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Niterói antecipa calendário 
de vacinação das crianças

Menores, de 11 anos, sem comorbidade ou deficiência já começam a ser vacinados nesta quinta-feira

FILA ANDA MAIS RÁPIDO
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“Estou muito feliz, é uma evolução porque estamos no caminho certo”, disse Raylana de Souza, mãe de Alice, primeira criança a receber a dose nesta nova etapa de vacinação em Niterói

 Luciana Carneiro/Divulgação

Niterói: Alice 
é a primeira a 

receber a dose
Niterói começou ontem nota etapa 

de vacinação contra a covid-19 
que inclui crianças de 5 a 11 anos. 

A primeira a receber a dose na 
cidade foi Alice Freire, de 11 anos, 

na Policlínica Dr. Sérgio Arouca, 
no Vital Brazil. O município 
recebeu na última sexta (14) 

2,2 mil doses infantis da Pfizer, 
que estão sendo ministradas 

exclusivamente em três unidades 
de saúde: policlínicas do Vital 
Brazil, Engenhoca e Itaipu. A 

testagem para covid-19 que 
acontecia nestes três locais foi 

remanejada para novos postos. 
A imunização foi iniciada pelas 

crianças com comorbidade e 
deficiência permanente. 

Telemedicina 
cresce 150% 
com nova onda

PANORAMA/PÁG. 2

Vice do Botafogo, Vinícius Assumpção, disse que com a venda da SAF, o 
Botafogo estará em breve brigando por títulos, mas apesar do otimismo, 
afirmou que estão com os pés no chão para não atropelar etapas.

PÁG. 8

Mostra 
‘Dante...Vale’ 
até o dia 30 
Até o dia 30, é possível con-
ferir, gratuitamente, a ex-
posição “Dante...Vale”, em 
cartaz no Salão Nobre do 
Palácio Tiradentes.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Exposição está em cartaz no Salão 
Nobre do Palácio Tiradentes, no Rio

ESPORTES

Fla já pensa 
no substituto 
de Michael
Com proposta milionária 
da Arábia, Flamengo pode 
perder atacante e por isso já 
monitora jogadores como 
Ferreira e Soteldo.

Alexandre Vidal / Flamengo

Atacante Michael segue fazendo a 
pré-temporada com o Flamengo 

Vitor Silva / Botafogo

Botafogo se prepara para estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 25, contra o Boavista

Otimismo toma conta do Botafogo

Procon apura 
alta nos preços 
dos testes

PANORAMA\PÁG. 2

Calor de rachar 
permanece até 
sexta-feira

CIDADES\PÁG 4 

Rio começa hoje a pagar o 13º
Salários referentes a 2020 não haviam sido depositados pela gestão anterior da prefeitura
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CIDADES\PÁG. 5



Cidades2 Terça-feira, 18/1/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

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

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

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

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

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

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

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

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Volta do sol
Depois de dias intensos e chuvosos, parece que o sol vol-
tou a dar as caras no Rio de Janeiro. Pancadas de chuvas 
devem acontecer, mas é normal para o verão. Só não dava 
para continuar nublado e chuvoso daquele jeito. Agora sim 
minhas férias começaram.
Ângelo Ávila

Lewandowski The Best
Finalmente um prêmio justo. Sem desmerecer o gênio do 
Messi, mas não da para ignorar os números absurdos de 
Lewa pelo Bayern. Conquista mais do que merecida pelo 
jogador. Faz gol igual respira, com naturalidade.
Adriano Santos
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Expectativa no 
setor naval
Presidente da Comissão Es-
pecial de Indústria Naval, de 
OffShore e do Setor de Petróleo 
e Gás da Alerj, a deputada Célia 
Jordão (Patriota) comemorou a 
retomada do mercado de FPSOs 
em 2021. No ano passado, das 
10 unidades contratadas em 
todo o mundo, o país foi res-
ponsável pela contratação de 
sete, conquistando a dianteira 
na retomada do mercado global.

¨Temos perspectivas de no-
vos projetos e oportunidades 
reais para 2022, com a retomada 
da economia fluminense. Vou 
continuar batalhando para que 
muitas dessas unidades sejam 
construídas no Brasil, mais 
precisamente, no Estado do 
Rio, em Angra, Niterói e Itaguaí¨, 
ressaltou a deputada.

Em 2022, segundo a empre-
sa norueguesa de inteligência 
de mercado Rystad Energy, a 
previsão é de que sejam contra-
tadas mais três unidades pelo 
mercado brasileiro: P-80, em 
Búzios; Gato do Mato, na Bacia 
de Santos; e Maromba, na Bacia 
de Campos. 

Telemedicina 
em alta
Dados do Grupo Conexa, maior 
player de saúde digital integral 
da América Latina, mostram 
que o aumento de 150% no 
atendimento de pacientes, em 
todo o Brasil, via plataforma de 
telemedicina, entre novembro 
e dezembro de 2021, segue 
tendência de alta. De acordo 
com a empresa, somente na 
última terça (11), a plataforma 
registrou aumento de 40% nos 
atendimentos em relação à ter-
ça-feira da semana anterior (4). 

Gabriel Garcez, diretor mé-
dico do Grupo Conexa, acredita 
que os pacientes estão prio-
rizando a saúde digital como 
alternativa rápida, segura e 
eficaz nesse momento em que 
o surto de Covid-19 e Influen-
za, ainda mais quando alguns 
serviços apresentam desfalques 
de funcionários devido à conta-
minação”. 

Quem não 
responde, esconde

Limpa Rio 
em Tanguá

A Transparência Brasil lançou 
ontem o chatbot RepLAI, uma 
ferramenta para ajudar cida-
dãos a elaborar recursos contra 
respostas negativas a pedidos 
de informação via Lei de Aces-
so a Informação (LAI). O Re-
pLAI é parte do portal Achados 
e Pedidos, o maior repositório 
de pedidos de informação do 
país. De acordo com uma aná-
lise da própria Transparência 
Brasil, as respostas negativas 
vêm aumentando nos últimos 
dois anos. 

Para usar o recurso, é só 
entrar no portal Achados e 
Pedidos e clicar no link para o 
ChatBot. Basta colar a resposta 
dada pelo órgão público na 
conversa com o chatbot e o 
RepLAI identificará automa-
ticamente o tipo de negativa. 
A partir disso, a ferramenta 
oferecerá um texto base para 
o usuário adaptar e compor o 
recurso, além de orientações 
sobre como protocolá-lo.

“Em um momento em que 
as negativas de acesso a in-
formações estão em alta, os 
recursos são um instrumento 
fundamental. Como não é 
uma tarefa intuitiva, buscamos 
uma forma de facilitá-la”, diz 
Marina Atoji, coordenadora 
de projetos da Transparência 
Brasil. 

Tanguá começou a receber 
intervenções em rios, lagos e 
córregos neste início de ano 
através do programa Limpa 
Rio. Os serviços de limpeza e 
desassoreamento foram solici-
tados pelo deputado estadual 
Anderson Alexandre (SDD) à 
Secretaria do Ambiente e ao 
Inea. Inicialmente, são três qui-
lômetros de extensão do Rio Ipi-
tangas para a retirada de 14.700 
metros cúbicos de sedimentos, 
beneficiando 34.898 pessoas. 
Ainda estão no cronograma 
de limpeza os rios Caceribu, 
Duques e Tanguá.

Panorama RJPanorama RJ

Mostra ‘Dante...
Vale’ até o dia 30 
Até o dia 30, é possível con-
ferir, gratuitamente, a ex-
posição “Dante...Vale”, que 
homenageia o poeta italiano 
Dante Alighieri, em cartaz 
no Salão Nobre do Palácio 
Tiradentes, antiga sede da 
Assembleia Legislativa do 
Estado (Alerj), no Centro 
do Rio.

Promovida pelo Con-
sulado-Geral da Itália no 
Rio de Janeiro, a mostra foi 
inaugurada em outubro 
do ano passado e fez parte 

das inúmeras celebrações, 
realizadas mundialmente, 
que marcaram os 700 anos 
de morte do Poeta Supremo, 
reconhecido como o pai da 
língua italiana.

Na mostra, a épica obra 
dantesca é retratada por 17 
esboços de carros alegóricos 
que desfilaram em diferen-
tes edições do carnaval de 
Viareggio, na Itália, com 148 
anos de tradição da festa po-
pular. De segunda a sábado, 
das 10h às 17h. 

CULTURA FABIANA MAIA

André Severo
De quarta a domingo, até o 
dia 23, o Centro Cultural Oi 
Futuro abriga a exposição 
“André Severo - Arquiperis-
cópio”, com seis obras inédi-
tas do artista gaúcho e seis 
vídeos. Com curadoria de 
Paulo Herkenhoff, a mostra 
apresenta um panorama da 
obra do artista múltiplo, que 
começou sua trajetória há 27 
anos e realiza sua primeira 
exposição individual no Rio 
de Janeiro, com instalações, 
desenhos e colagens. Das 
11h às 18h. Entrada gratuita.

LANÇAMENTO – Em mais uma empreitada, o MC 
Lipinho Atrevido acaba de lançar seu novo trabalho 
intitulado ‘Senta com vontade’, o novo hit de brega 
funk, desenvolvido para agitar as pistas de dança de 
todo o Brasil, teve inspiração nas vivências de Lipinho 
e seus amigos. O público pode conferir a música em 
todas as plataformas digitais.

VIDEOCLIPE – O single “Oi, Sumido” finalmente ganha 
um videoclipe, após alguns meses de seu lançamento. 
Gravado em Nova York, o clipe traz Lucas de cabelo 
rosa, seguindo a linha de toda a divulgação da música 
- que já é uma das favoritas dos fãs. O mineiro vem se 
destacando na cena pop musical desde 2019, e ganhou 
projeção com a música “Saudade de Você”.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Divulgação

Exposição está em cartaz no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, no Rio

Divulgação

“André Severo - Arquiperiscópio” 
reúne obras inéditas do artista  

Semeando boas ideias

O Programa desenvolvido 
pela Secretária de Integração 
Metropolitana do município 
do Rio com o objetivo de 
promover ações integrativas 
entre a capital e as demais 
cidades, começa a semear 
frutos. O secretário Aquiles 
Barreto articulou agenda 
entre a vice-prefeita de Ara-
ruama Raiana Alcebiades 
e o secretário de Saúde do 

Divulgação

Rio, Daniel Soranz, onde 
foi apresentado o funcio-
namento do programa que 
transformou residências 
em clínicas de fisioterapia 
para atuação de profissio-
nais da área que estavam 
desempregados. A iniciativa 
faz parte o Programa Minha 
casa, meu trabalho, como 
medida de enfrentamento 
à crise econômica. 

Queda de braço após o recesso

Diante dos aumentos no 
preço dos combustíveis e 
o anúncio dos estados de 
descongelar, a partir de 
fevereiro, o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) que incide 
nos combustíveis, o depu-
tado Filippe Poubel (PSL) 
pede que a Alerj coloque 
em votação com urgência, 
após o recesso, o seu projeto 
de lei 5125/2021, que zera 
a cobrança do imposto no 
estado.

O objetivo, segundo o 
bolsonarista, é frear a es-

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói calada nos preços da gaso-
lina e diesel. Atualmente, 
a alíquota de ICMS cobra-
da no estado do Rio é de  
32%, diesel 12% e etanol 
30%. No caso da gasolina, 
é a maior do país. A pro-
posta de Poubel altera a Lei 
2.657/1996, revogando a 
cobrança. 

Mas o projeto de lei do 
deputado enfrenta resistên-
cia do próprio governador 
Cláudio Castro (PL), que 
em agosto do ano passado 
usou sua conta oficial no 
twitter para se posicionar 
contrário à ideia de “zerar”, 
de forma repentina, o ICMS 
para combustíveis. Segun-
do o chefe do Executivo, 
a receita do imposto é de  
grande importância para os 
cofres do Rio, equivalente a 
17% da arrecadação, e não 
se pode “cortar impostos 
indiscriminadamente” sob 
risco de gerar prejuízos 
sociais. 

O Procon Estadual fiscali-
zou ontem vários laborató-
rios que realizam testes de 
Covid-19 e Influenza após 
receber denúncias de au-
mento abusivo nos preços 
dos exames, e também de 
descumprimento do prazo 
de entrega dos resultados, 
em razão da alta demanda. 
A ação foi solicitada pela Se-
cretaria Estadual de Defesa 

do Consumidor, através do 
secretário Léo Vieira. Quinze 
estabelecimentos já foram 
notificados a prestar escla-
recimentos. Cássio Coelho, 
presidente do Procon-RJ, 
quer saber agora se houve 
aumento devido  à elevação 
dos valores cobrados pelos 
fornecedores, ou apenas 
devido ao aumento da de-
manda.

Procon-RJ enquadra laboratórios
Divulgação/Procon

A arte da degustação
Divulgação

A plataforma de ensino de 
vinhos Reserva85 está lan-
çando o Curso Vinho do 
Porto com Paula Daidone. O 
projeto foi desenvolvido de-
pois que a moça conquistou 
a certificação internacional 
de Educadora do Vinho do 
Porto, chancelada pelo Ins-
tituto do Vinho do Douro e 
Porto (IVDP), e tornou-se 
embaixadora da bebida no 
Brasil. Para o título, Paula 

participou da exclusiva for-
mação Port Wine Educator 
ministrada pelo IVDP em 
Portugal

“Como Embaixadora do 
Vinho do Porto tenho a mis-
são de levar conhecimento 
sobre essa bebida milenar! 
E a melhor forma de disse-
minar informação é através 
de conteúdo de qualidade 
e, é ainda melhor quando é 
feito de forma gratuita, as-
sim o conhecimento chega 
a todos!”, ressalta Daidone.

“O conteúdo é completo, 
com qualidade equiparada 
aos melhores cursos pagos. 
Nosso objetivo é transmitir 
conhecimento de alto ní-
vel de um forma prática e 
acessível”, completa Paula. 
O curso está disponível no 
perfil do Instagram do Reser-
va85 (www.instagram.com/
reserva85). 
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Cartões com valor médio de R$ 360 começam a ser entregues. Benefício atenderá 63 mil pessoas
Moeda Arariboia está na mão
A Prefeitura de Niterói ini-
ciou ontem(17) a entrega 
dos cartões do Moeda Social 
Arariboia, programa de trans-
ferência de renda que vai 
beneficiar 63 mil pessoas no 
município. Com valor mensal 
médio de R$ 360, podendo 
chegar a R$ 540 para famílias 
compostas por seis pessoas, 
o auxílio é permanente. A 
entrega continua hoje (18), 
no Caminho Niemeyer, para 
as letras C, D e E. O primeiro 
crédito do cartão estará dis-
ponível na próxima segunda-
-feira (24).

A Moeda Social Arariboia 
é uma iniciativa da Prefeitura 
de Niterói para a retomada 
econômica da cidade. Serão 
contempladas aproximada-
mente 27 mil famílias ins-
critas no Cadastro Único, na 
faixa de renda estabelecida 
pelo programa. Com esse 
investimento, ganham as 
famílias que precisam de 
ajuda financeira e também 
os comerciantes cadastrados. 
A ideia é que a Arariboia seja 
usada como moeda local 
circulante, para aquecer e 
movimentar a economia nas 
comunidades.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, disse que serão injeta-
dos R$ 70 milhões por ano na 
economia da cidade.

“A Moeda Arariboia é um 

benefício permanente, para 
aqueles que mais precisam 
do apoio da Prefeitura de 
Niterói neste momento de 
retomada da economia e do 
cotidiano das pessoas, que 
precisa ser mais inclusivo 
e sustentável. Uma moeda 
circulante para aquecer e 
movimentar a economia nas 
comunidades de Niterói”, 

destacou.
A entrega dos cartões está 

acontecendo das 8h às 17h. 
A lista de pessoas contem-
pladas está disponível em 
http://www.niteroi.rj.gov.
br/arariboia/. A repescagem 
para aqueles que não conse-
guirem buscar o cartão será 
divulgada nos próximos dias.

O secretário de Assistência 

Social e Economia Solidária, 
Elton Teixeira, reforçou a 
importância da Moeda Social 
no desenvolvimento comuni-
tário e sustentável.

“ A Moeda Social Arariboia 
vai transformar a realidade da 
população mais vulnerável, 
que realmente precisa da 
ajuda do governo, e também 
dos pequenos comércios, 

gerando desenvolvimento e 
emprego”, detalhou.

Moradora da Vila Ipiranga, 
Aniele do Nascimento, de 31 
anos, foi a primeira  a receber 
a Moeda Arariboia. Mãe de 
3 filhos, ela não está traba-
lhando no momento e mora 
sozinha com as crianças. O 
menino mais novo, Heitor, 
tem dois anos.

“Essa é uma ajuda funda-
mental para nós, principal-
mente para a alimentação 
dos meus filhos. Minha filha 
do meio precisa de medica-
ção, então o auxílio nos possi-
bilita arcar com isso também. 
O mais novo toma 6 latas de 
leite por mês. É muito im-
portante termos esse auxílio 
permanente”, disse.

Moradores do Cantagalo, 
Fabiane Gomes, de 35 anos, 
e Diego Clistofer, de 28 anos, 
foram com a pequena Isa-
belle, de dois meses, pegar 
o cartão.

“Essa é uma ajuda de suma 

importância para mantermos 
o sustento da casa. O custo de 
vida está muito alto. Impor-
tante ver que Niterói segue 
fortalecendo as famílias”, 
comentou Fabiane.

O objetivo do programa 
é gerar emprego e renda em 
regiões de maior desigualda-
de socioeconômica dentro 
do município, com a redução 
da extrema pobreza. Mais de 
quatro mil comerciantes es-
tão aptos a receber a moeda 
social como pagamento por 
serviços e produtos. As famí-
lias contempladas pela Moe-
da Arariboia pelo programa 
foram selecionadas através 
do recorte de renda, extrema 
pobreza e pobreza, conforme 
as regras do Programa Bolsa 
Família, do Governo Federal.

Distribuição: Caminho Nie-
meyer, de 8h às 17h.
Terça-feira (18) – Beneficiá-
rios iniciados pelas letras C, 
D e E.
Quarta-feira (19) – Beneficiá-
rios iniciados pelas letras G, 
H, I, J e K.
Quinta-feira (20) – Beneficiá-
rios iniciados pelas letras L, 
N, O, Q, S, U, W, X, Y e Z.
Sexta-feira (21) – Beneficiá-
rios iniciados pelas letras 
M e T.
Sábado (22) – Beneficiários 
iniciados pelas letras P, R e V.

Primeiro crédito 
do cartão estará 
disponível 
a partir da 
próxima 
segunda-feira

Bruno Eduardo Alves

Fabiana e Diego foram com a pequena Isabelle, de dois meses, receber o cartão Moeda Arariboia no Caminho Niemeyer

Petrobras atinge 
recorde no pré-sal
A Petrobras atingiu recorde 
anual de produção no pré-
-sal em 2021, ao alcançar 
1,95 milhão de barris de óleo 
equivalente por dia (boed). 
Esse volume corresponde 
a 70% da produção total da 
companhia, que foi de 2,77 
milhões de boed no ano 
passado. O recorde anterior 
foi em 2020, quando atingiu 
a marca de 1,86 milhão de 
barris de óleo equivalente 
por dia, representando 66% 
da produção total da em-
presa.

De acordo com a compa-
nhia, a produção no pré-sal 
vem crescendo rapidamen-
te, e o recorde registrado em 
2021 “representa mais do 
que o dobro do volume que 
produzimos nesta camada 
há 5 anos. Com a manuten-
ção do foco de atuação nas 
suas atividades em ativos 

em águas profundas e ul-
traprofundas, a Petrobras 
continuará investindo na 
aceleração do desenvol-
vimento dos campos do 
pré-sal, que possuem alta 
produtividade, maior resi-
liência a baixos preços de 
petróleo e mais eficiência 
em carbono gerando um 
petróleo competitivo na 
transição para a economia 
de baixo carbono”.

Investimentos - A Petro-
bras vai investir no Plano 
Estratégico 2022-26, US$ 
57 bilhões no segmento Ex-
ploração e Produção, sendo 
67% desse total no pré-sal, 
que receberá 12 das 15 novas 
plataformas previstas para 
entrar em operação neste 
período. A produção do pré-
-sal deverá ser responsável 
por 79% da produção total 
da companhia em 2026.

Combustíveis estão 
na mira do Senado
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, afirmou 
ontem (17) que pretende 
pautar para votação em 
plenário o projeto de Lei 
(PL) 1472/21, que preten-
de criar uma estabilidade 
e previsibilidade no preço 
dos combustíveis para, 
assim, frear o modelo atual 
de remarcação frequentes 
aumentos nos postos de 
gasolina.

Em nota da sua assesso-
ria, ele disse que submeterá 
a decisão ao Colégio de 
Líderes, em fevereiro, para 
decidir sobre a apreciação 
ou não do projeto. Pache-
co já tem um nome certo 
para a relatoria do projeto, 
o senador Jean Paul Prates 
(PT-RN).

O projeto prevê a for-
mação dos preços dos 
combustíveis derivados 
do petróleo tendo como 
referência as cotações mé-
dias do mercado interna-
cional, os custos internos 
de produção e os custos de 
importação. A ideia do pro-
jeto, de autoria do senador 
Rogério Carvalho (PT-SE), 
é “proteger os interesses 

do consumidor, reduzir a 
vulnerabilidade externa e 
as mudanças constantes 
dos preços internos”.

Carvalho é um crítico 
da fórmula atual de cálculo 
dos preços dos combustí-
veis, com base na Paridade 
de Preços Internacionais 
(PPI).  “Percebe-se que  
a adoção do PPI tem con-
sequências para toda a 
economia, em detrimen-
to dos mais vulneráveis. 
Neste sentido, reforça-se a 
necessidade de debater a  
política de preços da Pe-
trobras,  o modo como  
ela incentiva as importa-
ções e as alternativas a ela”, 
disse.

O Congresso Nacional 
retorna do recesso no dia 2 
de fevereiro.

Prefeitura do Rio começa hoje 
a pagar o 13º salário de 2020
A Prefeitura do Rio, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento 
(SMFP), vai depositar, nesta 
terça-feira (18), o 13º salário 
devido de 2020 para 5.208 
servidores com vencimento 
bruto entre R$ 8.500,01 e R$ 
10.000,00. O pagamento, que 
foi deixado em aberto pela 
última gestão, será realizado 
dentro do calendário que 
prevê a quitação do benefício 
devido de forma escalonada 
até junho deste ano. 

“Assumimos a prefeitura 
em 2021 com apenas 18 mi-
lhões em caixa e cerca de R$ 
6 bilhões de restos a pagar, 
valor que incluía os salários 

de dezembro de 2020 e o 13º 
não pago aos servidores”, diz 
o Secretário Municipal de Fa-
zenda e Planejamento, Pedro 
Paulo. “Esse pagamento de 
quase duas folhas a mais só 
é possível devido ao grande 
esforço de redução de des-
pesas e aumento das receitas 
feito por essa administração 
com responsabilidade e boa 
gestão”. 

Com este pagamento, o 
município fica em dia com 
mais de 85% dos servidores 
municipais que não rece-
beram o 13º salário no ano 
passado. Em fevereiro, será a 
vez de 3.151 servidores com 
vencimento bruto entre R$  

R$ 10.000,01 e R$ 12.000,00 
receberem o 13º devido.

Em 2020, apenas 97.547 
servidores, com salário bruto 
de até R$ 4 mil, receberam o 
13º com o orçamento daquele 
ano — outros 100.024 recebe-
rão os valores pagos já com 
receitas de 2021, somando um 

total de R$ 936 milhões. Na 
prática, o orçamento de 2021 
sofreu o impacto de 2 folhas 
salariais a mais, chegando a 
15 no total.

Calendário de Pagamento 
do 13º salário de 2020

18/01/2022: Faixas salariais 
entre R$ 8.500,01 e R$ 10 mil
18/02/2022: Faixas salariais 
entre R$ 10.000,01 e R$ 12 mil
15/03/2022: Faixas salariais 
entre R$ 12.000,01 e R$ 15 mil
15/04/2022: Faixas salariais 
entre R$ 15.000,01 e R$ 17 mil
18/05/2022: Faixas salariais 
entre R$ 17.000,01 e R$ 20 mil
15/06/2022: Faixas salariais 
acima de R$ 20 mil.

Pagamento de 5.208 servidores ficou em aberto pela administração anterior

 Renan Otto/Divulgação

Realizada em Venda da Cruz, primeira aula apresentou a ementa do curso

São Gonçalo está capacitando 
mulheres empreendedoras
A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo por 
meio da Subsecretaria de 
Políticas Públicas para as Mu-
lheres, realizou, ontem (17), 
no salão da Guarda Munici-
pal, no antigo 3º BI, em Venda 
da Cruz, o primeiro encontro 
com as 27 mulheres empreen-
dedoras que se inscreveram 
para o curso do Projeto Lidera 
Mulher de 2022.

O objetivo do encontro foi 
apresentar a ementa do curso, 
que engloba oficinas laborais 
gratuitas sobre empreende-
dorismo, formalização de 
comércio e gestão financeira, 
entre outros.

Durante o curso, as em-
preendedoras também serão 
orientadas sobre como geren-
ciar negócios relacionados às 
áreas de moda, beleza, gastro-
nomia, artesanato e criação 
de negócios próprios para, 
posteriormente, divulgarem 
seus trabalhos no Espaço 
Lidera Mulher, no terceiro 

piso do Partage Shopping, no 
Centro de São Gonçalo.

“A Subsecretaria de Po-
líticas Públicas para as Mu-
lheres tem o papel principal 
de promover a igualdade de 
gênero e fomentar a auto-
nomia dessas mulheres que 
trabalham informalmente, 
vendendo seus doces, bolos, 
artesanatos, entre outros, 

e muitas vezes não sabem 
como empreender. E, para 
promover o direito delas no 
mundo do trabalho, se faz 
necessário estimular a veia 
empreendedora de cada uma. 
Diante dos bons resultados 
de 2021, essas mulheres se 
inscreveram nessa primeira 
turma de 2022 e cabe a nós, da 
subsecretaria, abrirmos nesse 

ano novas turmas de capaci-
tação”, afirmou a subsecretá-
ria Ana Cristina da Silva.  

Trazendo mais um estí-
mulo para as mulheres ins-
critas no curso, a aluna do 
ano passado, Suzana Calmon, 
fez um discurso emocionado 
sobre a importância que as 
aulas tiveram em sua vida. 
A artesã reforçou que existe 
sempre algo para aprender 
e acrescentar em todas as 
profissões.

“Foi um curso enriquece-
dor, porque a gente está sem-
pre aprendendo alguma coisa 
e eu aprendi muito. Eu me 
surpreendi quando comecei, 
foi muito bom porque a equi-
pe é muito focada. As pessoas 
que ministram o curso têm 
muito conhecimento, sempre 
tem algo para agregar. A troca 
de experiências na turma 
também é muito importan-
te para nos fazer pensar de 
outras formas”, disse Suzana 
Calmon.

Edição deste ano do projeto “Lidera Mulher” conta com 27 participantes
Presidente 
da Casa quer 
votação de 
projeto que 
altera regras de 
reajuste

Primeiros a 
receber serão 
os que ganham 
bruto a partir de 
R$ 8,5 mil até R$ 
10 mil
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Projeto Botinho começa nas praias 
do Estado com 4.500 participantes
O Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado do Rio de Ja-
neiro (CBMERJ) abriu oficial-
mente, ontem (17), o Projeto 
Botinho 2022, tradicional 
colônia de férias promovi-
da nas praias do Estado. A 
cerimônia aconteceu no 2º 
Grupamento Marítimo, na 
Barra da Tijuca, com entrega 
de uniformes e apresentação 
da garotada. 

Quatro mil e quinhentos 
participantes estarão nas 
praias fluminenses, até o 
dia 28 de janeiro, realizando 
atividades físicas na areia, 
tendo aulas sobre preserva-
ção ambiental e recebendo 
orientações sobre condições 
do mar e primeiros-socorros. 
A iniciativa é realizada em 
parceria com o Sesc-RJ e tem 
o apoio da Fundação Artur 
Leão (Fabom). 

O secretário de Estado de 
Defesa Civil e comandante-
-geral do CBMERJ, coronel 
Leandro Monteiro, disse que 
a colônia de férias é tradição 
e é um orgulho poder propor-
cionar atividades lúdicas e 
informativas para crianças e 
adolescentes de todo estado.

“O Botinho é a maior co-
lônia de férias da América 
Latina. Promove interação 
social, inclusão e aprendi-
zado. E o melhor de tudo, a 
garotada leva o que aprendeu 
na praia para casa, atuando 

como multiplicadores de 
bons exemplos e dicas de 
prevenção”, reforçou o co-
mandante. 

O projeto é realizado des-
de 1963, o Botinho é gratuito 
e tem por objetivo promover 
a interação social entre os 
participantes, que devem ter 
entre 7 e 17 anos. Os alunos 

são divididos em três turmas, 
sendo elas Golfinho, de 7 a 
10 anos, Moby Dick , de 11 
a 14 anos, e Tubarão, de 15 
a 17 anos.

Para a Maryana dos San-
tos Gomes, de 10 anos, par-
ticipar do Botinho é uma 
oportunidade incrível.

“Esta é a primeira vez que 

participo. Vou aprender so-
bre os cuidados que devemos 
ter com o mar. Vai ser muito 
bom porque gosto demais de 
praia”, revelou a menina. 

A participante Brenda 
Dias contou que a mãe e a 
avó se engajaram para con-
seguir a vaga no projeto. 

“Minha mãe diz que vai 

ser super importante para 
fazermos exercícios ar livre 
durante as férias. Também 
para ficarmos longe do celu-
lar. Vamos aprender assuntos 
fundamentais para seguran-
ça na praia”, relatou.

Segundo o responsável 
pelo Comando de Bombeiro 
de Área XI (CBA XI - Maríti-
mo), coronel Rodrigo Bastos, 
o Botinho é uma das missões 
mais gratificantes do Corpo 
de Bombeiros do Rio. Ele 
agradeceu aos pais e res-
ponsáveis pela confiança e 
também ao Sesc por mais um 
ano de parceria.

“Estamos com mais uma 
edição ativada. Espero que 
vocês aproveitem e se ins-
pirem. Muitos guarda-vidas 
aqui fizeram o projeto Boti-
nho no passado. Vocês são 
nossos futuros guarda-vidas 
e, ao final de duas semanas, 
vão estar muito mais infor-
mados, conscientes e disci-
plinados”, disse Bastos, mui-
to feliz e grato pela missão.

Garotada é 
dividida em 
três turmas por 
idade: Golfinho, 
Moby Dick e 
Tubarão

Ricardo Cassiano/Divulgação

Projeto Botinho ensina crianças e adolescentes a terem cuidados com o mar e como preservar o meio ambiente

Enel troca 
latinhas 
por bolsa 
térmica
A Enel Distribuição Rio, 
por meio do programa 
Ecoenel, fechou uma cam-
panha em parceria com a 
prefeitura de Petrópolis, 
duas unidades do super-
mercado Assaí (Alcântara 
e Cabo Frio) e a Leroy 
Merlin Niterói. O cliente 
que for a um dos sete eco-
pontos participantes da 
campanha e trocar 10kg 
ou mais de latinhas vai 
ganhar uma bolsa térmica 
do projeto. A ação é váli-
da até o dia 31 de março 
ou enquanto durarem os 
estoques.

Qualquer cliente, pes-
soa física ou jurídica, pode 
participar do programa. 
Para se cadastrar, basta 
ir a um ecoponto com a 
conta de energia e definir 
o número da unidade con-
sumidora que receberá 
os bônus. Em seguida, o 
cliente recebe o cartão 
do Ecoenel, que funciona 
como cadastro no progra-
ma. Depois, basta levar 
os resíduos previamente 
separados por tipo, como 
papel, latas e garrafas PET. 
Os resíduos são pesados e 
o valor em bônus é credi-
tado na conta de energia 
do clienteCriado em 2007, 
o Ecoenel incentiva a tro-
ca de resíduos recicláveis. 
Após o lançamento, o ope-
rador entregará a bolsa 
térmica ao cliente. Cada 
resíduo tem seu valor em 
quilo, unidade ou litro. 
Caso o valor da bonifica-
ção seja superior ao total 
da conta, o excedente é 
creditado automatica-
mente na fatura seguinte.

Os postos do Ecoenel 
participantes da campa-
nha ficam na Rua Dou-
tor Alfredo Backer, 605, 
Alcântara – São Gonçalo; 
Avenida América Central, 
900, São Cristóvão - Cabo 
Frio; Rua Carlos Gomes, 
65, Santana – Niterói; Es-
trada União e Indústria, 
10.000 Parque de Expo-
sições – Petrópolis; Rua 
Mosela (em frente à Cruz 
Vermelha) – Petrópolis; 
Rua General Rondon, 400 
(Praça do Quitandinha) 
– Petrópolis; Estrada Ber-
nardo Coutinho, 3435 - 
Petrópolis.

Praião de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, recebe aparelhos da Academia Popular
Praia também é lugar de malhar
Tem novidade para a popula-
ção do distrito de Barra de São 
João, em Casimiro de Abreu. A 
Secretaria de Esporte e Lazer 
instalou na orla do Praião os 
aparelhos de musculação da 
Academia Popular. O local 
ficará em funcionamento 
durante todos os dias da se-
mana, até o final do mês de 
fevereiro, das 7h às 20h, exce-
to os finais de semana. Tanto 
sábado quanto domingo o 
local funcionará dentro da 
programação do Sesc Verão.  

Qualquer cidadão acima 
de 18 anos pode se inscrever. 
O interessado deve fazer a 
matrícula na própria unidade 
apresentando atestado médi-
co, identidade, CPF, compro-
vante de residência e duas 
fotos 3x4.

“Trabalhamos com perfis 
de várias idades e respeita-
mos as limitações de cada 
aluno. O serviço oferecido 

gratuitamente conta com 
acompanhamento de profis-
sionais de educação física e 
o aluno passa por uma série 
de avaliações físicas”, disse 
Cosme Batista, secretário de 
Esporte e Lazer.

De acordo com o secretá-
rio, a procura da população 
é grande. Ele ressalta que as 
vagas são abertas para todos, 
porém limitadas.

Cosme Batista destaca que 
os equipamentos oferecidos 
são de primeira linha, mo-
dernos, resistentes ao tempo 

e passam por manutenção 
periódica. Além disso, o bem 
estar social é um dos pontos 
altos do projeto. 

“O grau de satisfação dos 

alunos das academias popu-
lares nos faz ter certeza que o 
trabalho vem sendo bem fei-
to. Temos a consciência que 
embora seja um projeto com 

foco no esporte, tem reflexo 
na área de saúde e, principal-
mente, na elevação da quali-
dade de vida da população”, 
ressaltou o secretário.

Mais segurança para ciclistas 
no Espaço Raul Veiga, em SG
O Espaço Raul Veiga, em Al-
cântara, São Gonçalo, ganhou 
um novo equipamento. Des-
de ontem, os ciclistas e mora-
dores de São Gonçalo contam 
com o mais novo bicicletário, 
com oito vagas, para guarda 
de bicicletas enquanto são 
feitas compras no local.

O novo bicicletário fica 
em um ponto específico do 
centro comercial, sendo um 
local seguro e que atende 
as necessidades da popula-
ção, facilitando o acesso dos 
usuários, além de oferecer um 
local seguro para guardar as 
bicicletas.

Para o entregador de pro-
dutos farmacêuticos Gabriel 
Lira, 19 anos, o bicicletário 

facilitará mais o uso da bici-
cleta.  

“Antes, usávamos as gra-
des do supermercado ao lado 
para colocar a nossa bicicleta, 
próximo às bancas dos vende-
dores, e isso acabava atrapa-
lhando o trabalho deles. Ago-
ra, esse novo bicicletário é um 
avanço para os comerciantes 
e pedestres que utilizam bi-
cicletas para se locomover e 
precisam de um local seguro 
para guardar sua bicicleta”, 
contou Gabriel.

Equipes da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
seguem em ritmo acelerado 
as obras do espaço, que já 
mudou a dinâmica urbana 
em Alcântara.

Centro comercial do Alcântara passa a dispor de bicicletário, com 8 vagas

O Governo do Esta-
do lança, hoje (18) o 
P r o g r a m a  Tu r i s m o 
Presente, que prevê a 
realização de diversas 
obras de infraestrutura 
turística. O decreto N.º 
47.878, que estabelece 
as diretrizes, foi assi-
nado pelo governador 
Claudio Castro, em de-
zembro.

O programa prevê 
a concepção, planeja-
mento e execução de 
ações junto aos mu-
nicípios do estado do 
Rio de Janeiro voltadas 
para a melhoria da in-
fraestrutura turística 
regional e municipal e 
da qualidade de vida e 
do bem-estar da popu-
lação fluminense. Serão 
celebrados convênios, 
acordos e contratos 
para que as ações pos-
sam ser executadas.

Investimento
no turismo

Até o final 
de fevereiro, 
população 
poderá usar 
o espaço de 
segunda a sexta

Colônia de férias dos bombeiros oferece atividades para crianças e adolescentes até o dia 28 

Johnatan Vidal/Divulgação

Gratuita, Academia Popular em Barra de São João conta com acompanhamento de profissionais de educação física

Calor no 
Sul deve 
permanecer 
até sexta
A onda de calor que atin-
ge o Sul do país desde a 
última quinta-feira (13) 
continua atuando sobre 
a região. A Defesa Civil 
catarinense emitiu alerta 
de risco moderado a alto, 
de fortes pancadas de 
chuvas com raios, rajadas 
de vento e possível queda 
de granizo no fim da tarde 
e à noite, enquanto durar 
a onda de calor. As regiões 
central e leste do estado, 
onde há mais umidade, 
são mais suscetíveis, se-
gundo o órgão.

“Entre quarta (19) e 
quinta-feira (20), a onda 
de calor continua a man-
ter as temperaturas muito 
altas em Santa Catarina, 
com tardes em que as 
temperaturas ultrapas-
sam os 30°C em todas 
as regiões e,  pontual-
mente, e podem chegar a  
superar os 40°C no Oeste”, 
informa a previsão divul-
gada pela Defesa Civil do 
estado.

A onda de calor que se 
encontra sobre o Sul do 
país veio da Argentina, 
onde foram registradas 
temperaturas de até 44oC, 
e chegou ao Rio Grande do 
Sul na última quinta-feira 
(13).

Lucas Alvarenga

Novo equipamento permitirá a realização de compras com mais tranquilidade
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Niterói: vacinação em crianças 
será acelerada a partir de hoje
Público entre 5 e 11 anos com comorbidades será vacinado até amanhã. Demais jovens, a partir de quinta
A Prefeitura de Niterói vai 
acelerar, a partir de hoje (18), 
a vacinação contra Covid-19 
em crianças. Hoje e amanhã 
(19), todos os jovens entre 
5 e 11 anos de idade com 
comorbidade ou deficiência 
permanente já poderão tomar 
a primeira dose do imunizan-
te. Na quinta (20) e sexta-feira 
(21), as demais crianças de 
11 anos poderão se vacinar. 
Nesta segunda-feira (17), pri-
meiro dia de vacinação desta 
faixa etária, foram vacinadas 
as 83 primeiras crianças da 
cidade contra a Covid-19.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembrou que a vacina 
da Pfizer, que está sendo apli-
cada nas crianças, foi aprova-
da pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Ele ainda defendeu que a 
imunização é fundamental 
para proteger as crianças ni-
teroienses.  

“Desde o início da pande-
mia, Niterói não mede esfor-
ços para vacinar a população, 
mantendo o trabalho intenso 
dos profissionais de Saúde, 
incansáveis nesta guerra con-
tra a Covid-19. Proteger os 
pequenos é um passo muito 
importante para vencermos 
essa pandemia. Essas crian-
ças, tão jovens, já estão dando 
um lindo exemplo de cidada-
nia e cuidado”, comentou.  

O município vai receber 

uma nova remessa de doses 
da vacina, o que vai possi-
bilitar agilizar o calendário 
para os próximos dias. Para 
este grupo, a imunização 
segue em três unidades de 
saúde: policlínicas do Vital 
Brazil, Engenhoca e Itaipu. A 
testagem para Covid-19 que 

acontecia nestes três locais 
foi remanejada para novos 
postos.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
explicou que para ser vaci-
nada a criança tem que estar 
acompanhada de um respon-
sável legal que deverá estar de 

posse da carteira de vacinação 
da criança. Ele ainda ressaltou 
que o calendário é ajustado de 
acordo com as doses recebi-
das pelo Ministério da Saúde.

A pequena Alice Freire, de 
11 anos, foi a primeira crian-
ça a se vacinar em Niterói. A 
jovem tomou a sua dose na 

Policlínica Dr. Sérgio Arouca, 
no Vital Brazil. Raylana de 
Souza, mãe da Alice, falou 
sobre a sensação de ver sua 
filha vacinada.

“Estou muito feliz, é uma 
evolução porque estamos no 
caminho certo, as crianças 
estão animadas pois fazem 

parte da sociedade, estão 
vendo o que está acontecendo 
no mundo com a pandemia e 
precisam ser incluídas nesse 
espaço. Muito importante que 
os pais tragam seus filhos para 
se vacinarem’’, disse Raylan.

Para receber a dose da 
vacina não é exigido qualquer 
tipo de prescrição médica 
solicitando a vacinação, ape-
nas o laudo médico para as 
crianças com comorbidade e 
deficiência permanente. No 
ato da imunização é necessá-
ria a presença do responsável 
legal.

Para receber o imunizante, 
as crianças precisam ter inter-
valo de 15 dias de qualquer 
vacina. A estimativa do mu-
nicípio é vacinar mais de 38 
mil crianças nessa faixa etária.

Calendário:
Crianças com comorbidades 
e deficiências permanentes
18/1 – 5 a 11 anos
19/1 – 5 a 11 anos

Demais Crianças:
20 e 21/1 – a partir de 11 anos
24 e 25/1 – a partir de 10 anos
26 e 27/1 – a partir de 9 anos
28/1 – repescagem
31/1 e 1/2 – a partir de 8 anos
2 e 3/2 – a partir de 7 anos
4/2 – repescagem
7 e 8/2 – a partir de 6 anos
9 e 10/2 – a partir de 5 anos
11/2 – repescagem.

 Luciana Carneiro/Divulgação

A aplicação de vacinas pediátricas contra covid-19 teve início ontem em três unidades de saúde da cidade, nas policlínicas do Vital Brazil, Engenhoca e Itaipu 

Fiocruz estuda a 
hesitação dos pais
Um estudo da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) que 
contou com 15.297 pais, mães 
ou responsáveis por crianças 
e adolescentes indicou que 
mais de 80% pretendem va-
cinar seus filhos contra a co-
vid-19. Chamada de Vacina-
Kids, a pesquisa investiga os 
motivos da hesitação vacinal 
e aplicou um questionário 
online que teve 70,55% de 
participação de pais da região 
Sudeste, 11,13% do Sul, 8,27% 
do Nordeste, 7,6% do Centro-
-Oeste e 2,4% do Norte.

Segundo as respostas 
apresentadas, a hesitação 
é maior na faixa etária de 0 
a 4 anos, que ainda não foi 
contemplada pela vacinação. 
Entre os pais dessas crianças, 
o percentual que não preten-
de vacinar foi 16,4%. A hesi-
tação vacinal foi menor entre 
os pais de crianças de 5 a 11 
anos, com 12,8%, e chegou a 
14,9% entre os responsáveis 
por adolescentes.

A pesquisa analisa que 
os principais motivos asso-
ciados à hesitação vacinal 
foram medo de reações ad-
versas e supostos efeitos de 
longo prazo, minimização 
da gravidade da pandemia 
e a falsa ideia de que quem 
teve covid-19 não precisa se 
vacinar. Entre suas respostas, 
esses pais também decla-
raram com frequência que 
discordam que a vacina tor-
naria o retorno escolar mais 
seguro e que acreditam que 
a imunidade natural é uma 
opção melhor de proteção do 
que a vacina.

São Gonçalo inicia nesta terça 
vacinação infantil contra c-19
A vacinação contra covid-19 
para as crianças entre 5 e 11 
anos começa nesta terça-fei-
ra (18). Por isso, alguns locais 
deixarão de realizar a vaci-
nação para adultos e jovens 
durante a semana. Dez locais 
continuarão vacinando os 
gonçalenses com mais de 12 
anos, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. As crianças 
poderão ser vacinadas em 
34 postos de saúde e três 
clínicas. Destes, 31 locais vão 
atender de segunda a sexta, 
das 8h às 17h. As clínicas Dr. 
Zerbini, no Arsenal; Mutondo 
e o Posto de Saúde Tancredo 
Neves, no Luiz Caçador, vão 
atender de segunda a sexta, 
das 8h às 19h. Aos sábados, 
as Clínicas Gonçalenses do 
Mutondo e Dr. Zerbini va-
cinam adultos e crianças, 
das 8h às 12h. É importante 

que os gonçalenses cheguem 
aos pontos de vacinação 
uma hora antes do término 
da aplicação da vacina para 
que o expediente termine no 
horário previsto. 

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil vai vacinar as 
crianças entre 5 e 11 anos 
com comorbidades, deficiên-
cia permanente, indígenas 
e quilombolas. Seguindo o 
Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI), as crianças que 
vivem em lar com pessoas 
em alto risco para a evolução 
grave de Covid-19 também 
poderão se vacinar no fim 
do expediente dos postos 
quando houver frasco de 
vacina aberto para não ter 
perda de dose. 

Para a vacinação das 
crianças com comorbidades 
ou deficiência permanen-

te, os responsáveis devem 
apresentar laudo médico ou 
receita da criança. Os com-
provantes devem ter, no má-
ximo, um ano de expedição. 
Para os indígenas, deve-se 
apresentar a certidão de 
nascimento indígena emitida 
pelo órgão responsável. Para 
as crianças que moram com 
pessoas que têm alto risco 
para o covid-19, os laudos 
das pessoas envolvidas. É im-
portante que os responsáveis 
também levem certidão de 
nascimento ou identidade, 
cartão do SUS ou CPF e ca-
derneta de vacinação.

Os pais que não tiverem 
como levar os filhos para a 
vacinação, devem fazer do-
cumento por escrito (pai ou 
mãe) para qualquer pessoa 
com mais de 18 anos levar a 
criança até o ponto de vaci-

nação. Neste caso, o genitor 
que assinar a declaração 
também deve entregar um 
documento de identidade 
com foto para o responsável 
provar a autenticidade do 
consentimento. 

Balanço – Desde o início 
da campanha, a cidade vaci-
nou 744.018 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 
Destas, 22.255 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 
638.436 pessoas foram imu-
nizadas com a segunda dose. 
Com a dose de reforço estão 
vacinadas 192.248 pessoas.

As crianças poderão ser vacinadas em 34 postos de saúde e três clínicas

Dose pediátrica é aplicada em dois locais, no Centro e em Manilha

C-19: Itaboraí também já 
está vacinando crianças
A vacinação de crianças contra 
a covid-19 começou ontem 
(17) no município de Itaboraí. 
A campanha foi iniciada com 
crianças de 11 anos. A dose 
pediátrica do imunizante da 
Pfizer está sendo aplicada no 
Posto de Saúde Prefeito Milton 
Rodrigues da Rocha, no Cen-
tro, e na Policlínica de Especia-
lidades Médicas Vereador José 
de Oliveira Filoco (PEMVJOF), 
em Manilha.

O horário de vacinação é de 
8h às 16h. Pais ou responsáveis 
devem acompanhar a criança 
para que ela possa receber a 
primeira dose do imunizante. 
Crianças com deficiência e/

ou comorbidades podem ser 
vacinadas a qualquer momen-
to, desde que dentro da faixa 
etária de 5 a 11 anos.

O secretário municipal 
de Saúde, Sandro Ronquetti, 
chama a atenção para a im-
portância da vacina para as 
crianças. “Sabemos que é um 
passo muito importante na 
proteção de nossas crianças e 
tenho certeza que, com mais 

esse esforço das equipes de 
saúde e cooperação dos pais, 
vamos ter uma vacinação exi-
tosa. É um dia de festa para 
todos nós. Mais uma vez, a 
Saúde e a Educação trabalham 
em conjunto pelas crianças”, 
conclui.

É preciso levar o cartão de 
vacina, cartão do SUS e o CPF 
da criança juntamente com o 
documento dos pais ou res-
ponsáveis para a vacinação. 

Uma das primeiras vacina-
das na cidade foi a Maria Fer-
nanda de França, de 11 anos. 

“Todo mundo tem que se 
vacinar. Estou muito feliz”, 
comemorou.

A Secretaria de Esta-
do de Saúde ampliou, 
ontem (17), a oferta de 
testes para covid-19. 
Três unidades de saú-
de passarão a oferecer 
testes, somando-se aos 
dez centros de testa-
gem já em funciona-
mento - PAM Coelho 
Neto (300 testes), PAM 
Cavalcante (200 tes-
tes) e Policlínica Piquet 
Carneiro (200 testes). 
Com isso,  o Gover-
no do Estado passa a  
oferecer 6.500 testes 
por dia.

Para marcar o exa-
me é preciso acessar 
o link, inserir dados 
como nome, CPF e data 
de nascimento.

RJ: 6,5 mil 
testes/dia

Pesquisa teve 
participação de 
15 mil pessoas. 
Mais de 80% 
pretendem 
vacinar os filhos

Trinta e um 
locais atenderão 
de segunda 
a sexta

Imunizante está 
sendo aplicado 
de 8h às 16h

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 21/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
14:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói 16657003
14:00 às 17:00 Estrada do Itaipu - Niterói 16657003
14:00 às 17:00 Rua Maestro Felício Toledo - Centro - Niterói 16657003
14:00 às 17:00 Rua Ayrosa Galvão - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Rua Magnólia Brasil - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Rua Pereira Faustino - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Ruas A, B, C - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Travessa Leonidas da Silva Franco - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Travessa Enedino J do Carmo - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Travessa Francisca da C Moura - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Travessa Luther King - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Travessa Nata - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Travessa Olegario Antônio Moura - Fonseca - Niterói 16657209
14:00 às 17:00 Travessa Princesa Isabel - Fonseca - Niterói 16657209

SÃO GONCALO
08:30 às 12:30 Rua José Carrano - Porto Velho - São Gonçalo 16646277
13:00 às 17:00 Estrada da Sapucaia - Luiz Caçador - São Gonçalo 16646595
13:00 às 17:00 Rua Brasilio Alves Santos - Luiz Caçador - São Gonçalo 16646595
13:00 às 17:00 Rua Cecinio Paiva - Luiz Caçador - São Gonçalo 16646595
13:00 às 17:00 Rua Maria Benedita Santos - Luiz Caçador - São Gonçalo 16646595
13:00 às 17:00 Rua Pedro Antônio Salino - Luiz Caçador - São Gonçalo 16646595

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 2 - Estrada Velha Itapeba - Jardim Mumbuca - Centro 16655117
13:00 às 17:00 Ruas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19 - Jardim Mumbuca - Centro - Colinas 

Maricá - Camburi - Manoel Ribeiro - Maricá 
16655117

13:00 às 17:00 Rua Adalberto Pacheco - Centro - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Andrelina Carlota da Conceição - Jardim Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Antônio Eduardo - Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Beira Rio - Mombuca - Centro - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Carlos Alves Pereira - Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Clélia Pereira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Clélia Pereira Alves - Jardim Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Estanislau Caminha Sampaio - Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Flores Belas Bitencourt - Jardim Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Francisco Gomes Silva - Estrada Velha  São José - Jardim Mumbuca 16655117
13:00 às 17:00 Rua Hipólito de Abreu Rangel - Centro - Jardim Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Leonor Rangel - Jardim Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Nelselino dos Santos - Mumbuca - Maricá 16655117
13:00 às 17:00 Rua Sebastião Vicente dos Santos - Centro - Jardim Mumbuca 16655117
13:00 às 17:00 Sítio Marina - Centro - Maricá 16655117
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Fla monitora 
possíveis 
substitutos 
de Michael

O Flamengo 
viu nos últi-
mos dias o 
atacante Ke-
nedy voltar 
ao Chelsea, 

após pedido do clube 
inglês. Agora, Michael é 
outro que pode deixar o 
clube.

O atacante recebeu 
proposta do Al Hilal, da 
Arábia Saudita, que foi 
recusada pelos rubro-ne-
gros. No entanto, os árabes 
devem aumentar os valo-
res para levar Michael.

A iminente perda de 
um segundo atacante fez 
a diretoria do Flamengo 
começar a mapear o mer-
cado. O primeiro nome 
ventilado foi do venezue-
lano Soteldo, ex-jogador 
do Santos.

Ontem, surgiu mais 
uma opção para os diri-
gentes cariocas. O ata-
cante Ferreira, do Grêmio, 
passou a ter seu nome 
ligado ao clube carioca.

Ferreira tem 25 anos 
e contrato em vigor com 
o time gaúcho. Com isso, 
o Flamengo terá de de-
sembolsar um bom valor 
para tirar o jogador do 
Imortal.

Vinícius Assumpção diz que time alvinegro brigará por títulos no futuro

Vice do Bota confiante 
em nova fase do clube

O vice-presi-
dente do Bota-
fogo, Vinícius 
Assumpção, fa-
lou sobre o pro-
cesso de tran-

sição para a SAF. O dirigente 
destacou que vai levar certo 
tempo até o clube passar a 
brigar pelos principais títulos.

“Estamos com os pés no 
chão, mas com grande expec-
tativa de concluir esse proces-
so e dar uma guinada muito 
forte no futebol do Botafogo. 
Todo o processo está sendo 
realizado para reforçar todo 
o departamento de futebol. 
Os profissionais que envol-
vem não só jogadores, como 
comissão técnica e também 
a base, para revelar novos 

talentos, o futebol feminino, 
para ter mais estrutura. Mas 
isso aí é o tempo, a mudança 
de realidade não é instantâ-
nea, precisa de transição. Mas 
é a expectativa da torcida e 
também a nossa, de ter um 
time mais competitivo e, por 
consequência, vitórias, títulos 
e alegrias para a torcida”, disse 
ao canal “Botafogo The News” 
do Youtube.

Vinícius Assumpção fez 
questão de rasgar elogios para 
a torcida do Botafogo.

“Queria deixar um último 
recado à torcida do Botafogo, 
que considero a mais apai-
xonada do Brasil. Esse clube 
hoje só existe, depois de tan-
tas mazelas que fizeram com 
ele, por causa da sua torcida, 

que sempre abraçou o clube, 
o time. Todo esse processo, 
que começou há um ano, só 
está sendo possível porque 
tem uma torcida como a do 
Botafogo. Tudo está sendo 
feito com um único objetivo: 
o Botafogo ter condições de 
voltar ao topo do futebol bra-
sileiro e dar alegrias para essa 
torcida”, declarou.

O Botafogo iniciou o pro-
cesso para assinatura do con-
trato da SAF com a empresa 
Eagle Holdings, do americano 
John Textor.

O clube e a Eagle Holdings 
têm dois meses para finalizar 
o processo da SAF. Assim, a 
empresa de Textor terá con-
trole sobre 90% das ações do 
clube carioca.

Vitor Silva / Botafogo

Alheio à questão da SAF, o técnico Enderson Moreira prepara o Bota para estreia no Carioca, dia 25, contra o Boavista

Conversa por Pedro 
Raúl esfria no Vasco

Cristiano ansioso 
para estrear pelo Flu

O Vasco tem 
c o n t r a t a d o 
uma série de 
reforços para a 
temporada. No 
entanto, a dire-
toria continua 

atrás de novos nomes para 
algumas posições. Os cruz-
-maltinos ainda querem as 
chegadas de um zagueiro 
e de um centroavante. Os 
nomes de Oliveira e Pedro 
Raúl eram os mais próximos 
do clube carioca.

No entanto, as nego-
ciações com os jogadores 
esfriaram. Com isso, ambos 
estão mais longe de um 
acerto.

O Fluminense 
contratou sete 
reforços para 
esta tempora-
da. O último 
nome confir-

mado pelos tricolores foi o 
lateral-esquerdo Cristiano.

O jogador estava no She-
riff, da Moldávia, onde dispu-
tou a fase de grupos da Liga 
dos Campeões da Europa. 
Cristiano admitiu que está 
ansioso para atuar no Mara-
canã lotado.

“Acho que jogar no Mara-
canã lotado vai ser uma expe-
riência totalmente diferente. 
Cheguei a me arrepiar quan-
do vi os vídeos no Instagram, 
já me imaginei jogando e ten-
do essa torcida toda a favor. 
Isso é muito importante pra 
gente”, disse.

Oliveira está no Atléti-
co-GO. Só que as conversas 
com os goianos não evo-
luíram nos últimos dias. 
Assim, a diretoria vascaína 
passou a olhar novamente 
para o mercado.

Pedro Raúl também di-
ficilmente virá para o Rio. 
Isso porque o Kashiwa Rey-
sol-JAP queria estabelecer 
no contrato de empréstimo 
uma cláusula de retorno 
imediato caso os japoneses 
requisitassem.

Assim, a tendência é a 
de que o técnico Zé Ricardo 
siga com problemas nestes 
setores no início do Cam-
peonato Carioca.

O lateral-esquerdo rasgou 
elogios ao técnico Abel Braga.

“Eu sei onde posso ajudar 
o Fluminense, o trabalho no 
dia a dia e eu acredito muito 
que o Abel vai tirar o máximo 
de mim e isso é muito impor-
tante pra mim, então estou 
muito feliz por essa oportu-
nidade”, declarou.

Nesta temporada, Cris-
tiano deve brigar pela titula-
ridade no Fluminense com o 
equatoriano Mario Pineida.

Briga na lateral 
esquerda será 
entre Cristiano 
e o equatoriano 
Mario Pineida

Atacante 
rubro-negro 
recebeu 
proposta do 
futebol da 
Arábia Saudita
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