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Rio: aumento de casos gera 
nova corrida para testagem
Grande número de infectados faz cidades reabrirem locais de exames, mas Carnaval na Sapucaí segue de pé

CORONAVÍRUS VOLTA A AMEAÇAR

CIDADES\PÁG.3 

Em Niterói, ontem teve fila no primeiro dia de funcionamento do Drive-Trhu para testagem na UFF. Também ontem, o governador Cláudio Castro inaugurou outros três centros para realização do “exame do cotonete”, dois no Rio e um na Baixada

Berg Silva/Prefeitura de Niterói
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Passaporte de vacina 
para crianças gera 

reação de deputados

Expedição em 
exposição na 
internet
Exposição dos naturalistas 
“Spix e Martius” pode ser 
conferida no site do Jardim 
Botânico.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Mostra faz parte das comemorações 
dos 20 anos da Escola de Botânica  

Capitólio: polícia já 
identificou 10 mortos 

na tragédia
CIDADES\PÁG. 5

O treinador português Paulo Sousa foi oficialmente apresentado ontem 
no Fla e teve o primeiro contato com os atletas que voltaram das férias. 
Um jogador, que não teve nome divulgado, testou positivo para covid-19. 

PÁG. 8

ESPORTES

Botafogo se 
aproxima de 
vender SAF
Clube e investidor assina-
ram ontem oferta vinculante 
para venda da SAF e contra-
to será apreciado por conse-
lheiros na 5ª feira.

Vitor Silva / Botafogo

Presidente do Botafogo, Durcesio 
Mello, comemorou a assinatura

Alexandre Vidal / Flamengo

Paulo Sousa elogiou o elenco rubro-negro, mas lembrou que terá muito trabalho na temporada

Novo ‘Mister’ inicia trabalho no Fla

Alerj suspende 
licença para obra 
em aeroporto

CIDADES\PÁG. 4

Minas: 145 cidades 
decretaram estado 

de emergência

Divulgação



Cidades2 Terça-feira, 11/1/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

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

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

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

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

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Off road
Desde o ano passado a Rua José Carlos Cardoso, em Itaipu, está 
intransitável. Só carros off road, com tração nas quatro rodas con-
seguem passar sem risco de ficarem atolados. Um descaso com os 
moradores e com quem precisa passar pelo local. A pé, é impos-
sível, sem botar o pé na lama. Até quando vamos ser obrigados 
a conviver com isso. Pagamos impostos e merecemos respeito.
Lucimara Reis

População enganada
Mais do que ajudar, a exigência do passaporte de vacinação para 
frequentar eventos na cidade só atrapalha, já que a vacina não 
impede que a pessoa que a tomou seja contaminada e passe a 
doença para as outras pessoas. Ou seja, as pessoas são levadas a 
frequentar esses locais achando que estarão seguras e que não 
vão pegar a doença porque todo mundo tá vacinado. A população 
está sendo enganada. Melhor ficar em casa.
Roberto Canuto

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 
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Exposição virtual 
no Jardim Botânico
Até junho, o público pode 
conferir a aventura dos na-
turalistas alemães Carl Frie-
drich Philipp von Martius 
(1794-1868) e Johann Bap-
tist Ritter von Spix (1871-
1826) na exposição virtual 
“Spix e Martius, uma viagem 
pelo Brasil, 1817 – 1820”, 
que está disponível no site 
do Jardim Botânico do Rio. 
A mostra faz parte das co-
memorações dos 20 anos de 
criação da Escola Nacional 
de Botânica Tropical.

O público interessado 
poderá acompanhar a ex-
pedição científica feita pe-
los dois naturalistas que 
viajaram mais de 10 mil 
quilômetros por terra e rios, 
desde o Rio de Janeiro até a 
selva amazônica.

Nesse percurso, eles co-
letaram milhares de exem-
plares de plantas, animais e 
artefatos e registraram em 
textos e ilustrações feitas à 
mão as paisagens e os povos 
encontrados. 

CULTURA FABIANA MAIA

Baile real
A partir de 15, ao chegar 
no Via Parque Shopping, o 
visitante já se sentirá trans-
portado para um lugar fan-
tástico ao se deparar com o 
castelo montado para rece-
ber “A Bela e A Fera Expe-
rience”. A experiência convi-
da para um dos bailes mais 
famosos dos contos de fada. 
Prepare-se para viver mo-
mentos de fantasia cheios 
de sabor, música, dança e 
teatro. Valores a partir de 
R$50, no site www.abelaea-
feraexperience.com.br. 

HISTÓRIA – Segue em cartaz no Museu de Arte Con-
temporânea de Niterói a exposição “Democracia em 
Disputa”, que conta, por meio de fotografias, a história 
da democracia no Brasil. No centro da mostra, que fica 
em cartaz até 27 de março, totens com 37 fotografias 
selecionadas por seu valor artístico e cultural e que 
retratam episódios marcantes. 

LANÇAMENTO – Em seu primeiro livro “Como ES-
CRASHAR com seu cliente”, o consultor empresarial 
Alexandre Lobo descortina um novo caminho para 
aprimorar o relacionamento com o cliente, relatando 
histórias verídicas ao longo de seus 40 anos de carrei-
ra. Escrita de forma bem-humorada, a obra pretende 
ajudar na identificação dos problemas e soluções.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Mostra faz parte das comemorações dos 20 anos da Escola de Botânica  

Caio Gallucci/Divulgação

“A Bela e A Fera Experience” reúne 

gastronomia, música e dança

POR JEFFERSON LEMOS

Reação contra 
passaporte vacinal
O anúncio da vacinação con-
tra a covid-19 para crianças de 
5 a 11 anos na cidade do Rio, a 
partir do próximo dia 17, pro-
vocou reações de um grupo 
de deputados. Eles repudiam 
uma possível obrigatoriedade, 
além de demonstrarem preo-
cupação com o risco de efeitos 
colaterais graves. O federal 
Márcio Labre (PSL-RJ) enviou 
mensagem por WhatsApp ao 
prefeito Eduardo Paes (PSD), 
avisando que pretende acio-
nar o Poder Judiciário, caso 
seja determinado “passapor-
te da vacina” para crianças, 
como ocorre com adultos, 
restringindo o acesso a locais 
fechados apenas para vaci-
nados.

“Não sou contra a pos-
sibilidade de vacinação em 
crianças, sou contra a sua 
obrigatoriedade. É inconstitu-
cional e inadmissível restringir 
o direito de ir e vir das pes-
soas, ainda mais abominável 
o controle social de crianças. 
Esperamos que o Judiciário es-
teja atento após o recesso para 
evitar qualquer possibilidade 
de impor a vacinação e passa-
porte vacinal para menores de 
idade”, defende Labre. 

‘Gratidão é a palavra’

O Instrutor de Arbitragem da 
FFERJ (Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro), 
Luis Antônio Silva Santos, 
o Índio, exaltou bastante a 
oportunidade de participar 
do Jogo Solidário Duelo de 
Titãs do Tetra, que aconteceu 
no último final de semana 
no Estádio Caio Martins, em 
Niterói. Índio foi o árbitro 
da partida que contou com 

Xandy Love/Divulgação

diversos craques do futebol 
brasileiro, capitaneados por 
Romário e Ricardo Rocha.
“Foi uma satisfação imensa 
participar deste evento, pois 
além de rever alguns amigos 
do passado e novos amigos, 
pude contribuir com uma 
causa tão nobre como a 
deste jogo solidário. Em re-
sumo, gratidão é a palavra!”, 
destacou Índio. 

Preocupação com 
efeitos colaterais
Para a deputada estadual Ro-
sane Felix (PSD), presidente 
da Comissão dos Direitos da 
Criança, do Adolescente e do 
Idoso na Alerj, é prematuro 
vacinar crianças. “Eu parti-
cularmente entendo ser pre-
coce a decisão de vacinar as 
crianças. Isso já foi estudado 
amplamente? Já foi discutido 
com intensidade? Precisa-
mos saber dos efeitos a longo 
prazo”, afirma, demonstran-
do preocupação com efeitos 
colaterais e riscos à saúde 
das crianças a médio e longo 
prazo. “Prefeito nenhum tem 
o poder de decisão sobre a 
vida dos nossos filhos”, dis-
parou.

Aposta nas 
startups

Presença no verão

Entre 13 e 16 de janeiro, o Rio 
Innovation Week, o principal 
encontro de inovação da 
América Latina, será realiza-
do no Jockey Club. Durante 
o evento, o Sebrae levará, 
de forma gratuita, mais de 
500 startups de todo o país 
para participar do encontro 
e expor seus produtos, além 
disso, a instituição terá 44 
atrações e 110 palestran-
tes no palco Sebrae Like a 
Boss voltadas para projetos 
inovadores, com assuntos 
voltados para sustentabili-
dade, negócios de impacto 
social, turismo, economia e 
inovação. 

“A recuperação da eco-
nomia brasileira passa pe-
los pequenos negócios e a 
inovação será a maior fer-
ramenta propulsora neste 
momento tão importante. 
Levar startups de todo país 
para participar de um even-
to como o Rio Innovation é 
criar conexão e oportunida-
de para ampliar mercados e 
captar investimentos, des-
taca o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

“O evento é uma grande 
oportunidade de aproxi-
mar os empreendedores de 
inovação com os maiores 
investidores, corporações e 
especialistas do mercado”, 
reforça o diretor-superinten-
dente do Sebrae Rio, Antonio 
Alvarenga. 

Deixando para trás a versão 
on-line de 2021, o Sesc Verão 
do Rio de Janeiro retoma este 
ano o modelo presencial le-
vando atividades culturais e 
de lazer, como grandes sho-
ws de música e oficinas com 
ídolos do esporte nacional a 
praias fluminense e a unida-
des localizadas na capital e 
no interior.  Este ano o pro-
jeto cresceu e chegará a 30 
destinos fluminenses, com 
programação 100% gratuita 
até 20 de fevereiro. 

Charlles Batista desafia Mano Brown

E por falar em passaporte 
de vacinação, o deputado 
estadual Charlles Batista 
(PSL-RJ) respondeu dura-
mente ao cantor e apre-
sentador Mano Brown, 
que usou seu Twitter para 
anunciar que quem quiser 
assistir a shows dele ou do 
grupo Racionais MC’s de-
verá estar com a vacinação 
em dia.

Julia Passos/Alerj “Lembrando a todos 
que vacinas salvam vidas 
e para ir aos shows do  
Mano Brown e@RACIO-
NAISCN [Racionais MC’s] 
em 2022 você precisará 
apresentar seu compro-
vante de vacinação”, es-
creveu ele.

Charlles Batista, um 
dos principais críticos da 
exigência de passaporte 
da vacina, gravou um ví-
deo, veiculado em suas re-
des sociais, no qual chama 
Mano Brown de “bobão” e 
“palhaço”. 

O deputado bolsona-
rista da Alerj ainda desa-
fiou o rapper a exigir do 
seu público exame que 
identifica o uso de drogas.

“Exame toxicológico 
ele não quer cobrar da 
galera da maconha e chei-
radora de pó que vai aos 
shows dele. Para de ser 
bobão, quem lacra não 
lucra”, disse o deputado. 

Panorama RJPanorama RJ

Para não cair no esquecimento
Divulgação/Alerj

Município com ‘nome’ limpo
Divulgação

Mudando de assunto, o 
deputado estadual Rena-
to Zaca (PTB) enviou um 
ofício ao secretário da PM, 
coronel Luiz Henrique Pi-
res, pedindo que a pasta 
adote as medidas necessá-
rias para criar a “Patrulha 
Henry Borel”. O parlamen-
tar é autor da indicação 

legislativa 388/2021, que 
pede o estabelecimento 
de um programa específi-
co para proteger e atender 
crianças e adolescentes no 
estado.
O texto foi aprovado pela 
Alerj em novembro do 
ano passado. Zaca quis 
aproveitar o recesso le-
gislativo para questionar 
quais movimentações a 
corporação fez para dar 
atendimento prioritário 
às denúncias de maus-tra-
tos, castigos físicos ou tra-
tamento cruel a menores. 
“Tenho certeza que a im-
plementação deste pro-
grama, com policiais mi-
litares qualificados, vai 
possibilitar uma atenção 
maior e atendimento mais 
urgente à violação dos 
direitos de crianças e ado-
lescentes. Não queremos 
que a ideia da patrulha 
caia no esquecimento”, diz 
Renato Zaca. 

A Prefeitura de Tanguá é 
uma das poucas cidades 
entre as 16 do Conleste 
(Consórcio Intermunici-
pal de Desenvolvimento 
do Leste Fluminense) que 
está em dia com o Cadas-
tro Único de Convênios 

(CAUC do Tesouro Nacio-
nal). O CAUC é uma espé-
cie de SPC que disponibi-
liza informações acerca da 
situação de cumprimento 
de requisitos fiscais por 
parte dos municípios, 
dos estados e do Distrito 
Federal.

No sistema, são anali-
sados inúmeros itens veri-
ficadores de gestão públi-
ca municipal. A União só 
pode transferir recursos 
financeiros, de modo vo-
luntário, se os gestores 
tiverem satisfeito essas 
exigências.

“Toda a equipe da pre-
feitura tem trabalhado 
muito para cumprir a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal e manter nosso cadas-
tro em dia com o CAUC”, 
disse o prefeito de Tanguá, 
Rodrigo Medeiros. 
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Além de motoristas, pedestres também podem ser atendidos no Campus do Gragotatá, de segunda a sábado

Drive-thru da UFF testa para c-19
A Prefeitura de Niterói, em 
parceria com a Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e 
a Fundação Estatal de Saúde 
(FeSaude), retomou ontem 
(10) a testagem para Covid-19 
no modelo drive-thru. O 
teste, que está sendo feito 
mediante agendamento na 
plataforma Dados do Bem, 
está disponível para quem 
apresentar sintomas gripais 
(1º ao 8º dia) ou que tiver 
contato com casos confir-
mados. A medida foi tomada 
por conta do aumento de 
10% nos casos da doença nas 
últimas semanas.

A testagem, rápida por an-
tígeno, está acontecendo no 
Campus da UFF do Gragoatá, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h (aberto ao público 
até às 16h) e sábado, das 8h 
às 12h (aberto ao público até 
às 11h). Além dos motoristas, 
pedestres também são aten-
didos. O secretário municipal 
de Saúde de Niterói, Rodrigo 
Oliveira, fala sobre 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 ou-
tubro, 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 to-
mar a dose de reforço da va-
cina”, defendeu o secretário.

O município apresentou 
aumento no número de casos 
da doença nas últimas sema-
nas. A orientação é que os 

casos sintomáticos realizem 
o teste a partir do primeiro 
dia dos sintomas. Pessoas 
assintomáticas que tiveram 
contato com caso confir-
mado de Covid-19, devem 
realizar a coleta entre o 5º e 
7º dia após a data do último 

contato.
“Vamos fazer essa testa-

gem em massa para acompa-
nhar com maior precisão os 
casos de Covid-19, que tem 
crescido no País e também 
em Niterói”, disse a diretora 
geral da FeSaúde, Anamaria 
Schneider.  

Para evitar aglomerações 
e exposição ao vírus, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
orienta que a população 
baixe o aplicativo Dados do 
Bem em seu celular e realize 
o agendamento da testagem 
seguindo as orientações do 
próprio aplicativo. O agen-
damento já está disponível na 
plataforma.   Bianca Pereira, 
de 34 anos, fez o teste de Co-
vid-19 pela primeira vez nesta 
segunda-feira.

“Acho importante que as 
cidades e o poder público 
se preparem para essa nova 
variante da doença. É fun-
damental que as pessoas 
possam ter locais para fazer 

a testagem”, defendeu.
Além do drive-thru, o mu-

nicípio oferta testes rápidos 
de antígeno para covid-19 nas 
Policlínicas, Unidades Bási-
cas 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 8h 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 telemonitora-
mento principalmente para o 
acompanhamento de idosos, 
gestantes e crianças com me-
nos de 11 anos.

Drive-thru da UFF 

Campus Gragoatá - Rua Ale-
xandre Moura, 8, São Do-
mingos.

Horário: De segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h (aberto 
ao público até às 16h) e sába-
do, das 8h às 12h (aberto ao 
público até às 11h).

Documentação: Documento 
de identificação com foto e 
comprovante de residência.

Teste rápido 
está sendo 
feito mediante 
agendamento 
na plataforma 
Dados do Bem

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Em parceria com a UFF e a FeSaúde, testes estão disponíveis para aplicação em motoristas e pedestres

Capital tem mais 8 
centros para testes
Na capital, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) dis-
ponibilizou oito centros para 
atendimento a pacientes 
com síndrome gripal e testa-
gem para covid-19, além das 
clínicas da Família e centros 
municipais de Saúde. Os lo-
cais podem ser encontrados 
no site da prefeitura. Ontem, 
a SMS reabriu o posto de va-
cinacao contra a covid-19 na 
Cidade das Artes, na Barra da 
Tijuca, zona oeste.

“A vacinação é destinada 
à dose de reforço para pes-
soas com 18 anos ou mais 
que tomaram a segunda dose 
há quatro meses ou mais. 
Pacientes com alto grau de 
imunossupressão com 12 
anos ou mais também po-
dem receber a dose de refor-
ço. A vacinação é destinada 
ainda às pessoas com 12 
anos ou mais que não foram 
vacinadas contra a covid-19 
até o momento”, informa a 
secretaria.

Também há postos de 

vacinação no Theatro Muni-
cipal (Centro), na Casa Firjan 
(Botafogo), no Planetário 
(Gávea), no Centro Cultural 
Imperator (Méier), na Uni-
versidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Maracanã), Ilha 
Plaza Shopping (Ilha do Go-
vernador), Parque Shopping 
Sulacap (Jardim Sulacap) e 
no Madureira Shopping.

As clínicas da Família e 
centros de Saúde também 
seguem aplicando a segunda 
dose da vacina para pessoas 
com 12 anos ou mais. O in-
tervalo depende da fabrican-
te: 12 semanas para AstraZe-
neca, 28 dias para CoronaVac 
e 21 dias para Pfizer.

Carnaval - Apesar do au-
mento de casos de contami-
nação pelo coronavírus na 
cidade, ontem, a Prefeitura 
do Rio e o Governo do Es-
tado confirmaram a realiza-
ção dos desfiles das escolas 
de samba na Marquês de  
Sapucaí.

Itaboraí: resultado 
sai em 15 minutos
Com objetivo de intensificar 
o mapeamento da cadeia de 
transmissão da Covid-19 no 
município, a Prefeitura de 
Itaboraí, através da Secre-
taria Municipal de Saúde 
ampliou o número de locais 
para a realização de testes 
rápidos de antígeno para 
identificar casos positivos da 
doença, com resultados em 
15 minutos. Inicialmente, os 
exames estão disponíveis em 
16 Unidades Básicas de Saú-
de espalhadas pela cidade. 

Os testes podem ser rea-
lizados de segunda a sex-
ta-feira, de 8h às 17h, em 
pacientes que estejam entre 
o terceiro e sétimo dia de 
sintomas. O secretário mu-
nicipal de Saúde, Sandro 
Ronquetti, o teste é rápido e 
seguro, com grande confia-
bilidade. Ela explica ainda 
que a forma de coleta é a 
mesma realizada para o RT-
-PCR, mas a diferença está 
na forma de identificação 
do vírus.

“No teste rápido, o Swab 

também é utilizado para 
coletar a amostra, mas a 
diferença está na metodolo-
gia de realização do exame. 
Os ensaios laboratoriais 
que detectam diretamente 
partículas virais (material 
genético/RNA ou antígenos) 
são os únicos que nos permi-
tem identificar os pacientes 
na fase precoce da doença, 
auxiliando na decisão sobre 
o isolamento e tratamento 
antecipado desses casos. De 
uma maneira geral, os testes 
de antígeno apresentam um 
bom desempenho analítico 
quando comparados com a 
técnica molecular de refe-
rência RT-PCR”, explica.

O superintendente de 
Vigilância em Saúde, Renato 
Botticini, pede para que as 
pessoas com os sintomas 
procurem a Unidade de 
Saúde mais próxima de sua 
residência. Segundo Bottici-
ni, a ampliação da testagem 
contribuirá para reduzir a 
cadeia de transmissão da 
covid.

Estado amplia capacidade 
de testes para 3 mil por dia
O Governo do Estado abriu, 
ontem (10), mais três centros 
de testagem para a Covid-19, 
ampliando a capacidade na 
rede estadual para 3 mil por 
dia. O governador Cláudio 
Castro inaugurou unidade 
no Estádio Célio de Barros, 
com o secretário de Saúde, 
Alexandre Chieppe. Os outros 
dois centros estão instalados 
no Hospital Estadual Dr. Ri-
cardo Cruz (HERCruz), em 
Nova Iguaçu, e no posto do 
Iaserj do Maracanã.

“As inaugurações de hoje 
(ontem) aumentam a capaci-
dade de testar as pessoas com 
sintomas leves desta doença. 
O cenário atual da doença 
não é pior graças à vacinação. 
Por isso, é fundamental que 
a nossa população observe 
o calendário vacinal e com-

plete a sua imunização com 
todas as doses recomendadas 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde”, declarou o governa-
dor Cláudio Castro durante 
a visita.

O atendimento será com 
agendamento on-line em 
todos os pontos, para evitar 
aglomerações e com marca-
ção disponível pelo site da Se-
cretaria Estadual de Saúde. As 
vagas estarão abertas sempre 
para os três dias seguintes.

“Com o aumento de casos 
de covid-19 em função da 
circulação da variante Ômi-
cron, vimos a necessidade de 
realizar a testagem também 
em pessoas com sintomas 
leves, que muitas vezes não 
procuram atendimento mé-
dico. A ideia é diagnosticar 
essa pessoa para que ela pos-

sa fazer o isolamento social, 
reduzindo a transmissão do 
vírus”, afirmou o secretário 
de Saúde, Alexandre Chieppe.

Na última sexta-feira, fo-
ram abertos centros de tes-
tagem junto às Unidades 
de Pronto Atendimento de 
Bangu, Campo Grande II e 
Jacarepaguá, na Zona Oeste, 
e Tijuca, Penha e Marechal 
Hermes, na Zona Norte. O 
atendimento é de segunda a 
domingo, das 8h às 18h.

O centro de testagem do 
Célio de Barros está atenden-
do inicialmente 500 exames 
por dia. No Iaserj Maracanã, 
200 por dia. Esses locais estão 
funcionando de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Apenas neste primeiro dia, 
o atendimento começará às 
10h. Já o centro do Hospital 

Estadual Dr. Ricardo Cruz, 
em Nova Iguaçu, o atendi-
mento acontece de segunda 
a domingo, das 8h às 18h, 
com capacidade de 200 testes 
ao dia.

São oferecidos testes rá-
pidos de antígeno e também 
RT-PCR para monitoramento 
do cenário epidemiológico. 
Pacientes com sintomas mo-
derados a graves, como febre 
acima de 37,5 e dificuldades 
respiratórias, devem procurar 
diretamente uma UPA ou 
emergência hospitalar, onde 
realizarão o teste e passarão 
por atendimento médico 
para avaliação do quadro 
de saúde. As 28 UPAs do es-
tado também estão fazendo 
atendimento e testes para 
casos moderados e graves da 
doença.

Estádio Célio de Barros, Hospital de Nova Iguaçu e Iaserj ganham unidades

S. Gonçalo 
retoma a 
vacinação 
contra covid
A vacinação contra o co-
ronavírus em São Gonçalo 
será retomada hoje (11), 
quando todos os 13 locais 
de atendimento voltam a 
funcionar após o feriado do 
santo padroeiro da cidade 
– São Gonçalo, ontem (10). 
Todos os gonçalenses com 
mais de 12 anos podem 
se vacinar com a primeira 
e segunda dose, que está 
sendo aplicada com inter-
valo de 21 dias. A dose de 
reforço, para os moradores 
com mais de 18 anos, é 
aplicada com quatro meses 
de intervalo. 

O imunizante da Janssen 
está sendo aplicado em pes-
soas com mais de 18 anos e 
com intervalo de mais de 
dois meses da dose única. 
A dose adicional dos imu-
nossuprimidos está sendo 
aplicada nos que têm mais 
de 28 dias de intervalo da 
segunda dose.

Município também registra forte aumento na demanda por exame

São Gonçalo tem 12 pontos 
para testagem de covid-19

A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo realiza 
hoje (11) o teste para detectar 
o coronavírus em 12 locais. 
Com o avanço da doença na 
cidade em pessoas assinto-
máticas, a procura cresceu e o 
município realiza uma média 
de dois mil testes por dia. Os 
locais atendem por ordem de 
chegada e com distribuição 
de senhas uma hora antes do 
encerramento para quem já 
estiver na fila.

São Gonçalo registra 125.680 
casos confirmados de covid-19, 
dos quais 1.380 após as festas 
de fim de ano. A maioria das 
pessoas testadas – 95% – são 
assintomáticas ou com sinto-
mas bem leves. Por isso, todos 
os moradores devem manter 
o distanciamento social, evitar 
aglomerações, usar máscaras 
e higienizar as mãos – sempre 
que possível – com água e sabão 
ou álcool em gel. Nos locais de 
testagem, inclusive nas filas, os 

gonçalenses devem manter a 
distância mínima de um metro. 

A Semsa realizava, em de-
zembro de 2021, uma média 
diária de 120 testes por dia. 
Neste fim de semana, o número 
alcançou dois mil. Somente no 
último domingo, o Centro de 
Triagem do Zé Garoto realizou 

786 atendimentos, dos quais 
53% positivaram. Ao todo, só 
no início deste ano no Centro 
de Triagem, foram realizados 
3.312 testes. Destes, 1.430 de-
ram positivo, o equivalente a 
43%. Com a média de dois mil 
testes por dia, tem estoque para 
mais 35 dias.

Leopoldo Silva / Agência Senado

Com aumento da contaminação, busca por testes cresceu na cidade
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Alerj suspende licença do Inea 
para obras no Santos Dumont
Presidente da Alerj acusa órgão de conceder autorização sem realizar estudo de impacto ambiental

A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) suspendeu ontem (10) 
os efeitos da licença emitida 
pelo Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) que autorizava a 
realização de obras estruturais 
no Aeroporto Santos Dumont, 
na região central da cidade.

O Decreto Legislativo 
20/21, de autoria do presiden-
te da Alerj, André Ceciliano, foi 
publicado no Diário Oficial do 
Legislativo e impede a am-
pliação das pistas de pouso e 
decolagem do Santos Dumont 
sobre a Baía de Guanabara, 
com o uso de estacas a serem 
fixadas nas duas cabecei-
ras. De acordo com Cecilia-
no, esta é mais uma ação da 
Alerj na luta pela mudança 
no modelo de concessão do 
Santos Dumont e em defesa 
do Aeroporto Internacional 
Tom Jobim-RIOgaleão. Ceci-
liano explicou que esse tipo 
de construção é vedado pela 
Constituição Federal e pela 
Lei estadual 1.700/90. “Essas 
legislações já impediram, 
anteriormente, a ampliação 
das pistas do aeroporto e a 
construção de estruturas na 
Marina da Glória”, disse Ce-
ciliano. Segundo o deputado, 
as obras propostas têm a 
finalidade de supervalorizar 
a privatização do Santos Du-
mont, que poderá operar voos 
internacionais e ter a grade de 
viagens nacionais ampliada.

Sem estudos - Ceciliano 
afirmou que a licença foi 
concedida sem estudos de im-
pacto ambiental e sem a reali-
zação de audiências públicas 
conforme determina a lei. O 
deputado explicou que a lici-
tação previa o aterramento de 
parte da Baía de Guanabara, 
área de preservação perma-

nente, cuja manutenção está 
prevista na Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro. Ele 
acrescentou que a luta da Alerj 
é para que o governo federal 
mude o modelo de concessão 
do Santos Dumont.

“A concessão, da forma 
como está proposta, quebrará 
o Galeão, que tem apresenta-
do subutilização há tempos e 

perdido espaço para o Santos 
Dumont. Defendemos que o 
Santos Dumont seja destina-
do apenas a viagens de um 
raio de até 500 quilômetros, 
além da ponte aérea Rio-
-Brasília-São Paulo”, disse o 
presidente da Alerj. Para ele, 
o Galeão deve ser dedicado a 
voos domésticos mais longos 
e a viagens internacionais, 

além de servir como terminal 
de cargas, fundamental para a 
economia do estado.

Em dezembro passado, a 
Alerj apresentou ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
denúncia sobre o modelo 
de concessão do Aeroporto 
Santos Dumont, cujo edital 
foi estabelecido pelo governo 
federal. O documento aponta 

ilegalidade no processo e 
pede liminar para suspender o 
procedimento licitatório coor-
denado pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), assim 
como a anulação do edital 
após julgamento do mérito 
do caso.

Edital - A minuta do edital 
de concessão do Santos Du-
mont foi publicada em de-
zembro de 2021 e incluiu mais 
15 terminais. A União espera 
realizar o leilão no primeiro 
semestre deste ano. Temendo 
o esvaziamento do Galeão, 
autoridades e associações 
do Rio de Janeiro pediram à 
Anac modificações no docu-
mento, mas a única mudança 
apresentada pela agência foi a 
ampliação de três para cinco 
anos do tempo de realização 
das obras de infraestrutura  
nos aeroportos a serem lici-
tados.

Além do petista André 
Ceciliano, assinam o decreto 
como coautores 23 deputados 
de vários partidos.

Principal 
objetivo dos 
deputados é 
alterar modelo 
de concessão do 
aeroporto

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Decreto impede a ampliação das pistas de pouso e decolagem sobre a Baía de Guanabara, com o uso de estacas a serem a serem fixadas nas duas cabeceiras

Caravana 
do Esporte 
passa por 
Mangaratiba

Ontem (10), a Secretaria 
de Educação, Esporte e 
Lazer da Prefeitura de 
Mangaratiba recebeu arti-
gos esportivos concedidos 
pela Caravana do Esporte, 
iniciativa promovida pela 
Secretaria de Esporte e 
Lazer do Estado do Rio de 
Janeiro. O programa tem 
como objetivo percorrer 
as regiões do estado e rea-
lizar doações de materiais 
esportivos para apoiar os 
projetos já existentes em 
cada cidade. Mangarati-
ba foi a primeira cidade 
a ser contemplada pelo 
programa.

O município recebeu 
cerca de 400 equipamen-
tos para a prática de di-
versos esportes. Entre os 
materiais recebidos estão: 
45 bolas, 140 coletes, 61 
cones, 15 apitos, 120 me-
dalhas, 11 redes (futebol, 
futsal e vôlei), 3 bombas 
de ar e 3 mini traves. Além 
desses, outros itens como 
troféus, colchonetes e 
cronômetros ainda vão ser 
entregues nas próximas 
semanas.

A Secretária de Edu-
cação, Esporte e Lazer de 
Mangaratiba, Brena Maia, 
exaltou a importância 
do esporte e agradeceu a 
parceria com o Governo 
do Estado.

“ Os investimentos que 
recebemos vão ajudar a 
alavancar ainda mais a 
prática esportiva em nos-
sa cidade. Aproveito para 
agradecer o secretário de 
Estado de Esporte e Lazer, 
Gutemberg Fonseca, que-
ro selar essa parceria com 
a certeza que mais recur-
sos ainda serão ofertados”, 
declarou.

O encontro contou 
com a presença do sub-
secretário de Esporte e 
Lazer, Cláudio Passos.

Pilotos e copilotos se afastam do trabalho por apresentar sintomas de covid-19 e influenza

Voos cancelados por dispensas
Centenas de voos nacionais 
e internacionais estão sendo 
cancelados nos aeroportos 
brasileiros por falta de tri-
pulação, incluindo pilotos e 
copilotos. A situação tem sido 
provocada pelo aumento das 
dispensas médicas neste mês, 
por covid-19 e influenza.

As três principais compa-
nhias aéreas brasileiras – Azul, 
Gol e Latam – confirmaram o 
impacto nas operações. Pro-
curada, a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) disse que 
“está monitorando os casos 
de doenças respiratórias cau-
sadas em pilotos, comissários 
e demais profissionais do 
setor aéreo”.

A Latam, por exemplo, in-
formou aos passageiros que já 
cancelou 1% de todos os voos 

domésticos e internacionais 
em janeiro. Na companhia, ao 
menos 111 decolagens foram 
canceladas entre ontem (10) e 
o próximo domingo (16).

“A Latam lamenta essa 
situação, totalmente alheia à 
sua vontade. Antes de se diri-
gir ao aeroporto, a companhia 
orienta que o cliente confira o 
status do seu voo diretamente 
em latam.com”, disse a com-
panhia por meio de nota.

A Gol também confirmou 
que houve “um aumento dos 
casos positivos entre cola-
boradores” nos últimos dias, 
mas disse que “nenhum voo 
foi cancelado ou sofreu al-
teração significativa por este 
motivo. Os funcionários que 
apresentam resultado positi-
vo estão sendo afastados das 

funções para se recuperarem 
em casa com segurança”, diz 
nota divulgada pela compa-
nhia.

No caso da Azul, em ja-
neiro houve aumento de 
405% nos afastamentos por 
motivos médicos, em relação 
à média dos últimos 12 meses, 
segundo dados apresentados 
pelo Sindicato Nacional dos 
Aeronautas (SNA). A situação 
levou a companhia a propor 
acordo coletivo aos empre-
gados, no qual ofereceu gra-
tificação em dinheiro a quem 
aceitar redução de folgas.

De acordo com Ondino 
Dutra, presidente do SNA, a 
Azul disse em reunião com 
o sindicato que pretendia 
cancelar “centenas de voos”, 
sobretudo na segunda quin-

zena de janeiro. Em nota, a 
companhia afirma que “90% 
das operações da companhia 
estão funcionando normal-
mente”.

A nota da Azul informou 
ainda que “por razões opera-
cionais, alguns de seus voos 
do mês de janeiro estão sendo 
reprogramados. A companhia 
registrou aumento no nú-
mero de dispensas médicas 

entre seus tripulantes – casos 
esses que, em sua totalidade, 
apresentaram um quadro 
com sintomas leves – e tem 
acompanhado o crescimento 
do número de casos de gri-
pe e covid-19 no Brasil e no 
mundo”.

Segundo as regras da Anac, 
em caso de cancelamentos 
com menos de 72 horas de 
antecedência, o passageiro 
tem direito a reembolso in-
tegral da passagem aérea ou 
reacomodação, sem custo, 
em outro voo, seja da própria 
companhia ou de outra em-
presa aérea.

Todos os direitos dos pas-
sageiros, inclusive em relação 
à contaminação por covid-19, 
podem ser encontrados na 
portal da Anac.

Vacina pediátrica: entrega de 
600 mil doses será antecipada
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse ontem (10) 
ter conseguido antecipar a 
entrega de 600 mil doses da 
vacina pediátrica contra a 
covid-19, produzidas pela 
empresa Pfizer. Ao defender 
a forma como o governo 
tem conduzido o combate à 
pandemia, Marecelo Quei-
roga disse que a fabricação 
ou a importação de doses de 
vacina só podem ser feitas 
após a autorização da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Caso con-
trário, a situação configuraria  
crime sanitário, disse o mi-
nistro.

“Conseguimos antecipar 
com a Pfizer mais 600 mil 

doses da vacina pediátrica 
agora no mês de janeiro. 
Então serão 4,3 milhões de 
doses de vacina”, informou 
Queiroga na manhã de on-
tem, ao passar pela portaria 
do ministério.

Segundo ele, o trâmite 
para aquisição e distribui-
ção de vacinas no país é 
satisfatório, se comparado 
a outros países. “A indústria 
farmacêutica só pode de-

flagrar produção de doses 
após o aval da agência regu-
latória [Anvisa]. Então doses 
não aprovadas pela agên-
cia regulatória não podem 
adentrar no país, sob pena 
de caracterizar até mesmo 
crime sanitário”, argumentou 
o ministro.

Quarentena reduzida 
- Ontem, o Ministério da 
Saúde anunciou a redução 
do período de quarentena 

de dez para sete dias para 
pessoas com casos leves e 
moderados de covid-19.

Se no quinto dia o pa-
ciente estiver sem sintomas 
respiratórios, sem febre e 
uso de medicamentos há 24 
horas, ele poderá realizar a 
testagem. Caso o resultado se 
apresente negativo, o isola-
mento poderá ser encerrado. 
Com o resultado positivo, o 
período de quarenta deverá 
continuar a ser mantido até 
o décimo dia.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse que a 
variante Ômicron causa um 
número maior de casos, mas 
que ainda não há dados sobre 
o aumento de mortes.

Ainda neste mês, país receberá 4,3 milhões de doses do imunizante

A Secretaria Municipal 
de Fazenda de Niterói 
(SMF) informa que, para 
evitar aglomeração na 
sede da instituição e 
manter as medidas de 
combate à Covid-19, 
em função da varian-
te Ômicron, os contri-
buintes podem emitir 
a segunda via do car-
nê do Imposto Predial 
e Territorial Urbano 
(IPTU) 2022 em dez ad-
ministrações regionais. 
O  atendimento é de 9h 
às 16h. O contribuinte 
deve verificar qual ad-
ministração regional é 
a mais próxima da sua 
residência e dirigir-se 
a uma unidade tendo 
em mãos o número da 
matrícula do imóvel. A 
lista das regionais está 
disponível no site da 
Secretaria de Fazenda 
(https://www.fazenda.
niteroi.rj.gov.br/site/).

Carnê de 
IPTU

As três principais 
companhias 
que operaram 
no Brasil 
confirmaram 
cancelamentos

Ministério da Saúde anunciou a 
redução de dez para sete dias o período 
de quarentena para pessoas com casos 
leves e moderados de covid
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Identificada décima vítima do 
paredão de rocha em Capitólio
Polícia instaurou inquérito para investigar responsabilidades. Marinha também vai apurar circunstâncias

Peritos da Polícia Civil de 
Minas Gerais identificaram, 
ontem (10), a última das 
dez pessoas que morreram 
no desmoronamento de um 
bloco de pedras no Lago de 
Furnas, em Capitólio (MG), 
no último sábado (8).

Assim como os outros 
nove mortos na tragédia, 
Carmem Pinheiro da Silva, 
de 43 anos, estava a bordo da 
lancha Jesus, uma das quatro 
diretamente atingidas pela 
queda do paredão de pedra 
que se desprendeu sobre os 
barcos dos turistas que visi-
tavam o lago.

Mais cedo, a Polícia Civil 
já tinha divulgado os nomes 
de quatro vítimas identifica-
das nas últimas horas. São 
elas Rodrigo Alves dos Anjos, 
de 40 anos; Geovany Teixeira 
da Silva de 38; Tiago Teixeira 
da Silva Nascimento de 35 e 
Geovany Gabriel Oliveira da 
Silva, de 14 anos.

No domingo (9), os peri-
tos confirmaram a morte de 
Júlio Borges Antunes (68); de 
Mykon Douglas de Osti (24); 
de Camila Silva Machado 
(18), e também a morte de 
Sebastião Teixeira da Silva 

(64) e de sua esposa, Marlene 
Augusta Teixeira da Silva (57).

As dez vítimas foram iden-
tificadas por reconhecimen-
to das impressões digitais. 

Três delas foram reconheci-
das com o auxílio de peritos 
da Polícia Federal (PF).

Ao menos outras 24 pes-
soas que estavam a bordo de 

embarcações precisaram de 
socorro, e muitas delas foram 
levadas a unidades de saúde 
com fraturas e escoriações.

A Polícia Civil instaurou 

inquérito policial para in-
vestigar as responsabilida-
des. Além disso, a Marinha, 
responsável por fiscalizar a 
navegação nos cursos d´a-
gua, também vai apurar as 
circunstâncias da tragédia.

Desde que as imagens 
do enorme bloco de pedra 
atingindo embarcações com 
turistas começaram a ser vei-
culadas, fotos e até mesmo 
mensagens antigas em que 
pessoas apontam a trinca no 
paredão de pedra e o risco 
iminente de queda foram 
recuperadas para questionar 
a falta de orientação sobre os 
riscos do local.

Geólogos - o governador 
de Minas Gerais, Romeu 
Zema, anunciou ontem (10) 
que toda a região passará a 

ser analisada por geólogos 
e outros especialistas que 
possam identificar riscos de 
novos desmoronamentos.

“Queremos que a região 
continue atraindo turistas. 
Por isso, a partir de agora, 
teremos um cuidado adicio-
nal”, declarou Zema a jorna-
listas, ao visitar Capitólio.

Perguntado se as mortes 
poderiam ter sido evitadas, 
o governador disse não ser 
possível assegurar que ne-
nhuma pedra role das muitas 
montanhas existentes no 
país. E mencionou o que 
classificou como ineditismo 
da tragédia para explicar 
porque um lugar que atrai 
tantas pessoas não conta 
com uma avaliação de risco 
geológico a fim de prevenir  
tragédias.

“Quem mora ou tem avô, 
bisavô, que já vivia ali, sabe 
que aquela estrutura nunca 
foi acometida por fato seme-
lhante a este”, acrescentou 
Zema

“O que aconteceu ali é 
algo inédito. E quando cai 
um raio? Quem é o respon-
sável? É o prefeito?”, questio-
nou o governador.

Mensagens e 
imagens antigas 
de rachaduras 
na pedra estão 
circulando pela 
internet

Divulgação/CBMMG

Deslizamento de rocha em Capitólio deixou dez pessoas mortas e várias outras feridas no Lago de Furnas

Em Minas, 145 prefeituras 
já decretaram emergência
As fortes chuvas que há se-
manas atingem Minas Gerais 
continuam afetando a popu-
lação e causando prejuízos 
e transtornos de todo tipo. 
Casos de rios transbordando, 
alagamentos e inundações se 
espalham por várias regiões 
do estado, e os números de 
desabrigados e desalojados 
não param de aumentar.

Desde o início da estação 
chuvosa – que, este ano, co-
meçou em outubro, um mês 
antes que o habitual – ao me-
nos nove pessoas já perderam 
suas vidas devido às chuvas 
e suas consequências. Neste 
número não estão incluídas 
as dez mortes causadas pelo 
desprendimento de um bloco 
de pedras em Capitólio (MG), 
no sábado (8). As causas desta 
tragédia ainda estão sendo 
apuradas, mas autoridades 
estaduais já anteciparam que 
parte do paredão rochoso 
pode ter ruído por efeito da 
ação das águas.

Até a manhã de ontem 

(10), prefeituras de 145 das 
853 cidades mineiras já ti-
nham decretado situação de 
emergência. Na divisa entre 
Conceição do Pará e Pará de 
Minas, na região central do 
estado, moradores estão dei-
xando residências em áreas 
sob risco de serem atingidas 
pelo potencial rompimento 
da barragem hidrelétrica da 
Usina do Carioca e eventual 
aumento do nível do Rio São 
João.

Devido à intensidade das 
chuvas, a mineradora Vale 
e a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) paralisaram 
parte de suas operações no 
estado. Em nota, a Vale in-
formou que interrompeu a 
circulação de trens na estrada 
de ferro que liga Vitória (ES) 
a Minas Gerais, o que afeta o 
escoamento de parte de sua 
produção. A medida, segundo 
a empresa, visa a garantir a se-
gurança dos seus empregados 
e da população. Além disso, 
a mineradora garante estar 

monitorando suas barragens.
A decisão da CSN atinge 

tanto suas atividades em 
mineração, quanto siderúr-
gica. Em um comunicado ao 
mercado, as companhias CSN 
e CSN Mineração informam 
que suspenderam, tempo-
rariamente, as operações de 
extração e movimentação 
na mina Casa de Pedra, em 
Congonhas (MG) e a operação 
portuária de carregamento 
de minério no Terminal de 
Carvão (Tecar), no Porto de 
Itaguaí (RJ).

De acordo com a Defesa 
Civil estadual, em toda a re-
gião metropolitana de Belo 
Horizonte foram registrados, 
entre 20h da última sexta-
-feira (8) e as 7h de ontem, 
pelo menos 287 pedidos de 
socorro a pessoas ilhadas; 
120 ocorrências de desaba-
mentos, desmoronamentos 
ou algum colapso estrutural; 
30 chamados relacionados 
a deslizamentos ou soterra-
mentos e 38 pedidos de corte 

e retirada de árvores caídas 
em vias públicas ou sobre 
imóveis.

Ainda na capital, uma 
mulher de 42 anos  morreu 
soterrada no domingo (9). 
A casa da vítima, cujo nome 
não foi divulgado, desabou e, 
quando os bombeiros chega-
ram, já encontraram a mulher 
sem vida. Além disso, parte 
da estrutura de um prédio 
do bairro Buritis desabou e 
os moradores só puderam 
retornar as suas casas depois 
que Defesa Civil descartou o 
risco do prévio ruir.

Na cidade de Rio Piracica-
ba, a cerca de 50 quilômetros 
de Itabira, na região central 
do estado, moradores ficaram 
ilhados depois que o rio de 
mesmo nome subiu. Já em 
Divinópolis, a cerca de 250 
quilômetros de distância, ao 
menos 58 pessoas tiveram 
que deixar suas residências e 
se abrigar na casa de paren-
tes, amigos ou hospedagens 
particulares.

Uma barragem ameaça romper. Vale e CSN paralisaram suas operações

No RJ, rios transbordam e 
deixam 10 cidades alagadas
As fortes chuvas que caíram 
sobre o Estado desde sexta-
-feira provocaram o trans-
bordamento dos rios Mu-
riaé, Carangola, Itabapoana, 
Pomba e Paraíba do Sul, 
provocando alagamentos em 
dez municípios: Itaperuna, 
Itaocara, Italva, Natividade, 
Porciúncula, Bom Jesus do 
Itabapoana, Laje do Muriaé, 
Cambuci, Aperibé e Santo 
Antônio de Pádua.

A Defesa Civil do Estado 
informou que houve des-
lizamentos e queda de ár-
vores, sem fatalidades, em 

Petrópolis, Cachoeiras de 
Macacu, São Sebastião de 
Alto e Cantagalo.

O governador Cláudio 
Castro e o secretário de De-
fesa Civil, Leandro Monteiro, 
acompanham o aumento 
do nível dos rios nas regiões 
norte e noroeste. Para mini-
mizar os danos, o governo 
estadual enviou máquinas e 
equipes técnicas aos municí-
pios mais afetados. Agentes 
estaduais visitam as duas 
regiões para verificar as con-
dições locais e identificar os 
tipos de apoio necessários 

às prefeituras. A Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
e Obras (Seinfra) cedeu ca-

minhões, escavadeiras e re-
troescavadeiras para limpeza 
e abertura de vias.

Houve deslizamentos de terra e queda de árvores em outros 4 municípios
Divulgação / Gov RJ

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras atua em cidades atingidas

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Dia: 14/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:30 Avenida Alzira Vargas - Santa Luzia - São Gonçalo 16577227
08:30 às 12:30 Avenida Bispo Dom João da Mata - Laranjal - São Gonçalo 16577227
08:30 às 12:30 Rua Alzira Vargas do Amaral Peixoto - Laranjal - São Gonçalo 16577227
08:30 às 12:30 Rua Cardeal Arco Verde - Laranjal - São Gonçalo 16577227
08:30 às 12:30 Rua Dom Mamede - Laranjal - São Gonçalo 16577227
08:30 às 12:30 Rua Padre Gabriel - Laranjal - São Gonçalo 16577227
08:30 às 12:30 Rua Reverendo Luiz Feliciano - Laranjal - São Gonçalo 16577227
13:00 às 17:00 Rua Getúlio Vargas - Santa Catarina - São Gonçalo 16577329

MARICÁ
09:00 às 12:15 Estrada Real de Maricá - São José Imbassaí - Serviço - Centro - 

Parque São José - Praia das Amendoeiras - Maricá 
16589403

09:00 às 12:15 Estrada São José do Imbassaí - Praia das Amendoeiras - Maricá 16589403
09:00 às 12:15 Estrada Velha de Maricá - Maricá 16589403
09:00 às 12:15 Estrada Velha Maricá - São José - Praia das Amendoeiras - Parque 

São José - Maricá 
16589403

09:00 às 12:15 Jornalista Alípio do Santos - São José de Imbassaí - Maricá 16589403
09:00 às 12:15 Ruas 1, 3 - São José - Maricá 16589403
09:00 às 12:15 Rua João Walter Roque - Praia das Amendoeiras - Maricá 16589403
09:00 às 12:15 Rua Jornalista Walter Rocha - São José Imbassaí - Praia das 

Amendoeiras - Estrada Velha São José - Maricá 
16589403

09:00 às 12:15 Rua São José - Estrada Velha São José - Maricá 16589403
09:00 às 12:15 Rua Valter Rocha - São José de Imbassaí - Maricá 16589403
09:00 às 12:15 Rua Waldomiro Claudio Nogueira Filho - São José - Maricá 16589403
09:00 às 12:15 Travessa São José - São José de Imbassaí - Maricá 16589403
09:00 às 13:00 Rua G - Jardim Balneário Bambuí - Bambuí - Maricá 16589315
09:00 às 13:00 Ruas 19, 47, 100, 136, 146, 147, 148 - Estrada Cassorotiba -  

Balneário Bambuí - Bambuí - Ballnear - Ponta Negra - Maricá 
16589315

09:00 às 13:00 Avenida Maysa - Barra de Maricá - Maricá 16589379
09:00 às 13:00 Avenida Presidente Tancredo Neves - Barra de Maricá - Maricá 16589379
09:00 às 13:00 Rua 2 - Jardim Balneário de Maricá - Zacariais - Praia das Lagoas - 

Praia das Lagoas Barra -  Ponta Negra - Maricá 
16589379

09:00 às 13:00 Rua Central - Praia das Lagoas Barra - Zacarias - Pr. Lagoas-Ba 16589379
09:00 às 13:00 Rua Orlando Marques de Marins - Barra de Maricá - Maricá 16589379
10:10 às 12:00 Avenida Maysa Monjardim - Guaratiba - Maricá 16590657
10:10 às 12:00 Ruas 38, 39, 40 - Guaratiba - Lot Pr Lagoa - Pr. Lagoas-Gu - Pr. 

Lagoas-Ba - Jardim Inoã - Jardim Balneário de Maricá - Maricá 
16590657

10:10 às 12:00 Rua Central - Guaratiba - Centro - Maricá 16590657
10:10 às 12:00 Rua Claudio Luiz Gomes Loques - Guaratiba - Maricá 16590657
13:00 às 17:00 Condomínio Pedra Branca - Jaconé - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Jaconé - Pr. Lagoas-Co - Ponta Negra - Estrada do 

Jaconé - Maricá 
16316419

13:00 às 17:00 Estrada Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Sampaio Corrêa - Jaconé - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Praça Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Rua Amaral - Jaconé - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Rua Estrada da Coreia - Jaconé - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Travessa Jaconé - Jaconé - Maricá 16316419
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 16591155
13:00 às 17:00 Estrada B - Cordeiro - Pr. Lagoas-Co - Maricá 16591155
13:00 às 17:00 Estrada Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Guaratiba - Praia das 

Lagoas-Co - Praia das Lagoas - Guaratiba - Maricá 
16591155

13:00 às 17:00 Rua 142 - Bambuí - Maricá 16591155
13:00 às 17:00 Ruas 79, 80 - Praia das Lagoas Cordeiro - Pr. Lagoas-Co - Guaratiba 

- Praia das Lagoas - Cordeirinho - Praia das Lagoas-Co - Ponta 
Negra - Cordeirinho Maricá - Maricá 

16591155

13:00 às 17:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho Maricá - Maricá 16591155
13:00 às 17:00 Rua Geraldo Rezende Leite - Cordeirinho - Maricá 16591155
13:00 às 17:00 Avenida Central - Guaratiba - Praia das Lagoas-Co - Lagomar I - 

Cordeirinho - Maricá 
16591201

13:00 às 17:00 Ruas 78, 79 - Cordeirinho - Pr Lagoa Cordeiro- Pr. Lagoas-Co - 
Ponta Negra - Guaratiba - Centro - Maricá 

16591201

13:00 às 17:00 Rua Victor Frederico Kastrup - Cordeirinho - Maricá 16591201
13:00 às 17:00 Avenida 4 - Condomínio Bambuí - Park IV - Bambuí - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Avenida Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Avenida Joaquim Rodrigues - Bambuí - Pindobal - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Condomínio Bambuí - Park IV - Bambuí - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Estrada Pindobas - Pindobal - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Estrada Acesso - Loteamento Parque Bambuí - Pindobal - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Estrada Pindobas - Pindobal - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Estrada Bananal - Gleba - Bananal - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Estrada Municipal - Manoel Ribeiro - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Estrada Pindobal - Condomínio Parque - Bambuí - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Estrada Antônio Calado - Pindobal - Bambuí - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Estrada Bambuí - Pindobal - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Rua 10 - Pindobal - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Ruas 2, 3, 4, 6, 8, 10, 90 - Bambuí - Pindobal - Cordeirinho Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Rua Manoel Ribeiro - Manoel Ribeiro - Maricá 16591309
13:00 às 17:00 Avenida Beira Rio II - Travessa A - Inoã - Jardim Inoã - Maricá 16591419
13:00 às 17:00 Rua Mangueira III - Jardim Inoã - Maricá 16591419
13:00 às 17:00 Rua da Mangueira Travessa Carolina - Jardim Inoã - Maricá 16591419
13:00 às 17:00 Rua das Mangueiras - Inoã - Rodocia Amaral Peixoto - Chácara - 

Inoã - Estrada Itaipuaçu - Jardim Inoã - Maricá 
16591419

13:00 às 17:00 Travessa Carolina - Inoã - Maricá 16591419
13:00 às 17:00 Travessa Arthur - Inoã - Jardim Inoã - Estrada Itaipuaçu - Maricá 16591419
13:00 às 17:00 Travessa Bruno - Jardim Inoã - Maricá 16591419
13:00 às 17:00 Travessa Carolina - Itaipuaçu - Maricá 16591419
13:00 às 17:00 Travessa Mangueira - Inoã - Estrada Itaipuaçu - Maricá 16591419
13:10 às 17:10 Avenidas 1, 2 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16591481
13:10 às 17:10 Avenida Carlos Mariguela - Itaipuaçu - Maricá 16591481
13:10 às 17:10 Avenida Itaipuaçu - Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 16591481
13:10 às 17:10 Avenida Nirvana - Chácaras Inoã - Maricá 16591481
13:10 às 17:10 Ruas 3, 14 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16591481
13:10 às 17:10 Rua Chico Mendes - Chácaras Inoã - Maricá 16591481
13:10 às 17:10 Rua Luiz Pedro da Silva - Chácaras Inoã - Maricá 16591481
13:30 às 17:00 Ruas 37, 108, 109 - Lm Jardim Atlântico - Lm Jardim Atla - Itaipuaçu 16591695
13:30 às 17:00 Rua Oscar Niemeyer - Praia de Itaipuaçu - Maricá 16591695
13:30 às 17:00 Rua Romualdo Monteiro de Barros - Itaipuaçu - Maricá 16591695
13:30 às 17:30 Estrada Lagarto - Silvado - Maricá 16591769
13:40 às 17:30 Avenida 5 - Boque - Boqueirão - Maricá 16591731
13:40 às 17:30 Avenida Prefeito Ivan Mundim - Boqueirão - Araçatiba - Jardim Balneário 16591731
13:40 às 17:30 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 16591731
13:40 às 17:30 Ruas 5, 81, 90 - Boqueirão - Pr. Lagoas-Co - Maricá 16591731
13:40 às 17:30 Rua Alzir Benjamim Chaloub - Boqueirão - Maricá 16591731
13:40 às 17:30 Rua General Alzir Benjamin Chaloub - Boqueirão - Maricá 16591731
13:40 às 17:30 Rua Irene Ridolphi Leal - Boqueirão - Maricá 16591731
16:00 às 18:00 Ruas 33, 74, 75, 77, 79 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16592221
16:00 às 18:00 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 16592221
16:00 às 18:00 Rua Elzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá 16592221
16:00 às 18:00 Rua Georgilei Rodrigues - Lote 21 Leste - Jardim Atlântico - Maricá 16592221

Estamos com você, mesmo à distância.
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Botafogo 
fica perto de 
confirmar 
venda da SAF

O Botafogo 
e s t á  m u i -
to perto de 
concretizar 
o início da 
SAF. Ontem, 

o clube confirmou a assi-
natura do contrato vincu-
lante com a empresa do 
americano John Textor.

O contrato vinculante 
determina que o investidor 
pagará R$ 50 milhões após 
a aprovação do vínculo 
pela Assembleia Geral. 
Depois disso, Botafogo e 
John Textor terão dois me-
ses para formalizar a venda 
de 90% das ações da SAF 
alvinegra.

O presidente Durcesio 
Mello exaltou a assinatu-
ra do contrato vinculan-
te. “Estou muito feliz em 
anunciar que, após uma 
revisão final, estamos as-
sinando a proposta vin-
culante com a Eagle Hol-
dings. Isso faz parte de um 
processo de profissiona-
lização que implantamos 
no clube nessa gestão e 
que está culminando nessa 
proposta que será o futuro 
forte do Botafogo”, disse.

O mandatário fez ques-
tão de elogiar o investidor 
americano.

“Queria aproveitar para 
agradecer a presença e dar 
as boas vindas ao John Tex-
tor, elogiar o carisma dele 
e o carinho que ele teve 
com a torcida alvinegra”, 
declarou.

O contrato da SAF do 
Botafogo vai passar pelo 
Conselho Deliberativo e 
Assembleia Geral ainda 
nesta semana.

Treinador português teve ontem primeiro contato com o time rubro-negro

Paulo Sousa chega ao Fla 
com fome de títulos

Depois de assinar 
contrato com o 
Flamengo no fim 
do ano passado, 
o técnico Paulo 
Sousa enfim foi 

apresentado como novo co-
mandante do Rubro-Negro, 
ontem. Em entrevista coletiva 
no Ninho do Urubu, o treinador 
português destacou a grandeza 
do clube como principal moti-
vação para deixar o comando 
da seleção da Polônia.

“[A razão] foi a possibilidade 
de ganhar títulos e continuar 
a escrever outras páginas que 
fiquem bem marcadas. Quero 
estar presente na história do 
Flamengo. É uma oportuni-
dade que não poderia deixar 
de ter”, ressaltou Paulo Sousa, 
que assinou contrato de duas 
temporadas com o clube.

O currículo de Sousa como 
técnico e jogador foi enaltecido 
pelo presidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim. Dentro de 
campo, o português foi um 
meia de destaque na década 
de 90, com passagens vitorio-
sas por Juventus e Borussia 

Dortmund. Já como treinador 
ele acumula trabalhos na In-
glaterra, França, Itália e outros 
centros menores, como Hun-
gria e Israel.

“Ele consegue congregar o 
espírito vencedor do Flamengo 
e, onde teve equipes competi-
tivas, conseguiu vencer”, disse 
Landim.

Ele tem como desafio re-
tomar o caminho de vitórias 
alcançado recentemente por 
um compatriota que esteve à 
frente do Flamengo: Jorge Jesus, 
um dos mais cotados para as-
sumir novamente a vaga antes 
do acerto do Rubro-Negro com 
Paulo Sousa.

“Sem dúvidas fez um tra-
balho extraordinário. Tem uma 
carreira extraordinária e enri-
quece ainda mais a qualidade 
do treinador português. Vamos 
impor e dar continuidade a 
tudo que está sendo feito neste 
clube”, expôs.

A temporada do Flamengo 
começa oficialmente no dia 26, 
com a estreia no Campeonato 
Carioca, diante da Portuguesa, 
mas existe a expectativa de 

que o time não coloque força 
total nas primeiras partidas do 
ano, visando a preparação para 
Copa do Brasil, Libertadores e 
a Supercopa do Brasil, compe-
tições importantes com início 
também no primeiro semestre.

A coletiva de Paulo Sousa 
foi apenas um dos eventos 
de ontem no Ninho. O elenco 
principal do Flamengo se rea-
presentou após as férias e co-
meçou a realizar uma bateria de 
exames de saúde e testes físicos. 
Pela manhã, um atleta teve re-
sultado positivo para covid-19. 
O jogador, que não teve o nome 
revelado, foi imediatamente 
dispensado e entrou em qua-
rentena. Os outros seguiram 
para mais testes ao longo do dia, 
que foram registrados nas redes 
sociais do Rubro-Negro.

Além do desfalque por co-
vid-19, o Flamengo, que não 
anunciou reforços até o mo-
mento, não tem a presença 
do zagueiro Rodrigo Caio, que 
está em tratamento de uma 
inflamação pós-cirúrgica no 
joelho e ainda não tem data 
para retorno.

Alexandre Vidal / Flamengo

Paulo Sousa concedeu ontem, no Ninho do Urubu, sua primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo

Luiz Henrique testa 
positivo no Tricolor

Vasco contrata 
lateral do Bragantino

O Fluminense 
se reapresen-
tou e iniciou 
sua pré-tem-
porada na ma-
nhã de ontem. 

Após todos os atletas rea-
lizarem testes de covid-19, 
o atacante Luiz Henrique 
apresentou resultado posi-
tivo e ficará em isolamento 
até se recuperar.

O elenco tricolor con-
tou com quatro dos cinco 
reforços contratados para 
esta temporada. Apenas o 
volante Felipe Melo não se 
apresentou, pois cumpre 
quarentena após testar po-
sitivo para o vírus na última 
semana. Seis funcionários 
do clube também se infec-

O Vasco anun-
ciou ontem a 
contratação do 
lateral-direito 
Weverton.  O 
atleta perten-
ce ao Red Bull 

Bragantino e fechou contrato 
com o Cruz-maltino até o fim 
desta temporada.

O lateral de 22 anos é na-
tural de Maceió e foi revelado 
pelo Cruzeiro. Antes, passou 
pelo Santa Cruz, Internacio-
nal, PSV (Holanda) e Figuei-
rense.

Weverton foi contratado 
para a equipe sub-20 da Ra-
posa em março de 2019. O 
atleta foi um dos destaques 
na Copa do Brasil da catego-
ria e passou a ser relacionado 

taram e ficarão afastados.
Nos primeiros dias de 

atividades, os jogadores 
passarão por uma bateria de 
avaliações físicas, clínicas e 
fisiológicas.

O Fluminense terá pouco 
mais de duas semanas para 
se preparar para o início 
da temporada. A estreia da 
equipe em 2022 deve acon-
tecer entre os dias 26 e 27 de 
janeiro, quando enfrenta o 
Bangu na primeira rodada 
do Campeonato Carioca.

O primeiro jogo na Li-
bertadores será no dia 22 de 
fevereiro, fora de casa, na 
Colômbia. O segundo con-
fronto está marcado para o 
dia 1º de março, no Rio de 
Janeiro.

para jogos do time principal 
no ano seguinte.

No começo de 2020, foi 
transferido para o RB Bragan-
tino, onde disputou as duas 
últimas temporadas e fez par-
te do grupo que foi vice-cam-
peão da Copa Sul-Americana 
e classificou o time paulista 
para a Taça Libertadores da 
América.

Weverton 
assinou 
contrato de 
empréstimo de 
um ano com o 
Cruz-maltino


