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PRIMEIROS LOTES CHEGAM EM 13 DE JANEIRO

Crianças serão vacinadas
mesmo sem prescrição
Governo Federal desiste de exigência e anuncia que intervalo entre as doses será de oito semanas
CIDADES\PÁG. 3
Berg Silva/Divulgação

Drive-thru da
UFF reabre para
testagem
Devido ao aumento de casos da
doença em Niterói, a Universidade Federal Fluminense (UFF) retomará na próxima segunda-feira
(10) a testagem para covid-19 no
modelo drive-thru. A medida foi
tomada em parceria com a prefeitura. A testagem vai acontecer no
Campus do Gragoatá, com testes
rápidos por antígeno. Além dos
motoristas e passageiros nos carros, pedestres também serão atendidos. A prefeitura confirmou que
o município apresentou aumento
no número de casos da doença nas
últimas semanas, porém informou que não houve aumento nas
internações e que segue na terceira semana consecutiva sem óbitos.
CIDADES\PÁG. 3

Lei que multa
pais de alunos
vale em Niterói
Drive-thru da UFF para testagem de covid-19 reabre na próxima segunda-feira, após o município de Niterói registrar aumento do número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus

Ambulantes de
Alcântara são
reorganizados

ESPORTES

PANORAMA\PÁG. 2

CULTURA
Ivan Storti / Santos

Divulgação / FC Porto

Rodrigo Portella/Divulgação

CIDADES\PÁG.4

Técnicos de
Niterói vão
ajudar baianos

Agustín Marchesin, do Porto, está na
lista de possíveis reforços do Fla

CIDADES\PÁG. 5

Raniel é um dos reforços contratados pelo Vasco para a difícil temporada que está começando

Inspiração em ídolos do passado
Contratado nesta semana, o atacante Raniel, de 25 anos, afirmou que
sonha em brilhar com a camisa do Vasco e fazer história em São Januário
como dois craques criados no clube: Romário e Edmundo. O jogador
prometeu empenho para ajudar o Cruz-maltino a retornar à Série A.

Bolsonaro recebe alta
e volta a fazer críticas
às urnas eletrônicas
CIDADES\PÁG. 5

Fla monitora
sombra para
Diego Alves

Espetáculo é uma autoficção sobre
a trajetória do diretor Rodrigo Portella

‘(RE) Play’
em nova
temporada

A diretoria do Flamengo estuda a possibilidade de contratar um experiente goleiro
para fazer sombra a Diego
Alves e o nome da vez é o argentino Agustín Marchesin,
do Porto.

Autoficção sobre a trajetória
do diretor Rodrigo Portella,
totalmente gravada por celular, vai ao ar pelo canal do
Sesc no YouTube.

PÁG. 8

PÁG.2

Prefeitura de Maricá
anuncia prorrogação
do benefício do PAT
CIDADES\PÁG.4

Recadastramento
para servidor de
Niterói vai até dia 15
CIDADES\PÁG. 4
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Panorama RJ
Apoio ao
cancelamento

POR JEFFERSON LEMOS

Nova multa já está valendo

Barra limpa

Apoio unânime
Divulgação

Divulgação

A Associação Comercial do
Rio de Janeiro considera
totalmente acertada a decisão do prefeito Eduardo
Paes de cancelar o carnaval
de rua do Rio pelo segundo
ano consecutivo. “Dentro
do que é possível realizar,
seguindo todos os protocolos de segurança, o prefeito optou sabidamente
por manter os desfiles das
Escolas de Samba, que são
a maior atração da cidade
neste período e que podem
ser realizados em ambiente
controlado. Desta forma,
serão mantidos os feriados,
beneficiando hotéis, bares e
restaurantes e minimizando
os impactos negativos na
economia”, diz trecho de
nota divulgada ontem pela
entidade.
Para a Associação Comercial, embora muito badalado na última década
e adorado por cariocas e
turistas do mundo inteiro, a
aglomeração causada pelos
blocos de rua certamente
representará um imenso
risco de contaminação à
população.

O prefeito de Niterói sancionou a lei 3674 - 2021,
do vereador Luiz Otávio
Nazar (foto), que pune com
multa de R$ 180 os pais que
deixarem seus filhos irem
à escola caso tenham tido
contato com pessoas com
suspeita ou infectadas por
covid-19. A multa poderá
ser dobrada, na hipótese
de reincidência. A lei se
aplica às escolas privadas e

públicas.
“Essa lei representa um
suporte legislativo às medidas enérgicas que começaram a ser tomadas em todas
as esferas do Poder Público
para fins de enfrentamento
da epidemia”, justifica o
vereador, que também é
médico urologista, membro
da Sociedade Brasileira de
Urologia e gestor do Hospital de Clínicas do Ingá.

Mensagem prorrogando
o Programa de Amparo
ao Trabalhador (PAT) até
abril de 2022 foi entregue
pelo prefeito de Maricá,
Fabiano Horta, aos vereadores do município
nesta quarta-feira (5). A
entrega aconteceu no gabinete do prefeito e todos
se mostraram favoráveis à
iniciativa, que garante R$

600 para 23,5 mil pessoas
cadastradas por mais esses
quatro meses do novo ano.
A vereadora Andréa Cunha
(centro da foto), única mulher do Legislativo, deixou
claro o seu total apoio à
prorrogação do benefício:
“Fabiano sabe que pode
contar com a gente quando o assunto é o bem-estar
da população”, ressaltou.

O STJ deferiu liminar, a pedido da Defensoria Pública do
Rio, suspendendo a pena imposta a um homem condenado por furtar, numa drogaria,
um pacote com 24 rolos de
papel higiênico, avaliados
em R$ 23,99. Na decisão, o
ministro Humberto Martins
considerou, entre outros fatores, o valor insignificante
do produto.
O juiz de primeira instância havia absolvido o
rapaz, com base no estado
de necessidade do réu e no
princípio da insignificância.
No entanto, a sentença foi
reformada pelo TJRJ, que
estabeleceu a pena de um
ano e três meses, em regime fechado. Para o TJRJ,
não seria possível aplicar a
insignificância ao caso porque o réu tinha outras três
condenações transitadas em
julgado por crimes contra
o patrimônio. A Defensoria
recorreu.

Concurso do IBGE
Militares derrotados na Alerj

Visita ao Flamengo
Divulgação

Divulgação/Alerj

A fila anda...
Hoje, quando se comemora
o Dia dos Divorciados, a iDivorciei, plataforma que oferece serviços para facilitar a
vida daqueles que enfrentam
uma separação conjugal,
estará lançando o Virando a
Página. É o primeiro programa que promove a transformação do visual e a melhoria
da autoestima de quem se
separou e está vivendo essa
difícil fase da vida.
Destinado a mulheres e
homens de todo o país, em
processo de separação ou já
separados, o Virando a Página conta com uma equipe de
profissionais especializados,
aptos para oferecer serviços
de beleza gratuitos, graças à
uma parceria com o Instituto
Embelleze.

Por 43 votos contrários e
24 favoráveis, a maioria
dos deputados da Alerj
votou pela manutenção do
veto parcial do governador
Cláudio Castro ao projeto
de lei 5.181/21, que trata
sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares. A
votação aconteceu nesta
quarta (5), de forma extraordinária, já que os parlamentares estão oficial-

CARTA DO LEITOR

mente em recesso. A norma
havia sido sancionada com
trechos vetados pelo governador Cláudio Castro
no dia 30 de dezembro,
tornando-se a Lei 9.537/21.
Com a votação na Alerj,
estes trechos continuam de
fora da legislação estadual,
entre eles o que aumentaria
gratificações para praças
e o que garantiria reajuste
anual pelo IPCA.

E por falar em felicidade no
trabalho, a Havan levou recentemente colaboradores
para conhecer o Centro de
Treinamento do Flamengo, clube que patrocina.
A visita reservou muita
emoção aos participantes,
que naturalmente são fãs
do clube carioca. Os colaboradores sortudos foram

CULTURA

selecionados em um desafio em alusão ao Dia do
Flamenguista, comemorado no dia 28 de outubro.
A ação aconteceu na rede
social interna e todos os 22
mil colaboradores, das 168
megalojas e de outros setores tiveram a oportunidade
de concorrer a uma vaga na
viagem.

As inscrições para o processo seletivo do IBGE no Rio
serão abertas na próxima
segunda-feira, 10 de janeiro.
O edital que ainda não foi
publicado, deverá oferecer
192 vagas de contratação
imediata de níveis médio e
superior nos cargos de agente censitário de pesquisas
por telefone e supervisor
censitário de pesquisas e
codificação, respectivamente. Os salários iniciais são de
até R$ 4,2 mil.
A banca organizadora será
o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional
(Idecan). Os interessados
deverão acessar o site da
banca das 14h do dia 10
de janeiro até às 23h59 do
dia 2 de fevereiro de 2022.
As taxas de R$ 20 e R$ 41
deverão ser pagas até 24
horas após a emissão do
boleto no ato da inscrição.
A prova objetiva será no dia
20 de março.

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

Buracos na pista

A Estrada de Ititioca, em Niterói, está com buracos em
vários pontos. Outro dia caí num deles e furei o pneu do
meu carro. Venho notando que várias vias em diferentes
pontos da cidade estão com o mesmo problema. Tá mais
do que na hora de um banho de asfalto ou mesmo uma
operação para tapar os buraccos. Né?
Marcos Andrade

Chuva de reclamações

Já faz algum tempo que tem chovido quase todos os dias
mas ainda não notei redução na minha conta de luz. Será
esse aguaceiro todo não serviu para encher os reservatórios? Acho que estão enrolando a gente. Para cobrar mais
caro é rapidinho, mas quando é o contrário... Conheço
várias pessoas que também estão reclamando.
Silvana Louzada

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências que contrariem sua
linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará
cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

Até o dia 16, o Sesc Rio de
Janeiro dá continuidade a
temporada de “(RE)Play”,
performance audiovisual
em 4 atos do premiado diretor Rodrigo Portella . A temporada segue tem apresentações às sextas, sábados e
domingos, às 20h, pelo Youtube (https://www.youtube.
com/user/portalsescrio).
“(RE)Play” é uma autoficção sobre a trajetória pessoal do diretor e,
por consequência, sobre

Férias
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‘(RE)Play’ tem nova
temporada virtual

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

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

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

O CCBB Educativo – Arte &
Educação do Rio preparou
uma programação especial
para as férias escolares da
garotada, na primeira quinzena de janeiro, o “Lugar de
Criação” acontece às sextas,
sábados e domingos, sempre às 15 horas. Outros destaques são as visitas mediadas às exposições, além das
visitas patrimoniais: “Museu
Banco do Brasil”, “Galeria de
Valores” e “O Banco do Brasil
e sua História”. Inscrição:
www.ccbbeducativo.com

a identidade de um artista
de teatro brasileiro que nas
últimas três décadas atuou
dentro e fora dos grandes
centros.
Inteiramente gravada
com smartphones e tendo
como cenário principalmente a cidade de Barcelona, onde Portella mora
atualmente, “(RE)Play” traz
à tona as reflexões de um
homem que teve sua identidade indissociada dos
palcos desde a infância.

Rodrigo Portella/Divulgação

Espetáculo é uma autoficção sobre a trajetória do diretor Rodrigo Portella

Divulgação

EXPOSIÇÃO – Até o dia 23, de quarta a domingo, das
11h às 18h, o público pode conferir a exposição “André
Severo - Arquiperiscópio”, com seis obras inéditas do
artista gaúcho e seis vídeos, no Oi Futuro, no Flamengo. Com curadoria de Paulo Herkenhoff, a mostra apresenta um panorama da obra do artista múltiplo que
começou sua trajetória há 27 anos. Entrada gratuita.

CCBB oferece programação especial
para as crianças em janeiro

ROCK – Os sábados no Redwood Music, em Jacarepaguá, serão dedicados a celebrar e curtir o legado do
Rock ‘n’ Roll. O “Rota in Rio” chega à casa de espetáculos, sempre a partir das 20h, levando, a cada edição,
uma atração diferente, com apresentações de covers de
ícones do gênero que marcaram diferentes gerações,
relembrando suas trajetórias.
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Crianças serão vacinadas
Governo inclusão de menores de 5 a 11 anos no plano nacional de vacinação. Doses chegam no dia 13
Alejandra De Lucca V./Divulgação

O governo federal anunciou
ontem (5) a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no plano
de operacionalização de vacinação contra a covid-19. As
primeiras doses de vacinas
contra a doença destinadas
a crianças de 5 a 11 anos deverão chegar ao Brasil no dia
13 de janeiro. Está prevista
uma remessa de 1,2 milhão
de doses do imunizante da
Pfizer - o único aprovado até
o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
O Brasil receberá, no primeiro trimestre de 2022, 20
milhões de doses pediátricas
destinadas a este público-alvo, que é de cerca de 20,5
milhões de crianças. O Ministério da Saúde receberá, ainda
em janeiro, um lote de 3,74
milhões de doses de vacina.
O esquema vacinal será
com duas doses, com intervalo de oito semanas entre
as aplicações. O tempo é superior ao previsto na bula da
vacina da Pfizer. Na indicação
da marca, as duas doses do
imunizante poderiam ser
aplicadas com três semanas
de diferença.
Segundo o Ministério da
Saúde, será preciso que a
criança vá vacinar acompanhada dos pais ou responsáveis ou leve uma autorização

Esquema vacinal
será de duas
doses, com
intervalo de oito
semanas entre
aplicações

Está prevista remessa de 1,2 milhão de doses do imunizante da Pfizer, o único aprovado até o momento pela Anvisa

por escrito.
O Ministério também recomendará uma ordem de
prioridade, privilegiando
pessoas com comorbidades
e com deficiências permanentes; indígenas e quilombolas; crianças que vivem
com pessoas com riscos de
evoluir para quadros graves
da covid-19; e em seguida

crianças sem comorbidades.
Esquema pronto em SP - O
governador de São Paulo João
Doria disse ontem (5), em sua
primeira entrevista coletiva
do ano, que o planejamento
de vacinação de crianças
contra a covid-19 no estado
está pronto e que, assim que
o Ministério da Saúde enviar
as doses de vacinas da Pfizer

específica para o público
infantil, as crianças de 5 a 11
anos do estado começarão a
ser imunizadas.
“O governo de São Paulo
já definiu e tem pronto o seu
plano para vacinar todas as
crianças do estado entre 5 e 11
anos”, declarou Doria. “Temos
a vacina infantil contra a covid-19 aprovada há quase um

Navios de cruzeiro reportam
mais de 200 casos positivos
Embarcação que atracou no Rio tem 33 casos entre passageiros e tripulantes
hospedadas em um hotel na
cidade, onde ficarão em isolamento por 10 dias a contar do
início dos sintomas.

Escolas - O governador
disse que ao menos 268 escolas de nove municípios do estado já estão disponíveis para
servir de posto de vacinação
contra a covid-19 de alunos
entre 5 e 11 anos.

Prefeitura de Olinda
cancela carnaval
A prefeitura de Olinda, em
Pernambuco, anunciou
ontem (5) o cancelamento
do tradicional carnaval municipal em 2022. A administração municipal justificou
a decisão pela situação da
pandemia de covid-19 e
pelo aumento dos casos no
país e na cidade.
“N ó s t o m a m o s e s s a
decisão, em coletividade,
que estamos cancelando o maior carnaval do
mundo. A gente não seria
irresponsável de expor a
vida de ninguém. Isso é o
mais importante”, afirmou
o prefeito, Professor Lupércio.
O carnaval de Olinda é
um dos maiores do país,
juntamente com o de Salvador (BA) e do Rio de Janeiro.
A folia é tradicional e mobilizava mais de três milhões
de pessoas até o início da
pandemia em centenas de
blocos que apresentam de
ritmos tradicionais como o

frevo e maracatu ao samba
e músicas populares.
A prefeitura também
anunciou programas de
apoio a trabalhadores e
empreendedores que fazem
parte da cadeia produtiva
do carnaval. Será fornecido um auxílio-carnaval, de
valor ainda não divulgado,
para artistas, representantes da cultura popular e
ambulantes.
Outra iniciativa divulgada foi o Circuito Cultural:
Fomento à Cultura, voltada
ao apoio de projetos culturais como festivais municipais e festivais multiculturais. Para ter acesso aos
investimentos, os agentes
deverão ser da cidade.
Ainda conforme a administração municipal,
haverá editais para apoio de
projetos culturais de grupos
e coletivos. A prefeitura
ainda não informou quanto
será destinado para esses
programas de fomento.

Mesmo com a suspensão
temporária da operação de
navios de cruzeiros nos portos brasileiros, anunciado
pelas operadoras na segunda-feira (3), após a recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Ansiva)
para suspender a temporada,
os cinco navios que estão em
águas territoriais reportaram
222 casos positivos para covid-19 a bordo das embarcações.
A retomada das operações dos navios de cruzeiro
foi autorizada pela Portaria
Interministerial 658, de 5 de
outubro de 2021, da Casa
Civil, e dos Ministérios da
Justiça e Segurança Pública,
Saúde e Infraestrutura. A norma dispõe sobre restrições e
medidas temporárias para a

entrada no país, em decorrência da pandemia.
MSC Preziosa - Pelos protocolos atuais, o navio tem
capacidade para 3.016 passageiros e está no nível 3 do
cenário epidemiológico. A
embarcação atracou ontem
(5) no porto do Rio de Janeiro,
com o registro de 25 casos de
covid-19 entre os tripulantes
e oito entre os passageiros.
Houve embarque de passageiros no domingo (2),
mesmo dia em que 28 pessoas com covid-19 haviam
desembarcados do navio no
Rio de Janeiro. Os moradores
da cidade e de localidades
próximas foram direcionados para ficarem isolados em
suas casas ou de parentes ou
amigos. As nove pessoas que
não moram no estado foram

Estado vai
ampliar a
realização
de testes

Niterói reabre drive-thru para Bola Preta quer
promover bailes
testagem na segunda-feira

A Secretaria de Estado de
Saúde (SES) vai ampliar,
a partir de amanhã (7), a
capacidade de realização
de testes para detecção
da Covid-19 no estado.
Pessoas com sintomas
leves da doença ou que
tiveram contato com alguém que testou positivo
há quatro a cinco dias poderão realizar o exame em
estruturas anexas às Unidades de Pronto Atendimento de Bangu, Campo
Grande e Jacarepaguá, na
Zona Oeste, e Tijuca, Penha e Marechal Hermes,
na Zona Norte. O atendimento será realizado de
segunda-feira a domingo,
das 8h às 18h, mediante
distribuição de senha.
Serão oferecidos testes
rápidos de antígeno e
também RT-PCR para monitoramento do cenário
epidemiológico.

A Prefeitura de Niterói, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), retomará
na próxima segunda-feira (10) a
testagem para Covid-19 no modelo drive-thru. A medida foi
tomada por conta do aumento
de casos da doença. A testagem
vai acontecer no Campus da
UFF do Gragoatá, com testes
rápidos por antígeno. Além dos
carros, pedestres também serão
atendidos. Nos próximos dias, a
Secretaria Municipal de Saúde
vai divulgar como será organizado o fluxo de atendimento
para testagem.
O município apresentou aumento no número de casos da
doença nas últimas semanas,
porém não houve aumento nas
internações e segue na terceira
semana consecutiva sem óbitos. Por conta desse cenário, a
Secretaria Municipal de Saúde
ampliará a oferta dos testes para
crianças e adultos com sintomas respiratórios do primeiro

MSC Splendida - A embarcação está em área de
fundeio no Porto de Santos
(SP), sem passageiros a bordo,
mas há 62 casos positivos de
covid-19 entre os tripulantes.
O navio encontra-se no cenário epidemiológico nível 4 no
domingo (2), ou seja, está em
quarentena.
Costa Diadema - O navio
está em área de fundeio no
Porto de Santos (SP), sem
passageiros, e no momento
há 30 tripulantes que testaram positivos para covid-19.
O navio está em quarentena,
com cenário epidemiológico

no nível 4.

mês pela Anvisa. Por ações
deliberadamente protelatórias, o Ministério da Saúde
ainda não disponibilizou a
vacina para que as crianças
possam ser imunizadas”, reforçou.
Segundo ele, a imunização
desse público, que soma 4,3
milhões de crianças, poderá
ser finalizada no prazo de até
três semanas. Além disso, o
governador disse que o estado
pretende levar a imunização para dentro das escolas.
Desse total de crianças, 850
mil apresentam alguma comorbidade ou são indígenas
ou quilombolas e terão prioridade na vacinação.
A vacina infantil é diferente da que está sendo aplicada em pessoas acima dos
12 anos: a dose é menor e a
composição do imunizante
é diferente. O imunizante da
Pfizer já recebeu autorização
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para

aplicação e é a única, até este
momento, aprovada no país
para essa faixa etária.
Segundo o secretário executivo da Secretaria Estadual
da Saúde de São Paulo, Eduardo Ribeiro, o estado paulista
tem capacidade de vacinar
250 mil crianças por dia, podendo concluir a vacinação
de primeira dose no prazo de
até três semanas após o envio
de doses pelo Ministério da
Saúde.
“Em situações como essa
[de crescimento de casos de
covid-19], a rapidez é fundamental. Já tivemos mais de
2,5 mil casos de internações
graves de crianças e, destas,
93 perderam a vida, infelizmente”, disse Ribeiro.
CoronaVac -O governo de
São Paulo já enviou à Anvisa
um pedido para que a CoronaVac, imunizante produzido
pelo Instituto Butantan e o
laboratório chinês Sinovac,
seja aprovada e aguarda autorização para que essa vacina
também possa ser aplicada
em crianças.

Costa Fascinosa -O navio
deixou o Porto de Santos
na segunda-feira (3), onde
não houve embarques, e irá
aportar amanhã (6) no Rio
de Janeiro, para desembarque
completo dos passageiros,
que subiram a bordo no dia
30. A Anvisa informou que foram reportados dois casos de
covid-19 entre os tripulantes
e cinco entre os passageiros.
A embarcação está no nível 3
do cenário epidemiológico.
MSC Seaside - O navio está
no nível 3 do cenário epidemiológico e deve aportar no
Porto de Santos hoje. Há 65
casos de covid-19 entre os
tripulantes e 25 entre os passageiros.

Serviço será no Campus da UFF. Pedestres também serão atendidos
ao oitavo dia do início dos
sintomas e também as pessoas
que tiveram contato com o caso
positivo, com ou sem sintomas.
O secretário municipal de
Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, relatou a atuação do
município desde o início da
pandemia e a importância da
testagem.
“Niterói sempre manteve
medidas de precaução, como
a não realização da festa de
Réveillon, decidida em outubro,
a não realização do carnaval de
rua, e manter o uso de máscaras
mesmo em local aberto. Neste
momento é fundamental essa
parceria com a UFF e a ampliação da testagem e do protocolo.
Reforçamos a importância da
população seguir com as medidas de proteção à vida, como
evitar aglomerações, evitar
locais fechados, usar máscara,
lavar as mãos e tomar a dose
de reforço da vacina”, orienta o
secretário.

Além do drive-thru, o município oferta testes rápidos
de antígeno para Covid-19 nas
policlínicas, unidades básicas
e unidades do Programa Médico de Família. Já o teste swab
para RT PCR é realizado nas 8
policlínicas regionais e na Unidade Básica Centro. A partir da
próxima semana os testes serão
feitos de segunda a sexta-feira,
das 08h às 17h, com entrada até
às 16h. As unidades de urgência
e emergência testam somente
os pacientes com indicação
de internação e gestantes com
sintomas respiratórios. Outra
medida é o reforço no serviço
de telemonitoramento principalmente para o acompanhamento de idosos, gestantes e
crianças com menos de 11 anos.
Treinamento - Ontem (5)
foi realizado um treinamento
sobre o novo protocolo de testagem com as equipes da atenção
básica da rede municipal de
Saúde.

Com o cancelamento do
carnaval de rua no Município do Rio de Janeiro em
2022, por causa do aumento no número de casos de
covid-19, o Cordão da Bola
Preta, tradicional e centenário bloco de rua da cidade,
resolveu não deixar o carioca sem folia e vai promover
bailes na própria sede, na
Cinelândia, no Centro do
Rio.
A programação começa
no dia 20 de janeiro, dia do
padroeiro da cidade e feriado municipal, São Sebastião, quando o Bola vai fazer
a sua já conhecida feijoada,
que está programada para
começar ao meio-dia.
Para fevereiro, os encontros previstos são as feijoadas do dia 5 e a carnavalesca
no dia 19, que já fazia parte
do calendário do bloco em
anos sem pandemia, as
duas com início meio dia.
Entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, período
do carnaval, a diversão dos

Tradicional e
centenário bloco
carnavalesco
não quer deixar
o carioca sem
curtir a folia
foliões vai ser nos bailes
com a banda tocando as
já animadas músicas que
compõem o repertório da
agremiação.
“A gente está fazendo
uns reparos aqui na sede
porque a gente está sem
eventos desde 26 de fevereiro de 2020 e nos preparando
para receber dignamente
as pessoas na nossa sede.
Tudo correndo bem, a gente pretende reabrir no dia
20 com a feijoada do Bola.
Seria para marcar o retorno
do Bola a sua vida social na
sede”, informou o presidente do Cordão da Bola Preta,
Pedro Ernesto.
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SG: barracas de vendedores
ambulantes são reordenadas
Subsecretaria de Fiscalização de Posturas atua em Alcântara, para garantir a circulação dos pedestres
Lucas Alvarenga/Divulgação

A Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo, através
da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, iniciou
ontem (5) o reordenamento
das barracas de vendedores
ambulantes legalizados em
Alcântara. A ação visa organizar e diminuir os espaços
entre as bancas e o passeio
público, abrindo passagem
para a população transitar,
contribuindo para reduzir a
poluição visual e também o
acesso aos comércios locais.
As primeiras vias a receberem a ação de reordenamento foram a Rua Palmira
Ninho, que conta com 60
barracas de vendedores informais, e a Rua João Caetano, com 161 bancas. Ao todo,
serão mais de 220 barracas
que passarão pelo processo
de reorganização, recebendo
orientações sobre tamanho
padrão e a utilização correta do material de cobertura
das barracas. Os agentes
também verificam se as autorizações para o exercício
das atividades estão em dia.
Nas próximas semanas,
agentes do Controle Urbano
da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas irão atuar
com o mesmo procedimento
nas ruas Antônio Alves, Sílvio
Romero e na rua transversal
às ruas Yolanda Saad Abuzaid e Nair de Andrade.
Após o processo de orien-

Manilha tem
mutirão de
serviços
públicos
O distrito de Manilha recebeu,
nesta semana, o primeiro
mutirão de serviços públicos de 2022. A Prefeitura de
Itaboraí iniciou uma série de
manutenções pelo distrito,
principalmente nas regiões de
Novo Horizonte e Vila Brasil. O
mutirão já percorreu diversos
pontos do município. Em Manilha, o trabalho começou no
principal centro comercial da
região, pela Avenida Prefeito
Milton Rodrigues da Rocha.
Estão sendo realizados
serviços de patrolamento,
tapa-buraco, roçado e capina,
poda de árvores, varrição,
desobstrução de bueiros e
retirada de entulho. Além de
limpeza e manutenção da rede
de esgoto.

Castração de
animais
A Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais da Secretaria de
Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade de Niterói iniciou,
ontem (5), o cadastramento de moradores de
comunidades no entorno de Santa Rosa que
desejam castrar animais
domésticos. As inscrições
estão abertas até esta
sexta-feira (7) na sede da
Administração Regional
de Santa Rosa (Rua Itaperuna, 19). Serão disponibilizadas 400 vagas. As
cirurgias irão ocorrer no
Castramóvel, que ficará
estacionado no Largo do
Marrão, de 11 de janeiro
a 24 de fevereiro.
Outras 400 vagas para
castração serão oferecidas, a partir de sexta-feira
(7), no aplicativo Niterói
Animal.

Amanhã volta
a operação
‘Cidade em
Ordem’, para
coibir eventos
clandestinos

Ordenamento urbano em Alcântara visa também permitir o acesso da população aos comércios estabelecidos

tação, os agentes retornarão
às ruas para fiscalização.
Caso sejam flagradas fora do
padrão ou em posse de terceiros, os responsáveis terão
suas licenças suspensas.
A Secretaria de Transportes (Semtran) esteve na Rua
Palmira Ninho, no centro
comercial, para delimitar

as marcações de veículos
de carga e descarga. A ação
também contou com o apoio
da Guarda Municipal, reforçando a segurança dos agentes da subsecretaria.
Fiscalização noturna Para garantir o ordenamento
dos espaços públicos e a a
segurança dos moradores,

coibir a realização de eventos clandestinos, de construções e estacionamentos
irregulares, a Secretaria de
Ordem Pública de São Gonçalo retomará as ações de
fiscalizações noturnas a partir de amanhã, sexta-feira (7)
prosseguindo no sábado (8)
e no domingo (9). A opera-

ção intitulada “Cidade em
Ordem” também garante o
cumprimento dos decretos
municipais com restrições
contra o coronavírus no período de pandemia.
As ações, realizadas pelos
bairros da cidade, contam
com a integração entre as
secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Defesa Civil, por
meio da Vigilância Sanitária,
Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, e com o
apoio da Ronda Ostensiva da
Guarda Municipal, agentes
do São Gonçalo Presente e
da Polícia Militar.
As operações acontecem
semanalmente, às sextas,
sábados e domingos, a partir
das 22h, e se estendem até a
madrugada, percorrendo os
locais de grande movimentação da cidade, levando aos
donos de estabelecimentos
conscientização e orientações para a manutenção das
normas de ordenamento do
município.
Com essas ações de vis-

Servidor de Niterói tem até
o dia 15 para se recadastrar
Esta é a segunda fase do recadastramento. A primeira terminou no dia 24
Os servidores ativos, aposentados e pensionista da administração direta, autarquias,
fundações, e os empregados
das empresas públicas e sociedade de economia mista da Prefeitura de Niterói,
têm até o dia 15 de janeiro
para realizar o seu recadastramento. O novo cadastro
atenderá o decreto municipal
nº 14.210/2021, do dia 20 de
novembro de 2021, que determina que é uma obrigação
legal a atualização dos dados
funcionais por conta da implantação do eSocial, que é
o sistema de registro, criado
para facilitar a administração

de informações relativas aos
servidores de forma padronizada e simplificada.
Os resultados serão encaminhados à Secretaria de
Planejamento, Orçamento e
Modernização da Gestão para
identificação de eventuais
áreas onde se faça necessária a
realização de concurso público para aumentar a eficiência
da prestação dos serviços
públicos.
O servidor que tiver dúvida
ou qualquer dificuldade para
realizar o recadastramento
poderá se dirigir ao núcleo de
pessoal da sua secretaria de
origem, que já foi devidamen-

te capacitado, ou ao posto de
auxílio ao recadastramento,
disponibilizado pela Secretaria de Administração, no auditório da Prefeitura de Niterói,
localizado no 9º andar da Rua
Visconde de Sepetiba, nº 987,
Centro/Niterói.O cadastramento também está disponível através do link: https://
atendimento.niteroi.rj.gov.br
O secretário Municipal de
Administração, Luiz Vieira,
afirma que o recadastramento
é fundamental para uniformizar o cadastro; realizar estudo
atuarial; preparar registro de
pessoas para unificação do
sistema de gestão de recursos

humanos do Município, traçar
políticas de valorização e capacitação dos servidores e empregados públicos e implantar
o banco de talentos; estudar a
realocação de servidores e empregados públicos para que
haja melhor distribuição de
recursos humanos no âmbito
do Município.
“Essa é a segunda fase do
recadastramento. A primeira
fase foi do dia 24 de novembro
até 24 de dezembro. O cadastro é importante para termos a
base para nos planejar dentro
de uma política de valorização e aproximação com o funcionalismo “, explica Vieira.

Horto de Mangaratiba será
revitalizado e ampliado
Obra contará com recursos estaduais e visa incentivar a agricultura familiar
Divulgação

O prefeito de Mangaratiba,
Alan Bombeiro, esteve reunido com o secretário estadual
das Cidades, Uruan Andrade,
e garantiu mais um importante investimento para o
município: a revitalização
do Horto Municipal. A obra,
projetada pela Secretaria
Municipal de Agricultura e
Pesca, contará agora com
recursos estaduais e vai promover a ampliação e a recuperação estrutural de toda a
área do Horto.
“Estamos muito gratos ao
governador Cláudio Castro,
e ao secretário Uruan, por
mais uma vez acreditarem e
apostarem nos projetos da
Prefeitura de Mangaratiba.

Prefeito e secretário estadual de Cidades se reuniram para falar do projeto

Nosso Horto ficará completamente reestruturado para
incentivar o escoamento

da produção da agricultura
familiar e movimentar a
economia local, além de dis-

ponibilizar melhorias para
a população, como cursos,
visitação sensorial, entre
diversas outras novidades”,
destacou Alan.
O prefeito ainda teve uma
outra boa notícia durante a
reunião. O Governo do Estado informou está estudando
a viabilidade de investir mais
R$ 30 milhões em obras no
município de Mangaratiba.
A resposta final deve sair nos
próximos dias e vai contemplar vários distritos.
Também estiveram presentes no encontro o secretário de Agricultura e Pesca de
Mangaratiba, Roberto César
Oliveira, e o subsecretário da
pasta, Alex Barbosa.

toria, em 2021, foram aplicados 80 autos de infração,
22 interdições e apreensões
de materiais utilizados para
perturbação de sossego ou
ocupação de espaços públicos. Os materiais removidos
das vias públicas são encaminhados para o depósito
da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas.
Ao todo, já foram realizadas 49 ações em conjunto,
nos bairros de Alcântara,
Jardim Alcântara, Jardim
Catarina, Raul Veiga, Santa
Izabel, Vila Três, Jardim Fluminense, Coelho, Almerinda,
Colubandê, Laranjal, Vista
Alegre, Santa Luzia, Trindade, Mutondo, Nova Cidade,
Centro, Estrela do Norte,
Boaçú, Vila Iara, Brasilândia,
Mutuá, Mutuapira, Porto do
Rosa, Itaúna, Mangueira,
Camarão, Vila Lage, Neves,
Covanca, Barro Vermelho,
Santa Catarina, Venda da
Cruz, Paraíso, Gradim, Patronato, Boa Vista, Porto Velho,
Galo Branco, Rio do Ouro e
Maria Paula.
Após as vistorias, os órgãos retornam aos locais
com maior índice de denúncias enviadas por secretarias
e órgãos competentes à Secretaria de Ordem Pública,
para checar a obediência
às determinações e, se for
o caso, aplicar as sanções
previstas em lei.

Maricá vai
prorrogar
pagamento
do PAT
A Prefeitura de Maricá
anunciou ontem (5) a prorrogação do pagamento do
Programa de Amparo ao
Trabalhador (PAT) a todos
os beneficiários até abril,
devido ao avanço da variante Ômicron no Rio.
A novidade deste ano
é que o auxílio será pago
em mumbucas, com valor
equivalente a R$ 600. O
crédito será efetuado nos
meses de janeiro, fevereiro,
março e abril para as 23,5
mil pessoas cadastradas
no PAT.
O prefeito Fabiano Horta explicou a decisão, durante reunião com vereadores na manhã de ontem
(5):
“Estamos enviando
hoje à Câmara Municipal o projeto de extensão
do PAT por mais quatro
meses. Com as incertezas
produzidas pela pandemia
da Covid-19, o programa se
torna essencial para amparar o trabalhador, melhorar
a renda dos moradores e
otimizar o tecido produtivo local. Isso fará com
que Maricá passe por esse
momento pandêmico com
a economia fortalecida,
garantindo empregos à população, algo fundamental
para o ciclo econômico da
cidade”, disse.
O presidente da Câmara Municipal de Maricá,
vereador Aldair de Linda,
reforçou a importância da
iniciativa do prefeito em
solicitar a prorrogação do
benefício.
“É muito importante
essa intenção de prorrogar
o PAT em um momento de
avanço da variante Ômicron da Covid-19. Os casos
estão aumentando no estado e o projeto vai ajudar as
pessoas a se adaptarem à
realidade neste novo ano”,
reforçou o presidente.
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Presidente Bolsonaro debate
críticas na saída de hospital
Na entrevista após a alta médica, ele questionou urnas eletrônicas e disse que ‘votos vão ser contados’
Reprodução redes sociais

De alta médica, após dois dias
internado em um hospital em
São Paulo, por causa de uma
obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro fará uma
dieta especial por uma semana.
Ele está liberado para caminhadas leves e pronto para o
trabalho. A informação é do
médico Antônio Luiz Macedo,
que acompanha o presidente
desde 2018.
“O presidente sofreu um
atentado anos atrás, uma facada, que originou uma cirurgia muito bem-feita pelos
profissionais que atenderam
ele. Mas, [ele] teve peritonite
alguns dias depois do acidente.
Essa peritonite gerou grande
quantidade de reação imunológica no abdômen dele. Embora
esteja tudo bem, as alças são
boas, essas aderências, às vezes,
possuem quadro de obstrução
intestinal. Normalmente nesses
quadros nós não operamos direto, se faz uma sonda gástrica,
hidratação parenteral, corta a
alimentação”, explicou o médico, em entrevista coletiva, logo
após a alta.
Urnas eletrônicas -Antes de
deixar o hospital para vir para
Brasília, onde não tinha agenda oficial ontem, o presidente
voltou a questionar a segurança

Presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista coletiva à imprensa acompanhado do dr. Antonio Luiz de Macedo

das urnas eletrônicas.
“As Forças Armadas foram
convidadas pelo ministro Barroso para participar das eleições. Aceitamos participar de
todo processo eleitoral, sem
exceção. E a Defesa fez alguns
questionamentos para o ministro [Luís Roberto] Barroso,
do TSE, sobre fragilidades das

urnas eletrônicas. Estamos
aguardando a resposta do TSE.
Pode ser que ele nos convença,
pode ser que estejamos errados.
Agora, se nós não estivermos
errados, pode ter certeza que
algo tem que ser mudado no
TSE”, afirmou Bolsonaro.
O presidente acrescentou
que “o brasileiro merece elei-

ções limpas e transparentes”.
“E ninguém é dono da verdade aqui no nosso país. A lei
vai ser cumprida e teremos
eleições limpas e transparentes,
pode ter certeza disso”, acrescentou. Bolsonaro disse ainda
que “os votos vão ser contados”.
Secretaria de Governo - O
presidente foi questionado

Calendário eleitoral já está
valendo desde o dia 1º
Há regras que devem ser seguidas, como o registro de pesquisas eleitorais
Com o começo do ano em que
haverá eleições, inicia-se uma
sucessão de etapas e procedimentos que culminarão na
eleição de 2 de outubro, data
do primeiro turno, quando
milhões de brasileiros devem
ir às urnas para a escolha de
presidente, governadores, senadores e deputados federais,
estaduais e distritais.
Pelo calendário oficial
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o segundo
turno ocorre em 30 de outubro, caso nenhum dos candidatos a presidente alcance
a maioria absoluta dos votos
válidos (excluídos brancos e
nulos). O mesmo ocorre nas
disputas para o cargo de governador.
Já desde 1º de janeiro, as
pesquisas eleitorais precisam
ser devidamente registradas

CPI da
Pandemia
A Procuradoria da
República no Distrito
Federal abriu 12 investigações com base nas
conclusões finais do
relatório da CPI da Pandemia, que encerrou os
trabalhos em outubro
no Senado.
O despacho foi assinado em dezembro
pela procuradora Márcia Brandão Zollinger e
comunicado ao Senado.
Contudo, a decisão foi
divulgada somente nesta semana.
As investigações envolvem a conduta do
ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello, os
atendimentos realizados pela Prevent Sênior,
o caso da vacina Covaxin, a disseminação
de notícias falsas e o
impacto da pandemia.

junto à Justiça Eleitoral, e os
órgãos públicos têm limitadas
as despesas com publicidade,
por exemplo. Há também restrições quanto à distribuição
gratuita de bens e valores aos
cidadãos e cidadãs.
A campanha eleitoral com
comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na
internet e caminhadas deverá
ocorrer a partir de 16 de agosto. Já as peças publicitárias
em horário gratuito de rádio e
televisão ficam liberadas entre
26 de agosto e 29 de setembro.
Entre as datas mais importantes para os candidatos está
a janela partidária, entre 3 de
março e 1° de abril. Esse é o
único período em que parlamentares podem mudar de
partido livremente, sem correr
o risco de perder o mandato.
Outra data importante é

Convenções
partidárias
devem ocorrer
entre os dias 20
de julho a 5 de
agosto
2 de abril, exatamente seis
meses antes da eleição. Essa
é a data limite para que todos
os candidatos estejam devidamente filiados aos partidos
pelos quais pretendem concorrer.
O 2 de abril é também a
data a partir da qual os ocupantes de cargos majoritários
– presidente, governadores e
prefeitos – renunciarem aos
mandatos caso queiram concorrer a cargo diferente do que

já ocupam.
As convenções partidárias
devem ocorrer entre 20 de
julho e 5 de agosto, quando
todas as legendas devem oficializar a escolha de seus candidatos. Os registros de todas
as candidaturas devem ser
solicitados até 15 de agosto.
No caso do eleitor, uma das
datas a que se deve ficar mais
atento é o 4 de maio, quando
se encerra o prazo para emitir
ou transferir o título de eleitor.
Em 11 de julho, a Justiça Eleitoral deve divulgar quantos
cidadãos encontram-se aptos
a votar. O número serve de
base para o cálculo do limite
de gastos na campanha.
O calendário completo,
com todas as etapas até a
diplomação dos eleitos, mês
a mês, pode ser conferido no
portal do TSE.

Niterói envia especialistas
para ajudar governo baiano
Defesa Civil enviou a Ilhéus profissionais visando apoiar equipes locais
Uma equipe de técnicos especializados da Secretaria
Municipal de Defesa Civil e
Geotecnia de Niterói embarcou para a cidade de Ilhéus,
na Bahia, com o objetivo de
apoiar as equipes de emergência que estão atuando no
sul do estado por conta das
fortes chuvas que afetaram a
região. O prefeito Axel Grael,
entrou em contato com o
governo baianopara oferecer
o apoio, aceito de imediato.
Composta por Engenheiros Civis, Geólogos e Geógrafos, a equipe de 5 especialistas, chefiada pelo Tenente
Coronel Walace Medeiros,
secretário de Defesa Civil de
Niterói, é habilitada em análise de encostas e anomalias
estruturais em edificações.

“O objetivo do nosso trabalho é apoiar as equipes do
estado da Bahia na avaliação
de encostas onde já ocorreram deslizamentos e também
nas que estiverem sob risco,
além de identificar, dentre os
imóveis que foram afetados
e evacuados pelas famílias,
quais encontram-se seguros
para que possibilitem o retorno seguro das pessoas que
encontram-se em abrigos”.
A equipe foi recebida pelo
superintendente da Defesa
Civil do Governo do Estado,
cel. Miguel Filho, que explicou que a primeira fase do
trabalho foi bastante agitada,
pois envolveu socorro e contou com muitos bombeiros.
“Agora, nessa fase, a Defesa Civil faz um trabalho junto

com a população, avaliando
as áreas atingidas, fazendo as
vistorias. Para isso, hoje estamos recebendo esse reforço
de Niterói, no Rio de Janeiro,
que veio ajudar a cumprir
essa missão. É um trabalho
árduo, detalhista, para avaliar
cada residência e definir se o
imóvel pode ou não ser habitado”, disse o coronel.
A equipe da Defesa Civil
niteroiense atuará a partir da
base de operações estabelecida no município de Ilhéus
e permanecerá na localidade
por um período inicial de 15
dias. Foi enviado um efetivo
de especialistas capaz de
apoiar os trabalhos no estado
da Bahia sem comprometer
a capacidade de atuação da
Secretaria em Niterói.

sobre suposta pressão para
que a ministra da Secretaria de
Governo, Flávia Arruda, deixe a
pasta. Parlamentares do Centrão teriam defendido a saída
da ministra do governo sob o
argumento de que ela não cumpriu promessas de liberação de
verbas.
“A indicação da Flávia Arruda foi minha”, disse Bolsonaro.
O presidente ressaltou que
Flávia Arruda não foi nomeada
para o cargo por ser mulher,
mas pela competência. “Ninguém ligou para mim. Ninguém
pede cabeça de ministro como
acontecia no passado”, acrescentou.
Bolsonaro disse ainda que
“desconhece” onde a ministra
teria errado para que a demissão dela fosse solicitada.
“Se, porventura, [Flávia Arruda] estiver errando, como já
aconteceu, acontece, eu chamo
e converso com ela. Ela não será
demitida jamais pela imprensa”,
disse.
Politização - Perguntado
sobre as críticas que sofreu nas
redes sociais por supostamente
pretender explorar a facada politicamente, o presidente reagiu.
“Querem politizar uma tentativa de homicídio, isso é um

desrespeito ao doutor Macedo”,
ressaltou Bolsonaro. “Falar que
é uma facada fake, a faca passou
perto de vasos e veias. O pessoal
acha que seria uma armação.
Não sangrou porque tudo vai
pra dentro. Eu não queria estar
aqui, estava previsto eu retornar
para Brasília. Querer dizer que
é política, vitimização, tá de
brincadeira, né?”, questionou.
Projetos-Antes de deixar o
hospital em São Paulo, o presidente da República classificou
os projetos sancionados nos
últimos dias, como o que desonera a folha de pagamento e
o que criou o Auxílio Brasil, de
“fantásticos”.
Anvisa -Bolsonaro criticou a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) por recomendar a suspensão da temporada
de cruzeiros marítimos no
Brasil.
“O mundo todo tá de olho
em nós. Não é porque somos
bonzinhos não, é porque nós
temos muito a oferecer. O Brasil
é uma potência no agronegócio,
é uma potência mineral, é uma
potência no turismo - lamento
a decisão que tivemos agora,
não pelo meu governo, pela Anvisa, no tocante aos cruzeiros.
O Brasil é uma potência”, afirmou.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 09/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Rua Francisco Portela - Barreto - Niterói
16532849
13:00 às 17:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói
16533023
13:00 às 17:00 Avenida Amaral Peixoto - Centro - Niterói
16533271
13:00 às 17:00 Rua Coronel Gomes Machado - Centro - Niterói
16533271
13:00 às 17:00 Rua Maestro Felício Toledo - Centro - Niterói
16533271
14:00 às 18:00 Avenida Presidente Roosevelt - São Francisco - Niterói
16493187
14:00 às 18:00 Rua Padre Natuzzi - São Francisco - Niterói
16493187
14:00 às 18:00 Rua Caiapos - São Francisco - Niterói
16493187
14:00 às 18:00 Rua dos Guararapes - São Francisco - Niterói
16493187
14:00 às 18:00 Rua Timbiras - São Francisco - Niterói
16493187
14:00 às 18:00 Rua Tupinambas - São Francisco - Niterói
16493187
14:00 às 18:00 Rua Tupiniquins - São Francisco - Niterói
16493187
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida Santarém - Tribobó - São Gonçalo
16532279
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Tribobó - São Gonçalo
16532279
Dia: 10/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 12:00 Rua João Pessoa - Santa Rosa - Jardim Icaraí - Niterói
16537157
09:00 às 12:00 Rua Dom Bosco - Santa Rosa - Niterói
16537157
09:00 às 12:00 Rua Napoleão Laureano - Santa Rosa - Niterói
16537157
09:00 às 12:00 Travessa Álvaro Ferreira Pinto - Jardim Icaria - Santa Rosa - Niterói 16537157
09:00 às 12:00 Travessa Porto Guerra - Fonseca - Niterói
16537157
09:30 às 12:00 Avenida Feliciano - Centro - Niterói
16534719
09:30 às 12:00 Rua Barão de Mauá - Ponta da Areia - Niterói
16534719
09:30 às 12:00 Rua de Mauá - Ponta da Areia - Niterói
16534719
09:30 às 12:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói
16540607
09:30 às 12:00 Rua Doutor João Valentim Tavares - Piratininga - Niterói
16540607
09:30 às 12:00 Rua Moacyr G Azevedo - Piratininga - Niterói
16540607
13:00 às 17:00 Rua Rosas - Itacoatiara - Niterói
16537281
13:00 às 17:00 Rua Luiz O. Marinho Gurgel - Itacoatiara - Niterói
16537281
13:00 às 17:00 Rua Acácias - Itacoatiara - Niterói
16537281
13:00 às 17:00 Rua Jasmins - Itacoatiara - Niterói
16537281
13:00 às 17:00 Rua Miosotis - Itacoatiara - Niterói
16537281
13:00 às 17:00 Rua Papoulas - Itacoatiara - Niterói
16537281
13:00 às 17:00 Rua Zimias - Itacoatiara - Niterói
16537281
13:30 às 17:30 Ruas 01, 15, 51 - Camboinhas - Niterói
16541097
13:30 às 17:30 Rua Achylles de A Oliveira - Camboinhas - Niterói
16541097
13:30 às 17:30 Rua Nilton Velmovitsky - Camboinhas - Niterói
16541097
14:00 às 17:00 Avenida Capitão Evangelista - São Lourenço - Niterói
16541401
14:00 às 17:00 Travessa Luiz Paulino - São Lourenço - Centro - Niterói
16541401
14:00 às 18:00 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Rua Doutor Paulo Cesar - Icaraí - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Rua Lino dos Passos - São Lourenço - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Travessa Saldanha da Gama - São Lourenço - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Travessa Silveira da Mota - São Lourenço - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Travessa Olegario Amâncio - São Lourenço - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Travessa Osvaldo Gomes - São Lourenço - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Travessa Américo Vaz - São Lourenço - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Travessa Barcelos - São Lourenço - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Travessa da Fonte - São Lourenço - Niterói
16494031
14:00 às 18:00 Travessa Dona Tereza - São Lourenço - Niterói
16494031
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo
16523615
12:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo
16523615
12:00 às 16:00 Rua Camilo Formige - Jardim Catarina - São Gonçalo
16523615
12:00 às 16:00 Rua Francilvania - Jardim Catarina - São Gonçalo
16523615
12:00 às 16:00 Rua Maximo Fronont - Jardim Catarina - São Gonçalo
16523615
12:00 às 16:00 Rua Transilvânia - Jardim Catarina - São Gonçalo
16523615
13:00 às 17:00 Rua Doutor Joaquim Mascarenhas - Santa Izabel - São Gonçalo
16528475
13:00 às 17:00 Rua Joana Mota de Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo
16528475
13:00 às 17:00 Rua Raimundo Pina Souza - Santa Izabel - São Gonçalo
16528475
MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá
16536959
08:00 às 12:00 Avenida Dom Pedrito - Maricá - Maricá
16536959
08:00 às 12:00 Avenida Praia - Itaipuaçu - Jardim B Maricá - Maricá
16536959
08:00 às 12:00 Ruas 1, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 137 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico 16536959
Centro - Barroco - Maricá
08:00 às 12:00 Rua Doutor Antônio Marques Matias - Jardim Atlântico - Maricá
16536959
08:00 às 12:00 Rua Benjamin Constante Keller Antiga - Barroco - Maricá
16536959
08:00 às 12:00 Rua Benvindo T Horta Junior - Jardim Atlântico - Maricá
16536959
08:00 às 12:00 Rua Canal - Recanto Itaipuaçu - Maricá
16536959
08:00 às 12:00 Rua Oscar Niemeyer - Praia de Itaipuaçu - Maricá
16536959
08:00 às 12:00 Rua Silvana da Costa - Barroco - Maricá
16536959
09:30 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá
16537401
09:30 às 12:00 Estrada Beira da Lagoa - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16537401
09:30 às 12:00 Rua 149 - P Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16537401
09:30 às 12:00 Rua Central - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16537401
13:00 às 17:00 Estrada Ubatiba - Ubatiba - Saúde - Maricá
16534777
13:00 às 17:00 Rodovia RJ 114 - Ubatiba - Maricá
16534777
13:00 às 17:00 Rua dos Ipês - Pedreira - Maricá
16534777
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá
16541505
13:00 às 17:00 Avenida Canal - Jardim Atlântico - Maricá
16541505
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Itaipuaçu - Maricá
16541505
13:00 às 17:00 Ruas 37, 123, 146, 147, 148 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Ponta Negra 16541505
13:00 às 17:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá
16541505
13:00 às 17:00 Rua Canal - Pr. Amendoeiras - Maricá
16541505
13:00 às 17:00 Rua Gloria B Dick - Jardim Atlântico - Maricá
16541505
13:00 às 17:00 Rua Pedro Araújo - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
16541505
13:00 às 17:00 Rua Praia - Jardim Atlântico - Maricá
16541505
13:30 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá
16540963
13:30 às 17:00 Estrada Antônio Calado - Cordeirinho - Maricá
16540963
13:30 às 17:00 Rua Beira Lagoa - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - Maricá
16540963
13:30 às 17:00 Ruas 12, 106, 107, 108 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Centro 16540963
Cordeirinho Maricá - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Ba - Pr. Lagoas-Pn
13:30 às 17:00 Rua B - Cordeirinho Maricá - Maricá
16540963
13:30 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Ba - Maricá
16540963
13:30 às 17:00 Rua Eulina Mattos Rabelo - Cordeirinho - Maricá
16540963
13:30 às 17:30 Avenida Central - Cordeirinho Maricá - Cordeirinho - Maricá
16129579
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Cordeirinho - Maricá 16129579
13:30 às 17:30 Avenida Maysa Monjardim - Cordeirinho - Guaratiba - Maricá
16129579
13:30 às 17:30 Ruas 17, 68, 69, 70, 72 - Cordeirinho - Guaratiba - Centro - Pr.
16129579
Lagoas-Gu - Itaipuaçu - Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - Maricá
14:00 às 18:00 Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá
16494085
14:00 às 18:00 Rua Carlos Mariguela - Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá
16494085
14:00 às 18:00 Ruas 4, 7 - Itaipuaçu - Inoã - Jardim Balneário - Chácaras Inoã - J
16494085
Atlântico - Estrada Itaipuaçu - Maricá
14:00 às 18:00 Rua Chácara de Inoã - Chácaras de Inoã - Maricá
16494085

Estamos com você, mesmo à distância.
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Fla monitora
situação de
goleiro do
Porto-POR
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Raniel se inspira em ídolos
para brilhar no Vasco
Atacante quer fazer história em São Januário como Romário e Edmundo

A chegada
do técnico
Paulo Sousa iniciou o
processo de
re f o r m u l a ção do elenco do Flamengo. A diretoria rubro-negra
espera mudar algumas
peças do atual grupo, considerado envelhecido.

Ivan Storti / Santos

Ideia da
diretoria é ter
uma sombra
para Diego
Alves, desde
2017 no clube
Uma das posições que
os dirigentes olham no
mercado é a de goleiro.
Diego Alves tem contrato
somente até o fim de 2022
e já vem sendo contestado.
Segundo o jornalista
Germán García Grova, da
“TyC Sports”, da Argentina, o time está de olho
em Agustín Marchesin.
O goleiro argentino está
atualmente no Porto, de
Portugal.
Ele já teria demonstrado o interesse em ser
negociado. No entanto,
o atleta tem contrato até
2023, com multa rescisória
de R$ 320 milhões.
A tendência é a de que
o Flamengo monitore a
situação do jogador. O objetivo é não gastar muito
com a contratação de um
novo goleiro neste momento.

Contratado na última terça-feira, Raniel prometeu empenho para ajudar o Vasco a voltar para a elite do futebol brasileiro

O Vasco fechou
nesta semana
com novos jogadores para a temporada 2022. Um
deles é o atacante
Raniel, que estava
no Santos. O jogador chega
por empréstimo de uma temporada. Ele espera reviver os
bons momentos da carreira,
principalmente quando esteve
no Cruzeiro.
O novo reforço exaltou o
acerto com o Vasco. Raniel destacou a tradição do clube com
atacantes.
O atacante ressaltou que o
seu objetivo é levar o Vasco de
volta à Série A do Campeonato
Brasileiro.
“Hoje se inicia uma nova

Atacante de 25
anos vem de
uma temporada
irregular com a
camisa do time
do Santos
etapa na minha vida e vou dar
o meu melhor para justificar a
confiança depositada em mim
pelo Vasco da Gama.
Não é todo mundo que tem
a oportunidade de vestir uma
camisa tão grande como essa,
jogar no clube onde Romário
e Edmundo fizeram história,
então sei da minha responsabilidade”, disse o jogador, citando

antigos ídolos cruz-maltinos.
Raniel prometeu muita luta
para o Vasco finalmente conseguir o acesso à primeira divisão
do Campeonato Brasileiro.
“O que posso garantir ao
torcedor é que não vai faltar
empenho, entrega, comprometimento. Estou muito motivado
em recuperar meu futebol e
recolocar o Vasco no seu devido lugar, que é na Série A”,
finalizou.
Copinha - O Vasco estreou
na Copa São Paulo de Futebol
Juniores goleando o Lagarto-SE
pelo placar de 5 a 1. Com o resultado, o Cruz-maltino está na
liderança do grupo 24 com três
pontos, a frente do Ska Brasil-SP
nos critérios de desempate.

Novo zagueiro rasga
elogios a Abel Braga
O Fluminense confirmou
a contratação
do zagueiro
David Duarte
nesta semana.
O defensor chega para ser
mais uma opção do elenco
tricolor em 2022.
Recém-chegado, David
Duarte comemorou o fato
de poder trabalhar com o
técnico Abel Braga.
“Abel é a história do
futebol. Acompanhamos
desde criança, conquistou
títulos como treinador. Estou ansioso para aprender
com ele”, disse, que apesar
de ter como principal missão resguardar a defesa,
que deixar sua marca de
artilheiro com a camisa
tricolor.

“Eu acredito que posso
ajudar o Fluminense fazendo gols de cabeça e defendendo também, junto com
o elenco que está aqui e os
grandes jogadores que estão chegando... Estou muito
feliz de participar desse
projeto e estou louco para
colocar a chuteira logo e já
poder ajudar”, completou.
O zagueiro vai iniciar os
trabalhos com o restante do
elenco do Fluminense na
próxima segunda-feira, no
CT Carlos Castilho, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro.
A diretoria tricolor ainda quer confirmar mais
reforços esta semana. O
lateral-esquerdo Cristiano
e o atacante Germán Cano,
ex-Vasco, estão perto de ser
anunciados.

Bota pode anunciar
quatro reforços
O Botafogo
tem encontrado dificuldade
para contratar
reforços. No
entanto, os alvinegros estão perto de confirmar a chegada de alguns
novos jogadores para vestir
a camisa do clube na temporada 2022.
O zagueiro Klaus, o volante Breno e o atacante Vinícius
Lopes devem ser os primeiros
reforços confirmados para a
temporada. Os jogadores já
teriam feito exames médicos
e estariam em vias de assinar
contrato. O volante Fabinho é
outro que também está perto

Direção tenta
fechar elenco
para início do
Estadual
do clube carioca, e é esperado
no Rio de Janeiro.
Klaus e Fabinho disputaram o Campeonato Brasileiro
pelo Ceará, enquanto Breno
e Vinícius Lopes estavam no
Goiás em 2021.
A diretoria tenta agilizar a
chegada de reforços visando
o início da pré-temporada. O
elenco se reapresentou nesta
semana, no Nilton Santos.

