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Prefeitura diz que não pode 
mais rastrear casos no Rio

Ministro da Saúde diz que vacinas para crianças chegam ao Brasil na segunda quinzena deste mês

ÔMICRON FORA DE CONTROLE

CIDADES\PÁG.3

Bolsonaro postou foto no hospital em uma rede social, informando que está usando sonda nasogástrica e que estão sendo feitos exames “para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal”

Reprodução redes sociais

CIDADES\PÁG. 4

Jair Bolsonaro 
pode passar por 
nova cirurgia
Internado desde ontem em um 
hospital de São Paulo, o presi-
dente Jair Bolsonaro, está sen-
do submetido a exames para 
averiguar a necessidade de ser 
submetido a uma cirurgia. Se-
gundo a Secretaria de Comuni-
cação (Secom) do governo fede-
ral, um desconforto abdominal 
foi o motivo da hospitalização 
no Hospital Vila Nova Star. Se-
gundo a unidade, Bolsonaro 
tem um quadro de obstrução 
intestinal. “Ele está estável, em 
tratamento e será reavaliado ao 
longo desta manhã pela equipe 
do Dr. Antônio Luiz de Vascon-
cellos Macedo. No momento, 
sem previsão de alta”, diz a nota 
do hospital.
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Covid: Castro 
testa positivo 
pela 2ª vez

CIDADES\PÁG. 3
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INSS volta a exigir 
prova de vida para 
pagar benefícios

Trajetória de 
um talento 
niteroiense
Mostra reúne 37 telas do pin-
tor, entre 1887 e 1937

PÁG.2 

CULTURA
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“Antonio Parreiras: paisagens e 
marinhas” será inaugurada no MAC

Cruzeiros estão 
suspensos no País 
até 21 de janeiro

CIDADES\PÁG. 5

Elenco das duas equipes se reapresentaram ontem com desfalques por 
conta da doença. No Glorioso, o lateral Rafael e mais três funcionários 
testaram positivo. Já no Vasco foram quatro jogadores, incluindo Nenê. 

PÁG. 8

ESPORTES

Fla deve se 
desfazer de 
jogadores
Alguns nomes como Vitor 
Gabriel e Hugo Moura de-
vem ser emprestados visan-
do dar um alívio na folha de 
pagamento.

Alexandre Vidal / Flamengo

Parte do elenco do Flamengo se 
apresentou ontem no Ninho

Vitor Silva / Botafogo

Chay, que passou por cirurgia no joelho esquerdo no final de 2021, se reapresentou ontem ao Bota

Covid-19 ataca Botafogo e Vasco

GNV sobe 45% 
em alguns 
postos do Rio

PANORAMA\PÁG. 2

Concurso para censo 
deste ano já tem 
650 mil inscritos
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Contradição
Não dá para entender. Aqui em Niterói a prefeitura ainda 
obriga o uso de máscara em vias públicas, que são locais 
abertos, mas libera os ensaios nas quadras das escolas 
de samba, que ocorrem em ambientes fechados e onde 
as pessoas ficam o tempo todo sem máscara bebendo e 
sambando aglomeradas. Uma contradição.
Regina Frota

Alagados
Moro aqui no Largo da Batalha e minha rua e outras aqui 
perto sempre ficam alagadas quando chove. Fui obrigado 
a fazer uma barreira de tijolos na entrada para não ter a 
casa invadida pela água. Muito desagradável. Até quando 
vamos ter que conviver com essa situação?
Eduardo Braga

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 homenageia 
Antonio Parreiras
Para abrir as comemora-
ções dos 80 anos do Museu 
Antonio Parreiras, a Funarj 
apresenta a exposição “An-
tonio Parreiras: paisagens 
e marinhas”, de sexta até o 
dia 23, no Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói. 

Com curadoria de Van-
da Klabin, a mostra reúne 
37 telas do pintor, entre 
1887 e 1937, e evidencia o 
pioneirismo do MAP, como 
primeiro museu de arte do 
estado do Rio de Janeiro e o 

primeiro, no Brasil, dedica-
do à memória de um artista.

Reconhecido como um 
dos principais paisagistas 
brasileiros, Antonio Diogo 
da Silva Parreiras nasceu 
em Niterói, em 1860. Em 
1884, quando aluno do ar-
tista alemão Georg Grimm, 
abandonou a Academia 
Nacional de Belas Artes, 
acompanhando o mestre e 
outros colegas para formar 
o Grupo Grimm, no bairro 
de Boa Viagem. 

CULTURA FABIANA MAIA

Visita
No dia 12, haverá visita guia-
da pelos bastidores do o 
Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, liderada por Manoel 
Puoci, coordenador de palco 
do Municipal, desde 2010. 
Os visitantes vão conhecer 
os camarins, o funciona-
mento da estrutura do palco, 
além de entender a mágica 
da iluminação, do cenário 
e do que acontece por trás 
da cortina. O ingresso custa 
R$20 (inteira) e pode ser 
adquirido através do site do 
Theatro.

LANÇAMENTO – A dupla Ícaro & Gilmar lança a faixa 
“Centésima Chamada” nas plataformas digitais e no 
YouTube. Este é o primeiro single do novo projeto dos 
sertanejos, gravado em setembro de 2021. Canção é 
apenas a primeira dentre as 27 faixas que compõem 
o DVD “Ícaro & Gilmar Ao Vivo em Campo Grande”. 
Todas as músicas do projeto são inéditas.

LAURA DALMÁS – A intérprete e compositora gaúcha 
Laura Dalmás lança a canção e o clipe “Transcender 
Amarras” nas plataformas digitais. Laura, que ficou 
conhecida em todo o Brasil ao participar do The Voice 
Brasil, traz mais um trabalho autoral. Com um arranjo 
vocal intenso e uma letra que fala sobre empodera-
mento feminino, ela transita entre o pop, rock e a MPB. 

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

Márcio Assis/Divulgação

“Antonio Parreiras: paisagens e marinhas” será inaugurada no MAC

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Visitantes vão conhecer os camarins 

e todo o funcionamento do palco   

POR JEFFERSON LEMOS

Crescimento 
desacelera
De acordo com a Organiza-
ção Mundial do Comércio, em 
2019, o Brasil figurava como o 
27º maior exportador mundial, 
sendo que o Estado do Rio ocu-
pava a terceira posição entre os 
que mais exportam no cenário 
brasileiro, ficando atrás apenas 
de São Paulo e Minas. Já em 
2020, o Rio, que permanece na 
terceira posição, foi responsá-
vel por 10,82% das exportações 
brasileiras. No ano anterior esse 
percentual chegou a 12,49%. É 
o que aponta estudo feito pelo 
Sebrae, em parceria com a Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI).

Mas apesar dos números po-
sitivos, o ritmo de crescimento 
diminuiu um pouco em com-
paração entre o ano passado e 
o período entre 2015-2019. Em 
2019, as exportações brasileiras 
alcançaram aproximadamente 
US$ 221,1 bilhões, caracterizan-
do uma queda de 4,6% frente a 
2018. Em 2020, as exportações 
do país registraram nova contra-
ção de 5,4%, com isso, totalizan-
do o valor de US$ 209,2 bilhões. 

Perigo em rua do Fonseca

Buraco no caminho
Motoristas que passam  

pela Rua Soares Miranda, 
no Fonseca, reclamam de 
uma cratera que está aber-
ta no local desde o ano 
passado, colocando em 
risco quem trafega pela 
via, que é de mão dupla, já 
que o condutor é obrigado 

Foto do leitor

a invadir a pista contrária 
para desviar do obstácu-
lo. Segundo moradores, o 
problema no local é recor-
rente, pois pouco tempo 
depois que é tapado, o 
buraco reabre. Eles culpam 
o grande fluxo de ônibus e 
caminhões aliado à falta de 
manutenção da via. 

Exportações
Atualmente, das 25 mil empre-
sas do país que exportam, 9,5 
mil são de pequeno porte. Ape-
sar dessa participação significa-
tiva em número de empresas, as 
micro e pequenas exportadoras 
são responsáveis por menos 
de 1% dos valores negociados. 
Segundo levantamento do Mi-
nistério da Economia, em 2020, 
as micro e pequenas empresas 
que mais exportaram estão 
concentradas nos segmentos 
de máquinas e equipamentos, 
produtos de metal, químicos, 
vestuário e têxteis, entre outros. 
O Rio possui excessiva concen-
tração de mercados de destino 
de suas exportações, com 47% 
do valor para a China e 21% para 
os Estados Unidos. As expor-
tações no estado são também 
concentradas em petróleo, com 
mais de 70% do volume de ne-
gócios em 2019 entre óleo bruto 
e subprodutos diretos. 

Bolsonaristas 
vão às redes

Magalu no 
ISE da B3

Deputados da bancada bolso-
narista na Alerj estão mobili-
zando suas redes sociais para 
pedir orações para o presidente 
Jair Bolsonaro (PL), internado 
desde a madrugada de ontem 
no Hospital Vila Nova Star, em 
São Paulo, com um quadro de 
obstrução intestinal. 

“Oremos pelo nosso presi-
dente”, pedem Filippe Poubel e 
Charlles Batista, ambos do PSL. 

“Nosso presidente é um 
homem forte, temente a Deus, 
estamos em oração para que 
possa se recuperar plenamen-
te”, postou Rosane Felix (PSD). 

“Deus está no controle de 
tudo e tenho certeza que o pre-
sidente logo voltará ao batente. 
Força, Capitão!”, disse Alana 
Passos (PSL).

Anderson Moraes (PSL) foi 
além e cobrou punição aos 
envolvidos no atentado de 
2018. “Deus proteja e abençoe 
o nosso presidente. Novamen-
te Bolsonaro é internado com 
complicações por causa da 
facada de um militante es-
querdista ex-filiado do PSOL 
e até hoje não foi condenado. 
Quem mandou Adélio matar 
Bolsonaro?”

Magalu acaba de ser incluído, 
pela primeira vez, na carteira 
do Índice de Sustentabilida-
de Empresarial (ISE) da B3, 
a bolsa de valores brasileira. 
O indicador avalia a perfor-
mance das empresas nos 
quesitos ESG, sigla em inglês 
para “environmental, social 
and governance” (ambiental, 
social e governança). A car-
teira 2022 do ISE é formada 
por ações de 46 empresas, de 
27 setores. “Fazer parte desse 
grupo é motivo de muito or-
gulho para nós e sinaliza que 
nossas ações estão no cami-
nho certo”, afirma Graciela 
Kumruian, diretora executiva 
de Clientes, Integração e Sus-
tentabilidade

GNV sobe 45% em alguns postos

Agentes do Procon Esta-
dual fiscalizaram ontem 
31 postos de combustíveis 
do Rio, Niterói, São Gon-
çalo e outros municípios 
da Região Metropolitana, e 
também das regiões Serra-
na e dos Lagos, bem como 
do Norte Fluminense. A 
ação foi deflagrada para 
apurar aumento abusivo 
no valor cobrado pelo gás 
natural veicular. Seis es-
tabelecimentos da capital 
foram autuados após os 
agentes identificarem que o 
combustível subiu de preço. 
Em um dos postos, o gás era 

Divulgação

vendido em 31 de dezembro 
era vendido por R$4,179  
passou a custar R$5,999. Os 
estabelecimentos terão 10 
dias para justificar o aumen-
to ao Procon-RJ.

“O TJRJ suspendeu, atra-
vés de liminar, o aumento 
em torno de 50% no preço 
do gás natural fornecido 
às distribuidoras que havia 
sido anunciado pela Petro-
bras. Sendo assim, os postos 
não podem aumentar o 
valor do combustível sem 
que haja uma justificativa”, 
afirmou o presidente do 
Procon-RJ, Cássio Coelho.

Panorama RJPanorama RJ

Obras para Rio Bonito
Divulgação/Alerj

O ano de 2022 mal começou 
e já está agitado para Danny 
Foxx, Rainha de Bateria da 
Lins Imperial. Morando na 
Suíça, ela já prepara sua che-
gada ao Brasil para cumprir 
a agenda e compromissos 
com a escola visando o car-
naval de 2022. Danny chega 
às terras brasileiras no dia 27 
de janeiro para reinar para 
seus ritmistas, comandados 

pelo Mestre Átila. Foxx irá ao 
segundo ano à frente da ba-
teria da Lins Imperial e além 
dos ensaios e compromissos 
com a escola, fará uma gran-
de festa em fevereiro para 
atualizar a sua faixa como 
rainha para o carnaval de 
2022. Para as ocasiões, a bel-
dade já definiu todos os seus 
figurinos com o estilista Luiz 
Fernando Gome

Rainha volta para o Carnaval
Divulgação/Mario Jarmulla

O município de Rio Bo-
nito entrou no programa 
de obras prioritárias do 
governo estadual em 2022, 
para melhorar a infraes-

trutura urbana e rural nas 
vias de acesso e próximas 
à Rodovia BR-101. Através 
de emenda apresentada 
pelo deputado Anderson 
Alexandre (SDD), foram 
destinados R$ 1,9 milhão 
para obras. O deputado 
estadual solicitou à Se-
cretaria das Cidades que 
sejam realizadas inter-
venções no bairro Basílio, 
para colocação de asfalto 
novo e recapeamento na 
Rua Antônio Lopes de 
Campos Filho, em ruas 
laterais e de acesso à Ro-
dovia BR-101 e também 
na estrada vicinal até a 
Pousada Relicário.

“As obras são neces-
sárias para aumentar a 
segurança no trânsito,  
além de melhorar o trá-
fego de veículos e escoa-
mento de produtos. Be-
nefício para a população 
e todos que circulam na 
região”, justifica. 
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Ministro da Saúde diz que entregas começam na segunda quinzena, seguidas de distribuição pelo país

Vacinas para crianças este mês
As vacinas contra a covid-19 
para crianças de 5 e 11 anos 
de idade começarão a chegar 
ao Brasil na segunda quin-
zena de janeiro. A informa-
ção foi dada ontem (3) pelo 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga.

“Na segunda quinzena 
de janeiro, as vacinas [para 
crianças] começam a chegar 
e serão distribuídas como 
nós temos distribuído”, disse 
sem dar detalhes sobre quan-
tidade.

Sobre entrega de doses 
pediátricas do imunizante da 
Pfizer, o laboratório informou 
que está definindo as etapas 
de fornecimento com o go-
verno brasileiro. 

“A Pfizer está atuando 
junto ao governo para definir 
as etapas do fornecimento 
das vacinas contra a covid-19 
para imunização da faixa 
etária de 5 a 11 anos, com es-
timativa de entregas a partir 
de janeiro de 2022”.

Anvisa - A Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorizou, há duas 
semanas, a aplicação da va-
cina da Pfizer para crianças. 
Diante do aval da Anvisa, o 
Ministério da Saúde decidiu 
incluir as crianças no Progra-
ma Nacional de Imunização e 
liberar a vacinação daquelas 

que apresentarem prescrição 
médica para isso.

A medida causou reação 
de governadores e pelo me-
nos 20 estados, além do Dis-
trito Federal, já adiantaram 
que não irão seguir a reco-

mendação da pasta. Nessas 
unidades da federação, a va-
cinação deverá sem feita sem 
exigência de pedido médico. 
São estes, os estados: Acre, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato Gros-

so, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Para-
ná, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe.

Nesse público o imuni-

zante já está sendo aplicado 
nos Estados Unidos, Áustria, 
Alemanha, Chile, China e 
Colômbia. Segundo o mi-
nistro, o Brasil será “um dos 
primeiros países a distribuir 
a vacina para crianças que os 
pais desejem fazer”.

Consulta pública - No do-
mingo (2) foi encerrada uma 
consulta pública aberta pelo 
Ministério sobre o assunto e 
hoje haverá uma audiência 
pública com especialistas 
de diversas correntes sobre 
o assunto na sede da pasta, 
em Brasília.

A lista oficial de partici-
pantes ainda não foi divulga-
da pela pasta. Representantes 
do Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass) 
e do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems) participa-
rão do debate. Na quarta (5) a 
pasta formalizará sua decisão 
sobre o assunto.

Questionado sobre o as-
sunto, Queiroga ressaltou 
ontem que a medida não 
foi um “referendo” nem um 
“plebiscito”. 

“Nem é referendo, nem 
plebiscito. É uma consulta 
pública, seguida de uma 
audiência pública onde os 
especialistas das diversas 
correntes vão poder discutir 
para a sociedade tomar co-
nhecimento. O objetivo dis-
so, qual é? Oferecer aos pais 
as informações necessárias 
para que eles possam tomar 
as melhores decisões para os 
seus filhos”, explicou.

Supremo - A consulta pú-
blica para vacinação de crian-
ças foi contestada no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Metalúr-
gicos. Na última sexta-feira 
(31), a ministra Cármen Lú-
cia deu um prazo de cinco 
dias para que o presidente 
Jair Bolsonaro e Queiroga 
prestem informações sobre 
a medida.

A confederação quer que o 
Supremo determine à União 
que a vacinação desse grupo 
passe a ser obrigatória, e que 
a faixa etária seja incluída 
com urgência no Plano Na-
cional de Imunizações do 
Ministério da Saúde.

Consulta pública 
terminou 
domingo e 
hoje acontece 
reunião entre 
especialistas

Antonio Cruz/Agência Brasil

Queiroga disse que consulta pública não foi referendo, e será seguida de audiência pública. Decisão sai amanhã 

Governador testa 
positivo para covid
O governador Cláudio Cas-
tro informou no fim de se-
mana que testou positivo 
para a covid-19. Ele fez o 
exame após o secretário de 
Estado de Fazenda, Nelson 
Rocha, informar que teve 
o diagnóstico positivo na 
sexta-feira (31).

Os dois se reuniram 
presencialmente na última 
quarta-feira (29), junto com 
o secretário de Governo, Ro-
drigo Bacellar, que também 
testou positivo, mas está 
assintomático.

Segundo o governo do 
estado, Castro já tomou 
as duas doses da vacina e 
aguarda o prazo de quatro 
meses para receber a dose 
de reforço. O governador 
anunciou pelo Twitter que 
seu caso é leve.

“Neste domingo, pela 
manhã, fiz o teste da co-
vid-19 e, infelizmente, testei 
positivo - pela segunda vez. 
Estou bem. Apenas com um 
pouco de coriza. Vou me 

cuidar aqui e cumprir todos 
os protocolos. Vacinem-se! 
Essa é a melhor forma de 
combater a covid!”, disse ele.

O Governo do Estado in-
formou que Castro realizou 
consulta e exames no Hos-
pital Copa Star, em Copaca-
bana, na manhã de ontem, 
e a tomografia indicou que 
os pulmões estão “comple-
tamente limpos”. Ele ficará 
em isolamento até o final 
da semana, trabalhando de 
casa.

Presidente do STJ - O pre-
sidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), ministro 
Humberto Martins, testou 
positivo para covid-19. Ele 
foi medicado e encontra-se 
sem sintomas.

De acordo com o STJ, 
Martins, que é o atual res-
ponsável pelo plantão ju-
dicial do STJ, seguirá tra-
balhando de casa, onde 
permanecerá isolado. Ele 
“logo será liberado por seus 
médicos”, diz a nota.

Doença matou 56 no 
Brasil em três dias
Com as 56 mortes regis-
tradas desde sexta-feira, 
das quais 28 entre sába-
do (31) e domingo (1º), o 
Brasil terminou o fim de  
semana com 619.133 óbi-
tos por covid-19 desde o 
início da pandemia. Há 
ainda 2.817 óbitos em in-
vestigação.

O  total de casos con-
firmados é de 22.293.228, 
já somados os 1.721 ca-
sos divulgados no do-
mingo (2) pelo Ministé-
rio da Saúde. Segundo 
a pasta, 21.581.717 pes-
soas já se recuperaram da  
doença.

Em nota, o ministério 
informa que encomendou 
mais de 550 milhões de do-
ses até o fim de 2021, após 
acordos com diferentes 
laboratórios. 

“Até o momento, mais 
de 381,2 milhões de doses 
foram distribuídas a todos 
os estados, e o Distrito 
Federal de forma propor-

cional e igualitária – des-
sas, 328,5 milhões foram 
aplicadas”, diz o texto.

O Ministério da Saú-
de recomenda que, aos 
primeiros sintomas da  
covid-19, a pessoa bus-
q u e  i m e d i a t a m e n t e 
atendimento médico na  
unidade de saúde mais 
próxima, para que se pos-
sa reduzir o número de 
internações e óbitos pela 
doença.

O uso de máscaras, a 
higienização das mãos e 
o distanciamento social 
também ajudam a conter 
a transmissão do novo co-
ronavírus.

Rio reconhece que Ômicron 
tem transmissão comunitária
A Secretaria Municipal de Saú-
de do Rio de Janeiro (SMS) 
informou ontem (3) que a 
variante Ômicron do novo 
coronavírus tem transmissão 
comunitária na capital flu-
minense. Isso significa que já 
não é mais possível rastrear a 
origem dos casos e associá-la 
a viajantes, indicando que o 
vírus já circula entre a popula-
ção local. 

Apesar disso, o município 
confirmou apenas dois casos 
de infecção causados pela va-
riante, detectado após sequen-
ciamento genômico realizado 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Mais 180 suspeitas 
de infecção pela Ômicron estão 
em investigação.

O segundo caso confirmado 
foi em uma brasileira de 23 
anos que mora em Nova York 

e chegou ao Brasil em 17 de 
dezembro. No mesmo dia de 
sua chegada, ela procurou uma 
unidade particular de saúde 
com quadro de amigdalite, e, 
após teste RT-PCR, foi confir-
mada a covid-19. A jovem já 
se recuperou dos sintomas e o 
laudo que confirmou a variante 
Ômicron ficou pronto ontem. 
De acordo com a SMS, ela havia 
sido imunizada com as duas 

doses da vacina da farmacêu-
tica Moderna, tendo recebido 
a última há mais de seis meses, 
sem a aplicação de uma dose de 
reforço posterior.

A prefeitura considera que 
a transmissão comunitária da 
variante Ômicron já está se 
refletindo em um aumento de 
notificações da doença na cida-
de. A taxa de positividade dos 
testes de covid-19, que já havia 

subido de 0,7% para 5,5% na 
semana passada, chegou hoje 
a 9,6%. A taxa indica quantos 
testes realizados de fato indi-
cam a presença do coronavírus. 

O município pede que ca-
riocas que passaram réveillon 
fora da cidade e que estão com 
sintomas gripais devem procu-
rar atendimento para testagem 
em uma das 230 unidades de 
atenção primária de saúde 
pela cidade, ou nos centros de 
atendimento a pacientes com 
síndrome gripal, localizados 
na Vila Olímpica do Alemão, 
no Parque Olímpico da Barra, 
na Vila Olímpica de Honório 
Gurgel, na Policlínica Manoel 
Guilherme da Silveira Filho 
(Bangu), na Unidade Ambu-
latorial Almir Dulton (Campo 
Grande), e na Policlínica Ro-
dolpho Rocco (Del Castilho).

Secretaria municipal diz que não é mais possível rastrear origem dos casos

SG vacina
contra c-19 
a partir de 
12 anos
A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gon-
çalo vacina todos a po-
pulação com mais de  
12 anos contra o coro-
navírus em 13 pontos de 
vacinação. Todos os lo-
cais têm o imunizante da 
Janssen. Ele está sendo 
aplicado nos gonçalenses 
com mais de 18 anos e 
que têm intervalo de mais 
de dois meses da dose  
única. 

A secretaria continua 
aplicando as outras vaci-
nas contra o coronavírus 
em toda a população com 
mais de 12 anos com a pri-
meira e segunda dose, esta 
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.

Vacina está disponível em sete policlínicas. Repescagem continua

Niterói inicia aplicação da 4ª 
dose em imunossuprimidos
A Prefeitura de Niterói ini-
ciou na segunda-feira (3) 
a aplicação da quarta dose 
da vacina contra a Covid-19 
em pessoas com alto grau de 
imunossupressão, a partir de 
18 anos. É necessário que o 
intervalo entre a primeira e 
esta segunda dose de reforço 
seja de, no mínimo, 4 meses. 
A vacina está disponível em 
sete policlínicas, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
com entrada até 16h.

O município também se-
gue em repescagem contínua 
para a aplicação da primeira 
e segunda dose da vacina. 
A segunda dose está sendo 
aplicada em pessoas a partir 
de 12 anos, com 8 semanas 
de intervalo da primeira 
dose. A terceira dose está 
disponível para pessoas a  
partir de 18 anos com in-
tervalo de 4 meses entre a 
segunda dose. 

Para a dose de reforço/

terceira dose em idosos a 
partir de 60 anos, profissio-
nais e trabalhadores da saú-
de, está mantido o intervalo 
de 3 meses da segunda dose. 
A dose de reforço também 

está sendo aplicada em pes-
soas com alto grau de imu-
nossupressão, a partir de 18 
anos, que tenham tomado a 
segunda dose há pelo menos 
28 dias.

 Berg Silva/Divulgação

Reforço em idosos é aplicado com intervalo de 3 meses da segunda dose

Apesar da 
queda no 
número de 
óbitos diários, 
cuidados devem 
ser mantidos

 Tomaz Silva/Agência Brasil

Casos de contaminação não são mais associados apenas a viajantes
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INSS volta a exigir a prova de 
vida de quem recebe benefício
Procedimento visa manter pagamento. Quem não cumprir prazo pode ser alvo de bloqueio ou suspensão

Os aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS) devem 
ficar atentos aos prazos da 
prova de vida. A exigência 
voltou a ser obrigatória, após 
três meses de suspensão. O 
procedimento é necessário 
para manter o pagamento do 
benefício.

Entre março de 2020 e 
maio de 2021, a prova de 
vida foi suspensa por causa 
da pandemia de covid-19. O 
procedimento foi retomado 
em junho do ano passado, 
mas suspenso novamente em 
outubro, após o Congresso 
derrubar o veto do presidente 
Jair Bolsonaro a uma lei que 
retirava a obrigatoriedade da 
prova de vida em 2021.

Segundo o INSS, cerca 
de 3,3 milhões de segurados 
precisam fazer, entre janeiro e 
abril, a prova de vida referente 
a 2021. Os pagamentos das 
aposentadorias e das pensões 
começarão a ser suspensos 
em fevereiro.

Calendário- Uma porta-
ria publicada no  dia 28 de 
dezembro de 2021, no Diário 
Oficial da União, estendeu 
os prazos para realização da 
prova de vida, além de trazer o 
calendário que define as datas 
para os beneficiários que não 
realizaram o procedimento 
desde o ano de 2020.

Como fazer - A prova de 

vida do INSS deve ser feita no 
banco responsável pelo pa-
gamento do benefício. O pro-
cedimento pode ser feito nos 
caixas eletrônicos com uso da 
biometria ou presencialmen-

te, nas agências bancárias. 
Algumas instituições finan-
ceiras oferecem o serviço no  
internet banking ou no apli-
cativo.

Os segurados com bio-

metria facial cadastrada no 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) ou no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) podem fazer a prova de 
vida de forma eletrônica, no 

aplicativo Meu INSS. 
Idosos a partir de 80 anos 

ou pessoas com dificuldade 
de locomoção podem pedir 
visita em domicílio. Nesse 
caso, é necessário agendar um 
horário pelo telefone 135 ou 
do app Meu INSS.

Etapas - A não realização 
do cadastramento não implica 
o cancelamento imediato do 
benefício. Antes disso há duas 
etapas: bloqueio e suspensão 
do pagamento. Quem tiver o 
benefício suspenso em feve-
reiro entrará na etapa de sus-
pensão três meses mais tarde. 
Se ainda assim não atualizar 
os dados nessa segunda etapa, 
o benefício será cancelado.

Reativação - Segurados 
com os benefícios bloqueados 

e suspensos podem reativá-
-los diretamente no banco. 
No caso de cancelamento, o 
segurado terá que ligar para a 
central 135 e agendar o serviço 
de reativação de benefício. 
Esse procedimento também 
pode ser feito pelo aplicativo 
Meu INSS. Após acessar o 
Meu INSS com o número do 
CPF e a senha cadastrada, 
busque por Reativar Benefício,  
na lupa.

Os servidores públicos 
inativos (aposentados e pen-
sionistas) e anistiados políti-
cos seguiram um cronograma 
diferente de recadastramento. 
Para essas categorias, o prazo 
para fazer a prova de vida de 
2021 acabou em 31 de dezem-
bro.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Segundo o INSS, cerca de 3,3 milhões de segurados precisam fazer, entre janeiro e abril, a prova de vida referente a 2021

Servidor ativo e inativo do RJ também tem que se regularizar
A partir deste mês, a Prova de 
Vida para todos os servidores 
inativos e pensionistas vincu-
lados ao Rioprevidência, cuja 
folha de pagamento é gerida 
pela Secretaria de Estado da 
Casa Civil, será obrigatória. 
Ainda que o beneficiário pos-
sua portabilidade em outro 
banco, o procedimento deve-
rá ser realizada no Bradesco. 
Quem não fizer poderá ter o 
pagamento suspenso até que 
regularize a situação.

Todos os segurados deverão 
estar munidos de Identidade, 
CPF e comprovante de residên-
cia (com a data de, no máximo, 
três meses) ou o modelo de de-
claração de residência indicada 

Prova para trabalhar no censo 
2022 já tem 650 mil inscritos

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
informou ontem (3) que con-
tabiliza, até o momento, 650 
mil inscritos para o processo 
seletivo do Censo Demográ-
fico 2022. As inscrições para 
concorrer a 206.891 vagas 
temporárias foram prorroga-
das até 21 de janeiro.

São 183.021 vagas de nível 
fundamental para recensea-
dores, 18.420 para agente 
censitário supervisor (ACS), 
e 5.450 para agente censitário 
municipal (ACM). As vagas 
estão distribuídas em 5.297 
municípios do país. Os re-
censeadores do IBGE atuarão 
diretamente na coleta das 
informações em mais de 70 
milhões de domicílios.

O salário para agente 
censitário municipal é de R$ 
2.100. A remuneração para 
agente censitário supervisor a 
equivale a R$ 1.700. Já o salário 
de recenseador varia confor-
me a produção. É possível 
simular a remuneração no site 

do IBGE. A Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) é a organizadora 
da seleção.

Segundo o coordenador de 
recursos humanos do IBGE, 
Bruno Malheiros, o órgão pre-
vê que o número de inscritos 
para o processo seletivo deve 
chegar a 1 milhão até 21 de 
janeiro. Ele destacou que é 
natural prorrogar as inscrições 
de um certame desse porte já 
que o período de inscrições 
anterior, aberto em uma épo-
ca de festas de fim de ano, foi 
curto.

“Em janeiro, a gente tem 
diversas pessoas que come-
çam a se movimentar em 
busca de uma renda para 
2022 e pessoas que estavam 
trabalhando em atividades 
temporárias, situação bastan-
te comum no final do ano. A 
gente também tem estudantes 
que estavam de férias sem se 
preocupar muito com a ques-
tão de renda”, disse Malheiros.

Provas - As provas serão 

realizadas em todos os muni-
cípios onde houver vagas. O 
candidato poderá fazer a pro-
va em local diferente do que 
ele selecionar para trabalhar 
no ato da inscrição.

O agente censitário muni-
cipal gerencia o trabalho do 
posto de coleta, enquanto o 
agente censitário supervisor, 
subordinado ao municipal, 
tem como principal função 
orientar os recenseadores du-
rante a execução dos trabalhos 
de campo.

Como as vagas de agente 
censitário terão inscrição úni-
ca, ao candidato com melhor 
classificação será oferecida 

a vaga de agente censitário 
municipal. Os demais terão 
direito às vagas de agentes 
censitários supervisores, de 
acordo com a ordem de clas-
sificação.

A taxa de inscrição para 
recenseador é de R$ 57,50, e 
de R$ 60,50 para agente censi-
tário, e pode ser paga até 16 de 
fevereiro. Com a prorrogação 
dos prazos, as provas foram 
adiadas de 27 de março para 
10 de abril.

Os candidatos podem 
concorrer aos dois processos 
seletivos, já que as provas 
dos recenseadores serão rea-
lizadas no turno da manhã e 
a dos agentes censitários na 
parte da tarde.

As provas objetivas serão 
aplicadas presencialmente 
seguindo os protocolos sa-
nitários de prevenção da co-
vid-19 que constam em edital. 
Segundo o IBGE, o candidato 
que descumprir as medidas 
de proteção será eliminado do 
processo seletivo.

Inscrição foi prorrogada até dia 21. Previsão é de 1 milhão de candidatos

Estágio: Faetec 
prorroga inscrições
A Fundação de Apoio à Es-
cola Técnica (Faetec), órgão 
vinculado à Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, prorrogou 
até o dia 17 de janeiro, o 
prazo das inscrições para 
o programa “Estagiando na 
Rede”.

Também foi ampliada a 
quantidade de vagas ofer-
tadas e foram adicionados 
novos cursos elegíveis. O 
programa visa à contra-
tação de estagiários para 
atuar em diversos setores 
da Rede. A oportunidade é 
destinada para estudantes 
devidamente matriculados 
em formações técnicas e 
superiores selecionadas da 
própria instituição.

São oferecidas ao todo 71 
vagas distribuídas entre os 
cursos de Nível Técnico em: 
Administração, Contabili-
dade, Edificações, Eletro-
técnica e Informática. Fo-
ram adicionadas aos cursos 
elegíveis as formações em 
Publicidade e em Produção 
de Áudio e Vídeo. Para os 
alunos do Ensino Superior, 
estão aptos a participar os 
discentes de Pedagogia e 
Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas.
Os selecionados para o 

Estágio Curricular Super-
visionado de Nível Técnico 
receberão uma bolsa auxílio 
de R$500. A bolsa para estu-
dantes de graduação será de 
R$1.000,00. O processo sele-
tivo se dará por meio de três 
fases: inscrição, análise de 
documentação e entrevista. 

As inscrições devem ser 
realizadas por meio do en-
dereço eletrônico: www.
faetec.rj.gov.br/divest. O 
prazo para envio de docu-
mentos solicitados também 
foi adiado até a mesma data. 
Todos os documentos serão 
analisados até o dia 24 de 
janeiro. Está prevista para 
o dia 27 de janeiro a divul-
gação da classificação, que 
será baseada no coeficiente 
de rendimento.

São 71 vagas 
para cursos de 
nível técnico e 
superior. Valor 
das bolsas é de 
R$ 500 e R$ 1 mil

Provas serão 
realizadas no 
dia 10 de abril 
em todos os 
municípios onde 
houver vagas

Reprodução da internet

Beneficiário do RioPrevidência deverá fazer o procedimento no Bradesco

Divulgação/INSS

na Portaria RioPrev nº 432, de 
30 de novembro de 2021.

Documentação necessária 
para os demais casos:

Representante legal ou 
procurador - os mesmos do-
cumentos do segurado(a) já 
citados e a procuração espe-
cífica, com firma reconhecida 
por autenticidade, outorgada 
há menos de três meses.

Residentes no exterior - Ori-
ginal do Traslado de Escritura 
Pública de Declaração de Vida, 
de Estado Civil e de Compro-
vação de Endereço, lavrada 
exclusivamente por Tabelião 
de Notas da Embaixada Brasi-
leira ou Consulado Brasileiro 
(emitida, no máximo, até três 

meses da data de envio); cópia 
autenticada do RG e CPF (ou os 
documentos de identificação 
oficiais com fotos, inclusive 
digital); declaração de próprio 
punho, contendo as seguintes 
informações: endereço ele-
trônico (e-mail) e telefones 
de contato do local onde se 
encontra no exterior.

Os acamados ou com di-
ficuldade de locomoção que 
possuem um representante 
legal, procurador ou pessoa 
responsável, devem seguir 
as especificações normati-
vas, de acordo com a Portaria 
do Rioprevidência nº 432, de 
30/11/21, divulgada no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Ja-

neiro em 03/12/2021 e no site 
oficial do Rioprevidência. 

A Prova de Vida estava sus-
pensa desde março de 2020, 
devido a pandemia da Co-
vid-19, e nenhum aposentado 
ou pensionista foi prejudicado 
com a suspensão do proce-
dimento. O Rioprevidência 
ressalta que não solicita a rea-
lização da Prova de Vida por 
meio de aplicativos, e-mails, 
chamadas de vídeo, men-
sagens de texto ou ligações 
telefônicas.

Outras informações no site: 
www.rioprevidencia.rj.gov.
br ou no SAC do Rioprevi-
dência: 0800-285-8191/ (21) 
3850.3350.
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Cruzeiros estão suspensos 
no Brasil até 21 de janeiro
Não haverá embarques nem partidas. Pacotes em curso vão finalizar itinerários conforme o planejado
A Associação Brasileira de Na-
vios de Cruzeiros (Clia Brasil) 
anunciou ontem (3) a suspen-
são voluntária das operações 
nos portos do Brasil até 21 de 
janeiro deste ano. A medida 
ocorre com efeito imediato 
para novas partidas e nenhum 
hóspede será embarcado até o 
dia 21 de janeiro. Os cruzeiros 
atuais vão finalizar os seus iti-
nerários conforme planejado.

A entidade informou que 
está trabalhando em nome 
das companhias de cruzeiros 
que operam no país – MSC 
Cruzeiros e Costa Cruzeiros – 
para alinhar interpretações e 
aplicações dos protocolos ope-
racionais de saúde e segurança 
que haviam sido aprovados 
no início da temporada, em 
novembro, com as autoridades 
do governo federal, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária  
(Anvisa), estados e municípios.

“Nas últimas semanas, as 
duas companhias de cruzeiros 
afetadas experimentaram uma 
série de situações que impacta-
ram diretamente as operações 
nos navios, tornando a conti-
nuidade dos cruzeiros neste 
momento impraticável. Além 
disso, a incerteza operacional 
causou inconvenientes signi-
ficativos para os hóspedes que 
contavam com suas férias no 
mar com rígidos protocolos de 
segurança”, disse a associação 
no comunicado.

No domingo (2), a Anvi-
sa divulgou comunicado em 
que contraindica embarques 
em navios de cruzeiro neste 
momento. “Em vista dos últi-
mos acontecimentos, a Anvisa 
contraindica o embarque de 
passageiros que possuem via-
gens programadas em navios 
de cruzeiro para os próximos 
dias, em especial diante do 
aumento vertiginoso de casos 

de covid-19, com identificação 
de surtos a bordo das embar-
cações que operam na costa 
brasileira”, diz a nota.

“A recomendação da Agên-
cia leva em consideração a 
mudança rápida no cenário 
epidemiológico, o risco de 
prejuízos à saúde dos passa-
geiros e a imprevisibilidade das 
operações neste momento”, 
acrescentou a Anvisa.

A Anvisa já havia recomen-
dado ao Ministério da Saúde, 
na última sexta-feira (31), a 
suspensão provisória da tem-
porada de navios de cruzeiro, 
até que sejam debatidas as 
questões que envolvem uma 
eventual retomada das ope-
rações.

Segundo a Clia, a atual tem-
porada, após o término da 
suspensão voluntária, poderá 

ser cancelada na íntegra se não 
houver adequação e alinha-
mento entre todas as partes 
envolvidas para possibilitar a 
continuidade da operação.

Os protocolos vigentes, con-
forme informou a associação, 
são os seguintes:

• Vacinação completa obri-
gatória para hóspedes e tripu-
lantes (elegíveis dentro do Pla-
no Nacional de Imunização).

• Testagem pré-embarque 
(PCR até três dias antes ou 
Antígeno até um dia antes da 
viagem).

• Testagem frequente de no 
mínimo 10% das pessoas em-
barcadas e tripulantes.

• Capacidade reduzida a 
bordo para facilitar o distancia-
mento social de 1,5m entre os 
grupos e permitir a distribuição 
de cabines reservadas para iso-
lar casos potenciais.

• Uso obrigatório de más-
caras.

• Preenchimento de formu-
lário de saúde pessoal (DSV 
– Declaração de Saúde do Via-

jante).
• Ar fresco sem recirculação, 

desinfecção e higienização 
constantes.

• Plano de contingência 
com corpo médico especial-
mente treinado e estrutura 
com modernos recursos para 
atendimento dos hóspedes e 
tripulantes.

• Medidas de rastreabilida-
de e comunicação diária com a 
Anvisa, Municípios e Estados.

Acompanhamento - A 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) está acom-
panhando a situação de cinco 
cruzeiros que estão operando 
no Brasil. Na sexta-feira (31), 
a agência recomendou ao Mi-
nistério da Saúde a suspensão 
provisória da temporada de 
cruzeiros na costa brasileira, 
após ter identificado aumento 
de infecções por covid-19 em 
algumas embarcações.

Os navios MSC Splendida, 
atracado no Porto de Santos 
(SP), e o Costa Diadema, atra-
cado em Salvador, interrom-
peram as atividades no dia 31, 
devido a surtos de covid-19 
a bordo. Segundo a Anvisa, 
dados mostram que a variante 
Ômicron tem o potencial de 
se espalhar mais rapidamente 
do que outras variantes e que 
a proteção imunológica de 
vacinas e de casos anteriores 
de covid-19 pode não ser tão 
efetiva.

Associação que 
tomou a decisão 
representa as 
companhias que 
operam no setor 
no país 

 Fernando Frazão / Agência Brasil

Medida tem efeito imediato para novas partidas. Objetivo é alinhar interpretações e aplicação de protocolos

Pedro Gomes toma posse na 
presidência da OAB-Niterói

O advogado Pedro Gomes 
tomou posse ontem (3) na 
presidência da OAB Niterói. 
Ele prometeu manter a classe 
“valorizada e motivada” du-
rante sua gestão para o triênio 
2022/2024.

Conduzida por Alfredo 
Hilário de Souza, diretor do 
Departamento de Apoio às 
Subseções (DAS), a solenidade 
ocorreu na sede da Seccional/
RJ, com a presença de Pedro 
Gomes, Ana Tereza Basílio, 
vice-presidente eleita da OAB/
RJ; Ricardo Menezes, presiden-
te da Caarj, e Marcello Oliveira, 
diretor-tesoureiro da OAB/RJ. 

Alfredo Hilário de Souza, 
diretor do DAS, elogiou a nova 
gestão: 

“Primeiramente, quero 
falar sobre a alegria de reen-
contrar colegas agora presi-
dentes eleitos, que aqui se 
apresentam. Espero poder 

contar com todos para fazer 
uma gestão voltada para a 
advocacia. Muito feliz pela 
eleição do Pedro Gomes, sa-
bendo da experiência e luta 
dele enquanto advogado, que 
conhece as necessidades da 
advocacia. Tenho certeza de 
que sua gestão será profícua. 
Poderá sempre contar com a 

Ordem e com o DAS”.
Ricardo Menezes, presi-

dente da Caarj, destacou a 
parceria para uma gestão de 
sucesso na OAB Niterói:

“Advogadas e advogados, 
estamos aqui dando posse 
para o Pedro Gomes, futuro 
gestor por três anos da OAB 
Niterói. Tenho certeza que, 

em parceria com a Seccional, 
a Caarj e as outras Subseções, 
ele fará uma grande gestão.  
Sucesso ao novo presidente!”.

Após assinar o termo de 
posse, Pedro Gomes decla-
rou: “Niterói precisa voltar 
a ser a liderança que foi no 
passado. Queremos uma OAB 
valorizada e motivada, como 
prometemos durante a eleição 
em que saímos vitoriosos.  Os 
advogados precisam voltar a 
ocupar o papel relevante que 
sempre tiveram na sociedade. 
Temos muito a construir”.

Além de Pedro Gomes, a 
nova diretoria da OAB Niterói 
é composta pelos advogados 
Vânia Maria da Cunha Bruno, 
vice-presidente; Carlos Alberto 
Lima de Almeida, secretário 
geral; Luciene Saldanha Araújo 
Ribeiro, secretária adjunta, e 
Ivan dos Santos Gonçalves, 
diretor-tesoureiro.

Advogado prometeu manter a classe valorizada e motivada durante sua gestão

Segundo os médicos, Bolsonaro passa bem e será submetido a exames

Presidente é internado em 
SP com obstrução intestinal

O presidente está internado 
desde a madrugada de ontem 
(3), no Hospital Nova Star, em 
São Paulo, onde fará exames. 
Segundo a Secretaria de Co-
municação, um desconforto 
abdominal foi o motivo da 
hospitalização. “ O presidente 
passa bem e mais detalhes 
serão divulgados posterior-
mente, após atualização do 
boletim médico”, diz a nota 
divulgada ontem.

Segundo o hospital, Bol-
sonaro tem um quadro de 
obstrução intestinal. “Ele está 
estável, em tratamento e será 
reavaliado pela equipe do Dr. 

Antônio Luiz de Vasconcellos 
Macedo. No momento, sem 
previsão de alta”, diz a nota 
do hospital.

Bolsonaro chegou a São 
Paulo por volta de 1h30, após 
deixar o Forte Marechal Luz, 

em São Francisco do Sul, 
no litoral de Santa Catarina, 
onde passou a virada de ano.

Em publicação em uma 
rede social, Bolsonaro disse 
que chegou ao hospital às 3h 
de ontem. O presidente disse 
que está usando uma sonda 
nasogástrica e serão feitos 
mais exames “para possível 
cirurgia de obstrução interna 
na região abdominal”. 

Jair Bolsonaro lembrou 
que essa é sua segunda inter-
nação “com os mesmos sinto-
mas, como consequência da 
facada (06/set/18) e 4 grandes 
cirurgias”.

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) res-
tabeleceu o prazo má-
ximo de 12 meses para 
conclusão do processo 
para tirar a Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH), contado a partir 
de 1º de janeiro de 2022. 

O prazo para tirar a 
CNH estava suspenso 
por tempo indetermi-
nado, para diminuir os 
impactos da pandemia 
da covid-19 no Brasil. 

Pe l a  d e c i s ã o  d o 
Contran, quem tinha 
processo ativo até 31 
de dezembro de 2020, 
agora terá até 31 de 
dezembro de 2022 para 
conclui-lo.

1 ano para 
tirar carteira

As antigas regras para al-
teração e cancelamento 
de voos por passageiros 
e companhias aéreas vo-
taram a valer no dia 1º de 
janeiro deste ano. Com o 
término da validade da Lei 
nº 14.174/2021, as regras 
que estavam em vigor du-
rante o auge da pandemia 
de covid-19 não serão mais 
aplicadas em função do 
fim da flexibilização.

Durante a pandemia, 
o consumidor que cance-
lasse uma passagem para 
viagens entre 19 de marco 
de 2020 e 31 de dezembro 
de 2021, estava isento da 
cobrança de multa, e o 
valor pago era convertido 
em crédito para próxima 
viagem. Quem optasse 

pelo reembolso, teria até 
um ano para receber o va-
lor, que seria corrigido pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC).

Com a volta da vigência 
da Resolução nº 400/2016, 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), o 
passageiro que fizer o can-
celamento pode ter que 
pagar multas previstas no 
contrato e ter o restante do 
valor restituído em 7 dias 
ou creditado de acordo 
com as regras da empresa.

No caso de cancela-
mento por parte da com-
panhia aérea, os passagei-
ros têm direito de optar 
pelo reembolso total ou 
reacomodação em outro 
voo.

Regras para passagens 

Divulgação

Novo presidente vai comandar a entidade no triênio 2022/2024

Desconforto 
abdominal foi 
o motivo da 
internação. No 
momento não há 
previsão de alta

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

Dia: 07/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:50 às 13:00 Rua José Lobo de Medeiros - Camboinhas - Niterói 16531873
09:50 às 13:00 Rua Luiz Perriraz - Camboinhas - Niterói 16531873
13:00 às 17:00 Estrada da Posse - Fonseca - Niterói 16532805
13:00 às 17:00 Travessa São José - Fonseca - Niterói 16532805
13:00 às 17:00 Travessa União - Fonseca - Niterói 16532805
14:00 às 18:00 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 16528883
14:00 às 18:00 Ruas 01, 02, 03, 04- Piratininga - Niterói 16528883
14:00 às 18:00 Condomínio Camboata - Piratininga - Niterói 16528883
14:00 às 18:00 Rua Comissário João Luiz de Souza - Piratininga - Niterói 16528883
14:00 às 18:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 16528883
14:00 às 18:00 Rua Manoel Gomes Xavier - Itaipu - Niterói 16528945
14:00 às 18:00 Rua Sibipirunas - Itaipu - Niterói 16528945
14:30 às 17:00 Rua Carlos Nelson Ferreira - Camboinhas - Niterói 16533621
14:30 às 17:00 Rua Engenheiro Nilton Vianna - Camboinhas - Niterói 16533621
14:30 às 17:00 Rua Professor Antônio Felipe da Rocha - Camboinhas - Niterói 16533621
14:30 às 17:00 Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres - Praia de Icaraí - Icaraí 16533771
14:30 às 17:00 Estrada Leopoldo Fróes - São Francisco - Niterói 16533771

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Antenor Monteiro - Pita - São Gonçalo 16503337
13:00 às 17:00 Rua Apulcro de Lima - Pita - São Gonçalo 16503337
13:00 às 17:00 Rua Mentor Couto - Pita - São Gonçalo 16503337
13:00 às 17:00 Rua Francisco Taborge - Pita - São Gonçalo 16503337
13:00 às 17:00 Rua Maria Pereira Branco - Engenho Pequeno - São Gonçalo 16503337

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2 - Itapeba - Parque Nancy - Estrada Velha Itapeba - Itapeba 16533107
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Itapeba - Jardim N Maricá - Estrada Velha 

Itapeba - Maricá 
16533107

13:00 às 17:00 Rua Aloísio Rangel de Freitas - Itapeba - Maricá 16533107
13:00 às 17:00 Rua Luiz Antônio da Cunha - Flamengo - Maricá 16533107
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Ponta Negra - Maricá 16533201
13:00 às 17:00 Avenida Litorânea - Ponta Negra - Maricá 16533201
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Pn - Cordeirinho Maricá - Ponta Negra 16533201
13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 16533201
13:00 às 17:00 Lot Praia das Lagoas - Cordeirinho - Maricá 16533201
13:00 às 17:00 Ruas 130, 131, 132 - P Negra - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Pn - Pr. 

Lagoas-Co - Centro - Maricá 
16533201

13:00 às 17:00 Rua Doutor Emílio Eirin - Cordeirinho - Maricá 16533201
13:30 às 17:30 Avenida Canal - Balneário Bela Vista - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Ruas B, D, E, J, L, S, Q, T, U, V - Caju - Praça Cinco - Centro - Jar-

dim Balneário Maricá - da Amizade - Jacaroá - Balneário Bela Vista 
- Estrada Cassorotiba - Jardim Atlântico - Maricá 

16533391

13:30 às 17:30 Estrada Jacaroá - Jacaroá - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Professor Joaquim Mendes - da Amizade - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua 14 - Caju - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Amilton José dos Santos - Jacaroá - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Arco Iris - Jacaroá - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Balneário Bela Vista - Jacaroá - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Braulina Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Jardim Balneário - Loteamento Balneário Rancho Al - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Maria da Conceição - Jacaroá - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Ouvídio Moreira de Souza - Jacaroá - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Jacaroá - Amizade - Caju - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Sem Nome - Amizade - Maricá 16533391
13:30 às 17:30 Rua Uruguai - Jacaroá - Maricá 16533391

Estamos com você, mesmo à distância.
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Coronavírus 
atrapalha 
início de ano 
do Vasco

O elenco do 
Vasco se rea-
p r e s e n t o u 
ontem no CT 
Moacyr Bar-
bosa. Só que 
um fato ne-

gativo chamou a atenção: 
o número de casos de 
covid-19.

Quatro jogadores tes-
taram positivo para covid 
nos testes realizados no 
CT. Além disso, outros 
dois atletas nem chega-
ram ao Rio de Janeiro.

O meia Nenê, o lateral 
direito Léo Matos, o late-
ral-esquerdo Riquelme e o 
recém-contratado goleiro 
Thiago Rodrigues testa-
ram positivo no Rio. Já o 
equatoriano Luís Cangá e 
o volante Matías Galarza 
não viajaram para o Brasil.

Todos os jogadores es-
tão em isolamento. Com 
isso, todos só devem fazer 
parte da pré-temporada 
em Pinheiral, na próxima 
semana. O elenco vai para 
o interior fluminense de 
11 a 18 de janeiro.

Riquelme postou nas 
redes sociais sua condi-
ção: “Torcida vascaína, 
infelizmente testei posi-
tivo para covid-19. Estou  
bem e sem sintomas ne-
nhum, mas terei que ficar 
um tempo afastado. Em 
breve estou de volta”, es-
creveu.

A apresentação do téc-
nico Zé Ricardo passou de 
presencial para on-line. 
Além disso, a imprensa 
não terá mais acesso ao 
CT para acompanhar os 
primeiros treinos.

Lateral Rafael e outros funcionários do clube testam positivo para doença

Covid ‘marca’ presença na 
volta do Bota aos treinos

O  e l e n c o  d o 
B o t a f o g o  s e 
reapresentou 
ontem no está-
dio Nilton San-
tos para dar iní-

cio a temporada 2022. A má 
notícia para os alvinegros foi 
o teste positivo para covid-19 
do lateral-direito Rafael.

Além do jogador, outros 
três funcionários foram 
identificados com o vírus. 
Todos foram imediatamente 
isolados e serão monitorados 
pelos médicos do clube.

Sendo assim, Rafael vai 
perder o início dos trabalhos 
sob o comando do técnico 
Enderson Moreira. A prepa-
ração do Botafogo acontece-
rá no Rio de Janeiro.

Nos primeiros dias, os 
jogadores realizarão apenas 
exames médicos e fisioló-
gicos. Depois, os treinos 
serão intensificados visando 
a estreia do Campeonato 
Carioca.

Técnico garantido - O 
diretor-executivo, Eduardo 
Freeland, tratou de acabar 

com as apreensões dos torce-
dores e confirmou a perma-
nência do técnico Enderson 
Moreira.

“Enderson está confir-
mado sim, continuamos 
com ele. Entregou resultado 
muito expressivo e é um 
ser humano completamen-
te engajado com o proje-
to do Durcesio Mello, tem  
várias conexões importantes 
e sinergia”, disse à “Rádio 
Tupi”.

“Ele entendeu dessa for-
ma, mesmo ciente dos gran-
des desafios. Quando viemos 
para o clube sabíamos que 
seria assim. O primeiro de-
grau conseguimos subir, 
agora é enfrentar os próxi-
mos”, acrescentou.

Vitor Silva / Botafogo

O atacante do Botafogo Ronald se reapresentou ontem no estádio Nilton Santos e iniciou as avaliações médicas

Todos os 
infectados 
foram isolados 
e estão sendo 
monitorados 
pelos médicos

Fla cogita emprestar 
jovens jogadores

Novo xerife do Flu 
mostra ‘credenciais’

A confir ma-
ção de Paulo 
Sousa  como 
novo técnico 
fez a diretoria 
do Flamengo 

iniciar o planejamento do 
elenco para 2022. O obje-
tivo é reformular o grupo, 
considerado com uma idade 
avançada.

Além disso, os rubro-ne-
gros tentam abrir espaço na 
folha salarial para a chegada 
de reforços de peso. Assim, 
jogadores com pouco espa-
ço no elenco têm a chance 
de serem emprestados.

Informações dão conta 
que o volante Hugo Moura e 
o atacante Vitor Gabriel po-
dem ser emprestados nesta 

O Fluminen-
se confirmou 
a chegada do 
zagueiro David 
Duarte. O de-
fensor é o quar-

to reforço dos tricolores para 
a temporada. David já havia 
sido pretendido pelo clube em 
2021. O zagueiro falou sobre 
suas principais características.

“Raçudo, guerreiro. Não 
tem bola perdida, é disposição 
total para ajudar os compa-
nheiros. Sou alto e tenho boa 
impulsão. Acredito que posso 
ajudar a fazer gols de cabeça e 
defender também”, disse.

David Duarte exaltou o 
elenco tricolor. O defensor 
afirmou que vai buscar crescer 
com a ajuda dos mais expe-

temporada.
O primeiro é pretendido 

pelo Athletico-PR. Já o se-
gundo pode estar de saída 
para o Juventude. As duas 
equipes disputam a Série A 
nesta temporada.

Hugo Moura se reapre-
sentou ontem para iniciar a 
preparação visando o início 
do Campeonato Carioca. 
O planejamento do clube é 
utilizar uma equipe sub-20, 
com alguns reforços, nas pri-
meiras rodadas do Estadual.

O planejamento rubro-
-negro será definido após 
a chegada do técnico Paulo 
Sousa. No entanto, o intuito 
do Flamengo é só usar os ti-
tulares em fevereiro, visando 
o início da Libertadores.

rientes.
“São jogadores que joga-

ram a competição, são ex-
perientes. Não tenho essa 
experiência em competições 
internacionais. Vai ser impor-
tante a ajuda deles. Eu sou 
cabeça aberta para aprender, 
então estou ansioso, nervoso, 
com aquele friozinho na barri-
ga para o dia da apresentação. 
É fundamental ter esses joga-
dores como ídolos de clubes. 
Aprender com eles é sempre 
bom”, declarou.

O novo zagueiro trico-
lor chega para buscar uma 
vaga entre os titulares. David 
Duarte pode ser preparado 
para o caso do Fluminense 
negociar Nino, alvo de clubes 
do exterior.


