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NAS PRATELEIRAS DAS FARMÁCIAS

Prefeitos pedem liberação
de autotestes pela Anvisa
Medida é vista como estratégia para enfrentamento da pandemia de Covid-19 diante do aumento de casos
CIDADES\PÁG.3
Divulgação

Luís Alvarenga/Divulgação

Chuva deixa
mais de 8 mil
fora de casa
As últimas chuvas retiraram
de suas casasm mais de 8 mil
pessoas, entre desabrigados
e desalojados, no Estado. Segundo a Defesa Civil todas as
regiões, principalmente a Norte e Noroeste, registram áreas
de inundação, deslizamentos,
alagamentos ou quedas de
árvore provocados pelas fortes chuvas que começaram a
castigar o Rio há uma semana. Desde sábado (8), o Corpo
de Bombeiros fez mais de 400
atendimentos relacionados às
chuvas, mas, até o momento,
não há registro de mortes. Até
o momento 13 cidades decretaram situação de emergência.
Diante da situação, as empresas Águas do Rio, Prolagos e
CCR Via Lagos estão promovendo o “Fluxo do Bem”, uma
campanha de arrecadação de
materiais de higiene pessoal
e limpeza, roupas e calçados
para os moradores afetados
pela chuva.

Município de São João da Barra foi um dos mais afetados pelas chuvas e decretou estado de emergência. Para auxiliar afetados pelas chuvas, empresas fazem campanha para arrecadar donativos
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Tite divulgou ontem a primeira
convocação da Seleção em 2022
Espetáculo de dança contemporânea
está no Sesc Copacabana

Passos
inspirados
pela vida

Atacante Germán Cano chegou ontem ao Fluminense e já foi recepcionado pelo ídolo e capitão Fred

Espetáculo de dança “Velejando Desertos Remotos”
ganha curta temporada
no Rio
PÁG.2

Cano vira a casaca e chega ao Flu
Após dois anos defendendo o Vasco com muitos gols, o atacante argentino Germán Cano trocou de camisa e ontem foi apresentado oficialmente
no Flu e já deu início a pré-temporada ao lado dos novos companheiros.

Gabigol de
moral alta
com Tite
Treinador convocou ontem
a Seleção Brasileira para as
Eliminatórias e elogiou o
atacante do Flamengo, novamente na lista.
PÁG. 6
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Panorama RJ
AMB alerta para
colapso na saúde

POR JEFFERSON LEMOS

Segurança Presente em Itaboraí

E nove meses depois...
Divlgação

Divulgação

“O Brasil iniciou o ano de 2022
com uma perigosa combinação de fatores que podem
contribuir para um cenário
trágico de novo colapso do
sistema de saúde e falta de
insumos imprescindíveis ao
enfrentamento da Pandemia
Covid no país nas próximas
semanas”. O alerta é da Associação Médica Brasileira
(AMB), que divulgou nota
ontem ontem criticando o
apagão de dados do Ministério da Saúde.
A entidade destaca que
partir de dezembro começaram a ser identificados os
primeiros casos da variante
Ômicron no Brasil, variante
com altíssimo poder de transmissibilidade e de promover
reinfecção, o que levou em
poucas semanas a ser o vírus
predominante em circulação,
lotando unidades básicas e de
pronto-atendimento em todos os estados. E isso somado
a Influenza.

O programa Segurança
Presente chega hoje a Itaboraí com a presença do
governador Cláudio Castro (PL) na inauguração
da base operacional, a
partir das 9h. O reforço
no policiamento atende
aos pedidos do deputado
estadual Anderson Alexandre (SDD), formalizados através de indicação

Muito trabalho pela frente

legislativa e emenda ao
orçamento. A operações
funcionarão diariamente,
das 6h às 22h, com patrulhamento a pé, em motos
e viaturas.
“O Segurança Presente
é um apelo das famílias
que querem mais paz.
Agradeço ao governador
Cláudio Castro e ao secretário de Governo, Rodrigo
Bacellar, pela sensibilidade em atender aos nossos
pedidos”, diz o deputado.
Ainda hoje, o governador participa da ampliação da base já existente
em Queimados. Outro
programa, o RJ para Todos,
estará em Itaboraí e em
Queimados promovendo
a ação RJ + Serviços. O
objetivo é atender demandas sociais dos moradores,
promovendo a cidadania
por meio da oferta de serviços essenciais.

tos de água. A equipe técnica
mapeou as ruas para iniciar
o projeto de melhoria. “Tem
muito trabalho pela frente,
são problemas que muitos
bairros da cidade enfrentam
há anos, nós precisamos
solicitar e cobrar essas mudanças”, comenta Priscilla
Canedo.

A empresa Rio Águas, responsável pelo abastecimento em São Gonçalo, acompanhada pela vereadora
Priscilla Canedo (PT), realizou nesta semana, vistorias
técnicas no bairro Engenho
do Roçado. Os moradores do
local sofrem constantemente com a falta e os vazamen-
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Após as fortes chuvas que
deixaram vários bairros
submersos, o deputado
estadual Coronel Salema
cobrou do Inea a inclusão
de São Gonçalo no programa Limpa Rio. A solicitação
havia sido feita pelo parlamentar em abril do ano
passado e até o momento o
município ainda não recebeu os serviços de manutenção e de limpeza de leitos

CARTA DO LEITOR

e margens de rios e canais.
“Solicitei a inclusão dos
rios Bomba e Brandoas no
programa Limpa Rio. Eles
cortam bairros como Barro
Vermelho, Vila Lage, Porto Velho, Venda da Cruz e
Neves. A limpeza e a dragagem previnem os riscos
de inundações e alivia o
impacto das chuvas fortes
que causam alagamento”,
explicou Salema.

Divulgação

Hoje, às 16h, o CEO da Stella Tecnologia, empresa que
fabrica o Drone Atobá, Gilberto Buffara Junior, fará
uma palestra sobre a indústria das aeronaves não
tripuladas e sobre o desenvolvimento do Atobá.
O maior drone fabricado
no Brasil, será exposto ao
público pela primeira vez
no Rio Innovation Week
2022. O Drone Atobá pesa

A Procuradoria da OAB Niterói
toma posse, hoje, às 15h30, na
sede da entidade, no Centro. O
Órgão será dirigido pela conselheira Maria José Gomes,
que será a primeira mulher a
assumir a procuradoria geral
na entidade. Também tomarão
posse Fabíola Vianna Morais,
Fabiola Siqueira Prado Coelho,
Marcos Alexandre da Costa,
Marta de Jesus Correa Ferreira,
Matilde Carone Slaibi Conti,
Ronaldo Vinhosa Nunes e Veronica Correa da Costa.

Covid adia posse oficial

Drone de meia tonelada no Rio
Divulgação

OAB: Procuradoria
toma posse hoje

500 kg, mede 11 metros
entre uma asa e outra, e
pode voar por até 28 horas
levando equipamentos de
monitoramento pesando
70 kg. O Atobá pode ser
usado para monitorar a
floresta Amazônica, a faixa
oceânica e cuidar do país
fiscalizando o desmatamento, as queimadas, e
poluidores institucionais
dos nossos mares.
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A cerimônia oficial de posse
dos novos defensores públicos concursados que aconteceria neste mês, foi adiada
por conta do alto número de
pessoas contaminadas pela
Covid na organização do
evento e deve ser realizada
em fevereiro. Mas a posse
administrativa ocorreu na

semana passada e os novos
defensores já iniciaram o
Curso de Formação. De 30 de
janeiro a 11 de fevereiro, na
qual será feita uma experiência prática na Baixada e nas
regionais da capital. E de 14
de fevereiro a 24 de fevereiro,
serão desenvolvidas ações
no interior do Estado.

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

Buracos na estrada

Alô prefeitura! Na Estrada de Ititioca há várias crateras na
curva bem em frente à loja de materiais de construção do
Lula. Motoristas inexperientes podem perder a direção
ao cair neles e causar sérios acidentes. Até porque para
desviar dos buracos é preciso invadir a pista no sentido
contrário em plena curva.
Edgard Ramos

Abaixo o carnaval

As autoridades estão brincando com a saúde pública. Os
desfiles das escolas de samba do Rio deviam ser cancelados por causa do aumento da contaminação por covid-19.
O interesse econômico não pode falar mais alto.
Renata Serra

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

EXPEDIENTE

O espetáculo de dança contemporânea “Velejando Desertos Remotos”, de Marcos
Katu Buiati, ganha curta
temporada no Sesc Copacabana, desta sexta a domingo, sempre às 20h. Baseado
em Brasília, o coreógrafo
apresenta pela primeira vez
no Rio um trabalho de sua
autoria.
A inspiração do espetáculo mora no livro As
cidades invisíveis do escritor italiano Ítalo Calvino
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A exposição “Dinos do Brasil”, no ParkJacarepaguá, volta à pré-história e traz para
crianças e adultos diversas
espécies que viveram em
solo brasileiro, nos períodos
cretáceo, triássico, ou seja,
até 230 milhões de anos
atrás. A exposição acontece
das 10h às 22h e tem entrada
gratuita. Ao todo, serão mais
de 25 réplicas de esqueletos,
ovos gigantes, reproduções
em tamanho natural das
feras emitirão sons e farão
movimentos.

(1923-1985). O romance,
considerado um dos mais
importantes do século XX,
completa 50 anos de seu
lançamento neste 2022.
Poesia e metáfora trazem
ao palco um caleidoscópio
da existência humana no
gestual dos dançarinos. Estão presentes as relações da
vida de uma pessoa, desde
as estabelecidas com o espaço e o tempo até a busca
pelo ideal da perfeição. Ingressos a R$30 (inteira).
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Espetáculo de dança contemporânea faz temporada no Sesc Copacabana

Divulgação

SONS – Até o dia 23, o público pode conferir a instalação sonora MIHNA, que faz parte da 11ª edição do
Festival Novas Frequências, no Centro Cultural Oi Futuro, no Flamengo. MIHNA é um museu itinerante feito
de som, idealizado pelos os artistas e pesquisadores
Bruno Garibaldi, Gabriel Verçoza e Luisa Puterman.
De quarta a domingo, das 11h às 18h. Entrada gratuita.

Exposição “Dinos do Brasil” traz para
crianças e adultos diversas espécies

ATIVIDADES – Deste sábado até o dia 13 de março,
a Praia de Ipanema recebe a Rio Academia Amstel
Ultra, no Posto 10, com uma série de atividades gratuitas. Além das academias ao ar livre, o público poderá
participar de aulas de yoga, FitDance, entre outras. Outra novidade são os eventos nos fins de tarde de sexta
a domingo, com música e entretenimento.
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Aumentam pedidos por autotestes
Frente Nacional de Prefeitos e Secretaria Municipal de Educação do Rio fazem solicitação à Anvisa
Divulgação/Prefeitura do Rio

O Consórcio Conectar, associado à Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), pediu ao Ministério da Saúde e à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberação da
venda em farmácias de testes
de covid-19 para uso próprio.
A solicitação foi apresentada diante do crescimento
dos casos de covid-19 em
todo o país impulsionada pela
variante Ômicron. Na quarta-feira (12), havia 402.496
casos da doença ativos em
acompanhamento. Há uma
semana, o número era de
116.118 casos.
O propósito da liberação
para comercialização do chamado autoteste é permitir
uma estratégia de testagem
massiva no Brasil. O exame
para diagnóstico da covid-19
é condição importante, segundo a entidade para as
medidas de isolamento dos
infectados.
No ofício, a FNP caracterizou o autoteste como “uma
das grandes estratégias para o
enfrentamento da pandemia
de covid-19, já empregada
com sucesso por alguns países”.
O consórcio também solicitou ao Ministério da Saúde
o envio de mais testes para
os municípios como forma
de massificar a estratégia de

Pedidos visam
permitir a
testagem
massiva no País
e manter escolas
abertas

“Os autotestes são mais uma ferramenta para manter as escolas abertas”, argumenta o secretário Renan Ferreirinha

diagnóstico da doença.
No Rio de Janeiro, a Rede
Municipal de Educação entregou à Anvisa, ontem (13),
um documento solicitando

urgência na liberação dos autotestes, bem como, manifestando interesse numa política
de distribuição de tais testes
nas redes de saúde e educa-

ção. Assinam o documento,
o secretário municipal de
Educação, Renan Ferreirinha,
e o secretário municipal de
Saúde, Daniel Soranz.

Servidores municipais do Rio
podem reforçar a testagem
Quem se cadastrar e for selecionado terá gratificação de R$ 100 por dia
Funcionários públicos do
município do Rio podem
se cadastrar para reforçar o
atendimento das unidades
básicas de saúde da cidade.
O objetivo é ampliar a capacidade da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de testar e
vacinar a população para a
covid-19, devido ao aumento
exponencial de casos com a
entrada da variante Ômicron
no Brasil.
A regulamentação está no
Decreto da prefeitura número
50.140, publicado na edição
de quarta-feira (12) do Diário
Oficial do Município. Os trabalhadores devem demonstrar interesse no serviço junto
ao órgão ao qual é ligado, que
encaminhará os nomes à
SMS. Os selecionados receberão gratificação de R$ 100 por

Auxílios
Brasil e de
Gás saem na
terça-feira

dia de trabalho, com carga de
até 12 horas.
Podem participar os agentes públicos da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional do município. Segundo
o decreto, as atividades serão
na organização dos acessos
aos polos de testagem e postos de vacinação e no registro
de informações nos canais
oficiais da Secretaria e do Ministério da Saúde. O decreto
tem validade até o dia 31 de
janeiro.
Para os pacientes, a realização dos testes é feita por
ordem de chegada nos centros de saúde e polos de atendimento de síndrome gripal
do município.
Mais testes no Estado - A
Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro (SES) vai

ampliar, a partir de hoje (14),
a oferta de testes rápidos de
antígeno nos nove centros
abertos especificamente para
este fim. E no sábado (15)
será aberto mais um polo
de testagem, na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) de
Colubandê, em São Gonçalo.
Com isso, a capacidade vai
passar de 3 mil para 5,8 mil
testes realizados por dia. O
exame deve ser marcado pelo
site da Secretaria Estadual de
Saúde (SES). A agenda ficará
disponível para os dois dias
seguintes e a marcação é pessoal e intransferível.
O teste de antígeno é indicado para quem está com
sintomas leves ou teve contato com pessoa que testou
positivo. Pacientes com sintomas moderados a graves,

como febre acima de 37,5 e
dificuldades respiratórias,
devem procurar diretamente uma UPA ou emergência
hospitalar.
Além do Colubandê, os
polos de testagem do estado
ficam no Hospital Estadual
Dr. Ricardo Cruz, em Nova
Iguaçu; no posto do Iaserj
do Maracanã; no Estádio de
Atletismo Célio de Barros,
também no Maracanã; e junto
às UPAs de Bangu, Campo
Grande II e Jacarepaguá, na
Zona Oeste, e Tijuca, Penha e
Marechal Hermes.
O secretário Alexandre
Chieppe, informou que deve
ampliar a capacidade para
8 mil testes diários a partir
da próxima semana, com a
chegada de mais 2,1 milhões
de testes.

Vacinação aumenta
100% em S.Gonçalo
O aumento na procura por
testes para detectar o coronavírus em São Gonçalo e o
percentual de positivos serviram para impulsionar os
gonçalenses que estavam
atrasados com a vacinação
contra a doença a procurarem os pontos para se imunizarem – principalmente a
segunda dose e reforço. As
aplicações cresceram 100%
nos últimos dias, saindo da
média de cinco mil pessoas
por dia para 10 mil. Somente na última terça-feira,
quase 12 mil moradores se
vacinaram; deste número,
10 mil tomaram a dose de
reforço.
A aplicação da vacina
contra o coronavírus pode
ser feita em qualquer gonçalense com mais de 12
anos. A segunda dose pode
ser aplicada com intervalo
de 21 dias. E a dose de reforço é aplicada naqueles
que têm mais de 18 anos e
quatro meses de intervalo

da segunda dose.
A orientação é que todos
completem o seu esquema
vacinal e continue respeitando as medidas sanitárias devido ao aumento
da transmissão da doença
na cidade. 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.
O imunizante da Janssen é para os gonçalenses
com mais de 18 anos e que
têm intervalo de mais de
dois meses da dose 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.

Primeiro lote de vacinas para Cancelados desfiles
na R. da Conceição
crianças chega ao Brasil
Remessa com 1,2 milhão de doses da Pfizer chegou em São Paulo
Antonio Cruz/Agência Brasil

Prevista para começar a ser
paga na próxima terça-feira (18), a terceira parcela do
Auxílio Brasil incluirá 3 milhões de famílias, anunciou
ontem (13) o presidente da
Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães. Com a
medida, o total de famílias
atendidas aumentará para
17,5 milhões.
As novas famílias não
precisarão ir às agências
para validarem o cadastro
no Auxílio Brasil. Isso porque a inclusão no programa baseou-se em pedidos
antigos processados pelo
Ministério da Cidadania.
O presidente da Caixa
também anunciou que o
pagamento do Auxílio Gás,
que fornecerá uma ajuda
temporária para famílias
mais pobres comparem
gás de cozinha, ocorrerá
nos mesmos dias que o do
Auxílio Brasil.

“Os autotestes são mais
uma ferramenta para manter
as escolas abertas. Em vez
de fechar toda uma turma,
poderemos identificar e isolar apenas os infectados com
mais facilidade, reduzindo
ao máximo as interrupções
nas atividades. A nossa intenção é disponibilizar os testes
para nossos profissionais da
educação e alunos, mas tudo
depende da autorização da
Anvisa. O Ministério da Saúde está dizendo que enviaria
o pedido de liberação, mas
ainda não protocolou nada.
Cansamos de esperar”, declarou o secretário de Educação
do Rio, Renan Ferreirinha.
No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação
pretende disponibilizar os
autotestes nas unidades escolares. Consultada, a Secretaria
Municipal de Saúde endossou
a estratégia, demonstrando
também interesse em distribuir os autotestes nas unida-

des de saúde.
Na cidade de Nova York, o
Departamento de Educação
começou a distribuir mais de
1 milhão de autotestes para
as escolas na última semana,
possibilitando a distribuição
aos estudantes e aos profissionais de educação com
sintomas ou que tenham tido
contato com pessoas na sala
de aula que testaram positivo.
Diversos países permitem o
autoteste como Estados Unidos, Portugal, França, Holanda, Bélgica, Itália, Espanha,
Alemanha, Áustria, Bulgária,
Argentina, Chile e Peru.
O Reino Unido os utiliza
amplamente, distribuindo-os
gratuitamente em farmácias e
em domicílios, e a Argentina,
aprovou no último dia 5, o uso
dos autotestes.
“Diante da utilização dos
autotestes, há praticamente
um ano por vários países que
adotam política de saúde pública de testagem em massa,
e dos reiterados anúncios de
que o Ministério da Saúde faria tal requisição, a Secretaria
de Educação do Rio entende
que a inércia do Ministério da
Saúde não pode, mais uma
vez, prejudicar o combate à
pandemia da Covid-19”, informa a Assessoria de Comunicação Social da Secretaria
Municipal de Educação.

Chegaram ao Brasil, na madrugada de ontem (13), as
primeiras vacinas contra covid-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos. Remessa
com 1,2 milhão de doses do
imunizante da Pfizer foi descarregada no Aeroporto de
Viracopos, em Campinas (SP).
O lote será distribuído a
estados e municípios para
iniciar a aplicação. A previsão
é que o Brasil receba em janeiro um total de 4,3 milhões de
doses da vacina. A remessa é
a primeira de três que serão
enviadas ao país.
Segundo o Ministério da
Saúde, durante o primeiro
trimestre devem chegar ao
Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas, destinadas ao
público-alvo de 20,5 milhões
de crianças. Em fevereiro, a
previsão é que sejam entregues mais 7,2 milhões, e em
março, 8,4 milhões.
Na semana passada, o mi-

Queiroga disse que vai monitorar possíveis reações adversas à vacina

nistério anunciou a inclusão
dos imunizantes pediátricos
no plano de operacionalização do Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse
que a campanha de imuni-

zação infantil contra covid-19
será monitorada para identificar possíveis reações adversas
às vacinas. Ele também ponderou que a vacina da Pfizer
já foi aplicada em milhões de
crianças em outros países e
não apresentou problemas.

A Prefeitura de Niterói determinou, ontem (13), o
adiamento do desfile das
escolas de samba que se
apresentam no carnaval da
Rua da Conceição, no Centro
da cidade. Uma nova data
será marcada após a quaresma, seguindo as orientações
da Secretaria Municipal de
Saúde e do comitê científico,
que atua junto às autoridades municipais desde o início da pandemia. A decisão
foi tomada por conta do rápido aumento no número de
casos de Covid-19 na cidade
e na Região Metropolitana
do Rio.
O prefeito de Niterói,
Axel Grael, e o vice-prefeito
Paulo Bagueira determinaram o adiamento dos
desfiles em consenso com a
União das Escolas de Samba
e Blocos Carnavalescos de
Niterói (USBCN), através do
presidente Marcelo Serpa,
e com a Liga das Escolas de
Samba de Niterói (Lesnit),
Carlos Rodrigues, o Xororó.

“Desde o início da pandemia, Niterói vem atuando
para salvar vidas, com ações
baseadas na ciência. Os
niteroienses são comprometidos e a colaboração de
cada cidadão é fundamental. Reforçamos a importância do uso de máscaras
e a necessidade de seguir
o calendário de vacinação
como proteção essencial! A
defesa da vida é, e sempre
será, a nossa prioridade”,
disse o prefeito de Niterói.
No início do mês, o município já tinha anunciado
que não haverá carnaval
de rua na cidade, desfile de
blocos ou carnaval de bairros. Festas de carnaval em
clubes também não serão
autorizadas.
Monitoramento - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está disponibilizando 55 pontos de
testagem para Covid-19.
Atualmente, uma média de
40% dos testes realizados no
município são positivos.
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RJ já tem 7.788 desalojados e
735 desabrigados pelas chuvas
Governador visita São João da Barra e anuncia liberação de R$ 20 milhões para obras em áreas atingidas
Luis Alvarenga/Divulgação

A Secretaria de Estado de
Defesa Civil do Rio (Sedec-RJ)
informou ontem à tarde que
todas as regiões do Estado,
principalmente a Norte e
Noroeste, registram áreas de
inundação, deslizamentos,
alagamentos ou quedas de
árvore provocados por fortes chuvas que começaram
a castigar o Estado há uma
semana. Ao todo há 7.788 desalojados e 735 desabrigados.
Desde sábado (8), o Corpo
de Bombeiros fez mais de
400 atendimentos relacionados às chuvas, mas, até
o momento, não há registro
de mortes. De acordo com
a Sedec, 13 municípios decretaram situação de emergência: Carmo, São João da
Barra, Paraíba do Sul, Santa
Maria Madalena, Cachoeiras
de Macacu, Cambuci, Natividade, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Itaocara, Bom
Jesus do Itabapoana, Laje do
Muriaé e São Francisco do
Itabapoana.
Em São João da Barra, no
norte estado, a BR-356 foi interditada após o rompimento
de um dique, o que fez com
que as águas do Rio Paraíba
do Sul invadissem a rodovia,
perto do distrito de Barcelos.
Segundo o governo estadual,
sete pontes ficaram comprometidas e foi necessário
maquinário específico para
fechar o buraco.

Governador Cláudio Castro acompanhou a situação em São João da Barra: águas do Paraíba do Sul invadiram rodovia>

A prefeitura divulgou ontem duas rotas alternativas
de acesso ao município: “entrar em Barcelos, seguir por
Campo Novo, Venda Nova e
Beira do Taí, passando por
Pipeiras, Palacete, Vila da
Terra e retornando a BR-356
no trevo de Caetá. Outra opção é seguir pela RJ-216, no
sentido Baixada Campista
até Mussurepe, passar por

São Bento, Cazumbá e Sabonete”.
Ontem, foi proibido o
tráfego de ônibus, micro-ônibus, carretas, caminhões-betoneiras e veículos de
carga nas estradas vicinais
do município. A exceção é
para veículos pesados que
atendem ser viços públicos essenciais, transportam
combustíveis, gêneros ali-

mentícios e medicamentos
e ônibus exclusivamente
para transporte público de
passageiros.
Em visita ao município, o
governador Cláudio Castro
anunciou a liberação de R$
20 milhões para obras de
reparo nos locais atingidos
pelas chuvas. Castro disse
que, desde dezembro, as cidades mais afetadas recebem

Campanha de doações é
lançada por concessionárias
Divulgação

A empresa Águas do Rio disponibilizou dois caminhões-pipa para limpeza das ruas em São Sebastião do Alto

e o olhar mais caridoso em
relação ao próximo”, ressalta
Pedro Freitas, diretor-presidente da Prolagos e diretorsuperintendente da Águas
do Rio.
Todas as lojas comerciais

apoio do Comitê das Chuvas
e do Programa Pacto RJ, que
prevê a reforma das estradas
estaduais. O desassoreamento de rios em 2021, feito
pela Secretaria Estadual do
Ambiente, recebeu R$ 200
milhões, e mais R$ 50 milhões estão sendo aplicados
em contenção de encostas.
O nível do Rio Paraíba
do Sul, que tinha atingido 7
metros (m) na noite passada,
recuou para 6,95 m na manhã
de ontem. A cota de transbordo na cidade é de 8 m. Com
o objetivo de definir as ações
que precisam ser adotadas,
quatro secretários acompanharam o governador na
visita a São João da Barra.
Em Campos, também no
norte fluminense, diminuiu
o nível do Paraíba do Sul,
que estava acima da cota
de transbordo e, com isso,
diminuíram as preocupações
com alagamentos. A BR-356
está com um trecho interditado no distrito de Três
Vendas, onde uma manilha

Região serrana - O município de Teresópolis, na
Região Serrana, permanece
em estágio de atenção por
causa dos acumulados e da
previsão de continuidade de
chuva fraca a moderada ao
longo do dia.
Em decorrência dos altos
índices acumulados para 30
dias e do grande volume de
chuva que caiu na cidade
até a madrugada de ontem, o
Centro de Monitoramento e
Comunicação da Defesa Civil
Municipal acionou preventivamente as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme com a
mensagem de mobilização,
enquanto as agentes da Defesa Civil percorriam os bairros
para avaliar a situação.
Em Petrópolis, também
na Região Serrana, já choveu mais do que o previsto
para todo o mês de janeiro.
Embora tenha diminuído a
intensidade, a chuva ainda
causa preocupação por causa
do acumulado. A previsão
para o mês era 300 milímetros (mm), mas, em 12 dias,
choveu 449 mm. A Defesa
Civil está em alerta.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Além de roupas e calçados, podem ser doados materiais de higiene e limpeza
>>A Águas do Rio e a Prolagos se uniram para promover o “Fluxo do Bem”, uma
campanha de mobilização
e arrecadação de donativos
em apoio aos municípios
fluminenses que foram atingidas pelas fortes chuvas
dos últimos dias, principalmente nas regiões Serrana e
Noroeste. As inundações no
Norte e Noroeste do estado,
por exemplo, prejudicaram
várias cidades.
A campanha foi lançada
ontem (13) na loja da Prolagos, em Cabo Frio, na Região
dos Lagos. Além de mobilizar
a população, o Comitê de Voluntariado da concessionária
também irá arrecadar doações entre os funcionários.
“É urgente nos unirmos
para oferecer o apoio necessário para essas pessoas que
estão enfrentando momentos tão difíceis. O nosso papel
vai além de levar saneamento
básico e, por isso, estamos
contribuindo para engajar as
pessoas, despertar a empatia

que passa por baixo da rodovia rompeu-se com a força
do Rio Muriaé. Estão sendo
feitos reparos no local, onde
foi preciso construir uma
barreira para desviar a água
do rio.

Em Campos,
nível do Rio
Paraíba do Sul
diminuiu. Na
Serra, situação é
de alerta

da Águas do Rio no Estado e da Prolagos na Região dos Lagos
estão recebendo os donativos.
O que pode ser doado:
Materiais de higiene pessoal
Materiais de limpeza
Roupas e calçados limpos e em boas condições de uso
Álcool gel e máscaras.

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: 18/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 17:00 Rua Doutor Luiz Palmier - Barreto - Niterói
16584443
13:00 às 17:00 Rua Doutor João Vizela - Fonseca - Niterói
16627945
13:00 às 17:00 Rua Monerat - Fonseca - Niterói
16627945
13:00 às 17:00 Rua Professor Costa Junior - Fonseca - Niterói
16627945
13:00 às 17:00 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói
16628005
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Estrada da Meia Noite - Santa Izabel - Bairro Eliane - São Gonçalo
16592127
12:00 às 16:00 Estrada do Anaia - Santa Izabel - São Gonçalo
16592127
12:00 às 16:00 Ruas 11, 12, 14, 17, 18, 19 - Santa Izabel - Eliane Sg - Bairro Eliane 16592127
- Antiga Babilonia - São Gonçalo
12:00 às 16:00 Rua Adolfo Costa - Santa Izabel - Eliane - Bairro Eliane - São Gonçalo 16592127
12:00 às 16:00 Rua Babilonia - Santa Izabel - São Gonçalo
16592127
12:00 às 16:00 Rua Daniel Santos - Santa Izabel - São Gonçalo
16592127
12:00 às 16:00 Rua Gonçalves Dacal - Bairro Eliane - São Gonçalo
16592127
12:00 às 16:00 Rua Irene da Conceição - Santa Izabel - São Gonçalo
16592127
12:00 às 16:00 Rua João Abrantes - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo
16592127
12:00 às 16:00 Rua João Barros da Silva - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 16592127
12:00 às 16:00 Rua João Costa Pereira - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 16592127
12:00 às 16:00 Rua João de Deus - Santa Izabel - São Gonçalo
16592127
12:00 às 16:00 Rua Joaquim R Mendonça - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 16592127
12:00 às 16:00 Rua José Gonçalves Durval - Santa Izabel - Bairro Eliane - São Gonçalo 16592127
12:00 às 16:00 Rua Waldemar José Gonçalves - Bairro Eliane - Santa Izabel - São Gonçalo 16592127
12:00 às 16:00 Estrada Meia Noite - Sacramento - São Gonçalo
16592149
12:00 às 16:00 Rua Antilhas - Santa Izabel - Eliane - São Gonçalo
16592149
12:00 às 16:00 Rua João de Deus - Santa Izabel - São Gonçalo
16592149
MARICÁ
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 6 - Inoã - Jardim Inoã - São José - Maricá
16627159
08:00 às 12:00 Condomínio Vale das Orquideas - Jardim Inoã - Inoã - Maricá
16627159
08:00 às 12:00 Estrada Velha de Maricá - Inoã - Maricá
16627159
08:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Inoã - Maricá
16627159
08:00 às 12:00 Rua 106 - Inoã - Maricá
16627159
08:00 às 12:00 Ruas B, E, H - Jardim Inoã - Maricá
16627159
08:00 às 12:00 Rua Nova Jerusalém - Centro - Maricá
16627159
08:00 às 12:00 Rua Projetada - Jardim Inoã - Maricá
16627159
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5 - Caxito - Jardim Interlagos - Centro - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Caxito - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Estada Cachoeira - São José Imbassai - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Estrada Caxito - Caxito - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Estrada Fazenda Rio Fundo - Caxito - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Estrada Melchior - Caxito - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Estrada Pe Rio Fundo - Caxito - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Estrada Ubatiba - Ubatiba - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Lot Estâncias de Maricá - Centro - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Rua Fazenda de Rio Fundo - Parque Ubatiba - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Rua Itaboraí - Parque Ubatiba - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Rua Juvenal Bernardino de Oliveira - Parque Ubatiba - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Rua Melchior - Caxito - Maricá
16625523
13:00 às 17:00 Avenida Arino de S Matos - Rodovia A. Peixoto - Maricá
16632197
13:00 às 17:00 Avenida Contorno - Rodovia A. Peixoto - Jardim Inoã - Maricá
16632197
13:00 às 17:00 Avenida Wellington Ferreira - Inoã - Maricá
16632197
13:00 às 17:00 Ruas 6, 8, 10, 11, 13, 33 - Jardim Inoã - Rodovia A. Peixoto - Maricá 16632197
- Bosque Fundo - Inoã - Maricá
13:00 às 17:00 Rua Arino de Souza Matos - Rodovia A. Peixoto - Bosque Fundo - Maricá 16632197
13:00 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá
16632197
14:00 às 17:00 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Jardim Atlântico Leste
16630741
14:00 às 17:00 Ruas 2, 77, 78, 79, 80, 83 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá
16630741
14:00 às 17:00 Estrada Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá
16630741
14:00 às 17:00 Rua Abraão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico - Maricá
16630741
14:00 às 17:00 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá
16630741
14:00 às 17:00 Rua João Pressel - Jardim Atlântico - Maricá
16630741
14:00 às 17:00 Rua Manoel Camilo da Silva - Jardim Atlântico Leste - Itaipuaçu
16630741
14:30 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Cordeirinho - Maricá
16628085
14:30 às 17:00 Ruas 1, 8, 9, 11, 107, 157 - Estrada de Bambui - Centro - Cordeirinho 16628085
Maricá - Cordeirinho - Jardim Atlântico - Ponta Negra - Pr. LagoasCo - Maricá
Dia: 19/01/2022
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
09:00 às 10:00 Travessa Andrade Pinto - Fátima - Niterói
16571117
09:00 às 10:00 Travessa Marquês do Paraná - Fátima - Niterói
16571117
13:00 às 17:00 Avenida Celso Peçanha - Cafubá - Niterói
16640047
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Cafuba - Niterói
16640047
13:30 às 17:30 Ilha do Caju - Ilha da Conceição - Niterói
16640529
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633509
12:00 às 16:00 Avenida Padre Vieira - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633509
12:00 às 16:00 Rua Santa Catarina - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633509
12:00 às 16:00 Rua Henrique Touquier - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633509
12:00 às 16:00 Rua 35 - Fazenda dos Mineiros - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633509
12:00 às 16:00 Rua Nicola Toukuct - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633509
12:00 às 16:00 Rua Nicolau Touquet - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633509
12:00 às 16:00 Rua Ouro Fino - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633509
12:00 às 16:00 Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo
16633627
12:00 às 16:00 Avenida José Lopes Raposo - Capote - São Gonçalo
16659447
13:00 às 17:00 Avenida Edson - Lindo Parque - São Gonçalo
16633985
13:00 às 17:00 Avenida Presidente Humberto de A C Branco - Lindo Parque
16633985
13:00 às 17:00 Avenida Paulo VI - Jardim Catarina - São Gonçalo
16634115
13:00 às 17:00 Rua Nicola Toukuct - Jardim Catarina - São Gonçalo
16634115
MARICÁ
13:15 às 17:00 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16640359
13:15 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16640359
13:15 às 17:00 Ruas 158, 159 - Pr. Lagoas-Pn - Maricá
16640359

Estamos com você, mesmo à distância.
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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.

Esportes

Tite convoca
Seleção
e elogia
Gabigol
O técnico Tite
realizou ontem a primeira convocação
da Seleção em
2022. A equipe
terá dois jogos
das Eliminatórias da Copa
pela frente: Equador e Paraguai.
Tite elogiou o atacante
Gabigol, do Flamengo.
“Quando ele volta com
condição de peso, percentual de gordura e massa
muscular condizentes, já
tem toda a interpretação por
parte do departamento físico
e fisiológico de que houve
cuidados por parte dele, isso
mostra maturidade”, disse.
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester
City) e Weverton (Palmeiras);
Laterais: Dani Alves (Barcelona), Emerson (Tottenham),
Alex Sandro ( Juventus) e
Alex Telles (Manchester
United); Zagueiros: Éder
Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal),
Marquinhos (PSG) e Thiago
Silva (Chelsea); Meias: Bruno
Guimarães (Lyon), Casemiro
(Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester
United), Gerson (Olympique de Marselha), Everton
Ribeiro (Flamengo), Lucas
Paquetá (Lyon) e Philippe
Coutinho (Aston Villa); Atacantes: Antony (Ajax), Vini
Jr. (Real Madrid), Rodrygo
(Real Madrid), Gabriel Jesus
(Manchester City), Matheus
Cunha (Atlético de Madrid),
Raphinha (Leeds) e Gabigol
(Flamengo).

Cano chega no Rio e
assina com o Fluminense
Argentino desembarcou ontem na cidade e foi apresentado em seguida
Mailson Santana / Fluminense

Glorioso fica perto
de contratar Erison
O Botafogo
está perto de
anunciar mais
um reforço
para a temporada. O meia
Erison é esperado no Rio de
Janeiro para assinar contrato. O atleta pertence ao XV
de Piracicaba-SP, mas está
em vias de rescindir o contrato com o clube paulista.
Erison disputou a última
Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brasil de Pelotas.
Apesar da campanha ruim
da equipe gaúcha, o jogador
teve atuação de destaque,
com oito gols.

Caso seja confirmado, o
meia será o quinto reforço
confirmado pelo Botafogo
para a temporada. Antes
dele, os alvinegros já anunciaram Klaus, Breno, Fabinho e Vinícius Oliveira.
O Botafogo espera conseguir mais reforços nas
próximas semanas, quando
irá receber o investimento
do americano John Textor. Hoje, o contrato com o
empresário será apreciado pelos conselheiros do
clube alvinegro. Nos próximos dias, o Glorioso deve
receber cerca de R$ 50
milhões.

Atacante argentino Germán Cano, de 34 anos, assinou ontem contrato de duas temporadas com o Fluminense

O Fluminense
anunciou ontem a contratação do atacante
Germán Cano,
ex-Vasco. O argentino de 34 anos realizou
exames médicos pela manhã
e esteve do CT Carlos Castilho
para assinar o vínculo com o
clube até dezembro de 2023.
“Torcida Tricolor, agora
sou Fluzão!”, declarou o jogador em um vídeo publicado

nas redes sociais.
“Estou muito feliz de chegar a um clube como o Fluminense, um time muito grande
no Brasil e no mundo inteiro.
Espero conseguir coisas muito importantes neste ano e
estar à altura das expectativas.
Disputar a Libertadores com
essa camisa é algo especial.
Este é um torneio muito diferente dos demais e temos
que estar preparados para
alcançar grandes objetivos”,

declarou Cano.
Cano disputou as últimas
duas temporadas com o Vasco. No rival tricolor, balançou
as redes 43 vezes em 101 partidas disputadas.
Antes de defender o Cruz-maltino, o atacante se destacou pelo Independiente
Medellín, da Colômbia, com
35 gols em 39 jogos. Cano
foi revelado pelo Lanús, da
Argentina, e tem passagem
pela seleção sub-20 do país.

Vasco anuncia Bruno Nazário
O Vasco concluiu
a contratação do
meio-campista
Bruno Nazário
ontem. O jogador, que estava
no América-MG
e pertence ao Hoffenheim, da
Alemanha, assinou vínculo até
o final desta temporada.
Natural de Cascavel, Nazário

iniciou sua trajetória nas categorias de base de sua cidade
natal. Depois, se transferiu para
o Figueirense, onde se profissionalizou.
Passou por Tombense e
América-MG antes de se transferir para o Hoffenheim, da Alemanha, na temporada de 2013.
No ano seguinte, foi emprestado
ao Lechia Gdansk, da Polônia.

Seu retorno ao Brasil aconteceu em 2018 para defender
as cores do Cruzeiro. Antes de
chegar ao Athletico-PR e fazer
parte do grupo que conquistou a Sul-Americana, Copa do
Brasil e Suruga Bank, atuou no
Guarani.
Bruno deixou o Furacão e jogou por Botafogo e América-MG
antes de chegar a São Januário.

Goleiro César deixa
o Fla após 12 anos
O goleiro César se despediu
do Flamengo
ontem após 12
anos defendendo o clube. O
jogador era o último remanescente da equipe campeã
na Copa São Paulo de 2011.
“Neste momento, se encerra um ciclo. Não faço mais
parte do Clube de Regatas do
Flamengo. Foram mais de 12
anos vestindo, com muito orgulho, essa camisa. Me entreguei de coração todos os dias,
fazendo o melhor de mim lá
dentro. Com orgulho, posso
dizer que sou cria do Mengão”,
escreveu o atleta.
César tinha contrato com
o clube até abril de 2022. No
elenco, era a quarta opção
para o gol, atrás do titular

Diego Alves, Hugo Souza e
Gabriel Batista.
Sua saída quase aconteceu
no início de 2020, quando
seu empréstimo para o Atlético-GO já estava acertado.
Entretanto, o goleiro rompeu
o ligamento cruzado do joelho e teve de passar por uma
cirurgia.
“Sou extremamente grato
a Deus por tudo que vivi dentro do clube. Grato a todas
as pessoas que passaram
por minha vida ao longo de
todos esses anos. Fiz grandes
amigos, aprendi com muita
gente. Enfrentei alguns gigantes, tempos difíceis, que com
fé em Deus e pela graça dEle,
venci. Conquistei grandes
vitórias e títulos, junto com
grupos incríveis de profissionais”, finalizou o goleiro.

