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R$ 70 MILHÕES POR ANO

Moeda Arariboia: lista dos
beneficiados é divulgada
Cartões começam a ser entregues a quase 27 mil famílias no próximo dia 17, com primeiro crédito no dia 24
CIDADES\PÁG. 3
Divulgação

Rio Innovation
abre calendário
de eventos
O Rio recebe de hoje até domingo o mais completo evento de
Inovação e Tecnologia já realizado na América Latina. O Rio
Innovation Week acontece no
Jockey Club Brasileiro, com mais
de 500 palestrantes, além da
presença de 1.000 startups e 190
expositores. Entre os keynotes
confirmados estão nomes como:
Richard Branson, fundador do
grupo Virgin, que irá conversar
com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil,
Marcos Pontes; Steve Wozniak,
cofundador da Apple; e Francis
Suarez, prefeito de Miami, que
participará de conversa junto
com o prefeito Eduardo Paes.
CIDADES. 4

Procura por
testamento
cresce 106%
PANORAMA\PÁG. 2

O Rio Innovation Week acontece desta quinta-feira (13) até domingo (16), no Jockey Club. A grade de palestras do evento será dividida por 19 palcos segmentados por mercados de atuação

Cinco cidades
terão escolas
cívico-militares

ESPORTES
Marcelo Cortes / Flamengo

CIDADES\PÁG.4

CULTURA

Bota define
onde investir
verba da SAF

Marcos Gusmâo/Divulgação

O Glorioso deve receber
nos próximos dias R$ 50
milhões do novo investidor e vai destinar esse dinheiro para quitar salários
atrasados, pagar dívidas e
contratação de reforços.

Chuvas deixam
22 desalojados
em São Gonçalo
CIDADES\PÁG. 4

Volante Thiago Maia, de 24 anos, assinou novo contrato com o Flamengo até dezembro de 2026

Thiago Maia fica em definitivo no Fla
Clube gasta 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões) para adquirir
junto ao Lille, da França, 50% dos direitos federativos do volante de 24
anos, que assinou novo contrato com o Rubro-Negro até 2026. Ontem
também a diretoria anunciou o retorno de Kenedy ao Chelsea-ING.

Copa Davis
volta ao Rio
após 20 anos
Em cerimônia realizada
ontem no Palácio Guanabara foi iniciada a contagem regressiva para a realização do duelo entre Brasil
x Alemanha, em março, no
Parque Olímpico da Barra.
PÁG. 6

Niterói orienta que
contribuinte busque
atendimento on line
CIDADES\PÁG. 2

Estado do Rio amplia a
oferta de testes para o
coronavírus
CIDADES\PÁG. 3

Público reduzido poderá apreciar obras
incorporadas ao acervo

MNBA
comemora
85 anos
O Museu Nacional de Belas
Artes (MNBA), no Rio, comemora, nesta quinta, 85 anos de
criação, com obras do acervo.
PÁG.6

Ministra Damares
Alves testa positivo
para covid-19
CIDADES\PÁG. 3
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Panorama RJ
Identificação só
por foto não vale
O 2º vice-presidente do
Tribunal de Justiça do Rio
(TJRJ), desembargador Marcus Henrique Pinto Basílio,
publicou o Aviso 2ªVP Nº
01/2022 recomendando que
os magistrados do Judiciário
fluminense reavaliem urgentemente as decisões em que
a prisão preventiva do acusado foi decretada com base
somente no reconhecimento
fotográfico.
Basílio considerou habeas corpus do STJ, de efeito coletivo, de relatoria do
ministro Rogério Schietti
Cruz, que estipulou que “o
reconhecimento de pessoa,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do
inquérito policial, apenas é
apto para identificar o réu e
fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal e,
ainda, quando corroborado
por outras provas colhidas
na fase judicial, sob o crivo
do contraditório e da ampla
defesa”.

OAB-Niterói: posse da diretoria
Divulgação

O presidente da OAB Niterói,
Pedro Gomes, deu posse aos
conselheiros e diretores para
a gestão 2022/2024. A solenidade ocorreu nna segunda
(10), com cerimonial conduzido pelo advogado Júnior
Rodrigues, assessor especial
da presidência. Além de Pedro

Gomes, integraram a mesa
os advogados Acyr de Paula
Lobo, conselheiro e ex-diretor
da Faculdade de Direito da
UFF; Ivan dos Santos Gonçalves, diretor-tesoureiro; Carlos
Alberto Lima de Almeida, secretário geral; Luciene Saldanha Araújo Ribeiro, secretária

Castro tem compromisso no sábado

Comércio mais
endividado

adjunta; Nélson Fonseca, presidente da Comissão de Ética
e Disciplina; e os conselheiros
Waltair Costa de Oliveira,
Jaqueline Cristina da Silva
Araújo dos Santos e Marta
Maria do Amaral Menezes.
“Fico um pouco nervoso
de estar diante de tamanha

grandeza desta solenidade.
Agradeço a confiança que
vocês depositaram em mim e
nesta diretoria aqui presente.
Devemos dar continuidade
ao trabalho que vem sendo
realizado por esta instituição”,
declarou Pedro Gomes, ao
abrir a cerimônia.

Busca por testamento cresce 106%
Divulgação

Divulgação

Novo estudo da Fecomércio
RJ com empresários fluminenses mostra que o índice de
inadimplentes ou muito inadimplentes entre as empresas
passou de 27,7% (dezembro)
para 32,2% (janeiro). Desse
total, 53,2% dos entrevistados
estão com mais de um tipo de
inadimplência. O número de
empresários que não ficaram
com restrições apresentou
queda: de 55,1% para 43,7%.
Entre os que ficaram inadimplentes, os gastos são associados a fornecedor (32,5%),
aluguel (31%), luz (30,2%),
bancos comerciais (26,2%),
tributos federais (22,2%), parcelamentos de tributos com
pagamento interrompido
(20,6%) e Previdência/INSS
patronal (18,3%).

Vasco investe
fora do campo
Fora dos gramados, o Vasco
da Gama está apostando
numa parceria inédita com
a Block4, empresa especializada em blockchain para os
mercados de esportes e entretenimento e está ampliando o seu projeto de ingressos
colecionáveis. Com isso, o
torcedor poderá comprar ingressos virtuais e ter acesso
a recompensas exclusivas.
O registro na blockchain
garante procedência, origem
e raridade dos ingressos. O
NFT (non-fungible token,
em inglês, ou token não
fungível) garante ao torcedor que seus ingressos são
únicos, criados e vendidos
em primeira oferta pelo clube. Os primeiros ingressos
estarão disponíveis para o
Campeonato Carioca 2022,
mas o plano não para por
aí. O projeto contempla as
demais competições em que
o clube vai participar e até
jogos históricos do passado,
que poderão ser relembrados e colecionados pelos
torcedores. O clube ainda
prepara uma série de benefícios e recompensas extras
para os colecionadores, que
serão anunciadas junto aos
primeiros lançamentos.

Saldão de verão

O governador Cláudio
Castro, juntamente com
o Secretário Estadual de
Governo, Rodrigo Bacellar,
e o deputado estadual Jair
Bittencourt visitarão as
regiões Norte e Noroeste
Fluminense, no próximo
sábado. As visitas estão
programadas para acontecer às 14h30, em Cambuci,
e às 15h30, em Itaperuna.

CARTA DO LEITOR
Verão ou inverno?

Tem dias que nem sei mais em que estação estamos. Claro,
alguns dias estiveram bem quentes em dezembro e janeiro, mas é assustador como a temperatura tem variado nos
últimos dias em pleno verão. Aqui em Pendotiba cheguei
a sentir frio a noite em pleno janeiro, fora esses dias chuvosos que estão obrigando a gente a andar de casaco. Tá
difícil entender.
Antônio Mello

Vacinas sim!

Tem muito negacionista ressurgindo depois do aumento
dos casos de covid-19 no Brasil. A galera custa entender que
a vacina não impede 100% que as pessoas não peguem o
vírus. Mas, elas colaboram para que os casos em quase
todas as oportunidades sejam leves. Vacinas salvam vidas!
Karen de Souza
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A comitiva do Estado vai
avaliar de perto os danos
causados pelas enchentes
e articular maneiras de amparar a população dessas
regiões. O deputado estadual Jair Bittencourt pediu
pessoalmente pela visita
do governador para que a
comitiva possa ver de perto
os estragos e pensar em soluções para os problemas.

Levantamento do 15º Ofício
de Notas, maior cartório do
Estado, indica que o número de testamentos feitos
em 2021 cresceu 106%, em
comparação com os últimos dois anos. Em 2019, o
cartório realizou 186 testamentos. No ano seguinte, o
número teve um aumento

de 71%, marcando 319 atos.
Já em 2021, o crescimento
foi de 21%, com 384 testamentos. A procura pelo serviço se intensificou desde o
início da pandemia da Covid-19, gerando mudança
de atitude, especialmente,
entre os mais jovens com
idades entre 30 e 50 anos.

Niterói orienta contribuinte a
buscar atendimento on line
Em São Gonçalo, prefeitura reforça atendimento no posto do Arsenal
Divulgação

A Secretaria de Fazenda de
Niterói recomenda que os contribuintes optem pelo atendimento online para ter acesso
a serviços como, por exemplo,
a retirada da segunda via do
carnê do IPTU 2022. A SMF está
trabalhando em sistema de rodízio em função do aumento do
número de casos de Covid-19
por causa da variante Ômicron.
De acordo com a secretaria,
a Central de Atendimento ao
Cidadão, na sede da instituição,
na Rua da Conceição, 100, no
centro de Niterói, está funcionando normalmente das 9h
às 16h. No entanto, os contribuintes devem recorrer ao
atendimento virtual através do
Portal de Serviços da Prefeitura
de Niterói, no endereço https://
servicos.niteroi.rj.gov.br/
“Considerando o aumento
dos casos de Covid-19 em Niterói, em função da variante
Ômicron, estamos orientando
o cidadão que deseja obter a
segunda via do IPTU 2022 que
o faça de forma eletrônica, por
meio do Portal de Serviços da
Prefeitura. É um procedimento
que pode ser executado de um
computador ou celular e, em
apenas três passos, o cidadão
acessa tanto a cota única como
as cotas mensais do imposto”,
destacou a secretária Marília
Ortiz.

No Posto do Arsenal, contribuinte tem acesso a uma série de serviços

Também com o objetivo de
evitar aglomeração na sede da
instituição, a Secretaria estabeleceu que os contribuintes
podem emitir a segunda via
do carnê do IPTU em dez administrações regionais, das
9h às 16h.O contribuinte deve
verificar qual é a administração
regional mais próxima de sua
residência e se dirigir a esta unidade tendo em mãos o número
da matrícula do imóvel. A lista
das regionais está disponível no
site da Secretaria de Fazenda
(http://www.fazenda.niteroi.
rj.gov.br/site/). A secretaria
reforça, porém, que a melhor

opção é o atendimento online.
São Gonçalo - Na cidade vizinha, a Secretaria Municipal
de Fazenda intensificou o
atendimento para atender a
grande demanda de contribuintes por serviços no início
de cada ano. O Núcleo Regional 2 da Secretaria de Fazenda
do Arsenal já está preparado
para atender ao cidadão,
oferecendo acesso a serviços
como emissão de segunda
via do carnê do IPTU, de ISS,
atualização e parcelamento
de débitos e transferência
nominal de proprietário.

De hoje até sábado o Pátio
Alcântara, em São Gonçalo, vai
promover o Saldão de Verão
com descontos em artigos de
vestuário, acessórios, perfumaria e eletrônicos. Para animar as compras, estão programadas atividades especiais,
como a participação de DJs
no mall. Além das compras
presenciais, o cliente também
terá a opção de usar os canais
digitais para escolher as melhores promoções e receber
os produtos em casa ou retirar
no shopping, usando o serviço
dos armários inteligentes. No
São Gonçalo Shopping, o saldão de verão acontece de sexta
a domingo.

No Rio, portal
fake aplica
golpe com
falso IPTU
A Secretaria de Fazenda e
Planejamento do Rio alerta
para a existência de um
site que tenta se passar
pelo portal Carioca Digital
(carioca.rio) para emissão
de guias falsas do IPTU
2022.
A guia para pagamento
do imposto predial deste ano será enviada pelos
Correios e estará disponível no portal da prefeitura
somente a partir do dia 17.
Os criminosos utilizam
identidade visual semelhante ao por tal oficial
com o objetivo de aplicar
golpes nos contribuintes.
O endereço falso utilizado
pelos criminosos é https://
acesso.cariocariodigital.
org/.
A Prefeitura do Rio, a
Secretaria Municipal de
Fazenda e Planejamento
e a Empresa Municipal de
Informática do Rio, Iplan,
já adotaram medidas cabíveis para que o domínio
seja cancelado, além da
denúncia na Delegacia de
Repressão a Crimes de Informática.
O único endereço do
Ca r i o c a D i g i t a l , Po r t a l
de Serviços da Prefeitura
do Rio, é: https://carioca.
rio.
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Sai a lista da Moeda Arariboia
Quase 27 mil famílias terão o benefício. Entrega dos cartões será na semana que vem, no Caminho Niemeyer
Berg Silva/Divulgação

A Prefeitura de Niterói divulgou,
ontem (12), a lista com o nome
das quase 27 mil famílias que
serão beneficiadas no programa
da Moeda Social Arariboia. Na
próxima segunda-feira (17), e
até o dia 22, serão entregues os
cartões aos beneficiários, das 8h
às 17h, no Caminho Niemeyer. A
entrega vai seguir a letra inicial
do nome dos beneficiários para
evitar aglomerações. O primeiro crédito está previsto para o
dia 24. Com a Moeda Social, a
Prefeitura de Niterói vai injetar
aproximadamente R$ 70 milhões por ano na economia da
cidade. A lista dos beneficiários
pode ser consultada em http://
www.niteroi.rj.gov.br/arariboia.
Ao todo, o programa vai beneficiar cerca de 63 mil pessoas.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, lembrou que além das famílias em maior vulnerabilidade
social, o programa vai beneficiar
pequenos produtores e empresários locais.
“A Moeda Arariboia será uma
moeda circulante para aquecer
e movimentar a economia nas
comunidades de Niterói, sendo
aceita em estabelecimentos credenciados. É motivo de orgulho
ver nascer em nossa cidade esse
projeto que possui potencial
para mudar a vida das pessoas.
Um dos grandes desafios é fazermos um pós-pandemia mais
inclusivo, mais sustentável, mais

Secretário de Economia Solidária Elton Teixeira e o prefeito Axel Grael com o cartão da nova Moeda Social Arariboia

colaborativo e mais solidário.
Niterói tem a chance de liderar esse processo. Seguiremos
trabalhando para transformar
a vida daqueles que mais precisam”, disse o prefeito.
A Secretaria Municipal de
Assistência Social e Economia
Solidária é a responsável pela
gestão do programa. O secretário Elton Teixeira destacou
que, ao contrário de outros
programas, a Moeda Social é
um projeto permanente cujo

impacto vai além das famílias
que receberão o cartão.
“A moeda Arariboia é um
programa que vai mudar a
realidade de milhares de niteroienses. Ao mesmo tempo em
que distribui renda, estimula o
comércio local e combate às desigualdades sociais e regionais.
É uma conquista que veio para
ficar”, afirmou Elton.
Para retirar o cartão, o beneficiário precisa comparecer ao
local munido de documento de

identidade com foto e CPF no
dia específico referente à letra
inicial do seu nome. É necessário ter atenção ao calendário,
pois as letras não estão todas em
sequência. Elas foram separadas
para equilibrar a quantidade e
o fluxo de pessoas em cada dia.
Além disso, é imprescindível o
uso de máscara.
Segunda-feira (17) – Beneficiários iniciados pelas letras A, B e F.
Terça-feira (18) – Beneficiários
iniciados pelas letras C, D e E.

Estado: 3 mil exames por dia
em nove centros de testagem
Agenda para marcação estará sempre aberta para os dois dias seguintes
A Secretaria de Estado de
Saúde ampliou, ontem, a
oferta de testes para covid-19
nos nove centros de testagem
abertos pelo Governo do Estado. Ao todo, serão oferecidos
três mil testes diariamente
nas unidades, alcançando a
meta estabelecida pela pasta
para a primeira semana de
testagem. No início da noite
de terça, dia 11, foram disponibilizados dois mil agen-

Paciente poderá
escolher local
e horário
para coleta do
material para
exame

damentos para ontem e hoje
(13). Para marcar o exame, os
interessados devem acessar
o link (https://agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/
cadastro-exame), inserir dados como nome, CPF e data
de nascimento.
Segundo a Secretaria de
Estado de Saúde, o paciente
poderá escolher um dos nove
locais de testagem e o horário
de atendimento. A agenda
estará aberta sempre para os
dois dias seguintes. Dessa forma, todos os dias, mais vagas
serão disponibilizadas no site.
No fim do agendamento, o
sistema emitirá um protocolo,
que deverá ser anotado pelo
paciente, que também poderá
fotografar a tela. A marcação
é pessoal e intransferível. Será
necessário apresentar um

documento oficial com foto.
Serão oferecidos testes rápidos de antígeno. Pacientes
com sintomas moderados
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 da rede estadual também estão realizando atendimento e testes para
casos moderados e graves da
doença.
Pessoas que testarem positivo para Covid-19 devem
fazer isolamento de 7 dias
a partir do primeiro dia de
sintomas.
Além disso, as medidas
de enfrentamento, como uso

Marcação
é pessoal e
intransferível.
Documento com
foto deve ser
apresentado
de máscaras, lavagem das
mãos, uso de álcool em gel e
evitar aglomerações, devem
continuar sendo seguidas. Da
mesma forma, é importante que o calendário vacinal
seja observado com atenção.
Quem ainda não tomou a segunda dose deve procurar um
posto de saúde o mais rápido
possível, assim como as pessoas que já podem receber a
dose de reforço.

Quarta-feira (19) – Beneficiários
iniciados pelas letras G, H, I, J e K.
Quinta-feira (20) – Beneficiários
iniciados pelas letras L, N, O, Q,
S, U, W, X, Y e Z.
Sexta-feira (21) – Beneficiários
iniciados pelas letras M e T.
Sábado (22) – Beneficiários iniciados pelas letras P, R e V.
Moeda Social Arariboia - A
Moeda Social Arariboia é uma
iniciativa da Prefeitura de Niterói na retomada econômica
da cidade que vai beneficiar
aproximadamente 27 mil famílias inscritas no Cadastro Único,
dentro da faixa de renda estabelecida pelo programa, com um
valor mensal médio de R$ 360.
Este valor pode chegar a R$ 540
para famílias compostas por
seis pessoas. Com esse investimento, ganham as famílias que
precisam de ajuda financeira
e também os comerciantes
cadastrados nos segmentos de
alimentação, beleza, vestuário,
mercearia, obras, transporte e
outros.
O objetivo do programa
é gerar emprego e renda em
regiões de maior desigualdade socioeconômica dentro do
município, com a redução da
extrema pobreza. A Moeda
Social Arariboia visa proteger
os mais vulneráveis nesse momento de pós-pandemia, além
de fomentar a economia local. A
ideia é que a Arariboia seja usada

como moeda local circulante,
para aquecer e movimentar a
economia nas comunidades.
Até o momento, mais de quatro
mil comerciantes estão aptos a
receber a moeda social como
pagamento por serviços e produtos.
A moeda faz parte do Programa Municipal de Economia
Solidária, Combate à Pobreza e
Desenvolvimento Econômico
e Social de Niterói, instituído
pela Lei Nº 3621, que tem como
objetivos principais combater as
desigualdades sociais, fomentar
o desenvolvimento econômico
e social das comunidades e
estabelecer meios para atingir a
erradicação da pobreza e a geração de emprego e renda para
as camadas mais carentes do
município, complementando a
Política Municipal de Economia
Popular Solidária.
As famílias contempladas
pelo programa foram selecionadas através do recorte de renda,
extrema pobreza e pobreza,
conforme as regras do Programa
Bolsa Família, do Governo Federal. Dessas, 18.900 já têm direito
ao programa federal. A Prefeitura vai beneficiar quase nove mil
famílias a mais, que aguardam
para receber o Bolsa Família.
O programa será atualizado
anualmente e novas famílias
poderão receber a Moeda Social
Arariboia.

Laboratórios têm
procura por testes
A procura por testes de
diagnóstico de covid-19 nos
laboratórios particulares
também teve um aumento
exponencial nos primeiros
dias do ano. O Grupo Fleury,
responsável pelas redes de
laboratório Labs, Lafe e Felippe Mattoso, informou que
do dia 20 dezembro para 8
de janeiro houve aumento
de até 5 vezes na quantidade de exames RT-PCR
realizados nas unidades do
Grupo, com a positividade
passando de 5% para 52%
no mesmo período.
“Ciente de que há intensa circulação viral neste
momento e de que o expressivo aumento de demanda
por testes diagnósticos tem
potencial para impactar o
mercado de insumos, o Grupo Fleury segue atendendo
seus clientes com rigorosa
gestão de suprimentos e
da sua capacidade de processamento, a fim de evitar
desabastecimento e ruptura

no oferecimento dos exames”, informou por nota.
O Grupo Dasa, responsável pelas redes Bronstein,
Lâmina e Sérgio Franco,
informou que não há falta
de insumos, mas que há
priorização para atender
pacientes internados e profissionais de saúde.
“Em decorrência do aumento expressivo de procura por testes diagnósticos de
covid-19 e Influenza A, no
Rio de Janeiro, os laboratórios Sérgio Franco, Lâmina
e Bronstein reorganizaram
temporariamente o seu
estoque frente à demanda
global pelos insumos para
priorizar os atendimentos
dos pacientes internados
e dos profissionais da área
de saúde e de serviços essenciais”. O grupo também
informa que o prazo para
marcação e resultado aumentou por causa do aumento da demanda. (Agência Brasil).

Enel forma
turma de
mulheres
eletricistas

Vacinação em SG prossegue Damares também
sendo aplicada em 13 postos está com covid-19

A Enel Distribuição Rio
realizou ontem (12), em
formato virtual, a aula
inaugural da primeira turma do projeto Escola de
Mulheres Eletricistas. Vinte
mulheres serão formadas
em eletricista de rede de
baixa tensão. A iniciativa
faz parte do projeto Enel
Compartilha Oportunidade e visa gerar desenvolvimento social e econômico
para as comunidades por
meio de oficinas de empregabilidade, inserção
no mercado de trabalho,
capacitação e acompanhamento profissional.
“Na Enel assumimos
compromissos que valorizam a inclusão e a diversidade, e esse projeto
materializa nosso anseio”,
destacou Claudia Guimarães, Head de Projetos de
Sustentabilidade em Distribuição da Enel Brasil.

A vacinação contra o coronavírus em São Gonçalo prossegue para todos os munícipes
com mais de 12 anos. A orientação é que todos completem
o seu esquema vacinal e continuem respeitando as medidas
sanitárias devido ao aumento
da transmissão da doença na
cidade nos primeiros dias deste ano. A vacinação acontece
em 13 pontos de vacinação.
Onze pontos vacinam das 8h
às 17h e as clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini,
no Arsenal, vacinam das 8h
às 21h. O drive thru do Clube
Mauá foi desativado.
A segunda dose pode ser
aplicada com intervalo 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 é para os
gonçalenses com mais de 18
anos e que têm intervalo de
mais de dois meses da dose

Onze funcionam até 17h e dois, até 21h, no Mutondo e no Arsenal
Toda a
população, a
partir dos 12
anos, pode
procurar a
imunização
única. A dose adicional dos
imunossuprimidos é aplicada
naqueles que têm mais de 28
dias de intervalo da segunda
dose. E a dose de reforço para
os que já tomaram a dose
adicional há mais de quatro
meses.
Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais
de 18 anos precisam levar
carteira de vacinação e cartão
do SUS ou CPF. Os menores de
18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão
do SUS ou CPF, identidade e
ir acompanhado de uma pes-

soa responsável com mais de
18 anos.
Para a segunda dose, é
obrigatório apresentar documento de identidade e o
comprovante de vacinação
da primeira dose. Para a dose
de reforço é necessário levar
identidade e comprovante de
segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/
dose adicional, identidade
e o comprovante/laudo da
doença imunossupressora,
respectivamente.
Balanço – Desde o início
da campanha, a cidade vacinou 743.145 pessoas com a
primeira dose ou dose única.
Destas, 22.255 receberam a
vacina da Janssen. Ao todo,
634.556 pessoas foram imunizadas com a segunda dose.
Com a dose de reforço estão
vacinadas 172.070 pessoas.

A assessoria do Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos
informou ontem (12) que
a ministra Damares Alves,
titular da pasta, testou positivo para a covid-19 após
apresentar sintomas leves
da doença. O resultado
do exame saiu na segunda-feira (10), segundo o
informe.
De acordo com a pasta,
a ministra “passa bem” e faz
isolamento desde a última
semana. Damares Alves já
tomou duas doses da vacina Pfizer contra a covid-19 e
fará novo teste de detecção
do vírus depois de cumprir
a quarentena.
Além de Damares, outros 14 integrantes do primeiro escalão do governo federal já contraíram a
doença: Tarcísio de Freitas
(Infraestrutura), Marcelo
Queiroga (Saúde), Tereza
Cristina (Agricultura), Bruno Bianco (AGU), Fábio Faria (Comunicações), Braga

Ministra é a 15
integrante do
alto escalão do
Governo a testar
positivo para a
doença
Netto (Casa Civil), Wagner
Rosário (Controladoria-Geral da União), Marcos
Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Onyx
Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Milton Ribeiro
(Educação), Luiz Eduardo
Ramos (Secretaria-Geral),
Augusto Heleno (Gabinete
de Segurança Institucional), Bento Albuquerque
(Minas e Energia) e Roberto
Campos Neto (Banco Central).
O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro,
também já contraíram a
doença.
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Rio recebe hoje maior evento
de inovação e tecnologia
Rio Innovation Weeek vai até domingo no Jockey Club, reunindo 500 palestrantes, mil startups e 190 expositores
Divulgação

O Rio de Janeiro vai receber
o mais completo evento de
Inovação e Tecnologia já
realizado na América Latina.
O Rio Innovation Week acontece desta quinta-feira (13)
até domingo (16), no Jockey
Club Brasileiro. A agenda já
tem confirmados mais de
500 palestrantes, além da
presença de 1.000 startups e
190 expositores.
A grade de palestras do
evento será dividida por 19
palcos segmentados por
mercados de atuação. Entre
os keynotes confirmados
estão nomes como: Richard
Branson, fundador do grupo
Virgin, que irá conversar com
o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil,
Marcos Pontes; Steve Wozniak, cofundador da Apple;
e Francis Suarez, prefeito de
Miami, que participará de
conversa junto com Eduardo Paes, prefeito do Rio de
Janeiro, sobre os desafios
de transformar uma cidade
em polo de inovação, incentivando a geração de novos
negócios e a instalação de
empresas focadas em novos
modelos de atuação.
“A Rio Innovation Week
representa uma iniciativa
inestimável, estamos totalmente engajados para
fazer do Rio de Janeiro um

O prefeito Eduardo Paes e o coordenador de Cidade Inteligente do Rio de Janeiro, Felipe Peixoto, estão entre os participantes

futuro polo de tecnologia e
inovação da América Latina. E assim estimular mais
negócios, emprego e renda
em território fluminense”,
disse Fábio Queiróz, um dos
idealizadores e presidente do
Conselho Organizador.

O evento contra com a
participação do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e com a Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Inovação do EStado do
Rio de Janeiro (SECTI RJ). O
MCTI é responsável pela Vila

da Ciência e vai apresentar
projetos de inovação de suas
27 entidades vinculadas. Já a
SECTI RJ apresenta o Salão
de Inovação com os principais projetos da Uerj, Faetec,
Faperj, Cecierj, Uezeo e Uenf.
Nesta quinta-feira, às

18h, dentro do segmento
Sociedade 5.0, que abordará
a importância das inovações
na melhoria da qualidade
de vida da população, o
coordenador de Cidade Inteligente do Rio de Janeiro,
Felipe Peixoto, falará sobre
o tema “Rio: cidade inteligente”. Mais cedo, às 13h, o
chefe executivo do Centro de
Operações (COR), Alexandre
Cardeman, estará na mesa
“Cities of Tomorrow - Soluções para uma Cidade Inteligente”, com a presidente
da Assespro-RJ (Associação
das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação) e
CEO da Lab245, Maria Luiza
Reis.
A apresentação de Felipe
Peixoto mostrará, entre outros projetos, a implantação,
por meio de uma PPP, de uma
rede de internet das coisas
(IoT), que conectará remotamente as novas luminárias
LED da iluminação pública
carioca e 4 mil sensores, 10
mil câmeras, modernização
semafórica e 5 mil pontos de
acesso WIFI gratuito. Tudo
gerenciado a partir do Centro de Controle Operacional,
que ampliará a capacidade
do COR.
Quem for à Rio Innovation Week poderá participar
de uma experiência virtual

inédita: o primeiro tour em
360 do COR, por meio do
uso de óculos VR. A atração
estará disponível no stand
do órgão, que será inspirado
em sua conhecida Sala de
Controle, com monitores que
exibirão imagens de câmeras
da cidade em tempo real.
O prefeito Eduardo Paes
também está na programação da feira, participando de
um bate-papo com o prefeito
de Miami, Francis Suarez,
sobre os desafios de transformar uma cidade em polo
de inovação, incentivando a
geração de novos negócios.
Os ingressos são vendidos
com exclusividade na plataforma Sympla.
O evento seguirá todos
os protocolos de segurança indicados pelos órgãos
competentes, incluindo a
exigência do uso de máscara
e a disponibilização de álcool
gel e o distanciamento social.
Será exigido na entrada do
evento, de visitantes moradores ou não do Rio de
Janeiro, o comprovante de
vacinação contra a covid-19.
Serão aceitos comprovantes
digitais, como o aplicativo
do Conecte SUS, ou físicos,
como a carteira de vacinação
ou o comprovante assinado,
emitido no momento da vacinação.

Cinco municípios do Estado
terão escolas cívico-militares

De acordo com a Deliberação Agetransp

Deputado federal Gurgel comemora e promete empenho para ampliar adesão

do Estado do Rio de Janeiro será reajustada de

Divulgação

O deputado federal Gurgel,
que é um dos grandes articuladores dentro e fora do Congresso Nacional da implantação do Programa Nacional das
Escolas Cívico-Militares (Pecim),já conseguiu levar esse
modelo a cinco municípios
do estado do Rio de Janeiro:
São Pedro da Aldeia, Búzios,
Queimados, Itaguaí e Itatiaia.
Hoje, referência como padrinho das escolas cívico-militares no Rio de Janeiro, o
parlamentar tem como objetivo levar esse modelo de
escola para todos municípios
dos Estado.
Para o deputado, os pais

Deputado Gurgel é um dos grandes articuladores do programa de Educação

Chuvas: 22 pessoas em
ponto de apoio em SG
Após a forte chuva que atingiu
São Gonçalo na terça-feira, a
Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, realizou serviços de
limpeza em diversos bairros
ontem. Vinte e dois moradores foram levados temporariamente para ponto de apoio
por causa de alagamento no
bairro da Palmeira e estão
sendo acolhidos pela Secretaria de Assistência Social.
Homens do 1º, 2º, 3º, 4º
e 5º Departamento de Conservação e Obras (DCO) trabalharam com auxílio de caminhões, retroescavadeiras e
caminhão vac-all em redes de
esgoto e de águas pluviais em
vias de Neve, Porto da Pedra,
Gradim, Mutondo, Sacramento, Santa Izabel, Colubandê,
Salgueiro, Jardim Catarina,
entre outros bairros.
A cidade continua em
estágio de atenção e a Subsecretaria de Defesa Civil de São
Gonçalo segue com serviço

de monitoramento. Ao todo,
o órgão recebeu 61 solicitações, sendo realizadas duas
vistorias preventivas e sete
vistorias emergências. Não
houve acionamento de sirene
e registro de feridos.
Foi aberto, de forma preventiva, um ponto de apoio
na Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias, na Palmeira. Equipes da Secretaria
de Assistência Social estão
atendendo as famílias, que
recebem refeições e doações
de roupas.
Para amenizar os estragos
causados pelos temporais, o
Governo do Estado, através da
Secretaria de Infraestrutura e
Obras, está enviando máquinas a várias regiões. Ontem,
os equipamentos cedidos
pelo órgão – que disponibiliza
desde escavadeiras e retroescavadeiras a caminhões vacol
– chegaram aos municípios
de Laje do Muriaé, Aperibé e
Cachoeira de Macacu.

que querem seus filhos em escolas com valores patrióticos
e com disciplina mais rígida
devem ter essa opção.
“Venho trabalhando isso
dentro do Rio de Janeiro, e
vemos a aceitação popular,
principalmente dos pais, na
preocupação de entregar uma
qualidade de ensino aos seus
filhos, além de uma maior
segurança dentro e fora das
instituições” aponta.
E conclui. “Sem dúvida,
a gestão compartilhada dos
docentes com apoio dos militares, atua de maneira colaborativa na gestão, agregando
valor no setor educacional”.

REAJUSTE TARIFÁRIO
Conforme Deliberação Agetransp nº 1.222/2021,
a partir do dia 12 de fevereiro, a tarifa turística
das linhas da Divisão Sul do transporte

aquaviário do Estado do Rio de Janeiro será
reajustada de R$ 18,40 para R$ 20,50.

REAJUSTE TARIFÁRIO
Conforme Deliberação Agetransp nº 1.222/2021,
a partir do dia 12 de fevereiro, a tarifa da linha

seletiva de Charitas do transporte aquaviário do
Estado do Rio de Janeiro será reajustada de

R$ 19,00 para R$ 21,00.

REAJUSTE TARIFÁRIO
nº 1.222/2021, a partir do dia 12 de fevereiro, a
tarifa das linhas sociais do transporte aquaviário

R$ 6,90 para R$ 7,70.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 16/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 12:30 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói
16589465
10:00 às 11:00 Rua Moreira César - Icaraí - Niterói
16659551
10:30 às 12:00 Rua Miguel Couto - Santa Rosa - Niterói
16590173
10:30 às 12:00 Rua Presidente João Pessoa - Icaraí - Santa Rosa - Niterói
16590173
13:00 às 17:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Ingá - Niterói
16528971
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - Charitas - Niterói
16528971
13:30 às 17:30 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói
16591633
13:30 às 17:30 Rua São Fábio - Itaipu - Niterói
16591633
14:00 às 17:00 Rua Moreira César - Icaraí - Niterói
16591841
14:15 às 17:30 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói
16592011
14:15 às 17:30 Rua Goitacazes - São Francisco - Niterói
16592011
SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Rua 9 - Marambaia - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Afonso Salles - Apolo 3 - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Alberto Martins Machado - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Anízio Pereira Rodrigues - Marambaia - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua D - Coelho - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Eunice Palmira - Almerinda - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Honduras - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Maria Luiza dos Santos Veiga - Apolo 3 - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Missouri - Almerinda - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Rodrigues Coutinho - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Roselio do Nascimento - Almerinda - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Celi de Oliveira Nascimento - Marambaia - São Gonçalo
16573089
13:00 às 17:00 Rua Souza Costa - Almerinda - São Gonçalo
16573089
Dia: 17/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:30 às 17:30 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói
16624621
13:30 às 17:30 Ruas 2, 9, 10, 18 - Condomínio Residencial 5 Camboinhas - Camboinhas 16624621
13:30 às 17:30 Rua Edma Rodrigues - Camboinhas - Niterói
16624621
13:30 às 17:30 Rua Marcos Otávio Valadão - Camboinhas - Niterói
16624621
SÃO GONÇALO
08:30 às 12:00 Avenida Presidente Kennedy - Trindade - São Gonçalo
16586623
08:30 às 12:00 Rua Doutor Alfredo Backer - Alcântara - São Gonçalo
16586623
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Gonçalo de Paiva Gomes - Arsenal - São Gonçalo 16585881
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário João Monteiroda Rocha - Arsenal - São Gonçalo 16585881
12:00 às 16:00 Rua Jr Ana Cigana - Arsenal - São Gonçalo
16585881
12:00 às 16:00 Avenida José Lopes Raposo - Arsenal - São Gonçalo
16586073
12:00 às 16:00 Rua Expedicionário Gonçalo de Paiva Gomes - Arsenal - São Gonçalo 16586073
13:00 às 17:00 Rua Manuel da Costa - Santa Catarina - São Gonçalo
16586679
13:00 às 17:00 Ruas A, B, E, F, G - Santa Catarina - Jardim Miriambi - São Gonçalo 16586679
13:00 às 17:00 Rua Tabelião Lessa - Santa Catarina - Barro Vermelho - São Gonçalo 16586679
13:00 às 17:00 Rua João Damasceno - Porto Velho - São Gonçalo
16586741
13:00 às 17:00 Rua Manoel Duarte - Porto Velho - São Gonçalo
16586741
MARICÁ
09:00 às 13:00 Avenida B - Praia das Lagoas-Gu - Maricá
16621667
09:00 às 13:00 Avenida Central - Praia das Lagoas-Gu - Maricá
16621667
09:00 às 13:00 Avenida Litorânea - Cordeirinho - Maricá
16621667
09:00 às 13:00 Avenida Maysa Monjardim - Praia das Lagoas - Maricá
16621667
09:00 às 13:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá
16621667
09:00 às 13:00 Ruas 65, 66 - Boqueirão - Guaratiba - Praia das Lagoas-Gu - Maricá 16621667
09:00 às 13:00 Rua Beira da Lagoa - Cordeirinho - Maricá
16621667
10:00 às 12:00 Avenida Diógenes Paula da Costa - Jacaroá - Maricá
16622281
10:00 às 12:00 Estrada Jacaroá - Caju - Maricá
16622281
10:00 às 12:00 Ruas 34, 48, 49, 52 - Jacaroá - Praia das Lagoas-Gu - Maricá
16622281
13:40 às 17:30 Avenida São Pedro Apóstolo - Estrada do Jaconé - Maricá
16624661
13:40 às 17:30 Avenida Beira da Lagoa - Estrada Espraiado - Maricá
16624661
13:40 às 17:30 Estrada Crispim Gonçalves dos Santos - Ponta Negra - Maricá
16624661
13:40 às 17:30 Rua 5 - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá
16624661
13:40 às 17:30 Rua Carminda Faustino de Souza - Ponta Negra - Maricá
16624661
14:00 às 18:00 Rodovia Amaral Peixoto - Jardim Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua 10 - Jardim Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua das Camélias - Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua Cecília Ana Ferreira - Chácara de Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua D - Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua dos Girassóis - Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua das Hortências - Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua dos Jasmins - Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua das Margaridas - Inoã - Maricá
16624721
14:00 às 18:00 Rua 22 - Centro - Saco das Flores - Maricá
16624849
14:00 às 18:00 Rua Padre Arlindo Vieira - Araçatiba- Maricá
16624849
14:00 às 18:00 Rua Vitor Conceição - Araçatiba- Maricá
16624849
14:30 às 17:00 Rua Bambuí - Estrada de Bambuí - Pindobal - Maricá
16624905
14:30 às 17:00 Ruas 8, 9, 10, 11 - Estrada de Bambuí - Ponta Grossa - Maricá
16624905
14:30 às 17:30 Ruas 40, 41, 56 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
16624975
14:30 às 17:30 Rua Jupira Silva - Jardim Atlântico - Maricá
16624975

Estamos com você, mesmo à distância.
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IMÓVEIS

IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

ALUGUEL

CASA e SERVIÇOS

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 27/01/22 ÀS 12H00 - DATA 2º LEILÃO 31/01/22 ÀS 12H00
José Carlos Barbosa, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado
na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento
que, por força do artigo 27 e seguintes da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
(Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da propriedade em favor dos Credores Fiduciários
EBENACEAE SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ nº 10.140.792/000153, e SP-44 -EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.633.112/0001-94, O
IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Instrumento particular celebrado em 16/11/2012, tendo como
fiduciantes: CLAUDIA REGINA RODRIGUES BASTOS DE SOUZA, inscrita no CPF nº 894.652.10749 e LOURIVAL ALEXANDRE DE SOUZA FILHO, inscrito no CPF nº 906.165.378-91. Informo as
datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições
a seguir: LOTE (26) IMÓVEL / MARICÁ-RJ, TERRENO situado na Rua 9, composto pelo LOTE 02
da QUADRA N. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FAZENDA PILAR no 2º Distrito. Área de Terreno:
395,38m². Matrícula 98.772 do 2º CRI de Maricá-RJ. Obs.: Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão
Extrajudicial dia 27.01.2022, às 12:00horas, pelo valor de R$ 356.146,01; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial
dia 31.01.2022, às 12:00horas, pelo valor a partir de R$ 195.995,80, na forma da Lei. LOCAL DO
LEILÃO: On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do
lote é de responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante
eventuais restrições adicionais pelo poder público, legislação aplicável e restrições impostas
pela loteadora quanto ao uso e construção nos lotes, cujo desconhecimento das mesmas não
poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não expressamente previstos neste Edital.
Caberá também ao comprador os procedimentos de escrituração, onde o vendedor fornecerá
ao mesmo todos os subsídios necessários. O imóvel possui débitos de IPTU e Associação/
Condomínio, ficando de responsabilidade do comprador a apuração e quitação dos débitos
sem direito a reembolso. O pagamento será à vista nominal a Credora Fiduciária. A comissão do
leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro por conta do arrematante. Venda “ad
corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo ao interessado
verificar antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será comunicado
das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de
preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma
estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As
partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, em havendo, ficam INTIMADOS
pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão obtidas nos
dias dos leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.
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Fla confirma contratação
definitiva de Thiago Maia
Rubro-Negro pagou cerca de R$ 25,5 milhões ao Lille-FRA por 50% dos direitos federativos do volante
Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo
anunciou nesta quarta-feira a
contratação em
d e f i n i t i vo d o
volante Thiago
Maia pelo valor de 4 milhões
de euros (cerca de R$ 25,5
milhões) por 50% dos direitos
federativos. O jogador de 24
anos estava emprestado pelo
Lille ao time rubro-negro desde 2020 e assinou contrato até
dezembro de 2026.
O camisa 8 conquistou
Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Campeonato
Carioca pelo Flamengo. Ao
todo, foram 60 jogos e dois gols
anotados, além de uma contusão seríssima que o tirou de
boa parte dos jogos da última
temporada.
Por conta da lesão, o jogador não conseguiu dar continuidade em campo e variou
muito entre o banco de reservas e a titularidade. Thiago
Maia estava no Lille desde 2017

Flamengo
anunciou ontem
o retorno do
atacante Kenedy
ao Chelsea, da
Inglaterra
e foi contratado após ganhar
destaque no Santos e participar
da conquista da medalha de
ouro nos Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro 2016.

O volante Thiago Maia, de 24 anos, assinou novo contrato com o Flamengo com validade até dezembro de 2026

Bota lista prioridades Felipe Melo mira em
títulos pelo Tricolor
para verba da SAF
O Botafogo deve
receber na próxima semana
o primeiro investimento da
SAF. A empresa
do americano John Textor irá
injetar R$ 50 milhões no clube
carioca após a aprovação do
contrato na Assembleia Geral,
marcada para amanhã.
A diretoria do Botafogo
já sabe onde irá gastar esta
primeira verba. A prioridade
será o pagamento dos salários
atrasados. Atualmente, os alvinegros estão com o salário de
dezembro e o 13º.
Além disso, uma parte do
valor irá para o pagamento de
dívidas que possam impedir o
Botafogo de inscrever jogadores. Assim, o clube terá tranquilidade para ir ao mercado.
Por fim, o restante será utilizado para o futebol. A ideia
é contratar reforços, além de
fazer caixa para o aumento da

folha salarial desta temporada.
O Botafogo espera deixar o
clube organizado para o início
da SAF. Após a assinatura do
contrato, John Textor irá investir mais R$ 100 milhões em
2022 no Botafogo.
Apresentação - Revelado
pelo Goiás, onde trabalhou
com o técnico Enderson Moreira, o volante Breno, de 21
anos, foi apresentado ontem
pelo Botafogo. O jogador celebrou o reencontro com o
comandante, desta vez no
futebol carioca.
“Ter trabalhado com Enderson Moreira ajuda muito na
parte da adaptação. Conheço
bem o estilo de jogo do Enderson. Pretendo buscar meu
espaço com lealdade, respeito,
acima de tudo o foco principal
é o Botafogo. Pretendo dar meu
melhor a cada treino e poder
ajudar da melhor forma possível”, disse.

O elenco do Fluminense segue
com os treinos
da pré-temporada no CT Carlos
Castilho. O técnico Abel Braga contou com
o volante Felipe Melo, que se
apresentou após testar positivo
para a covid-19.
O experiente jogador exaltou o ambiente no Fluminense
em seus primeiros dias de trabalho com o grupo.
“Fiquei muito feliz por ter
feito o primeiro dia de trabalho
no Fluminense, com um grupo
maravilhoso, um grupo de atletas que me acolheu muito e espera muito da minha vinda. É
algo recíproco, vou aprender e
ensinar. Espero que possamos
conquistar grandes objetivos”,
disse.
Além disso, Felipe projetou
uma temporada de disputa de
títulos.
“É para isso que vim. É um

clube grande, acostumado a
brigar pelas partes de cima da
tabela. Meu sonho é terminar
a temporada e poder dizer que
valeu a pena, que foi uma escolha importante, levantando
alguns troféus importantes”, finalizou o camisa 52 do Tricolor.
O Fluminense ainda aguarda por mais reforços. A diretoria espera confirmar nos
próximos dias as chegadas do
lateral-esquerdo Cristiano e do
atacante Germán Cano.
Novidades na Colina - O
Vasco apresentou ontem mais
dois reforços. O zagueiro Anderson Conceição, de 32 anos,
que apesar de ter nascido na
Bahia tem duas passagens
pelas categorias de base cruz-maltina, e o atacante Raniel,
que estava no Santos.
Os dois jogadores fazem
parte da lista de nove contratações anunciadas até o momento pela diretoria.

Novidade - O treinador do
Flamengo, Paulo Sousa, solicitou a instalação de um telão
em um dos campos do Ninho
do Urubu. O equipamento
será utilizado como uma ferramenta do português para fazer
melhorias no time.
E na atividade de ontem o
português já utilizou o telão
para instruir os jogadores. O
treinador e seus auxiliares con-

versam com os atletas e, como
escreveu o clube em suas redes
sociais: “Pausa para hidratação
e as primeiras orientações no
telão”.
Adeus - O atacante Kenedy
não é mais jogador do Flamengo. Ontem, a equipe rubro-negra anunciou que o Chelsea,
clube que detém seus direitos,
pediu o retorno imediato do
jogador para a Inglaterra.
A ação do clube inglês estava prevista no contrato de
empréstimo firmado entre as
equipes em agosto de 2021.
Assim, Kenedy retorna para
defender o clube londrino em
2022 sem ter tido muito tempo de mostrar seu futebol no
Flamengo.
“O Chelsea exerceu a cláusula do contrato e solicitou o
término antecipado do empréstimo e o retorno imediato
do atleta Kenedy”, comunicou
o Flamengo em suas redes
sociais.

Rio volta receber
jogos da Copa Davis
A Copa Davis, o mais importante torneio de nações do
tênis masculino, retornará
ao Rio de Janeiro em 2022,
após 20 anos. As partidas
entre Brasil e Alemanha, pela
fase Mundial da competição,
acontecerão nos dias 4 e 5 de
março, no Centro Olímpico
de Tênis, na Barra da Tijuca,
Zona Oeste da capital.
A cidade foi escolhida por
apresentar as condições técnicas solicitadas por Jaime
Oncins. O capitão da equipe
brasileira desejava que o confronto acontecesse em uma
quadra de saibro, aberta, em
nível do mar, pois considera
ser as características ideais
para enfrentar os alemães.
A última partida do torneio mundial realizada no
Rio foi em 2002, entre Brasil e
Canadá. Em 1992, em quadra
montada em um shopping da
Barra da Tijuca, o time brasileiro venceu a equipe alemã

CULTURA

Última partida
da competição
mundial de tênis
no Rio de Janeiro
foi em 2002
por 3 a 1, com uma equipe
que incluía o próprio Oncins.
“Queremos que o Rio de
Janeiro retome a sua posição
dentro do cenário não só
nacional e sul-americano,
mas em nível intercontinental também”, afirmou Rafael
Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis
e da Confederação Sul-Americana de Tênis..
As convocações das duas
equipes ainda não foram definidas, e os capitães têm até
a última semana de fevereiro
para apontarem os atletas que
farão parte do confronto.

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

Museu de Belas Artes celebra 85
anos de criação com exposição

EXPOSIÇÃO – Até o dia
23, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói
abriga a exposição “Antonio Parreiras: paisagens
e marinhas”, em comemoração dos 80 anos do
Museu Antonio Parreiras
(MAP). A mostra reúne
37 telas realizadas pelo
pintor e evidencia o pioneirismo do MAP, como
primeiro museu de arte
do estado do Rio e do Brasil dedicado à memória
de um artista.

Público reduzido poderá apreciar as obras incorporadas ao acervo
O Museu Nacional de Belas
Artes (MNBA), no Rio, comemora, hoje, 85 anos de criação, oferecendo ao público
a possibilidade de apreciar
presencialmente obras incorporadas recentemente
ao acervo. A incorporação
foi feita por meio do projeto
“MNBA: Aberto para obras”,
que acontece às quintas-feiras, no horário das 15h às 16h.
As vagas são limitadas a 30
participantes, que podem se
inscrever pelo e-mail do museu (mnba.eventos@gmail.
com).
O conjunto de obras incorporadas à coleção do MNBA
resultou de ação do Ministério
Público Federal, da Advocacia-Geral da União e do Instituto Brasileiro de Museus, no
fim de 2021. São dez trabalhos
do artista Di Cavalcanti, uma
obra de Djanira e outra do
artista romeno naturalizado
brasileiro Emeric Marcier.

Marcos Gusmâo/Divulgação

A cantora e compositora Mari Chamon lança novo reggae

Mari Chamon lança
novo single: ‘Prece’

Museu Nacional de Belas Artes está localizado no Centro do Rio de Janeiro

A cantora e compositora capixaba Mari Chamon lança
amanhã, dia 14, “Prece”. O
reggae é um pedido para
proteger a natureza diante
da ganância do homem,
com produção e doçura na
voz que trazem leveza ao
tema tão importante.
A música chega a todas

as plataformas de streaming
de música acompanhada
de um clipe gravado na
Floresta da Tijuca, no Rio
de Janeiro.
Mari Chamon é influenciada pelo reggae e MPB,
tem no amor, na natureza
e no surfe suas maiores
inspirações.

TURMA DA MÔNICA
– As aventuras bem-humoradas da versão toy
art da Turma da Mônica estão reunidas em
um espaço diver tido
e totalmente interativo
no Plaza Shopping Niterói, até o dia 6 de
março. A atração ficará no piso 1 da Praça
de Eventos, de segunda
a domingo. O ingresso
custa R$40 por criança
e pode ser comprado no
local ou pela plataforma
Sympla.

