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Serviços públicos já reduzem o 
atendimento por causa da covid

Tribunal de Justiça diminui efetivo e Defensoria fecha 13 órgãos. Universidades suspendem atividades

CORONAVÍRUS COMEÇA A PARAR O RIO MAIS UMA VEZ

CIDADES\PÁG. 3 E PANORAMA // PÁG. 2

Em São Gonçalo, a crescente demanda pelo teste de coronavírus passou de 120 diários em dezembro do ano passado para quase 3 mil nesta terça-feira, informou a prefeitura

 Divulgação

Número de 
casos de covid 
volta a disparar

O coronavírus volta a assolar 
o estado. Apenas ontem foram 

registrados 10.489 novos casos e os 
óbitos chegaram a 14 segundo da 
Secretaria de Estado de Saúde. A 

média móvel de casos saltou de 294, 
em 1ª de janeiro, para 5.423. 

Na comparação com os últimos 
14 dias, houve aumento de mais 

de 1.500%. Em São Gonçalo, a 
crescente demanda pelo exame 

passou de 120 diários em dezembro 
de 2021 para quase 3 mil nesta terça, 

obrigando o município a colocar à 
disposição da população mais dois 

pontos de testagem. Em Niterói, 
a prefeitura dobrou o número 

de guichês de atendimento para 
testagem no modelo drive-thru.

Mundo registra 
3,2 milhões de 
casos em 24h

CIDADES/PÁG.3

O Vasco apresentou mais duas novidades para a temporada 2022. O 
goleiro Thiago Rodrigues e o lateral-esquerdo Edimar, que chegaram 
com status de titular e vestiram pela 1ª vez a camisa cruz-maltina.

PÁG. 8

Diversão 
para as
crianças
Festival no Rio terá ativi-
dades gratuitas para os pe-
quenos no fim de semana.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“MIMO Para Crianças”: atrações em 
nove espaços neste fim de semana

ESPORTES

‘Pitbull’ do 
Flu inicia 
treinamentos
Recuperado da covid-19, o 
experiente volante Felipe 
Melo, de 38 anos, realizou 
ontem seu primeira ativi-
dade no Fluminense.

Divulgação / Fluminense

Felipe Melo conversa com Fred 
durante treino ontem no CT tricolor

Rafael Ribeiro / Vasco

Edimar foi apresentado no Vasco e lembrou ídolos do clube que brilharam na lateral esquerda

Caras novas na lateral e gol do Vasco

C-19: remédios 
para sintomas já 
começam a faltar

PANORAMA\PÁG. 2

Homem recebe 
transplante de 
coração de porco

CIDADES\PÁG 5 

Gasolina de diesel mais caros
Petrobras reajusta hoje os preços dos combustíveis para as distribuidoras

CIDADES/PÁG. 4
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Perigo nas ruas
Uma  barreira caiu com as últimas chuvas interditando 
uma faixa da Travessa São José, no Fonseca. Como a via 
é de mão dupla, motoristas devem ficar atentos, pois só 
é possível trafegar em um sentido de cada vez. Por sorte 
não passava ninguém na hora do desabamento. Soube que 
também caíram barreiras em outros pontos de Niterói.
Ruth Carvalho

Tá difícil vacinar
Meu filho tinha que tomar a segunda dose da vacina em 
Niterói, mas não está conseguindo. Na sexta-feira, quan-
do estava de folga, rodou vários postos atrás da Pfizer (a 
primeira dose dele foi Pfizer) e já tinha acabado. Nesta 
semana as filas estão enormes e ele não pode deixar de 
trabalhar para ficar horas esperando pela dose. 
Rogério Nunes

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.

‘Festival Mimo’ em 
edição para crianças
Neste sábado e domingo, 
o Rio de Janeiro recebe o 
“Festival Mimo Para Crian-
ças”, que reúne cerca de 
50 atividades gratuitas em 
diversos pontos da cidade. 
Depois de estar presente em 
outras cidades brasileiras 
e em Portugal, com mais 
de 500 concertos em 15 
anos de atividades, o Mimo 
Festival ganha uma versão 
infantil inédita no Rio, com 
patrocínio da Petrobras. 
A idealizadora e diretora 

do Mimo para Crianças, 
Lu Araújo, destacou que o 
evento mantém o desenho 
do festival original, com 
atrações de qualidade artís-
tica oferecidas gratuitamen-
te ao público infantil. 

As atividades ocorrem 
em nove espaços culturais 
da cidade, nas zonas sul, 
norte, oeste e centro do 
município. A programação 
completa pode ser vista no 
site https://mimofestival.
com/paracriancas/

CULTURA

Carnaval
Nesta quinta, às 20h, a Casa 
de Cultura Heloísa Alberto 
Torres, em Itaboraí, abre o 
ano de 2022 com o lança-
mento do curta-metragem 
“A Última Folia”, dirigido 
pelo jornalista Claudio Sal-
les. Antes da apresentação 
do filme, às 18h, acontecerá 
a exposição “Essa folia é de 
reis”, que já rodou cidades 
como Nápoles, Capri, Roma 
e São Paulo. O lançamento 
será presencial nos Jardins 
da Casa de Cultura e tam-
bém pelo canal do Youtube.

LANÇAMENTO – Com 22 anos de carreira, o cantor 
Robson Nascimento lança o single “Tudo Vai Mudar”. 
A ideia do nova música é mostrar como os estímulos 
externos acabam passando a ideia de que a felicidade 
está em ‘pagar contas’ e ter ‘o mais caro’ ou o de ‘última 
geração’. O público já pode conferir a canção em todas 
as plataformas digitais.

FESTIVAL – O Festival Internacional FEMUSC, que 
acontece em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, de 16 a 
29 de janeiro, comemora o bicentenário da Indepen-
dência e a Semana da Arte Moderna de 22. Todos as 
principais apresentações serão transmitidas ao vivo 
pelo Canal do YouTube do Festival. Entre os destaques 
estão Jane Duboc, Marc Destrubé e Béatrice Martin.

Divulgação

A versão infantil acontecerá em nove espaços culturais do Rio de Janeiro

Divulgação

Casa de Cultura Heloísa Alberto 
Torres lança “A Última Folia”

FABIANA MAIA
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Abandono na Região Oceânica

Moradores da Rua Carlos 
Cardoso, em Itaipu, na 
Região Oceânica de Nite-
rói, estão reclamando do 
abandono. A via, que não 
é asfaltada, está repleta 
de crateras que dificul-
tam o acesso de veículos. 
Segundo quem mora no 
local, apenas veículos “off 

Foto do leitor

road” conseguem trafegar 
sem correr risco de aca-
bar atolados no lamaçal.  
Sair de casa a pé, nem 
pensar, a não ser que você 
seja o “Monstro do Pân-
tano”. O problema ocorre 
desde o ano passado e 
atinge também várias ruas 
próximas. 

Já faltam 
medicamentos

Mais de 300 
crianças morreram

Os casos de gripe Influen-
za (H3N2) e Covid-19 no 
Rio vêm aumentando desde 
dezembro, levando as pes-
soas a procurarem farmácias 
e drogarias em busca de 
medicamentos antigripais 
para controlar os sintomas. 
Medicamentos antigripais, 
antitérmicos, antibióticos 
e antitussígenos (como xa-
ropes) já estão em falta em 
muitas farmácias, informa 
Camilo Carvalho,  presiden-
te do Conselho Regional de 
Farmácia do Rio de Janeiro 
(CRF/RJ).

“Os cuidados para quem 
está com suspeita de Co-
vid-19 ou Influenza são os 
mesmos, o uso de másca-
ra, manter a higienização 
das mãos que pode ser com 
água e sabão ou álcool gel, 
bem como manter o distan-
ciamento social”, destaca 
Carvalho, lembrando que os 
sintomas da gripe e da covid 
são muito semelhantes. 

Com vacinação recentemen-
te aprovada pela Anvisa, as 
crianças entre 5 e 11 anos já 
totalizaram 324 falecimentos 
por Covid-19 desde o início da 
pandemia. O levantamento é 
dos Cartórios de Registro Civil 
brasileiros no período de março 
de 2020 à primeira semana de 
janeiro de 2022. As crianças 
mais afetadas pela doença fo-
ram aquelas de cinco anos, com 
65 mortes registradas, seguida 
pelas que tinham seis anos, 
com 47 registros, pelas de sete 
e pelas de 11 anos, ambas com 
46 falecimentos registrados. 
Crianças de 10 anos totalizaram 
43 óbitos, as de nove, 40, e as de 
oito, 37 mortes. Foram 162 fa-
lecimentos de crianças do sexo 
masculino e do sexo feminino. 
O Rio responde por 5,9% dos 
óbitos. Ainda nesta faixa etária 
foram 77 outras mortes em ra-
zão de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), 30 por 
causas indeterminadas e 57 por 
morte súbita.

POR JEFFERSON LEMOS

Falta apenas sair do papel

O setor de pesca e aquicul-
tura do estado do Rio está 
mais perto de ganhar um 
Complexo Pesqueiro. O 
Projeto de Lei 5114/2021, 
agora Lei Nº 9.545/2022, 
de autoria do deputado 
estadual Ronaldo Anquieta, 
foi sancionado pelo go-
vernador Cláudio Castro e 
publicado no Diário Oficial 
desta terça-feira, dia 11. De 
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acordo com o parlamen-
tar, desde a desativação 
do terminal pesqueiro da 
Praça XV, em 1992, a ativi-
dade pesqueira ficou sem 
um local de desembarque 
adequado e sem incentivos 
econômicos, resultando no 
fechamento de empresas e 
migração para outros es-
tados, na perda de espaço 
físico e da mão-de-obra.

Covid volta a afetar atendimento

E não é a toa essa corri-
da às farmácias. Ontem, 
a Defensoria Pública do 
Rio informou que já são 
147 casos de Covid-19 na 
instituição. O número é 
3.575% maior do que o 
verificado em dezembro. 
O enorme aumento de 
integrantes contaminados 
nessa nova onda de con-
tágio da doença tem im-
pactado especialmente o 

Divulgação

atendimento da Central de 
Relacionamento com o Ci-
dadão (CRC), que está com 
um tempo de espera maior 
do que o normal. Diante 
da quantidade de pessoas 
afastadas do trabalho pre-
sencial por necessidade de 
isolamento, 13 órgãos da 
Defensoria precisaram ser 
fechados. O plantão notur-
no está atuando de forma 
preferencialmente remota. 

Panorama RJPanorama RJ

A abertura do Cabofolia, que 
estava marcada para dia 21 
de janeiro, foi alterada para 
abril, deixando a micareta 
com três dias seguidos de 
festa: 21, 22 e 23 de abril. A 
decisão foi tomada durante 
conversa com o Prefeito 
José Bonifácio, de Cabo Frio, 
diante do aumento de con-
tágios de Covid e Influenza, 
para preservar a segurança 
e tranquilidade aos foliões 
e também à população da 

cidade que sedia o evento.
Os ingressos de 21 de 

janeiro serão automatica-
mente transferidos para 21 
de abril. Para os foliões que 
quiserem fazer upgrade e ad-
quirir abadás para o passa-
porte completo da micareta, 
serão mantidos os mesmos 
30% de desconto, mas caso 
opte pelo reembolso, basta 
entrar em contato com a 
equipe pelo e-mail suporte@
uticket.com.br. 

Aumento de casos adia Cabofolia
Divulgação

Pagamento ainda neste mês
Divulgação

Servidores da Educação 
do Estado do Rio de Ja-
neiro e os vinculados à 
rede Faetec vão receber 
uma nova parcela da so-
bra de dinheiro do Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica (Fundeb), o abono 

Fundeb. Após cobran-
ça do deputado Sér-
gio Fernandes (PDT), 
a secretaria começou a 
emitir, nesta terça-feira 
(11), contracheques si-
nalizando o pagamen-
to, o que deve ocorrer 
ainda em janeiro. 

O deputado fez le-
vantamento e identifi-
cou que, no fim de de-
zembro, após ter pago o 
abono aos professores, 
o estado recebeu um 
novo repasse de cerca 
de R$ 200 milhões do 
governo federal. Nesta 
segunda-feira (10), o 
parlamentar enviou 
um ofício ao secretá-
rio de Educação, Ale-
xandre Valle, cobran-
do a redistribuição do  
valor do fundo não uti-
lizado. 
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Média móvel de casos teve aumento de 1.500% em menos de 15 dias e busca por testes não para de crescer

Casos de covid disparam no Rio
O estado do Rio de Janeiro 
registrou ontem 10.489 no-
vos casos de covid-19. O nú-
mero de novos óbitos chgou 
a 14, informou a Secretaria 
de Estado de Saúde. A média 
móvel de casos pulou de 294, 
no dia 1ª de janeiro, para 
5.423 casos por dia. Na com-
paração com os últimos 14 
dias o aumento foi de mais 
de  1.500%. Em São Gonçalo, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil colocou 
à disposição da população 
mais dois pontos de testa-
gem para o coronavírus: uma 
tenda na Praça Estephânia 
de Carvalho, no Zé Garoto, e 
o PAM Alcântara. A crescente 
demanda pelo exame passou 
de 120 diários em dezembro 
de 2021 para quase 3 mil 
ontem (11). Ao todo, 14 lo-
cais oferecem o serviço. De 
acordo com a prefeitura, os 
locais atendem por ordem 
de chegada, alguns com dis-
tribuição de senhas e outros 
com distribuição de senhas 
uma hora antes do encerra-
mento para quem já estiver 
na fila. Portanto, nos locais 
com atendimento até 17h, 
os moradores devem chegar 
até às 16h.

Apesar do alto índice de 
positividade dos testes - 
mais de 45% – 95% das pes-
soas são assintomáticas ou 

apresentam sinais leves da 
doença. Por isso, todos os 
moradores devem manter o 
distanciamento social, evitar 
aglomerações, usar máscaras 
e higienizar as mãos – sem-
pre 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. E é 
muito importante que os 
gonçalenses só saiam de casa 
nos casos de necessidade, 
recomenda a prefeitura.

Niterói -  A Prefeitura de 

Niterói anunciou que a par-
tir desta quarta-feira (12), a 
testagem para Covid-19 no 
drive-thru da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) 
só será feita mediante agen-
damento, estando disponível 
para quem apresentar sinto-
mas gripais ou que tiver con-

tato com casos confirmados. 
Além do drive, o município 
disponibiliza para realização 
do teste outros 54 locais, 
onde o agendamento não é 
obrigatório.

No drive-thru do campus 
da UFF do Gragoatá, a tes-
tagem está acontecendo 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). Para realizar o agen-
damento, é preciso baixar o 
aplicativo Dados do Bem no 
celular. O usuário preenche 
um formulário com infor-
mações sobre seu estado de 
saúde e aguarda o envio da 
confirmação de agendamen-
to. Antes do atendimento, 
será preciso apresentar o 
QrCode de agendamento 
recebido via aplicativo.

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.

Além do drive-thru, o 
município oferta testes para 
Covid-19 nas Policlínicas, 
Unidades Básicas e unida-
des do Programa Médico de 
Família (para cadastrados 
em cada unidade), soman-
do 54 pontos. Nestes locais, 
que atendem por demanda 
espontânea, a população 
pode procurar pela testagem 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 17h, com entrada até 
às 16h.

Números de testagem - 
Nesta terça-feira (11), pouco 
mais de 40% dos testes rea-
lizados nas unidades mu-
nicipais de saúde deram 
positivo para Covid-19. A 
taxa apresentou queda em 
comparação com a segun-
da-feira (10), quando 50% 
dos testes foram positivos. 
Os números de interna-
ções seguem controlados.  
No período do dia 24 até o 
dia 31 de dezembro de 2021, 
três pacientes deram entrada 
na rede municipal de saúde. 
No momento, o município 
tem nove pacientes inter-
nados.

Em Niterói, testes 
para covid-19 
no drive-
thru só serão 
realizados após 
agendamento

 Lucas Alvarenga/Divulgação

Em São Gonçalo, a população com sintomas da doença está buscando locais de testagem como o da Praça Zé Garoto

Estados receberão 
vacinas pediátricas
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse ontem 
(11) que as vacinas conta a 
covid-19 voltadas ao público 
infantil serão “prontamente 
distribuídas aos estados”, as-
sim que chegarem ao país. A 
previsão é de que o primeiro 
lote chegue amanhã (13).

Na segunda-feira (10), 
o ministro anunciou que a 
empresa Pfizer antecipará a 
entrega de 600 mil, das 4,3 
milhões de doses da vacina 
pediátrica contra a covid-19. 
Ontem, ao chegar no minis-
tério, Queiroga disse que “a 
primeira remessa de doses 
da indústria farmacêutica 
chegará dia 13 e será pron-
tamente distribuída aos 
estados, para que possam 
fazer a distribuição para 
os municípios”; e que as 
vacinas estarão disponíveis 
para “os pais que desejarem 
vacinar seus filhos”.

Segundo o ministro, 
“com a capacidade do nosso 
sistema de saúde, em breve 

vamos liderar o ranking des-
se tipo de vacinação, como 
estamos liderando a vacina 
de forma geral”.

Sobre a possibilidade 
de uso também da vacina 
CoronaVac para crianças 
e adolescentes com idade 
entre 3 e 17 anos, o ministro 
disse que isso depende da 
aprovação da vacina pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). A 
agência já está analisando 
o pedido feito pelo Instituto 
Butantan, que é fabricante 
da CoronaVac no Brasil. 

“Todas as vacinas apro-
vadas pela Anvisa podem 
ser consideradas para o 
plano de vacinação nacional 
contra a covid-19”, garantiu.

Queiroga reiterou a ex-
pectativa é de que o impacto 
da variante Ômicron no 
sistema de saúde não seja 
relevante. “A expectativa é 
de que não haja impacto 
em hospitalização e óbitos”, 
disse.

Em 24h, 3,2 milhões 
de casos, no mundo
O número de novos casos 
de covid-19 registrados em 
24 horas bateu o recorde 
da pandemia, com mais 
de 3,2 milhões de casos na 
segunda-feira (10). Nesse 
período, foram registra-
dos mais 1,4 milhão de 
casos nos Estados Unidos, 
292,3 mil na Espanha, 168 
mil na Índia, 143,8 mil no 
Reino Unido e 117,4 mil  
na Itália.

Em consequência, a mé-
dia de casos da semana 
também chegou ao nível 
mais alto desde o início da 
pandemia, 2,53 milhões. O 
índice é quase o dobro do 
registrado no início do ano. 
Em 1º de janeiro, a média 
móvel de casos registrados 
estava em 1,38 milhão.

O total acumulado de 
pessoas infectadas chegou 
ontem a 310,4 milhões des-
de o início da pandemia.

As informações estão na 
atualização de ontem do 
banco de dados Our World 
in Data (Nosso mundo em 

dados), mantido por uma 
equipe de pesquisa asso-
ciada à Universidade de 
Oxford.

Em 24 horas, foram re-
gistradas 6,45 mil mor-
tes em todo o mundo. A 
quantidade de pessoas que 
perderam a vida para a 
covid-19 alcançou 5,49 mi-
lhões.

A soma de pessoas ple-
namente vacinadas chegou 
a 3,9 bilhões, ou 59,2% da 
população do globo. Aque-
les indivíduos que recebe-
ram ao menos uma dose 
totalizam 4,6 bilhões. Em 24 
horas, foram aplicados 35,2 
milhões de doses.

Universidades suspendem as 
atividades presenciais até 31
O aumento da incidência de 
casos de covid-19 em decor-
rência da variante Ômicron 
e a epidemia de Influenza le-
varam a Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
a Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj) e a Uni-
versidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (Unirio) 
a suspender as atividades 
presenciais até dia 31, exceto 
as consideradas essenciais.

“Na tentativa de evitar 
aglomerações e garantir a 
segurança da comunidade 
acadêmica, recomenda-se 
que as aulas presenciais 
sejam suspensas até o fi-
nal deste mês. A UFRJ está 
monitorando a evolução da 
variante Ômicron e, tão logo 
a situação melhore, infor-
mará sobre a possibilidade 

de retorno das atividades 
presenciais”, diz a nota.

O comunicado da Uerj 
ressalta que houve incre-
mento na incidência da in-
fecção pelo novo corona-
vírus nas últimas semanas, 
resultante da circulação da 
variante Ômicron no estado. 
“Enfatiza ainda que, além da 
covid-19, está em curso uma 
epidemia de gripe do sub-
tipo H3N2, que pode levar 
a casos de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) 
em pessoas de alto risco”. A 
Uerj também informa que  
o início do período letivo 
está mantido para 2 de feve-
reiro com aulas em modelo 
híbrido.

A Unirio afirma que a 
interrupção das ativida-
des presenciais se deve ao 

agravamento do cenário 
pandêmico no Rio de Ja-
neiro, conforme indicado 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde. “As atividades 
consideradas indispensáveis 
serão mantidas sob a moda-
lidade presencial e definidas 
pelas chefias imediatas”, diz 
a nota.

TJ - Desde ontem (11), 
o atendimento ao público 
externo e as atividades no 
Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro (TJRJ) 
foram prestadas mediante 
o trabalho presencial de no 
máximo 50% do quadro de 
cada unidade judiciária ou 
administrativa.

A determinação consi-
derou o “recrudescimento 
de infecções no cenário da 

pandemia de covid-19 em 
todo o país em razão da 
variante Ômicron do novo 
coronavírus”

“A decisão considerou a 
natureza essencial da ati-
vidade jurisdicional e a ne-
cessidade de se assegurar 
condições mínimas para sua 
continuidade, respeitados 
os protocolos de segurança 
sanitária, visando a preser-
vação da saúde dos serven-
tuários, agentes públicos, 
advogados e usuários em 
geral nas dependências do 
TJRJ”, diz o tribunal.

A Febraban informou que 
30% das agências bancárias 
também estão fechadas por 
falta de funcionários. Em Ni-
terói e outras cidades, postos 
do Detran foram fechados 
por causa da covid.

E o Tribunal de Justiça reduz trabalho presencial em no máximo 50% 

Variante 
avança na 
capital de 
São Paulo
Dados divulgados pelo Ins-
tituto Butantan mostram 
que 80,95% dos diagnósti-
cos de covid-19 na capital 
paulista são causados pela 
variante Ômicron. Das 105 
amostras analisadas pelo 
Instituto, 20 (19,4%) foram 
positivas para variante 
Delta e 85 (80,95%), para a 
Ômicron.

Segundo a prefeitura, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) tem intensi-
ficado as ações de monito-
ramento e disponibilizado 
testes rápidos de covid-19 
para pacientes com sinto-
mas gripais. 

A secretaria orienta que 
os indivíduos mantenham 
as medidas de etiqueta res-
piratória, uso de máscaras 
e álcool em gel, cobrir a 
boca e nariz quando tossir 
ou espirrar e lavar as mãos 
imediatamente após con-
tato com o nariz.

Infectados pela variante ômicron são 425. Há 838 em investigação

Brasil soma 22,6 milhões de 
casos de novo coronavírus

O número de pessoas que 
pegaram covid-19 no Brasil 
chegou a 22.629.460. Em 24 
horas, foram registrados no 
país mais 70.765 casos da 
doença. Na segunda-feira 
(10), o sistema de informa-
ções da pandemia do Minis-
tério da Saúde contabilizava 
22.558.695 casos acumula-
dos. Ainda há 342.075 casos 
em acompanhamento, de 
pessoas que tiveram o qua-
dro de covid-19 confirmado. 
Na segunda-feira, o número 
estava em 302.471.

Os infectados com a va-

riante Ômicron agora são 
425. Até o momento, um 
óbito por esta variante foi 
confirmado em Goiás. Ainda 
há 838 potenciais casos em 
investigação, a maioria no Rio 
de Janeiro (441), Rio Grande 
do Sul (235) e Minas Gerais 
(114).

As vidas perdidas no Brasil 
desde o início da pande-
mia de covid-19 chegaram 
a 620.238. De segunda para 
terça-feira (11), foram re-
gistradas 147 mortes. Na 
segunda-feira, o painel de 
informações da pandemia 
marcava 620.091 óbitos.

Ainda há 2.988 falecimen-
tos em investigação, dados 
que não vêm sendo atua-
lizados nos últimos dias. 
As mortes em investigação 
ocorrem pelo fato de haver 
casos em que a definição da 
causa do óbito ainda deman-
da exames.

Até ontem, o número de 

pacientes recuperados de co-
vid-19, estava em 21.667.147, 
conforme dados divulgados 
no balanço diário do Minis-
tério da Saúde. A atualização 
reúne informações sobre 
casos e mortes enviadas pe-
las secretarias estaduais de 
Saúde.

Vacinação - Até ontem, 
foram aplicados no país 334,1 
milhões de doses de vacinas 
contra covid-19: 161,7 mi-
lhões com a primeira dose; 
144,6 milhões com a segunda, 
ou dose única, e 15,5 milhões 
com a dose de reforço.

Recorde de 
infecções foi 
batido na 
segunda-feira. 
EUA lidera com 
1,4 milhão

Até o momento 
apenas um óbito 
pela variante 
ômicron foi 
confirmado, 
em Goiás

Total de mortes 
causadas 
pandemia passa 
de 620 mil e 
quase 3 mil são 
investigadas
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Como se já não 
soubéssemos a resposta

*Dom José Francisco

É impossível não ficar de-
solado diante da tragédia 
que assolou Capitólio, em 
Minas Gerais. Dias atrás, 
estávamos nos desejando 
todas as felicidades de um 
ano que ora despontava. 
Nem bem passadas as 
alegrias daqueles dias, e 
nossos irmãos mineiros se 
recolhem ao luto: um luto 
sem nome, um luto sem 
resposta. 

É impossível não fazer 
como tantos, agora, e não 
perguntar, simplesmente, 
por quê? 

Desde a aurora dos tem-
pos, a humanidade luta 
sob o peso das contingên-
cias. Se por um lado, ela 
ri por suas conquistas, 
por outro, range os 
dentes e chora a dor 
que nem sempre tem 
nome. Já fi-
zemos guer-
ra s,  q u a s e 
destruímos 
a  c i v i l i z a -
ção, somos 
uma amea-
ça constante 
ao planeta. 
Mas quando, 
cegamente, 
o planeta se 
volta contra 
nós, nós nos 
encolhemos em nossa 
insignificância e per-
guntamos por quê? 
Como se já não sou-
béssemos a resposta. 

Óleo no litoral do Nor-
deste e do Sudeste (2019), 
incêndio na Chapada 
dos Veadeiros (2017), o 
rompimento da barra-
gem do Córrego do Feijão, 
na região de Brumadi-
nho (2019), a barragem 
do Fundão em Mariana 
(2015), o incêndio no pan-
tanal em 2020, e agora, 
Capitólio. Entre outras e 
entre tantas.

O que pensar? O que de-
clarar?

É claro que com a natura-
lidade do tempo, os dias 
irão se passar. A princípio, 
sempre perguntamos o 
porquê: pode até acon-
tecer de alguns esbra-

vejarem contra o 
Céu, e de outros se 
recolherem numa 
indignação surda e 

muda. 

Mas a vida 
vai  seguir, 
lépida e fa-
ceira,  por-
que foi as-
sim desde a 
origem dos 
tempos, e é 
a s s i m  q u e 
ela faz.

S e j a  o n d e 
for que estejamos, 
não é de bom tom 
cuspir para o céu. 
Não somos nem 

um pouco bobos quando 
a realidade grita à nossa 
frente. E não seria de bom 
tom prosseguir como se 
já não soubéssemos a res-
posta. 

Rezemos. O que for pos-
sível, façamos por nossos 
irmãos que, próximos ou 
distantes, mais uma vez, 
pedem socorro.

O que for 
possível, 

façamos por 
nossos irmãos 
que, próximos 
ou distantes, 

mais uma vez, 
pedem socorro

OPINIÃO

*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Inflação oficial do Brasil em 
2021 fica em 10,06%, diz IBGE
O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerado a infla-
ção oficial do país, apresen-
tou alta de 0,73% em dezem-
bro, acumulando aumento 
de 10,06% em 2021.

Os dados foram divulga-
dos ontem (11) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). É a maior 
taxa acumulada no ano des-
de 2015, quando o IPCA foi 
de 10,67%.

Com isso, a inflação ofi-
cial ficou muito acima do 
centro da meta de 3,75% 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional para o ano 
de 2021, cujo teto era 5,25%.

De acordo com o IBGE, 
o resultado foi influenciado 
principalmente pelo gru-
po transportes, que variou 
21,03% no acumulado do 
ano. Em seguida vieram ha-
bitação, com alta de 13,05%, 
e alimentação e bebidas, que 
aumentou 7,94% em 2021.

A alta de 10,06% em 2021 
na inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), foi puxada pela au-
mento de 21,03% no grupo 
Transportes. 

O gerente do IPCA, Pedro 

Kislanov, destaca que, de 
longe, o principal impacto no 
índice anual foi da gasolina, 
que correspondeu a 2,34 
pontos percentuais. Apesar 
da queda registrada em de-
zembro, a gasolina acumulou 
alta de 47,49% em 2021 e o 

etanol, de 62,23%.
“Em dezembro, houve 

queda de 0,67% na gasolina, 
principalmente pela redução 
do preço nas refinarias no dia 
15 de dezembro. E o etanol, 
que normalmente acompa-
nha a gasolina, uma queda de 
2,96%. Foi a primeira queda 
em ambos depois de sete 
meses consecutivos de alta”, 
disse Kislanov.

No ano, o preço dos auto-
móveis novos subiu 16,16% e 
o dos usados, 15,05%. O au-
mento foi provocado pelo de-
sarranjo na cadeia produtiva 
do setor automotivo, que não 
conseguiu acompanhar a re-
tomada da demanda global. 
Os transportes por aplicativo 
ficaram 33,75% mais caros e 
as passagens aéreas, 17,59%.

Outro item que pesou 
no índice foi o gás de bo-
tijão, que subiu 36,99% no 
ano, acumulando 48,76% de 
aumento. desde junho de 
2020.

Gasolina teve alta de 47,49%, o etanol, de 62,23%, e o gás de botijão, 36,99% 
Arquivo / Banco Central

Gás de botijão já acumulou 48,76% de aumento, desde junho de 2020

Petrobras reajusta preços de venda dos combustíveis depois de 77 dias

Gasolina e diesel mais 
caros para distribuidoras
A partir de hoje (12), depois 
de 77 dias sem aumentos, 
a Petrobras fará ajustes nos 
seus preços de venda de ga-
solina e diesel para as distri-
buidoras. O anúncio foi feito 
ontem (11) pela companhia, 
em nota à imprensa.

Segundo a empresa, os 
últimos aumentos ocorre-
ram em 26 de outubro do 
ano passado. Desde então, o 
preço cobrado pela Petrobras 
para a gasolina chegou a ser 
reduzido em R$ 0,10 litro, em 
15 de dezembro. Já o preço do 
diesel ficou estável.

Com a decisão de ontem, 
o preço médio de venda da 
gasolina da Petrobras para 
as distribuidoras passará de 
R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. 
“Considerando a mistura 
obrigatória de 27% de etanol 
anidro e 73% de gasolina A 
para a composição da gasoli-
na comercializada nos postos, 
a parcela da Petrobras no 
preço ao consumidor passará 
de R$ 2,26, em média, para 
R$ 2,37 a cada litro vendido 
na bomba. Uma variação de 
R$ 0,11 por litro”, explicou a 
companhia, na nota.

Para o diesel, o preço mé-
dio de venda da Petrobras 
para as distribuidoras subirá 
de R$ 3,34 para R$ 3,61 por 
litro. Levando em conta a 

mistura obrigatória de 10% 
de biodiesel e 90% de diesel A 
para a composição do diesel 
comercializado nos postos, a 
parcela da Petrobras no preço 
ao consumidor será elevada 
de R$ 3,01, em média, para R$ 
3,25 a cada litro vendido na 
bomba, mostrando variação 
de R$ 0,24 por litro.

Abastecimento - De acor-
do com a Petrobras, esses 
ajustes “são importantes 
para garantir que o mercado 

siga sendo suprido em bases 
econômicas e sem riscos 
de desabastecimento pelos 
diferentes atores respon-
sáveis pelo atendimento às 
diversas regiões brasileiras: 
distribuidores, importadores 
e outros produtores, além da 
Petrobras”.

A companhia reiterou seu 
compromisso com a prática 
de preços competitivos e em 
equilíbrio com o mercado, 
acompanhando as variações 

de alta e baixa, “ao mesmo 
tempo em que evita o repas-
se imediato para os preços 
internos, das volatilidades 
externas e da taxa de câmbio, 
causadas por eventos conjun-
turais”.

Produção em alta - O Bo-
letim Mensal de Partilha de 
Produção, divulgado ontem 
(11), pela Pré-Sal Petróleo 
(PPSA), revela que a produção 
de petróleo e gás natural em 
regime de partilha atingiu, 
em novembro passado, o 
patamar mais alto da série 
histórica, desde 2017, com 
média diária de 447 mil barris 
de petróleo e 1,309 milhão 
de metros cúbicos de gás 
natural.

Em comparação com o 
mês anterior, houve expan-
são da produção de 26% em 
óleo e 200% em gás natural, 
em função da retomada da 
operação da plataforma P-76, 
em Búzios, que passou por 
manutenção programada em 
outubro. Segundo informou 
a PPSA, pela assessoria de 
imprensa, o resultado de no-
vembro confirma o aumento 
dos volumes registrado desde 
setembro, em função do iní-
cio da produção dos volumes 
excedentes da Cessão One-
rosa de Búzios em regime de 
partilha.

 Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Preço médio para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro    

Réveillon com queda 
no número de roubos
Os roubos de rua, que 
incluem a transeunte, de 
aparelho celular e em co-
letivo, recuaram mais de 
62,91% em todo o estado 
do Rio de Janeiro no Ré-
veillon de 2021, em relação 
à virada de ano de 2019 
para 2020, quando ainda 
não havia a pandemia da 
covid-19. 

O resultado faz parte 
de um levantamento do 
Instituto de Segurança 
Pública (ISP) do estado do 
Rio de Janeiro, que indicou 
a redução de 25% entre o 
réveillon de 2021 e a vi-
rada de 2020 para 2021. O 
estudo apontou também 
queda de 58% nos furtos 
de rua.

O ISP destacou que na 
virada de 2020 para 2021 a 
movimentação de pessoas 
nas ruas foi menor, por 
causa do cancelamento 
das festas, e isso contri-
buiu para a redução de 
crimes de oportunidade, 
como os roubos.

Capital - Na passagem 
de 2021 para 2022, a que-
da dos roubos de rua na 
capital atingiu cerca de 
58%, se comparada à da 
pré-pandemia. No entan-
to, relativo ao Réveillon 
sem eventos na cidade por 
causa da pandemia, houve 
21% menos roubos. Nos 
furtos, o recuo alcançou 
58% em relação ao Réveil-
lon de 2019/2020.

Para a realização do 
estudo, o ISP considerou 

os registros feitos nas de-
legacias do estado nos dias 
31 de dezembro e 1º de 
janeiro dos anos de 2017 
a 2022. “Das cinco viradas 
de ano pesquisadas, os  
dados de roubos do último 
dia de 2021 e primeiro dia 
de 2022 foram os mais bai-
xos registrados”, informou 
o órgão.

Segundo a diretora-pre-
sidente do ISP, Marcela 
Ortiz, esse tipo de levanta-
mento é muito importante 
para entender quais são 
as necessidades na área 
da segurança pública em 
grandes eventos, como o 
Réveillon, e ajudar a pla-
nejar as próximas festas, 
além de avaliar a estratégia 
já adotada. 

“Tivemos dados muito 
positivos este ano, melho-
res até mesmo que os do 
Réveillon que aconteceu 
numa fase mais rígida do 
isolamento social, quando 
não tivemos nenhuma co-
memoração”, disse.

Tecnologia - A passa-
gem de 2021 para 2022 foi 
a primeira em que policiais 
militares usaram câmeras 
portáteis, em Copacabana. 
Os equipamentos foram 
adquiridos pelo governo 
do estado para agentes 
de segurança, fiscaliza-
ção e defesa civil. Outra 
novidade tecnológica foi 
o registro de ocorrência 
pelo sistema Boletim de 
Ocorrência Policial Militar 
online (BOPM On-line).

Divulgação / CBMERJ

Sedec-RJ e Corpo de Bombeiros Militar continuam em alerta por todo estado

Chuvas deixam milhares de 
desalojados no Estado do Rio
As chuvas no estado do Rio de 
Janeiro ainda causam dificul-
dades à população. De acordo 
com a Secretaria de Estado 
de Defesa Civil (Sedec-Rio), 
há cerca de 2 mil pessoas de-
salojadas e 350 desabrigadas 
em todo o estado. Todas as 
regiões registram áreas de 
inundações, deslizamentos, 
alagamentos e queda de ár-
vores.

As enchentes nas regiões 
norte e noroeste do estado 
foram causadas pelo trans-
bordamento de rios, alguns 
com origem em Minas Gerais, 
onde várias cidades também 
sofrem com as chuvas. 

A preocupação é com o 
nível das águas dos rios Mu-
riaé, Carangola, Itabapoana, 
Pomba e Paraíba do Sul, que 
passa por pelo menos dez 

cidades - Itaperuna, Italva, 
Natividade, Porciúncula, Bom 
Jesus do Itabapoana, Laje do 
Muriaé, Cambuci, Aperibé, 
Santo Antônio de Pádua e 

Cardoso Moreira.
Na região serrana, houve 

registros de deslizamentos, 
alagamentos, interdições de 
vias, quedas de muros e de 
árvores em Carmo, Petrópolis, 
Teresópolis, Nova Friburgo, 
Cordeiro, São Sebastião de 
Alto, Cantagalo, Macuco e 
Trajano de Moraes.

Na Região Metropolitana, 
também há registros de des-
lizamentos, desabamentos, 
quedas de árvores e de quedas 
de muros em Niterói e em 
Cachoeiras de Macacu.

Na região sul, um desliza-
mento de terra obstruiu a pas-
sagem de via em Mendes.

Na Região Serrana houve deslizamentos, alagamentos  e vias interditadas
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Pagamentos do PIS/Pasep 
serão feitos em dois meses 
No caso do PIS, será de 8 de fevereiro a 31 de março; para o Pasep, de 15 de fevereiro a 24 de março

Cerca de 22 milhões de bra-
sileiros receberão, neste ano, 
o abono salarial, com valor 
total de mais de R$ 20 bilhões, 
segundo o Ministério do Tra-
balho e Previdência.

Trabalhadores do setor 
privado, inscritos no PIS, 
receberão o abono salarial 
deste ano no período de 8 de 
fevereiro a 31 de março, pela 
Caixa. Para servidores públi-
cos, militares e empregados 
de estatais, inscritos no Pasep, 
o pagamento vai de 15 de 
fevereiro a 24 de março, pelo 
Banco do Brasil.

Tradicionalmente, o abo-
no salarial é pago no ano se-
guinte ao ano em que houve 
jornada durante 12 meses 
consecutivos, com cada lote 
correspondendo ao mês de 
nascimento do empregado. 
Agora, o pagamento será feito 
em apenas dois meses.

Segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência, his-
toricamente, tanto a identi-
ficação quanto o pagamento 
dos beneficiários eram feitas 
pelos bancos públicos fede-
rais, o que foi questionado 
por órgãos de controle que re-
comendaram a separação das 
atividades. Outra recomen-
dação é que os pagamentos 
ocorressem num mesmo ano.

“Buscando atender a re-
comendação dos órgãos de 
controle, o governo federal 

internalizou no Ministério 
a identificação e passou a 
ter em tempo real e online o 
controle integral da política 
do abono salarial, desde a 
recepção dos dados transmi-
tidos pelos empregadores, até 
o processo de identificação 

e pagamento”, explicou o 
ministério.

Pagamento - Trabalhado-
res da iniciativa privada com 
conta corrente ou poupança 
na Caixa receberão o crédito 
automaticamente no banco, 

de acordo com o mês de seu 
nascimento.

Os demais beneficiários 
receberão os valores por meio 
da poupança social digital, 
que pode ser movimentada 
pelo aplicativo Caixa Tem. 
Caso não seja possível a aber-

tura da conta digital, o saque 
poderá ser realizado com o 
Cartão do Cidadão e senha 
nos terminais de autoaten-
dimento, unidades lotéricas, 
Caixa Aqui ou agências, tam-
bém de acordo com o calen-
dário de pagamento escalo-
nado por mês de nascimento.

O pagamento do abono do 
Pasep ocorre via crédito em 
conta para quem é correntista 
ou tem poupança no Ban-
co do Brasil. O trabalhador 
que não é correntista do BB 
pode efetuar a transferência 
via TED para conta de sua 
titularidade via terminais de 
autoatendimento e portal 
www.bb.com.br/pasep ou no 
guichê de caixa das agências, 
mediante apresentação de 
documento oficial de iden-
tidade.

Quem tem direito - Tem 
direito ao benefício o traba-
lhador inscrito no PIS/Pasep 
há, pelo menos, cinco anos 
e que tenha trabalhado for-
malmente por, no mínimo, 

30 dias no ano-base con-
siderado para a apuração,  
com remuneração mensal 
média de até dois salários 
mínimos.

Também é necessário 
que os dados tenham sido 
informados corretamente 
pelo empregador na Relação 
Anual de Informações Sociais 
(RAIS).

Consulta - De acordo com 
o ministério, a partir do dia 22 
de janeiro, é possível consul-
tar a situação do benefício por 
meio da Carteira de Trabalho 
Digital ou no portal GOV.BR 
para saber se tem direito, qual 
o valor do abono salarial, a 
data e o respectivo banco de 
recebimento. A central Alô 
Trabalhador, telefone 158, 
também estará disponível 
para atendimento.

A partir de fevereiro, o 
trabalhador do setor privado 
também poderá consultar a 
situação do benefício e a data 
de pagamento nos aplicativos 
Caixa Trabalhador e Caixa 
Tem.

No caso dos trabalhadores 
vinculados ao Pasep, a con-
sultar do saldo é na página 
Consulte seu Pasep. Há tam-
bém a opção de ligar para a 
Central de Atendimento do 
Banco do Brasil (4004-0001, 
capitais e regiões metropo-
litanas, ou 0800 729 0001, 
interior).

Situação dos 
benefícios 
poderá ser 
consultada a 
partir do dia 22 
de janeiro

Reprodução

Calendário Pis / Pasep 2022

Simples: 11 anos 
para parcelar dívidas
Sem poderem aderir à rene-
gociação especial vetada na 
semana passada, as micro 
e pequenas empresas e os 
microempreendedores in-
dividuais (MEI) terão acesso 
a dois programas anuncia-
dos hoje (11) pelo governo. 
Profissionais autônomos e 
negócios associados ao Sim-
ples Nacional – regime tribu-
tário especial para negócios 
de menor porte, poderão 
parcelar o débito com condi-
ções especiais e em mais de 
11 anos, com desconto nos 
juros e nas multas.

Chamado de Programa 
de Regularização do Sim-
ples Nacional, o primeiro 
programa permite que o 
contribuinte dê 1% do valor 
total do débito como en-
trada, dividida em até oito 
meses. O restante da dívida 
será parcelado em até 137 
meses (11 anos e cinco me-
ses), com desconto de até 
100% dos juros, das multas e 
dos encargos legais. Segun-
do a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), 
o desconto está limitado a 
70% do valor total devido.

A adesão depende da 
capacidade de pagamento 
de cada empresa, que tam-
bém servirá de base para o 
cálculo do desconto. Haverá 
limite mínimo para o valor 
da parcela. O piso corres-
ponderá a R$ 100 para micro 
e pequenas empresas e R$ 25 
para MEI.

Edital - A PGFN abriu 
edital para outro programa, 
chamado de Transação do 
Contencioso de Pequeno 
Valor do Simples Nacional. 
Essa modalidade permitirá 
a renegociação de dívidas 
inscritas até 31 de dezembro 
do ano passado e com valor 
menor ou igual a R$ 72.720, 
ou 60 salários mínimos.

O valor da entrada con-
tinuará em 1% do total da 
dívida, mas ela será dividida 
apenas em três parcelas. O 
restante dos débitos será 
pago em prazos menores 
com descontos decrescen-
tes. O empresário poderá 
parcelar em 9, 27, 47 ou 57 
meses, com descontos de 
50%, 45%, 40% e 35%, res-
pectivamente. As parcelas 
também terão valor mínimo 
de R$ 100 para micro e pe-
quenas empresas e de R$ 25 
para MEI.

Quanto menor o prazo de 
pagamento, maior o descon-
to da dívida. Diferentemente 
da primeira modalidade, 
que concede abatimento 
apenas sobre multas, juros 
e encargos, a transação de 
contencioso oferecerá des-
contos sobre o valor total do 
débito. Ao contrário do pri-
meiro programa, a adesão é 
liberada a qualquer devedor, 
sem análise de capacidade 
de pagamento. Caberá ao 
empresário ou profissional 
autônomo escolher a opção 
mais vantajosa.

INSS: teto para aposentadorias 
passa para R$ 7.087,22

Os aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) que recebem 
mais de um salário mínimo 
terão aumento de 10,16% em 
2022. O reajuste segue a va-
riação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) 
de janeiro a dezembro de 2021, 
divulgado ontem (11) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Com o reajuste, o teto do 
INSS sobe de R$ 6.443,57 para 
R$ 7.087,22. O aumento de 
10,16% vale para os demais be-
nefícios da Previdência Social 
acima do salário mínimo, como 
o auxílio-doença, e valerá a 
partir de 1º de fevereiro, quan-
do será paga a folha de janeiro.

A correção também incide 
sobre contribuições recolhi-
das à Previdência Social, tanto 
as descontadas automatica-

mente dos trabalhadores com 
carteira assinada como as que 
são pagas por profissionais 
autônomos. No caso dos mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI), que têm tabela 
própria, a contribuição mensal 
subiu para R$ 60,60, acrescida 
de R$ 1 para quem trabalha 
com comércio e indústria e de 
R$ 5 para quem atua no setor 
de serviços.

Salário mínimo - Quanto 
aos beneficiários do INSS que 
recebem um salário mínimo, a 
correção ficou em 10,18%, um 
pouco acima do INPC de 2021. 
O índice foi definido no fim do 
ano passado, quando o presi-
dente Jair Bolsonaro editou a 
medida provisória que fixou 
em R$ 1.212 o salário mínimo 
para 2022.

Apesar de o salário mínimo 
ter aumentado um pouco mais 

que o INPC, os segurados não 
terão ganho real (acima da in-
flação). Isso porque aproxima-
damente R$ 2 do valor reajus-
tado foram concedidos como 
compensação pelo reajuste 
abaixo da inflação em 2021.

Proporcionalidade - O rea-
juste de 10,16% vale apenas 
para quem estava recebendo os 
pagamentos em 1º de janeiro 
do ano passado. Os segurados 
que começaram a receber be-

nefícios do INSS em fevereiro 
terão percentual menor de rea-
juste porque não receberam 12 
meses cheios de pagamentos.

Os percentuais de reajuste 
proporcionais serão regula-
mentados nos próximos dias 
pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência e pelo INSS.

Outros pagamentos -Ou-
tros pagamentos do governo 
federal foram corrigidos pelo 
INPC, como o seguro-desem-
prego. Gastos como o abono 
salarial e o teto para os atrasa-
dos judiciais (inclusive preca-
tórios) seguiram a variação do 
salário mínimo.

As requisições de até 60 sa-
lários mínimos, que estão livres 
do parcelamento determinado 
pela emenda constitucional 
dos precatórios, passaram de 
R$ 66 mil para R$ 72.720.

E reajuste para quem recebe mais de um salário mínimo será de 10,16%

Norte-americano passou por transplante revolucionário, dizem médicos

Homem de 57 anos recebe 
coração de porco modificado
Um norte-americano com 
doença cardíaca terminal 
recebeu um implante de um 
coração de porco genetica-
mente modificado na primei-
ra cirurgia do tipo, e, três dias 
depois, o paciente está indo 
bem, afirmaram os médicos.

A cirurgia, realizada por 
uma equipe da Universida-
de de Medicina de Mary-
land, está entre as primeiras 
a demonstrar a viabilidade do 
transplante cardíaco do porco 
para o homem, um campo 
de estudos possibilitado por 
novas ferramentas de edição 
de genes.

Caso a operação se prove 

bem sucedida, cientistas es-
peram que órgãos de porcos 
possam ajudar a aliviar a es-
cassez de órgãos e doadores 
humanos.

“Foi uma cirurgia revo-
lucionária e que nos leva 
um passo mais próximo de 
resolver a crise de escassez 
de órgãos. Simplesmente 
não há corações humanos 
doados disponíveis para aten-
der à longa lista de possíveis 
recebedores”, afirmou em 
nota o Dr. Barley Griffith, que 
transplantou cirurgicamente 
o coração suíno no paciente 
humano.

“Estamos avançando com 

cautela, mas também esta-
mos otimistas de que essa 
primeira cirurgia do tipo no 
mundo possa oferecer uma 
nova e importante opção para 
pacientes no futuro”, acres-
centou Griffith.

Para o paciente David 
Bennett, de 57 anos, de Mary-
land, o transplante de coração 
era a última opção.

“Era morrer ou fazer esse 
transplante. Eu quero viver. 
Eu sei que é um tiro no escuro, 
mas é minha última escolha”, 
disse Bennett um dia antes da 
cirurgia, de acordo com uma 
nota publicada pela univer-
sidade.

Médicos do Hospital 
Maternidade Escola Vila 
Nova Cachoeirinha, na 
zona norte da cidade de 
São Paulo, realizaram 
parto raro de quíntuplos, 
com 29 semanas de ges-
tação. A cesariana acon-
teceu na segunda-feira 
(10) e foi transmitida ao 
vivo para o anfiteatro 
do hospital para profis-
sionais e estudantes da 
unidade de saúde. Os 
cinco bebês - Madalena, 
Isabel, Helena, Enrico 
e Ravi – passam bem, 
mas seguem internados. 
A mãe, Yanike dos San-
tos, de 28 anos, estava 
internada desde o final 
de 2021 no hospital para 
acompanhamento.

Quíntuplos 
em SP

Contribuição 
dos MEIs subiu 
para R$ 60,60, 
acrescida de R$ 
1 e R$ 5 para 
alguns setores

O tom mais ameno do 
presidente do Federal Re-
serve (Fed, o Banco Cen-
tral dos Estados Unidos), 
fez o mercado financeiro 
ter um dia de trégua. O 
dólar fechou abaixo de R$ 
5,60 e caiu para a menor 
cotação do ano. A bolsa 
de valores subiu quase 2% 
e atingiu o segundo me-
lhor nível de 2022. O dólar 

comercial encerrou esta 
terça-feira (11) vendido a 
R$ 5,58, com queda de R$ 
0,095 (-1,67%). 

No mercado de ações, 
o dia foi marcado pela re-
cuperação. O índice Ibo-
vespa, da B3, fechou o dia 
aos 103.779 pontos, com 
alta de 1,8%. O indicador 
está no patamar mais alto 
desde 3 de janeiro.

Trégua no mercado financeiro
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Volante do 
Flamengo 
pode ser 
negociado

O Flamengo 
iniciará uma 
reformulação 
no elenco nes-
ta temporada. 
Alguns joga-

dores já deixaram o clube 
e outros estão próximos de 
acertar sua saída.

O paraguaio Piris da Mot-
ta é um dos que está perto 
de deixar o Rubro-Negro. 
O volante tem proposta do 
Cerro Porteño, do Paraguai. 
O vice-presidente Marcos 
Braz admitiu que há uma 
negociação em curso.

“O jogador externou que 
gostaria de sair, nós tivemos 
uma proposta do Cerro. O 
Flamengo avalia, já está tra-
tando desse assunto, mas 
como é uma negociação em 
curso, não vamos falar desse 
assunto. Mas ela existe. Ne-
gociação em curso, não sei 
se vai para frente ou não, mas 
tem muita chance. Flamengo 
e Cerro tem histórico de ne-
gociação. Há muito tempo 
atrás, o El Tigre Ramírez veio 
para cá. A gente espera que 
dê certo, mas não vou me 
alongar porque a negociação 
está em curso” disse.

Segundo a mídia para-
guaia, o Cerro Porteño ofere-
ceu R$ 5,6 milhões por Piris 
da Motta. Os rubro-negros 
gostaram da proposta e de-
vem confirmar a saída do pa-
raguaio nos próximos dias.

Edimar e o arqueiro Thiago Rodrigues foram apresentados ontem no clube

Vasco tem novidades na 
lateral esquerda e no gol 

O Vasco apresen-
tou ontem mais 
dois reforços para 
a temporada. O 
goleiro Thiago 
Rodrigues e o 
lateral esquerdo 

Edimar falaram com a im-
prensa.

O jogador estava no Bragan-
tino e exaltou o clube em sua 
chegada.

“Quem não conhece a histó-
ria do Felipe no Vasco? Depois 
virou meia, mas fez história 
no clube, assim como o Mazi-
nho, o Riquelme, que tem uma 
margem de progressão muito 
grande. Fizeram grandes joga-
dores aqui, e eu sei da respon-
sabilidade. Espero honrar essa 
camisa”, disse.

O lateral-esquerdo vai dis-
putar posição com o jovem 
Riquelme e tratou com tranqui-
lidade a situação.

“Sou muito tranquilo. Vivi 
fora do país por oito anos e você 
aprende a respeitar seu compa-
nheiro de posição. O Riquelme 
tem um talento nato, passagem 
por Seleção e carinho do torce-
dor. Não é porque sou mais ve-
lho que eu não vou respeitá-lo. 
E já senti o respeito por parte 
dele. Vamos fazer nossa parte 
para ajudar o Vasco”, declarou.

Já o goleiro Thiago Rodri-
gues vem para o Vasco com o 
status de ser o titular da tem-
porada.

“Não me apego ao passado. 
O Vasco teve grandes golei-
ros, Barbosa, Helton e Carlos 

Germano. Nossa posição de-
pende de várias variáveis, um 
contexto. Me apego ao que me 
trouxe até aqui. Tenho muita 
confiança no meu trabalho. 
É uma oportunidade muito 
concreta. Quero mostrar tudo 
o que mostrei no ano passado”, 
comentou.

O novo arqueiro falou sobre 
a facilidade que tem em usar 
os pés.

“A comunicação é muito 
importante hoje em dia, ela 
encurta espaço, soluciona pro-
blemas. Gosto de sair jogando, 
mas dentro de um jogo há 
variáveis. Parte muito do posi-
cionamento, da comunicação. 
Gosto muito de dominar a 
‘cozinha’. Tenho essa facilidade 
de comunicação”, declarou.

Rafael Ribeiro / Vasco

Apresentado ontem oficialmente, o goleiro Thiago Rodrigues, ex-CSA, deve iniciar a temporada de 2022 como titular

Pires da Motta 
está deixando 
o Rubro-Negro 

Felipe Melo inicia 
treinamento no Flu

Botafogo fará nova 
proposta por Oyama

O Fluminense 
começou on-
tem o segundo 
dia de treinos 
na pré-tem-
porada com a 

presença do volante Felipe 
Melo, que se reapresentou 
no CT Carlos Castilho.

Felipe Melo testou posi-
tivo para covid-19 na sema-
na passada e precisou ficar 
em quarentena. O volante 
já foi a campo e participou 
do treino normalmente.

O experiente jogador 
foi contratado no final do 
ano passado com a missão 
de ser um dos líderes do 
elenco visando a disputa 

O  B o t a f o g o 
deve fazer nos 
próximos dias 
nova proposta 
pelo volante 
Luís Oyama. 

Os alvinegros tentam con-
vencer o Mirassol a nego-
ciar o jogador.

O atleta foi  um dos 
destaques do Botafogo 
na campanha da Série B  
em 2021. Ele tinha contrato 
por empréstimo de uma 
temporada com os cariocas.

No fim de 2021, o Bota-
fogo fez uma primeira pro-
posta ao Mirassol, que foi 
considerada baixa. O clube 
paulista quer R$ 3,5 milhões 
por parte dos direitos eco-
nômicos do jogador.

A proposta deve ser a 
última antes do Mirassol 

da Taça Libertadores da 
América.

Com isso, todos os re-
forços anunciados pela 
equipe para a temporada 
já treinam sob o comando 
de Abel Braga. A diretoria 
tricolor afirmou que espera 
fechar o ciclo de contrata-
ções nos próximos dias.

O Fluminense segue à 
espera do atacante Germán 
Cano, ex-Vasco, que está na 
Argentina em quarentena 
após testar positivo para 
covid-19. Além dele, o late-
ral-esquerdo Cristiano, do 
Sheriff Tiraspol, da Moldá-
via, também está próximo 
de acertar com o Tricolor.

passar a negociar com ou-
tros clubes. O Botafogo 
tinha a prioridade na con-
tratação de Oyama somente 
até o fim de dezembro, mas 
pediu uma ampliação do 
prazo.

O dinheiro para a con-
tratação dele pode vir do 
investidor John Textor. O 
americano vai injetar R$ 50 
milhões nos próximos dias 
no Botafogo.

Verba para 
contratação em 
definitivo do 
volante pode vir 
do investidor 
John Textor


