
www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.519  |  R$ 2,00

Niterói, sexta-feira,7 de janeiro de 2022
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline

Niterói planeja vacinar as 
crianças a partir do dia 17

Faixa etária de 5 e 11 anos receberá doses da Pfizer. Quem tem comorbidade será imunizado primeiro

A VEZ DOS PEQUENOS

CIDADES\PÁG. 3

Durante toda a manhã de ontem, passageiros do navio Costa Fascinosa desembarcaram no Pier Mauá. Cruzeiros foram suspensos devido a surtos de covid e recomendações da Anvisa

Divulgação

Mais um navio 
com infectados 

chega ao Rio
O navio de cruzeiros Costa 

Fascinosa aportou ontem no 
Pier Mauá, no centro do Rio, 
onde desembarcaram todos 

os passageiros, que subiram a 
bordo no dia 30 de dezembro. De 

acordo com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

foram reportados dois casos de 
covid-19 entre os tripulantes e 

cinco entre os passageiros, que 
deverão cumprir quarentena 

de 10 dias na cidade. A empresa 
informou que suspendeu 

voluntariamente seus cruzeiros 
nos portos brasileiros até 21 de 

janeiro, devido aos surtos de c-19 
que ocorreram nos navios e à 

recomendação da Anvisa.

CaboFolia tá 
confirmada no 
próximo dia 21

PANORAMA/PÁG. 2

Ontem, véspera de desembarcar no Rio de Janeiro para iniciar sua 
trajetória pelo Flamengo, Paulo Sousa, em entrevista à imprensa lusa, 
exaltou a grandeza do Rubro-Negro com quem assinou por dois anos.

PÁG. 8

Atrações 
gratuitas 
no finde
Evandro Mesquita e Julia 
Mestre são as atrações da 
Casa de Cultura Laura Al-
vim, neste fim de semana, 
em Ipanema. Os shows se-
rão gratuitos.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Evandro Mesquita se apresenta neste 
sábado no Claro Verão Rio

ESPORTES

Flu pode 
vender Nino 
ao México
Tigres ofereceu ao Trico-
lor cerca de R$ 30 milhões 
pelo zagueiro de 24 anos, 
um dos destaques do time 
em 2021 e campeão olím-
pico pelo Brasil.

Mailson Santana / Fluminense

Zagueiro Nino pode em breve arru-
mar as malas e jogar no exterior

Divulgação / PZPN

O técnico português Paulo Sousa será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira

Novo ‘Mister’ chega hoje ao Rio

SP exigirá 
comprovante 
de vacinação

CIDADES\PÁG. 5

Vermelhinhos 
são alvo de 
vandalismo

CIDADES\PÁG 4. 

Niterói dá desconto para devedores
Inadimplentes podem conseguir uma redução de até 90% no valor de juros e multas

CIDADES/PÁG. 4

CIDADES\PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Sem folia
As autoridades não deveriam cancelar apenas os carnavais 
de rua, mas também os desfiles das escolas de samba. Será 
impossível controlar os foliões como afirmam. Vai ficar 
todo mundo sem máscara e na pegação. Só não vê quem 
não quer. Depois do carnaval vai ter aumento no número 
de internações. Podem anotar!
Ezequiel Domingues

Socorro para as lagoas
Até quando vamos continuar assistindo a mortandade de 
peixes nas lagoas de Niterói? As águas seguem poluídas e 
as autoridades não fazem nada. O problema não é de hoje. 
Então, por que tanta demora? Não há desculpa. O que hé é 
um descaso muito grande com o meio ambiente.
Emerson Gurgel

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.

Atrações gratuitas 
na Casa Laura Alvim
A Casa de Cultura Laura Al-
vim, em Ipanema, vai sediar 
a segunda edição do Claro 
Verão Rio, deste sábado 
até o dia 20, com atrações 
gratuitas para toda a famí-
lia durante o dia e, à noite, 
pocket shows de artistas 
consagrados. O evento é 
aberto ao público e gratuito.

Neste sábado, tem Evan-
dro Mesquita. Já no domin-
go, Julia Mestre canta Rita 
Lee. Os shows acontecem 
sempre às 19h. Outros gran-

des nomes fazem parte da 
programação.

O Claro Verão Rio terá 
ativações nos três andares 
da Casa. No térreo, será 
montado um lounge com 
sofás e fones de ouvido 
para se ouvir boa música. 
As crianças vão curtir o 
Espaço Kids, com muitas 
brincadeiras e atividades. 
No segundo andar, o público 
vai encontrar uma enorme 
área dedicada aos games e 
à realidade virtual. 

CULTURA

Pontal
O Museu do Pontal reabre 
com seis exposições insta-
ladas e uma agenda para os 
fins de semana deste mês, 
destinada a crianças e famí-
lias. A programação inclui 
diversas atividades gratui-
tas, e as inscrições podem 
ser feitas na recepção do 
museu, na Barra da Tijuca. 
As visitas ao Museu do Pon-
tal podem ser feitas de quin-
ta a domingo, das 10h às 18h. 
O acesso às exposições se 
encerra às 17h30, antes do 
fechamento do espaço.

SHOW – O projeto ‘Dia de Boteco’ do Multicenter 
Itaipu reúne atrações musicais e um cardápio espe-
cial todos os sábados, a partir das 18h30, na Praça de 
Alimentação do 2º piso do Shopping. Neste sábado, 
o evento apresenta Vino Arouca, influenciado pela 
música brasileira, o cantor e compositor busca sempre 
surpreender o público com releituras de canções.

TURMA DA MÔNICA – As aventuras bem-humoradas 
da versão toy art da Turma da Mônica estarão reunidas 
em um espaço divertido e totalmente interativo no 
Plaza Shopping Niterói, desta sexta até 6 de março. A 
atração ficará no piso 1 da Praça de Eventos, de segun-
da a domingo. O valor do ingresso é R$46 por criança, 
vendido exclusivamente pela plataforma Sympla.

Divulgação

Evandro Mesquita se apresenta, neste sábado, no Claro Verão Rio

Divulgação/Museu do Pontal

A programação do Museu inclui 

diversas atividades gratuitas 

FABIANA MAIA
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Queda mínima

Com média de R$ 7,235 
pelo litro do combustível 
em dezembro, a gasolina 
ficou 1,16% mais barata (ou 
menos cara) nos bairros do 
Rio em comparação com o 
mês de novembro, quando 
o litro custava R$ 7,320. É o 
que aponta o levantamento 
da ValeCard, especializada 
em soluções de gestão de 

Banco de imagens

frotas e meios de realizadas 
em postos de 1º a 29 de 
dezembro. A variação dos 
valores chegou até 10,63%, 
com preços entre R$ 6,909 e 
R$ 7,644. O Rio teve a média 
mais alta do Sudeste (R$ 
7,266), enquanto São Paulo 
foi o estado com a gasolina 
mais barata (R$ 6,473) na 
região. 

Sábado de ação 
social em Areal

Amparo legal

Atendendo a uma indicação 
legislativa do deputado esta-
dual Marcus Vinícius (PTB), 
que solicitou ao Governo 
do Estado a implantação do 
Programa RJ para Todos no 
município, neste sábado (8), 
Areal receberá a caravana de 
serviços gratuitos do RJ para 
Todos, que levará assistência 
à população mais vulnerável.

A caravana será realizada 
na Câmara Municipal, das 9 
às 13 horas. Os moradores 
poderão emitir carteira de 
trabalho digital e segunda 
via de documentos, além 
de ter acesso a serviços de 
atendimento ao consumi-
dor do Procon, consultar o 
banco de empregos do Sine e  
ainda realizar atendimentos 
de saúde e tratamentos de 
beleza e voltados ao bem-
-estar.

Lançado em novembro 
do ano passado, o programa 
completou um mês com 
quase 6 mil atendimentos. 

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos Humanos e Cidadania da 
Alerj realiza hoje, às 12h, aten-
dimento à família do lutador de 
muay thai Vitor Reis de Amorim, 
morto em São Gonçalo, na últi-
ma semana. O encontro, que terá 
participação da Defensoria Pú-
blica e da OAB, será para prestar 
amparo legal aos familiares e en-
caminhar o caso às instituições 
responsáveis. Segundo o pai, 
Vitor teria sido alvejado por PMs.

POR JEFFERSON LEMOS

Fim do jejum

A vereadora Walkíria Nic-
theroy está comemorando 
o anúncio da prefeitura de 
Niterói sobre o pagamento 
do adicional de formação 
continuada e da progres-
são por titulação, abran-

Divulgação gendo retroativos, além 
das férias. Os servidores 
da educação receberam 
a quantia junto com a 
remuneração da folha da 
categoria referente ao mês 
de dezembro.      

“Havia um atraso e 
uma ausência de diálogo. 
Desde que eu assumi o 
mandato [parlamentar], 
nosso gabinete se colocou 
à disposição da categoria 
para construir um diálogo 
com o governo e avançar 
nas pautas. Solicitei ao 
executivo uma audiência 
e o governo nos recebeu 
junto com o sindicato. 
Com esforço, nosso man-
dato ajudou a quebrar 
o jejum de negociações, 
restabelecendo o diálogo 
entre o sindicato dos pro-
fessores e o governo”, diz 
a vereadora. 

Pedido de urgência

A deputada Adriana Bal-
thazar (Novo) protocolou 
requerimento de urgência 
na Alerj para tramitação do 
PL 4988/2021, que prevê 
a criação do Programa de 
Prevenção da Endometrio-
se no Estado. De autoria 
da própria deputada e do 
deputado estadual Átila 
Nunes (MDB), a proposta 
quer ampliar a divulgação 

Divulgação

sobre a doença, que afeta 
mais de 9 milhões de mu-
lheres no Brasil, e promo-
ver ações que estimulem 
seu diagnóstico precoce. 
Estudos revelam que mui-
tas mulheres demoram até 
10 anos para diagnosticar 
a doença, enfrentando um 
longo processo que inclui 
sofrimento físico e precon-
ceito social.

Panorama RJPanorama RJ

Ainda sobre a doença, em 
Brasília, a deputada fede-
ral Daniela do Waguinho 
(MDB-RJ) é autora do pro-
jeto de lei que institui o 
dia 13 de março como Dia 
Nacional de Luta contra a 
Endometriose e a Sema-
na Nacional de Educação 
Preventiva e de Enfrenta-
mento à Endometriose. A 
proposta foi aprovada, em 

setembro, na Câmara e, 
agora, precisa ser votada 
no Senado antes de ir à 
sanção presidencial. “Com 
conscientização e trata-
mento precoce é possível 
evitar o enorme sofrimento 
provocado pela doença 
e, até mesmo, a infertili-
dade que atinge milhões 
de mulheres”, ressalta a 
deputada.

Pressão em Brasília
Divulgação

Localizada na beira da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, no Rio, a 
Roda-Gigante do iFood es-
tará aberta só até o próximo 
dia 9 de janeiro, funcionando 
do meio-dia às 20 horas. 
Quem participar ainda fará 
uma boa ação para quem 
mais precisa. A cada compra 
de ingresso da cabine, que 

sai por R$ 30, serão doados 
R$ 10 para ajudar no com-
bate à fome por meio da 
organização Ação da Cida-
dania. Com um público de 
cerca de 10 mil pessoas, até 
o momento, a ação do iFood 
já resultou em uma doação 
de 7 toneladas de alimentos 
para a organização.

Últimos dias
Divulgação

CaboFolia 
confirmado
Organizadores do CaboFolia 
divulgaram ontem comunica-
do informando que apesar de 
várias prefeituras cancelarem 
seus carnavais de rua, o evento, 
no dia 21 de janeiro, continua de 
pé. A abertura do CaboFolia, que 
ocorrerá no dia 21 de Janeiro de 
2022, será realizado com limita-
ção de público. A Micareta Ca-
boFolia, nos dias 22 e 23 de abril, 
também está confirmadíssima. 
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Prefeitura de Niterói pretende começar no próximo dia 17 a imunização da faixa etária entre 5 e 11 anos

Vacinação de crianças tem data
A Prefeitura de Niterói está 
preparada para iniciar a va-
cinação contra Covid-19 em 
crianças de 5 a 11 anos de 
idade com a vacina Pfizer, 
de acordo com a aprovação 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa). 
A previsão de início é para 
o próximo dia 17, desde que 
cheguem as doses do imuni-
zante enviadas pelo Minis-
tério da Saúde. A estimativa 
do município é vacinar mais 
de 35 mil crianças nessa faixa 
etária. 

A imunização será inicia-
da pelas crianças com co-
morbidade e posteriormente 
segue para as outras crianças, 
de acordo com calendário de 
idade decrescente, conside-
rando que as maiores faixas 
etárias ainda são as de maior 
risco. Para receber a dose da 
vacina não será exigido qual-
quer tipo de prescrição mé-
dica solicitando a vacinação, 
apenas o laudo médico para 
as crianças com comorbi-
dade. No ato da imunização 
é necessária a presença do 
responsável legal.

De acordo com o crono-
grama, a estimativa é con-
cluir a vacinação das crianças 
com comorbidade em 5 dias 
e das demais em 3 semanas. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde ressalta que o calen-

dário será ajustado de acordo 
com as doses recebidas pelo 
Ministério da Saúde. O se-
cretário municipal de Saúde 
destaca que essa é uma etapa 
muito importante para o 
município.

“Devido ao compromisso 
com a vida e ao respeito à 
ciência, Niterói já está pre-
parada para iniciar essa tão 

importante etapa da cam-
panha de vacinação contra 
a Covid-19. Já elaboramos o 
calendário e as estratégias de 
imunização e no momento 
aguardamos as doses envia-
das pelo Ministério da Saúde 
para iniciarmos imediata-
mente a ação”, explica.

Em 16 de dezembro de 
2021, foi aprovado pela Anvi-

sa a administração da vacina 
Pfizer contra a Covid-19 para 
crianças de 5 a 11 anos. Esse 
é o único imunobiológico 
autorizado no Brasil para 
vacinação de pessoas a partir 
de 12 anos. Mais de 39 países 
vacinam crianças contra a 
Covid-19 e, só nos EUA, mais 
de 5 milhões de crianças já 
foram vacinadas. Além disso, 

a OPAS/OMS já ratificou a 
importância do Brasil iniciar 
o quanto antes a vacinação 
das crianças a partir de 5 
anos. Segundo o Ministério 
da Saúde, o imunizante para 
essa população chega ao 
país na segunda quinzena 

de janeiro.
Em nota técnica, a Funda-

ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
explicou que as crianças tam-
bém adoecem por Covid-19, 
são veículos de transmissão 
do vírus e podem desenvolver 
formas graves e até evoluírem 
para o óbito. De acordo com 
a Fiocruz, a vacinação de 
crianças vai reduzir formas 
graves e óbitos pela doença 
nessa faixa etária, além de 
colaborar com a redução das 
transmissões e ser uma das 
mais importantes estratégias 
para o retorno e manutenção 
segura das atividades escola-
res presenciais.

Crianças com 
comorbidades 
serão as 
primeiras e 
tomar a dose na 
cidade

Tomaz Silva/Agência Brasil

Os pequenos vão receber dose da Pfizer, que foi aprovada pela Anvisa para ser aplicada nesta faixa etária

Ômicron: Brasil já 
pode ter 1ª morte
A prefeitura da cidade de Apa-
recida de Goiânia, próxima 
à capital de Goiás, informou 
ontem (6) o que pode ser a 
primeira morte de uma pes-
soa pela variante Ômicron 
no Brasil.
A vítima foi um homem de 
68 anos com comorbidades, 
doença pulmonar crônica 
e hipertensão arterial. Ele 
tinha sido vacinado com três 
doses de imunizante contra 
covid-19. A confirmação foi 
realizada pelo programa de 
sequenciamento genômico 
do município.

Até o fechamento desta 
edição, a prefeitura de Apare-
cida de Goiânia identificou 55 
casos da Ômicron na cidade. 
Segundo a administração 
municipal, o nível de preva-
lência da variante já é respon-
sável por 93,5% dos casos.

Os primeiros casos da 
variante foram registrados 
em 12 de dezembro. A prefei-
tura informou que a Ômicron 
chegou a uma situação de 

transmissão comunitária há 
dez dias, no município.

“Perdemos um pacien-
te vacinado, mas que tinha 
problemas crônicos de saú-
de, que são importantes fa-
tores de risco da covid-19. 
Infelizmente, ele não resistiu. 
Uma vida perdida em meio a 
milhares salvas pela imuni-
zação”, afirmou o secretário 
de saúde do município, Ales-
sandro Magalhães.

Até quarta-feira o Minis-
tério da Saúde registrava 265 
casos da variante Ômicron 
e 580 possíveis diagnósticos 
positivos em investigação e 
nenhum óbito.

Vale apoia projetos 
na Costa Verde
A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos (SMASDH) da 
Prefeitura de Mangaratiba 
recebeu ontem a oficiali-
zação do repasse de R$ 4,3 
milhões da empresa Vale 
para o município. O valor é 
destinado para o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa e o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

A ideia é utilizar o va-
lor para oferecer um aten-
dimento especializado às 
crianças, adolescentes e a 
população idosa. A quantia 
será aplicada em diversas 
áreas seguindo um Plano de 
Ação que foi elaborado pela 
SMASDH e por representan-
tes de ambos os Conselhos. 
O Plano vai seguir para vo-
tação entre os membros dos 
conselhos. O valor é de R$ 
2,7 milhões para o CMPI e R$ 
1,6 milhões para o CMDCA, 
totalizando R$ 4,3 milhões.

O secretário de Governo, 
Luiz Cláudio Ribeiro ,agra-

deceu a parceria com a Vale.
“O prefeito Alan Bom-

beiro sempre faz questão de 
pontuar a importância das 
ações da SMASDH. Sabe-
mos que o valor será muito 
bem utilizado e isso é graças 
ao incansável trabalho da 
equipe. Não temos mais 
espaço para amadorismo, 
tudo precisa ser feito com 
um planejamento, notamos 
que as ações foram muito 
bem pensadas. Vamos deixar 
um legado na cidade, uma 
história positiva e um gran-
de benefício para a popula-
ção. Agradecemos também 
à Vale por esta parceria” 
concluiu.

Rio também vai vacinar os 
pequenos partir do dia 17
A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro 
anunciou ontem (6) o calen-
dário de vacinação contra a 
covid-19 para crianças. De 17 
de janeiro até 9 de fevereiro, 
serão imunizados, de forma 
escalonada, meninas e meni-
nos de 5 a 11 anos.

Na segunda-feira, dia 17, 
a imunização começa pe-
las meninas de 11 anos. Na 
terça-feira (18), será a vez 
dos meninos de 11 anos. 
Na quarta-feira (19), será a 
repescagem. A vacinação 
continuará em ordem de-
crescente de idade.

O imunizante aplicado 
será o da Pfizer, único auto-
rizado até o momento para 
essa faixa etária. Segundo a 

pasta, a imunização contra 
a covid-19 é segura e tem 
eficácia comprovada contra 
o agravamento da doença.

O secretário municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro, 
Daniel Soranz, disse ontem 
(6) que espera que pelo me-
nos 90% das 560 mil crianças 
entre 5 e 11 anos da capital 
fluminense sejam vacinadas 

contra a covid-19. A prefeitu-
ra anunciou mais cedo que a 
vacinação infantil começa no 
próximo dia 17. 

“A vacinação das crianças 
é fundamental. É uma das 
coisas mais importantes 
para se proteger da variante 
Ômicron, que se dissemina 
muito mais rápido e também 
se dissemina mais rápido em 
crianças”, disse o secretário, 
durante a inauguração do 
novo centro de atendimento 
a pacientes com síndrome 
gripal, no Clube Municipal 
do Servidor, na Cidade Nova, 
na região central do Rio. Nos-
sa principal arma contra a va-
riante Ômicron é a cobertura 
vacinal com a dose de reforço 
e a vacinação para crianças”.

Soranz reforçou que a 
vacina da Pfizer, a única au-
torizada até o momento para 
a faixa etária, é muito segura 
e já foi aplicada em mais de 
14 milhões de crianças pelo 
mundo em países como Es-
tados Unidos, no Canadá, 
na União Europeia, Israel e 
Austrália.

“A prefeitura do Rio tem 
capacidade para vacinar 130 
mil crianças por dia, mas a 
gente vai utilizar muito me-
nos do que a nossa capacida-
de instalada por falta de va-
cinas neste momento”, disse 
o secretário, acrescentando 
que a primeira remessa de 
imunizantes para as crianças 
está prevista para chegar no 
dia 13.

Município vai alternar os dias entre meninos e meninas, de forma escalonada

Obra de 
contenção 
segue no 
Gradim
A Prefeitura de São Gon-
çalo segue com traba-
lho avançado na obra de 
contenção de encosta na 
Rua Piauí, no Gradim.  
O prefeito Capitão Nel-
son acompanhou a obra 
na manhã desta quinta-
-feira (6). “Essa obra de 
contenção é de extrema 
importância para os mo-
radores da localidade que, 
enfim, terão segurança e  
s o s s e g o  n o s  d i a s  d e 
chuva forte. Uma obra  
que deveria ter sido rea-
lizada há anos e que es-
tamos trabalhando para 
entregá-la ainda neste pri-
meiro semestre do ano”, 
disse. 

O local já passou por 
obras de concretagem da 
cortina atirantada e no 
momento está recebendo 
intervenções de reaterro 
da rua e concreto projeto 
do talude. Após serão fei-
tas drenagem, pavimenta-
ção e urbanização.

Funcionários da prefeitura atuam desde o fim do ano fiscalizando as vias

São Gonçalo retira das ruas 
mais de 300 placas irregulares
Na primeira semana do ano 
de 2022, equipes da Subse-
cretaria de Fiscalização de 
Posturas dão continuidade 
às atividades de remoção e 
apreensão de publicidade 
irregular fixada em postes 
de iluminação e viadutos de 
São Gonçalo. Desde o inicio 
das ações já foram recolhidas 
mais de 300 placas irregula-
res. Nesta quinta-feira (6), os 
agentes atuaram às margens 
da Rodovia Amaral Peixoto 
(RJ-106).

Na terça-feira (4) e quar-
ta-feira (5), foram removidos 
cerca de 50 cartazes, faixas e 
galhardetes irregulares, que 
estava espalhdos por toda a 
extensão das margens da RJ-
104, sendo iniciada a ação na 
altura do bairro Coelho e se 
estendendo até a divisa com 
Niterói. Durante as ativida-
des também foi removida um 
barraca irregular que estava 
abandona na Praça Altivo dos 
Santos, entre a Avenida Alzira 
Vargas e a Avenida Dom Bispo 

João da Mata, no Laranjal.
A subsecretaria reiniciará 

as ações de fiscalizações pela 
cidade nas próximas semanas. 
Os infratores que insistirem 
na prática ilegal serão multa-
dos em 10 Ufisg  (R$ 379,40) 
por área ou cartaz retirado.

Código de Posturas – As 
ações têm sido realizadas com 
base no Código de Posturas 

(Art. 205 inciso IV). É proibido 
escrever, pendurar faixas ou 
colar cartazes de qualquer 
espécie sobre colunas, facha-
das ou parede cega de prédios, 
muros, postes ou árvores de 
logradouro público. O artigo 
ainda inclui viadutos, monu-
mentos, pontes ou qualquer 
outro local que seja exposto 
ao público, incluindo calçadas 
e pistas de rolamento.

Divulgação

Equipe de fiscalização retirou placas irregulares de vários pontos da cidade

Secretário estima 
que pelo menos 
90% das 560 mil 
crianças na faixa 
etária sejam 
vacinadas

Repasse a 
Mangaratiba 
vai ajudar 
crianças, 
adolescentes e 
idosos

CONFIRA O CALENDÁRIO:

Crianças com comorbidades
17/01 – 11 anos
18/01 – a partir de 10 anos
19/01 – a partir de 9 e 8 anos
20/01 – a partir de 7 e 6 anos
21/01 – a partir de 05 anos

Demais Crianças
24 e 25/01 – a partir de 11 anos
26 e 27/01 – a partir de 10 anos
28 e 31/01 – a partir de 9 anos
01 e 02/02 – a partir de 8 anos
03 e 04/02 – a partir de 7 anos
07 e 08/02 – a partir de 6 anos
09 e 10/02 – a partir de 5 anos

Óbito foi 
registrado em 
Aparecida 
de Goiânia, 
próximo à 
capital goiana
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Niterói dará desconto de até 
90% para quitação de impostos
Procuradoria lança edital que garante benefícios para pagamento à vista de encargos moratórios

A Procuradoria Geral do Muni-
cípio de Niterói (PGM) publi-
cou o Edital de Transação por 
Adesão, que garante descontos 
no pagamento à vista de débi-
tos de Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) e da Taxa 
de Coleta Imobiliária de Lixo 
(TCIL) para pessoas físicas e 
jurídicas, e do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) devido por pessoas 
físicas ou sociedades unipro-
fissionais. Os descontos não 
se referem ao valor original da 
dívida, mas aos encargos mo-
ratórios (juros e multas), que 
são variáveis de acordo com o 
tempo do débito.

O contribuinte terá um 
prazo de 90 dias para aderir 
ao edital. A adesão poderá ser 
realizada de 17 de janeiro a 14 
de abril deste ano. Para isso, 
o contribuinte deve agendar 
o seu atendimento pela Pro-
curadoria, através do Portal 
da Dívida Ativa, no endereço 
eletrônico https://niteroi.spa.
coreplan.com.br/portal. 

A adesão ao edital também 
pode ser feita por telefone, 
no número 2620-1211, e pelo 
e-mail da Procuradoria, o 
atendimentoppf@pgm.niteroi.
rj.gov.br. A partir de fevereiro, a 
PGM vai realizar atendimento 
presencial, no térreo do prédio 
do Tribunal de Justiça (TJ-RJ), 
na Avenida Visconde de Sepe-
tiba, número 519, no centro 
de Niterói.

Em relação ao IPTU e à 
TCIL, quanto mais antigas 
as dívidas, maiores serão os 
descontos sobre os encargos 
moratórios. Para débitos de 
2014 para trás, os descontos 
são de 90% para pessoas físicas 
e de 80% para pessoas jurídi-
cas. Para dívidas desde 2015, 
os descontos são de 85% para 
pessoas físicas e de 75% para 
pessoas jurídicas. Depois, há 

um decréscimo de 10% por 
ano até 2019. Neste caso, os 
descontos serão de 45% para 
pessoas físicas e de 35% para 
pessoas jurídicas. 

O edital prevê que, no caso 
de dívidas de IPTU e TCIL, os 
descontos sobre os encargos 
moratórios valem somente 
para o pagamento à vista. 
Para o pagamento parcelado, 
o desconto será fixo em 20% 

sobre os encargos moratórios. 
Para os contribuintes com 

débitos inscritos em dívida 
ativa de ISS devido por pessoa 
física ou sociedade uniprofis-
sional, o desconto será de 90% 
sobre os encargos moratórios, 
independentemente do exer-
cício do débito. Nesta catego-
ria, o pagamento parcelado 
terá desconto de 50% sobre os 
encargos moratórios.

O subprocurador Geral da 
Área Tributário-Fiscal da PGM, 
Felipe Mahfuz de Araujo, a 
adesão ao edital por parte dos 
contribuintes é uma opor-
tunidade única de quitação 
dos débitos pelos cidadãos. O 
subprocurador destacou que o 
edital está dentro do contexto 
de retomada econômica de 
Niterói em 2022. 

“O edital é uma forma de 

o município entender a si-
tuação dos contribuintes em 
um cenário de pandemia e 
de crise econômica. O obje-
tivo é alavancar os créditos. 
O município de Niterói está 
injetando muitos recursos na 
recuperação econômica e o 
edital é uma ferramenta de 
captação de recursos para que 
essa recuperação aconteça 
plenamente”, afirmou Felipe 
de Araujo.

Os contribuintes que ti-
verem débitos inscritos em 
dívida ativa que não fazem 
parte do edital, podem se 
utilizar da Lei de Transações 
Tributárias e solicitarem uma 
negociação individual com o 
Poder Executivo.

A quitação dos débitos evi-
ta que o contribuinte enfrente 
situações como o bloqueio de 
dinheiro das suas contas pela 
Justiça; a penhora do imóvel; a 
negativação do seu nome nos 
cadastros restritivos de crédito; 
e outras medidas determina-
das pela Justiça na área das 
execuções fiscais.

Contribuintes 
com débitos de 
IPTU, TCIL e 
ISSQN podem 
aderir a partir 
do dia 17

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Secretaria de Fazenda de Niterói: agendamento para atendimento pode ser feito pelo Portal da Dívida Ativa, por telefone ou e-mail da Procuradoria Geral

Aprovada 
prorrogação 
do PAT em 
Maricá
A Câmara Municipal de 
Maricá aprovou, ontem 
(6), o projeto de Lei que 
prorroga o Programa de 
Amparo ao Trabalhador 
(PAT) até abril, garantindo 
auxílio financeiro aos mo-
radores em um momento 
de avanço da variante 
ômicron no Rio de Janeiro. 
O projeto de extensão do 
PAT foi enviado ao Legisla-
tivo pelo prefeito Fabiano 
Horta e conta com uma 
novidade: agora, o auxílio 
será pago em mumbucas, 
com valor equivalente a 
R$ 600. 

O crédito será efetua-
do nos meses de janeiro, 
fevereiro, março e abril 
para as 23,5 mil pessoas 
cadastradas no programa.

Após os quatro meses 
de prorrogação, as secreta-
rias municipais de Desen-
volvimento Econômico e 
de Economia Solidária vão 
identificar os beneficiários 
que se enquadrem nos 
critérios para migrarem 
ao programa de Renda 
Básica de Cidadania (RBC) 
e receberem mensalmente 
a Moeda Social Mumbuca.

Atualmente, mais de 
42 mil maricaenses em 
vulnerabilidade social são 
beneficiados pelo RBC, 
que fornece 170 mumbu-
cas mensais (equivalen-
tes a R$ 170) para serem 
utilizadas em cerca de 12 
mil estabelecimentos co-
merciais credenciados na 
cidade.

CadimUrb é obrigatório. Declaração pode garantir 5% de desconto no IPTU do próximo ano

Mangaratiba: cadastro de imóveis
A Prefeitura de Mangara-
tiba, através do decreto nº 
4.599/2021, criou a Decla-
ração Anual de Atualização 
Cadastral do IPTU, o Ca-
dimUrb. Com o procedi-
mento, que visa organizar 
os cadastros de imóveis da 
cidade, os contribuintes do 
IPTU deverão apresentar, 
obrigatoriamente, por meio 
de processo administrativo, 
informações sobre seus imó-
veis ou estabelecimentos, 
bem como, os dados pes-
soais do proprietário. O pra-
zo para realizar o CadimUrb 
já foi aberto e quem realizar 
o procedimento, pode garan-
tir 5% de desconto no IPTU 
do próximo ano. 

“A apresentação da de-

claração deve ser feita para 
todos os tipos de imóveis: 
casa, apartamento, galpão, 
loja, sala, ou outros simila-
res destes, independente da 
utilização ser residencial ou 
não”, explicou o secretário 
de Fazenda, Marcio Ferreira.

Os prazos para realizar a 
declaração foram definidos 
por distritos. Até 15 de mar-
ço, devem fazer o CadimUrb 
quem tem imóveis no 1º 
Distrito compreendidos en-
tre o Sahy e o ClubMed. De 
16 de março a 30 de maio, 
devem fazer a declaração os 
proprietários de imóveis em 
Muriqui (4° distrito). Já de 01 
de junho a 15 de agosto será 
a vez de quem possui imó-
veis em Itacuruçá (3° distri-

to), e de 16 de agosto a 30 de 
outubro, quem tem imóveis 
em Conceição de Jacareí (2° 
distrito). O prazo de 16 de 
agosto a 30 de outubro tam-
bém vale para proprietários 
de imóveis localizados na 
Serra do Piloto (5° distrito) 
e Praia Grande (6° distrito). 

Para realizar o CadimUrb 
o contribuinte deve se dirigir 
à Prefeitura de Mangaratiba, 
na Praça Robert Simões, 
92 - Centro, entre 8h e 16h, 
de segunda a sexta-feira, 
preencher o requerimento 
com as informações solici-
tadas e dar entrada no setor 
de Protocolo.

Haverá também a pos-
sibilidade da entrega da 
declaração retificadora. Os 

prazos estão definidos pela 
resolução SMF nº 4, de 25 de 
novembro de 2021.

“O contribuinte que apre-
sentar a declaração dentro 
do prazo, com dados que 
se comprovem verdadeiros, 
suficientes e exatos, vão go-
zar de um desconto de 5% 
no IPTU do ano posterior à 
declaração, desde que esteja 

com suas obrigações tribu-
tárias quitadas ou regulares. 
E o melhor, o desconto é 
cumulativo. Ou seja, se o 
CadimUrb estivesse valendo 
já para 2022, o desconto no 
IPTU poderia chegar a 20%”, 
destacou o Secretário de Fa-
zenda Marcio Ferreira.

Para mais informações, o 
contribuinte pode procurar a 
Secretaria de Fazenda entre 
8h às 16h, ou pelo telefone 
(21) 2789-6000, ramal 6079. 
Também é possível obter in-
formações pelo e-mail fazen-
da@mangaratiba.rj.gov.br.

No caso de o titular do 
imóvel não possuir cadastro 
de IPTU, deverá protocolizar 
a solicitação do primeiro 
lançamento.

Ônibus ‘vermelinhos’ são alvo 
de atos de vandalismo
A Prefeitura de Maricá está 
mobilizando a população 
para ajudar a coibir e comba-
ter atos de vandalismos pra-
ticados contra os ‘vermelhi-
nhos’, os ônibus que circulam 
pela cidade sem cobrança de 
tarifa. A Empresa Pública de 
Transportes (EPT) informou 
que os mais recentes atos 
criminosos ocorreram nos 
dias 18 e 19 de dezembro, com 
a quebra lacres de saída de 
emergência e dos difusores do 
ar condicionado de um veícu-
lo da linha E30 – já recolhido à 
garagem para reparos.

Outro ataque aconteceu 
próximo à passarela de Inoã, 
no sentido Niterói. Um ba-
nheiro químico foi destruído, 
impossibilitando o uso pelos 

motoristas da EPT.
O presidente da empresa, 

Celso Haddad, disse que o 

município tem 110 ônibus 
circulando diariamente nas 
35 linhas da EPT, com mais de 

dois milhões de passageiros 
transportados todo mês.

“É muito importante a 
conscientização da popula-
ção para preservar os verme-
lhinhos, não quebrar vidros, 
não pichar, porque esses atos 
de vandalismo interferem 
diretamente na operação diá-
ria do transporte coletivo do 
nosso município”, afirmou.

Haddad ainda acrescen-
tou:

“O maricaense depende 
do vermelhinho para o seu 
trabalho e para o seu lazer. 
Então, cada ônibus depre-
dado é um prejuízo para o 
cidadão, para o trabalhador 
e para a família que precisa 
e utiliza o transporte público 
Tarifa Zero”.

Coletivos tiveram peças quebradas e banheiro de motoristas foi destruído

Com a entrada em vigor 
esta semana da Resolu-
ção Normativa 953/21, 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
famílias de baixa ren-
da terão inclusão au-
tomática na Tarifa So-
cial de Energia Elétrica, 
programa do Governo 
Federal que concede 
descontos nas tarifas 
de energia. Apesar de as 
novas regras tornarem a 
adesão automática, os  
os consumidores aptos 
a receber o desconto 
precisam manter seu 
cadastro atualizado no 
CadÚnico e na distri-
buidora de energia, para 
que sejam incluídos ou 
para que mantenham 
o benefício. Atualmen-
te, mais de 253 mil  
clientes estão cadastra-
dos na área de conces-
são da Enel Distribuição 
Rio.

Tarifa social 
de energia

Procedimento 
é válido para 
todos os tipos 
de imóveis, 
residenciais 
ou não

Vinicius Manhães/Divulgação

Coletivos que fazem o transporte público foram atacados em dezembro

Vereadores dão 
sinal verde para 
mais 4 meses 
de auxílio, 
agora pago em 
mumbucas
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Navio de turismo chega ao Rio 
com 7 infectados por covid-19
Os cinco passageiros e os dois tripulantes terão que cumprir 10 dias de quarentena na capital fl uminense
Aportou na manhã de ontem 
(6) no Pier Mauá, no centro 
do Rio de Janeiro, o navio de 
cruzeiros Costa Fascinosa. 
Ao longo da manhã, houve o 
desembarque completo dos 
passageiros, que subiram a 
bordo no dia 30 de dezembro.

Segundo a operadora Costa 
Cruzeiros, o navio deixou o 
Porto de Santos na segun-
da-feira (3), onde não houve 
embarques. De acordo com as 
últimas informações divulga-
das pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
foram reportados dois casos de 
covid-19 entre os tripulantes e 
cinco entre os passageiros do 
Costa Fascinosa, que deverão 
cumprir quarentena de 10 dias 
na cidade.

A empresa informou que 
suspendeu voluntariamen-
te seus cruzeiros nos portos 
brasileiros até 21 de janeiro de 
2022, devido aos surtos de co-
vid-19 que ocorreram a bordo 
de navios e à recomendação 
da Anvisa.

Com isso, foram cancela-
dos os embarques de passa-
geiros do navio Costa Diadema 
em Santos nos dias 3, 10 e 17 
e em Salvador, programados 

para os dias 6, 13 e 20 de ja-
neiro.

O Costa Fascinosa cancelou 
os embarques em Santos nos 
dias 3, 10 e 18 de janeiro; no 

Rio de Janeiro em 6 e 14 e em 
Itajaí nos dias 8 e 16 de janeiro.

De acordo com a empresa, 
os passageiros afetados pelos 
cancelamentos terão as op-

ções de crédito para uma nova 
viagem ou estorno dos valores 
pagos.

“A Costa Cruzeiros está 
informando os agentes de 

viagens e todos os hóspedes 
do Costa Diadema e Costa 
Fascinosa - os dois navios da 
empresa no Brasil na tem-
porada 2021/22 - afetados 
pelos cancelamentos. A Costa 
Cruzeiros oferece a opção de 
transformar o valor pago pelo 
cruzeiro em um voucher de 
crédito a ser utilizado até 31 
de dezembro de 2022 para 
embarques até 30 de junho de 
2023. Também será oferecida a 
alternativa de reembolsar todo 
o valor pago pelo cruzeiro a ser 
executado nos prazos da Lei 
14.046 de 2020 (suas alterações 
e prorrogações)”.

MSC Preziosa
Na quarta-feira (5) foram 

desembarcados também no 
Rio de Janeiro os passageiros 
do navio MSC Preziosa. As pri-
meiras informações da Anvisa 
eram de que havia a bordo 25 
tripulantes e oito passageiros 
com covid-19. O navio seguiria 
para o Nordeste, mas devido às 
chuvas na região, antecipou o 
fi m da viagem em quatro dias.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
após a investigação conjunta 
feita a bordo com a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) e a 
Anvisa, foram confirmados 
81 casos de covid-19 no MSC 
Preziosa, sendo 61 tripulantes 
e 20 passageiros, dos quais 
16 são brasileiros, sendo dois 
moradores da cidade, e quatro 
estrangeiros.

“Todos esses casos e seus 
contatos estão em isolamento. 
Os 16 brasileiros estão com 
sintomas leves e bem clinica-
mente. Foram realizadas cole-
tas para investigação laborato-
rial por RT-PCR e, se atingirem 
os critérios laboratoriais, serão 
sequenciadas pela Fiocruz 
para identifi cação da variante”, 
informou a SMS.

Os moradores do Rio de 
Janeiro e de cidades próximas 
foram encaminhados para 
isolamento em domicílio e 
os residentes de fora do Rio 
foram alojados em um hotel. 
Os tripulantes permaneceram 
a bordo do navio e estão sendo 
acompanhados pela equipe de 
saúde da embarcação.

Houve embarque de pas-
sageiros no MSC Preziosa no 
domingo (2), mesmo dia em 
que 28 pessoas com covid-19 
haviam desembarcados do 
navio no Rio de Janeiro.

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Todas as pessoas que estavam no navio desembarcaram no Rio. Novos embarques estão cancelados até dia 21

Cidade de São Paulo vai exigir 
comprovante de vacinação

A partir da próxima segun-
da-feira (10), todos os even-
tos realizados na cidade de 
São Paulo terão que exigir o 
comprovante de vacinação. 
“Tínhamos um protocolo ini-
cial que apontava que eventos 
com mais de 500 pessoas 
deveriam exigir o passaporte. 
Estamos fazendo essa alte-
ração em função do quadro 
epidemiológico que a cidade 
vive hoje. Enquanto existir 
esse quadro de ascensão da 
variante Ômicron na cidade, 
vamos exigir para qualquer 
evento a necessidade do pas-
saporte”, disse o secretário 
municipal da saúde de São 
Paulo, Edson Aparecido.

Desde dezembro, a cidade 
de São Paulo vem observan-
do um aumento grande no 
número de casos e de inter-
nações por síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
o que engloba os casos de 
covid-19 e de gripe Infl uen-
za. O aumento foi provocado 

pelo aparecimento da varian-
te Ômicron e também pelo 
surgimento de outra variante 
da H3N2.

Segundo a prefeitura, só 
ontem 53 mil pacientes pro-
curaram os serviços de saúde 
da capital por causa de pro-
blemas respiratórios. Por cau-

sa desse aumento, o prefeito 
de São Paulo, Ricardo Nunes, 
determinou que todas as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
e as unidades de Assistência 
Médica Ambulatorial (AMAs) 
abram também aos sábados.

Carnaval de rua cancela-
do - Ontem (6), a prefeitura 

anunciou o cancelamento do 
carnaval de rua. Os desfi les de 
escolas de samba deverão ser 
mantidos, mas uma reunião 
ainda será realizada com a 
Liga das Escolas de Samba 
para acertar detalhes sobre 
protocolos que precisarão ser 
cumpridos.

A prefeitura pede para que 
a população continue se vaci-
nando. “A vacinação diminui 
o número de óbitos. É incon-
testável os dados técnicos de 
que a vacina salva vidas. A va-
cinação foi aumentando e os 
óbitos diminuindo. São Paulo, 
a capital mundial da vaci-
na, teve uma redução muito 
grande do número de óbitos 
por conta da vacina”, disse o 
prefeito Ricardo Nunes.

Além disso, a prefeitura 
solicita que os moradores 
continuem cumprindo as 
recomendações sanitárias, 
como uso de máscaras e hi-
gienização das mãos, além de 
evitar aglomerações.

Para participar de qualquer evento, cidadão terá que apresentar registro
Divulgação

Comprovante passará a ser exigido a partir da próxima segunda-feira (10)

(21) 99954-3069

(21) 99612-7354

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 11/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Leôncio Amaro - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Rua Raimundo M Silva - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa A J da Rocha - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Antônio Carlos Santos - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Honorato de Carvalho - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Honorato Ventura - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Leôncio Amaro - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Manoel Nicolino - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Manoel S Dias - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Raimundo Moreira Santos - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Raimundo Moreira Silva - Centro - Niterói 16558903
09:00 às 13:00 Travessa Victor F Guimarães - Centro - Niterói 16558903
10:00 às 12:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Niterói 16559489
10:00 às 12:00 Rua Caraíbas - São Francisco - Niterói 16559489
10:00 às 12:00 Rua Major Fróes - São Francisco - Niterói 16559489
10:00 às 12:00 Travessa Olavo Bastos - São Francisco - Niterói 16559489
10:30 às 13:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 16559771
10:30 às 13:00 Rua General Rondon - São Francisco - Niterói 16559771
14:00 às 18:00 Condomínio das Orquidias - Sapê - Niterói 16494953
14:00 às 18:00 Estrada Sapê - Sapê - Niterói 16494953
14:00 às 18:00 Estrada Particular - Sapê - Niterói 16494953
14:00 às 18:00 Estrada Washigton Luis - Condomínio das Orquídeas - Sapê - Niterói 16494953
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 3, 4 - Sapê - Niterói 16494953
14:00 às 18:00 Rua Comendador Queiroz - Icaraí - Niterói 16494953

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Avenida Francisco Azeredo Coutinho - Ipiiba - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Estrada Ipiiba - Santa Izabel - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Lt 10 - Ipiiba - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Adelina Alves Viana - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Afonso Quintão Filho - Ipiiba - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Almeirinda Gomes - Rio do Ouro - Ipiiba - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Antonieta Silva - Raul Veiga - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Antônio Coelho da Rocha - Ipiiba - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Antônio Sampaio de Azevedo - Ipiiba - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Antônio Silva - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Arthur Coimbra - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Elba de Pádua Lima - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Gertaldo B de Souza - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Inácio Manoel Menezes - Ipiiba - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Leir Nogueira - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Leopoldino José Vieira - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Lina da Costa Quintao - Eliane - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Maria Amália Campos - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Nelson Costa Barros - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Olympia Cândida de Mendonça - Ipiyba - Rio do Ouro  16524667
08:30 às 12:30 Rua Romero Peres Carvalho - Ipiiba - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Rua Sebastião R. Guimarães - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
08:30 às 12:30 Travessa dos Cristões - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 16524667
13:00 às 17:00 Est do Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo 16524691
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Corrêa - Santa Izabel - São Gonçalo 16524691
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Corrêa de Sá - Santa Izabel - São Gonçalo 16524691
13:00 às 17:00 Rua Enéas Lessa - Santa Izabel - São Gonçalo 16524691
13:00 às 17:00 Rua João Martins Silveira - Santa Izabel - São Gonçalo 16524691
13:00 às 17:00 Rua Jovier dos Santos Azevedo - Santa Izabel - São Gonçalo 16524691
13:00 às 17:00 Rua Zaira da Silva Lessa - Santa Izabel - São Gonçalo 16524691

MARICÁ
10:30 às 13:00 Avenida Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá 16559827
10:30 às 13:00 Avenida D - Bambuí - Maricá 16559827
10:30 às 13:00 Rua 34 - Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 16559827
10:30 às 13:00 Rua Rogerio Oliviere Cavalcante - Jardim Balneário - Maricá 16559827
13:00 às 17:00 Ruas 7, 23, 24, 36 - Bosque Fundo - Jardim Inohan - Ponta Negra - 

Itaipuaçu - Maricá 
16560565

13:00 às 17:00 Rua Arindo de Souza Matos - Inoã - Jardim Inoã - Maricá 16560565
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 16560715
13:00 às 17:00 Estrada Velha do Farol - Ponta Negra - Maricá 16560715
13:00 às 17:00 Rua Antônio Carlos Jobim - Ponta Negra - Praia das Lagoas - Maricá 16560933
13:00 às 17:00 Rua São Pedro Apostolo - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 16560933
13:00 às 17:00 Estrada Variante Jaconé - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 16560933
13:00 às 17:00 Rua Matheus R Barbosa - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 16560933
Dia: 12/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Estrada Itaipu - Condomínio Ubá III - Itaipu - Niterói 16570153
09:00 às 12:00 Estrada Francisco da C Nunes - Itaipu - Niterói 16570153
09:00 às 12:00 Rua 1 - Itaipu - Niterói 16570153
13:00 às 17:00 Rua Tamoios - São Francisco - Niterói 16572629
13:00 às 17:00 Rua Tupiniquins - São Francisco - Niterói 16572629
13:30 às 17:00 Avenida Esmeraldas - Itaipu - Niterói 16570989
13:30 às 17:00 Avenida José Cortes Junior - Itaipu - Niterói 16570989
13:30 às 17:00 Ruas 43, 44, 45 - Itaipu - Niterói 16570989
13:30 às 17:00 Rua Ametistas - Itaipu - Niterói 16570989
13:30 às 17:00 Rua Esmeralda Valadares - Serra Grande - Niterói 16570989
13:30 às 17:00 Rua Pedro Nespoli - Itaipu - Niterói 16570989
13:30 às 17:00 Sítio São Sebastião - Itaipu - Niterói 16570989
13:30 às 17:00 Avenida Central - Itaipu - Niterói 16572365
13:30 às 17:00 Avenida Ewerton da C Xavier - Itaipu - Niterói 16572365
13:30 às 17:00 Rua 5 - Itaipu - Niterói 16572365
13:30 às 17:00 Rua A M Linhares - Itaipu - Niterói 16572365
13:30 às 17:00 Rua Adalgisa Monteiro - Itaipu - Niterói 16572365
14:00 às 18:00 Ruas A, B, C - Barreto - Niterói 16495253
14:00 às 18:00 Rua Doutor Benjamin Constant - Barreto - Niterói 16495253
14:00 às 18:00 Rua José Sally - Barreto - Niterói 16495253
14:05 às 17:30 Avenida 10 - Mar Alegre - Cafubá - Niterói 16573381
14:05 às 17:30 Avenida Celso Aprígio de Macedo Soares Guimarães - Piratininga 16573381
14:05 às 17:30 Ruas 59, 64 - Cafubá - Piratininga - Niterói 16573381
14:05 às 17:30 Rua Deputado José Luiz Erthal - Cafubá - Niterói 16573381
14:05 às 17:30 Rua Doutor Osiris Pitanga - Piratininga - Niterói 16573381
14:05 às 17:30 Rua Promotor Fernando M Fernandes - Cafubá - Niterói 16573381
14:05 às 17:30 Rua Vereador Luiz Botelho - Cafubá - Niterói 16573381

 SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Condomínio Vilage - Almerinda - São Gonçalo 16533499
12:00 às 16:00 Estrada Conceição - Village - Almerinda - São Gonçalo 16533499
12:00 às 16:00 Estrada Nossa Senhora da Conceição - Marambaia - São Gonçalo 16533499
12:00 às 16:00 Ruas 1, 4 - Almerinda - Condomínio Vilage Marambaia - Almerinda 16533499
12:00 às 16:00 Rua A - Village - Marambaia - São Gonçalo 16533499
13:00 às 17:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 16533641
13:00 às 17:00 Rua Elcio Alcântara Marins - Jockey Club - São Gonçalo 16534217
13:00 às 17:00 Rua Geraldo José Almeida - Jockey Club - Anaia Pequeno 16534217

MARICÁ
14:00 às 17:00 Ruas 32, 47, 71, 75, 76 - Jardim Atlântico - Maricá 16572063
14:00 às 17:00 Rua Alzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá 16572063
14:00 às 17:00 Rua Jardim Atlântico - Periferia - Maricá 16572063

Biden acusa Trump de 
ameaçar democracia
O presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, acusou ontem 
(6) seu antecessor, Donald 
Trump, de representar uma 
ameaça contínua à democracia 
no aniversário do ataque à sede 
do Congresso dos EUA, por 
seguidores de Trump, que ten-
tavam reverter sua derrota nas 
eleições de 2020. Em pronun-
ciamento no Capitólio, palco do 
motim de 6 de janeiro de 2021, 
Biden alertou que as acusações 
falsas de Trump de que a eleição 
foi roubada dele por meio de 
uma fraude eleitoral generaliza-
da poderia desafi ar o Estado de 
Direito e minar futuras eleições.

“Precisamos ser absolu-
tamente claros sobre o que é 

verdade e o que é mentira. Aqui 
está a verdade: um ex-presiden-
te dos Estados Unidos criou e 
espalhou uma teia de mentiras 
sobre as eleições de 2020. Ele 
fez isso porque valoriza o poder 
mais do que princípios”, disse.

Lançar um ataque a Trump 
foi uma largada para o presi-
dente, que passou a maior parte 
de seu primeiro ano no cargo 
voltado para sua agenda, em 
vez de olhar para trás.

Mas democratas, alguns 
republicanos e muitos obser-
vadores independentes têm 
alertado que o estrago causado 
por Trump para minar a fé na 
eleição que perdeu para Biden 
persiste.



Sexta-feira, 7/1/2022comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br



CLASSIFICADOS 7Sexta-feira, 7/1/2022 ofluminense.com.br



Esportes8 Sexta-feira, 7/1/2022ofluminense.com.br

Botafogo 
acerta com 
Vinícius 
Lopes

O Botafogo 
a n u n c i o u , 
ontem, o seu 
primeiro re-
forço para 
2022. Trata-

-se do atacante Vinícius 
Lopes, que assinou con-
trato válido por três anos 
e será apresentado oficial-
mente hoje.

Revelado pelo Goiás 
e nascido em Monte do 
Carmo (TO), o jogador de 
22 anos integrou o time es-
meraldino que conquistou 
o acesso à elite nacional na 
última temporada. No to-
tal, ele disputou 18 jogos e 
anotou cinco gols. Na Série 
B, entretanto, jogou apenas 
seis partidas.

Em dezembro, o Bo-
tafogo perdeu o principal 
nome de seu ataque na 
última temporada. O arti-
lheiro Rafael Navarro, que 
balançou as redes 16 vezes 
e deu dez assistências, as-
sinou com o Palmeiras até 
o fim de 2026.

O Botafogo entra nos 
gramados pela primeira 
vez em 2022 no próximo 
dia 26, quando enfrenta 
o Boavista fora de casa. A 
partida, que ainda não tem 
horário definido, é válida 
pela primeira rodada do 
Campeonato Carioca.

Plantão médico - O Bo-
tafogo comunicou que o 
presidente do clube, Dur-
cesio Mello testou positivo 
para covid-19.

O dirigente soube do 
resultado após realizar 
teste ontem pela manhã 
no Estádio Nilton Santos.

Técnico português desembarca hoje no Rio para iniciar trabalho no clube

Paulo Sousa exalta 
grandeza do Flamengo

Contratado pelo 
Flamengo no 
fim do ano pas-
sado, o técnico 
português Paulo 
Sousa está che-

gando ao Rio de Janeiro para 
iniciar sua trajetória pelo Ru-
bro-Negro. Em entrevista à 
imprensa lusa, ele falou o mo-
tivo de ter trocado a seleção 
polonesa pelo time carioca.

“Eu tomo decisões e sem-
pre demonstrei que não tenho 
receio em tomar decisões. Esta 
foi a decisão que tomei, exclu-
sivamente para treinar o maior 
clube do mundo. [A Polônia] é 
um projeto que acabou”, disse 
em entrevista à “RTP”.

Ele afirmou que recebeu 
propostas de vários clubes, 

mas nenhuma delas de um 
time do porte da equipe ru-
bro-negra.

“Estou muito focado no 
Flamengo, na exigência e 
nesse desafio extraordinário. 
Apareceram vários clubes 
durante o meu percurso na 
seleção, mas não apareceu um 
Flamengo”, acrescentou.

Paulo Sousa também elo-

giou o compatriota Abel Fer-
reira, treinador do Palmeiras, 
campeão da Taça Libertadores 
da América do ano passado 
sobre o próprio Flamengo.

“Abel tem feito um trabalho 
extraordinário. É a cultura de 
vitória, o saber ganhar. Com 
os seus próprios argumentos, 
suas próprias ideias... É algo 
que tem vindo a crescer. Será 
um dos nossos rivais diretos”, 
disse.

Pelo Palmeiras, Abel Fer-
reira conquistou duas vezes 
a Libertadores (2020 e 2021) 
e foi campeão da Copa do 
Brasil (2020). No total, ele e 
sua comissão técnica somam 
106 jogos pelo Alviverde, com 
56 vitórias, 23 empates e 27 
derrotas.

Divulgação / PZPN

Paulo Sousa chamou o Fla de ‘maior clube do mundo’ ao justificar sua troca da seleção polonesa pelo Rubro-Negro

Apresentação 
oficial de Paulo 
Sousa será na 2ª 
feira, dia que os 
atletas retornam 
das férias

Flu recebe proposta 
milionária por Nino

Negociação com 
Luís Amarilla esfria

O Fluminen-
se vem agin-
do com força 
no mercado e 
já  anunciou 
a chegada de 

cinco reforços. No entanto, 
os tricolores devem ne-
gociar nos próximos dias 
um de seus principais jo-
gadores.

O zagueiro Nino recebeu 
proposta do Tigres-MEX no 
valor de R$ 30 milhões. O 
Tricolor se interessou pela 
transação, que pode ser 
confirmada ainda nesta 
semana.

Nino já vinha recebendo 
sondagens desde o fim da 
temporada passada. No en-
tanto, a proposta mexicana 
foi a única que chegou ao 
Fluminense.

O Vasco segue 
em busca de 
um centroa-
vante após a 
saída de Ger-
mán Cano, que 
deve acertar 

com o Fluminense. Nas 
últimas semanas, o nome 
mais comentado para che-
gar em São Januário era o 
de Luís Amarilla.

O argentino perten-
ce ao Vélez Sarsfield, da 
Argentina, mas estava na 
LDU-EQU. As negociações 
vêm acontecendo, con-
tudo as conversas esfria-
ram, pois os argentinos não  
aceitam ceder Amarilla de 

O defensor de 24 anos 
g a n h o u  d e s t a q u e  e m 
2021 com o Fluminense. 
Além disso, conquistou 
a medalha de ouro nos  
Jogos Olímpicos de Tóquio  
com a Seleção Brasileira.

O Fluminense não deve 
sofrer  com a ausência  
de Nino. Isso porque o 
clube carioca já contra-
tou David Duarte para o  
setor.

graça.
Com isso, a diretoria 

vascaína passou a bus-
car alternativas no merca-
do. Ontem, informações  
davam conta que o chileno 
Iván Morales é a bola da 
vez.

O atacante do Colo Colo 
foi o artilheiro da equi-
pe em 2021, com 11 gols.  
Morales chegaria por em-
préstimo de uma tempo-
rada.

Até o momento, o Vasco 
já confirmou oito reforços 
para 2022. O clube ainda 
busca mais nomes antes 
do início do Campeonato 
Carioca.

Tigres-MEX 
ofereceu R$ 
30 milhões 
pelo zagueiro 
medalhista de 
ouro em Tóquio


