao trabalho no dia 9 de 
janeiro.

A diretoria também anun-
ciou que toda a pré-tempora-
da será realizada no CT Carlos 
Castilho, na Zona Oeste do Rio 
de Janeiro. Este será o quarto 
ano que o elenco vai permane-
cer na capital carioca.

No primeiro dia, serão 
feitos apenas exames médicos 
e fisiológicos nos jogadores. 
Depois, serão duas semanas 
de trabalhos até a estreia no 
Campeonato Carioca.

O Fluminense inicia sua 
caminhada no Estadual no dia 

certamente ocorrerá no ano. 
Esses R$ 3,8 milhões estão 
acima do que a média dos 
times que conseguem o 
acesso”, disse.

Mesmo assim, de acordo 
com orçamento, o clube terá 
déficit de até R$ 73 milhões. 
É provável que o Vasco te-
nha que negociar alguns de 
seus principais jogadores.

O lateral-esquerdo Ri-
quelme é atualmente o 
principal atleta da base. A 
diretoria já se antecipou e 
trouxe Edimar para o setor.

A reunião teve diversos 
momentos tensos, com crí-
ticas dos Conselheiros aos 
números apresentados pela 
diretoria.

26 de janeiro, contra o Bangu. 
A data é exatamente um mês 
antes da estreia na pré-Liber-
tadores.

O presidente Mário Bit-
tencourt já adiantou que o 
Fluminense não irá poupar 
jogadores no Estadual. O man-
datário destacou que os tri-
colores querem acabar com 
o jejum de títulos no Carioca, 
que vem desde 2012.

Diretoria do 
Flu decidiu que 
vai disputar o 
Campeonato 
Carioca com os 
titulares


