
Rio volta a ter centenas de 
internações por covid-19

Cidade registra em apenas 18 dias o equivalente a um quarto de casos da doença em todo o ano passado
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CIDADES\PÁG. 3

Ana Luísa Batista ganha bolsa para treinar no Flamengo, ao lado de Rebeca Andrade e Jade Barbosa. A menina viralizou na internet após postar vídeo em que arriscava passos de ginástica

Divulgação

Da laje no 
Borel, rumo ao 
estrelato
A vida da jovem Ana Luísa Batista 
mudou como da água para o vinho 
após postar um vídeo na internet 
em que arriscava uns passos de gi-
nástica em cima da laje de sua casa 
no Morro do Borel, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio. Em pouto tempo, sua 
rede social saltou de 300 seguido-
res para quase 50 mil. O vídeo da 
performance viralizou, chamando 
a atenção da Secretaria de Esporte 
e Lazer do Estado, que interme-
diou um teste para a menina no 
Clube de Regatas do Flamengo. Ela 
ganhou uma bolsa para treinar na 
Gávea ao lado da campeã mundial 
e ouro olímpico Rebeca Andrade e 
também da ginasta Jade Barbosa, 
de quem é fã.

CIDADES. 4

Moradores de 
Piratininga farão 
manifestação

PANORAMA\PÁG. 2

Cláudio Castro se 
reúne com setor 

automotivo
CIDADES\PÁG. 3CIDADES\PÁG. 4

MEC: sai calendário 
de inscrições para o 

ensino superior

Turismo: Governo do 
Estado vai investir 
em infraestrutura

CIDADES\PÁG. 3

Após uma novela que se arrastou por durante todo o ano de 2021, Fla-
mengo e Arrascaeta anunciaram ontem a prorrogação do contrato do 
uruguaio até dezembro de 2026. Contratado no início de 2019, o meia 
conquistou três Estaduais, dois Brasileiros e uma Taça Libertadores.

PÁG. 6

A volta ao 
Rio em seis 
minutos
Musehum oferece ao visi-
tante sobrevoo da capital em 
balão, numa experiência de 
hiper-realidade.

PÁG.2

CULTURA

Divulgação

Experiência simula um passeio pelo Rio 
na companhia de um pássaro

ESPORTES

Cano elogia 
preparação 
do Tricolor
Recém-chegado ao Flumi-
nense, o atacante argenti-
no Germán Cano elogiou 
a pré-temporada da equipe 
e a motivação dos novos 
companheiros neste início 
de trabalho para 2022. 

Alexandre Vidal / Flamengo

Arrascaeta chegou ao Fla em 2019 e venceu os títulos da Taça Libertadores, Brasileiro e Carioca

Arrascaeta é do Flamengo até 2026

Saquarema vai 
sediar etapa de 
mundial de surf

CIDADES\PÁG.4

Covid reduz 
tripulação de 
voos no País

CIDADES\PÁG. 3

Gatito revela 
medo de não 
jogar mais
Sem entrar em campo para 
defender o Botafogo desde 
setembro de 2020, o golei-
ro paraguaio admitiu que 
temia pelo fim precoce da 
carreira devido uma grave 
lesão no joelho. 
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Contaminou geral
Gente! Quase todas as pessoas que conheço estão com 
covid-19. Muitas delas sem sintomas  ou com sintomas 
fracos, mas todas fizeram o teste e deu positivo. Está 
um horror! As autoridades têm que fazer alguma coisa, 
decretar lockdown ou outra coisa que o valha. Não dá é 
para ficar parado assistindo as pessoas ficarem doentes. 
Anabella Pinto

Sol de rachar
Que calor é esse? Esta semana o sol está de rachar a ponto 
de fritar os miolos. Sorte de quem pode ir à praia. Mesmo 
assim, tava difícil de achar um espaço na areia para abrir a 
cadeira. Itaipu, Piratininga e Itacoatiara tava tudo lotado, 
sem distanciamento social e com muito calor humano.
Rodrigo Fontes

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Voo panorâmico 
em balão virtual
O Museu das Comunicações 
e Humanidades (Musehum) 
oferece aos visitantes um 
voo panorâmico em um 
balão virtual, experiência de 
hiper-realidade que simula 
um passeio aéreo pelo Rio 
de Janeiro, na companhia de 
um simpático personagem, 
um pássaro biguá, típico dos 
céus da cidade.

Na atração interativa, o 
público coloca óculos de 
realidade virtual, fones de 
ouvido e tem a sensação de 

sobrevoar o prédio centená-
rio do Centro Cultural Oi Fu-
turo, além de observar – du-
rante 6 minutos – por meio 
de uma luneta hiper-real, 
pontos culturais, naturais e 
turísticos da cidade. 

A simulação de voo é in-
tensificada por ventiladores, 
acionados em cada momen-
to da experiência de acordo 
com comandos interativos. 

O agendamento para 
participar da atração deve 
ser feito pelo site Sympla. 

CULTURA

‘Zona Futuro’
O Teatro Popular Oscar 
Niemeyer recebe o projeto 
multiartístico internacional 
“Zona Futuro”, que propõe 
o tema “Trabalho e Ficção”, 
em diálogo com a tragédia 
da pandemia da covid-19. 
O projeto, em formato de 
residência artística em gru-
po, é voltado para artistas 
de diversas linguagens. A 
atividade aberta ao público 
será no domingo (23), às 
18h. Ingresso solidário:  1 kg 
de alimento não perecível ou 
material de limpeza. 

FALAMANSA – Chega às plataformas digitais o single 
“Valeu”, do Falamansa com participação especial da 
banda Peixelétrico e autoria do Tato, vocalista do gru-
po, Ivo Mozart e Ricardo (Trip). Trata-se de um forró 
cheio de suingue que apresenta uma mensagem de 
amor, gratidão e amizade, em um videoclipe intimista 
com os artistas reunidos em volta de uma fogueira.

PELADÃO – Após embalar festas de Réveillon do Brasil, 
o produtor de funk Dennis divulga seu novo trabalho, 
intitulado “Peladão”, que o artista tira a roupa em 
suas redes sociais. O clipe conta com participações 
especiais: “Pensaram que eu ficaria Peladão sozinho? 
Cantini e MC G15 estão comigo nesse novo hit”, con-
tou Dennis. 

Divulgação

Experiência simula um passeio pelo Rio na companhia de um pássaro

Divulgação

No domingo, às 18h, acontece a 
atividade aberta ao público 

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

Vidas de PMs ‘também’ importam

E o O Portal dos Procura-
dos do Disque Denúncia 
publicou cartaz pedindo 
informações sobre o ho-
mem de boné vermelho 
que arrancou placas em 
homenagem a vítimas da 
violência no Rio instaladas 

Reprodução/Instagram e mantidas desde 2015 
pela ONG Rio de Paz às 
margens da Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Havia placas 
de policiais e de crianças, 
mas apenas a dos agentes 
da lei foram arrancadas. 
O caso aconteceu no do-
mingo e foi registrado pela 
personal stylist Dany Cou-
to, que postou as imagens 
no Instagram. O deputa-
do federal bolsonarista 
Gurgel, porém, criticou 
a pouca repercussão na 
mídia: “Imagina se fos-
se qualquer coisinha da 
esquerda”, referindo-se à 
vandalização da placa de 
Marielle Franco. Como 
estaria esta mobilização 
social? Todo mundo xin-
gando, querendo a cabeça. 
Esses valores nossos estão 
complicados mesmo...”, 
disparou.

Piratininga pede 
socorro

R$ 10 milhões 
para a Uezo

Moradores de Piratininga, na Re-
gião Oceânica de Niterói, estão 
organizando uma manifestação 
para este domingo, dia 23. A 
concentração será na Praça do 
Toboágua, às 9h30. Eles recla-
mam de ruas esburacadas, da 
iluminação pública precária e do 
calçadão quebrado há mais de 
10 anos, além, é claro, da polui-
ção da lagoa que, segundo eles, 
está morrendo enquanto prefei-
tura e Inea ficam assistindo de 
braços cruzados. A mortandade 
de peixes no local é frequente e 
o mau cheiro insuportável em 
alguns trechos. Como se não 
bastasse, a lagoa vem sofrendo 
ainda com despejo de esgoto e 
com aterramentos. Problemas 
que atingem também a Lagoa de 
Itaipu, à qual a Lagoa de Pirati-
ninga é ligada por um canal. Um 
outro canal, que liga a Lagoa de 
Itaipu ao mar e permite a troca 
de água está assoreado e desde 
o ano passado apenas um filete 
corre no local. Lá também já fo-
ram feitas várias manifestações.

E por falar em vacinação contra 
a covid, em meio ao surgimento 
de novas variantes do coro-
navírus, o deputado estadual 
Coronel Jairo (SSD) apresentou 
um projeto de lei que prevê a 
destinação de R$ 10 milhões do 
Fundo Especial da Alerj para a 
Comissão Científica de Estudos 
para Prevenção e Controle de 
Doenças Infectocontagiosas da 
Universidade Estadual da Zona 
Oeste (Cepdic-Uezo).

Formada por profissionais 
de saúde, docentes da Univer-
sidade, a Cepdic foi criada em 
março de 2020 para estabelecer 
procedimentos internos no en-
frentamento à disseminação do 
novo coronavírus pela comuni-
dade acadêmica, contribuindo, 
inclusive, com informações 
para a sociedade civil. Desde 
o início da pandemia, perio-
dicamente, a Comissão emite 
relatórios epidemiológicos so-
bre o entorno da Universidade, 
com ênfase no bairro de Campo 
Grande e adjacências. 

POR JEFFERSON LEMOS

Novas viaturas para o interior

Cidades do interior recebe-
ram viaturas que irão auxi-
liar no trabalho das Guardas 
Municipais e Defesa Civil. A 
entrega atende aos pedidos 
do deputado bolsonarista 
Charlles Batista (PSL) ao 
governo estadual. No Norte 
Fluminense, estão sendo 
beneficiados os municípios 

Divulgação

de Conceição de Macabu, 
Cardoso Moreira e Bom 
Jesus do Itabapoana. Na 
região Sul, a cidade contem-
plada é Quatis. O deputado 
esteve na sede da Escola de 
Bombeiros Militar do Esta-
do, onde os veículos foram 
entregues a representantes 
municipais. 

Evangélicos jogam suas fichas

O deputado federal Otoni 
de Paula (PSC-RJ) fez um 
apelo ao presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), 
para que o projeto que le-
galiza jogos de azar no país 
não seja votado de forma 
remota na volta do recesso. 
Por causa da nova onda de 
covid-19, Lira anunciou que 
as sessões serão virtuais, 
mas Otoni defende que a 

Divulgação pauta é sensível e deve ser 
discutida presencialmente 
pelos parlamentares.

“Legalização de jogos 
de azar no Brasil é um tema 
muito sensível para nós, 
cristãos e conservadores. 
É um tema que precisa ser 
amplamente discutido”, 
pediu Otoni.

O projeto prevê a le-
galização de jogos como 
bingos, cassinos, corridas 
de cavalo e até mesmo do 
jogo do bicho. Em dezem-
bro do ano passado, Lira 
chegou a pedir urgência 
para a pauta e sinalizou que 
é favorável à legalização. 
“Todos nós sabemos que 
isso existe, mas tem que 
existir na clandestinidade 
para continuar sem gerar 
empregos formais no Bra-
sil?”, questionou Lira, na 
época. Integrante da ban-
cada evangélica, Otoni de 
Paula adiantou que votará 
contra a medida. 

Panorama RJPanorama RJ

A manhã desta terça (18) 
foi especial para as crianças 
que foram vacinadas con-
tra a Covid-19 no Centro 
de Saúde Professor José 
Manoel Ferreira, em Pe-
trópolis. Música, pintura e 
super-heróis marcaram o 
segundo dia de imunização 
deste público-alvo, através 
de parceria entre a Prefei-
tura e a fotógrafa Andréa 
Bretas, premiada no con-

curso internacional Brasília 
Photo Show, com primeiro 
lugar na categoria grávidas, 
partos/bebês e família. Ela 
registrou ontem o momento 
de vacinação das crianças 
ao lado dos heróis, no in-
tuito de tirar o medo das 
crianças e chamar a atenção 
de quem estava na unidade 
de saúde, para cadastrar os 
pequenos para receberem 
as doses.

Super vacinação em Petrópolis
Divulgação

O Disque Denúncia come-
çou ontem uma campanha 
nas suas redes sociais para 
estimular a população a 
denunciar anonimamente 
a ação de traficantes e de 
milicianos que impedem a 
atuação de empresas regu-
larizadas para distribuição 
de sinal de internet. Neste 
mês, as ameaças cresceram e 

uma operadora que atua na 
Região Oceânica de Niterói 
foi alvo de um ataque que 
deixou equipamentos e sete 
carros incendiados, gerando 
um prejuízo de mais de R$ 
350 mil. “É importante que a 
população denuncie e ajude 
a polícia”, pede Pedro Borges,  
coordenador do Disque De-
núncia.

Disque Denúncia contra o gatonet
Divulgação
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Contaminou geral
Gente! Quase todas as pessoas que conheço estão com 
covid-19. Muitas delas sem sintomas  ou com sintomas 
fracos, mas todas fizeram o teste e deu positivo. Está 
um horror! As autoridades têm que fazer alguma coisa, 
decretar lockdown ou outra coisa que o valha. Não dá é 
para ficar parado assistindo as pessoas ficarem doentes. 
Anabella Pinto

Sol de rachar
Que calor é esse? Esta semana o sol está de rachar a ponto 
de fritar os miolos. Sorte de quem pode ir à praia. Mesmo 
assim, tava difícil de achar um espaço na areia para abrir a 
cadeira. Itaipu, Piratininga e Itacoatiara tava tudo lotado, 
sem distanciamento social e com muito calor humano.
Rodrigo Fontes

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Voo panorâmico 
em balão virtual
O Museu das Comunicações 
e Humanidades (Musehum) 
oferece aos visitantes um 
voo panorâmico em um 
balão virtual, experiência de 
hiper-realidade que simula 
um passeio aéreo pelo Rio 
de Janeiro, na companhia de 
um simpático personagem, 
um pássaro biguá, típico dos 
céus da cidade.

Na atração interativa, o 
público coloca óculos de 
realidade virtual, fones de 
ouvido e tem a sensação de 

sobrevoar o prédio centená-
rio do Centro Cultural Oi Fu-
turo, além de observar – du-
rante 6 minutos – por meio 
de uma luneta hiper-real, 
pontos culturais, naturais e 
turísticos da cidade. 

A simulação de voo é in-
tensificada por ventiladores, 
acionados em cada momen-
to da experiência de acordo 
com comandos interativos. 

O agendamento para 
participar da atração deve 
ser feito pelo site Sympla. 

CULTURA

‘Zona Futuro’
O Teatro Popular Oscar 
Niemeyer recebe o projeto 
multiartístico internacional 
“Zona Futuro”, que propõe 
o tema “Trabalho e Ficção”, 
em diálogo com a tragédia 
da pandemia da covid-19. 
O projeto, em formato de 
residência artística em gru-
po, é voltado para artistas 
de diversas linguagens. A 
atividade aberta ao público 
será no domingo (23), às 
18h. Ingresso solidário:  1 kg 
de alimento não perecível ou 
material de limpeza. 

FALAMANSA – Chega às plataformas digitais o single 
“Valeu”, do Falamansa com participação especial da 
banda Peixelétrico e autoria do Tato, vocalista do gru-
po, Ivo Mozart e Ricardo (Trip). Trata-se de um forró 
cheio de suingue que apresenta uma mensagem de 
amor, gratidão e amizade, em um videoclipe intimista 
com os artistas reunidos em volta de uma fogueira.

PELADÃO – Após embalar festas de Réveillon do Brasil, 
o produtor de funk Dennis divulga seu novo trabalho, 
intitulado “Peladão”, que o artista tira a roupa em 
suas redes sociais. O clipe conta com participações 
especiais: “Pensaram que eu ficaria Peladão sozinho? 
Cantini e MC G15 estão comigo nesse novo hit”, con-
tou Dennis. 

Divulgação

Experiência simula um passeio pelo Rio na companhia de um pássaro

Divulgação

No domingo, às 18h, acontece a 
atividade aberta ao público 

FABIANA MAIA
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Vidas de PMs ‘também’ importam

E o O Portal dos Procura-
dos do Disque Denúncia 
publicou cartaz pedindo 
informações sobre o ho-
mem de boné vermelho 
que arrancou placas em 
homenagem a vítimas da 
violência no Rio instaladas 

Reprodução/Instagram e mantidas desde 2015 
pela ONG Rio de Paz às 
margens da Lagoa Rodrigo 
de Freitas. Havia placas 
de policiais e de crianças, 
mas apenas a dos agentes 
da lei foram arrancadas. 
O caso aconteceu no do-
mingo e foi registrado pela 
personal stylist Dany Cou-
to, que postou as imagens 
no Instagram. O deputa-
do federal bolsonarista 
Gurgel, porém, criticou 
a pouca repercussão na 
mídia: “Imagina se fos-
se qualquer coisinha da 
esquerda”, referindo-se à 
vandalização da placa de 
Marielle Franco. Como 
estaria esta mobilização 
social? Todo mundo xin-
gando, querendo a cabeça. 
Esses valores nossos estão 
complicados mesmo...”, 
disparou.

Piratininga pede 
socorro

R$ 10 milhões 
para a Uezo

Moradores de Piratininga, na Re-
gião Oceânica de Niterói, estão 
organizando uma manifestação 
para este domingo, dia 23. A 
concentração será na Praça do 
Toboágua, às 9h30. Eles recla-
mam de ruas esburacadas, da 
iluminação pública precária e do 
calçadão quebrado há mais de 
10 anos, além, é claro, da polui-
ção da lagoa que, segundo eles, 
está morrendo enquanto prefei-
tura e Inea ficam assistindo de 
braços cruzados. A mortandade 
de peixes no local é frequente e 
o mau cheiro insuportável em 
alguns trechos. Como se não 
bastasse, a lagoa vem sofrendo 
ainda com despejo de esgoto e 
com aterramentos. Problemas 
que atingem também a Lagoa de 
Itaipu, à qual a Lagoa de Pirati-
ninga é ligada por um canal. Um 
outro canal, que liga a Lagoa de 
Itaipu ao mar e permite a troca 
de água está assoreado e desde 
o ano passado apenas um filete 
corre no local. Lá também já fo-
ram feitas várias manifestações.

E por falar em vacinação contra 
a covid, em meio ao surgimento 
de novas variantes do coro-
navírus, o deputado estadual 
Coronel Jairo (SSD) apresentou 
um projeto de lei que prevê a 
destinação de R$ 10 milhões do 
Fundo Especial da Alerj para a 
Comissão Científica de Estudos 
para Prevenção e Controle de 
Doenças Infectocontagiosas da 
Universidade Estadual da Zona 
Oeste (Cepdic-Uezo).

Formada por profissionais 
de saúde, docentes da Univer-
sidade, a Cepdic foi criada em 
março de 2020 para estabelecer 
procedimentos internos no en-
frentamento à disseminação do 
novo coronavírus pela comuni-
dade acadêmica, contribuindo, 
inclusive, com informações 
para a sociedade civil. Desde 
o início da pandemia, perio-
dicamente, a Comissão emite 
relatórios epidemiológicos so-
bre o entorno da Universidade, 
com ênfase no bairro de Campo 
Grande e adjacências. 

POR JEFFERSON LEMOS

Novas viaturas para o interior

Cidades do interior recebe-
ram viaturas que irão auxi-
liar no trabalho das Guardas 
Municipais e Defesa Civil. A 
entrega atende aos pedidos 
do deputado bolsonarista 
Charlles Batista (PSL) ao 
governo estadual. No Norte 
Fluminense, estão sendo 
beneficiados os municípios 

Divulgação

de Conceição de Macabu, 
Cardoso Moreira e Bom 
Jesus do Itabapoana. Na 
região Sul, a cidade contem-
plada é Quatis. O deputado 
esteve na sede da Escola de 
Bombeiros Militar do Esta-
do, onde os veículos foram 
entregues a representantes 
municipais. 

Evangélicos jogam suas fichas

O deputado federal Otoni 
de Paula (PSC-RJ) fez um 
apelo ao presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), 
para que o projeto que le-
galiza jogos de azar no país 
não seja votado de forma 
remota na volta do recesso. 
Por causa da nova onda de 
covid-19, Lira anunciou que 
as sessões serão virtuais, 
mas Otoni defende que a 

Divulgação pauta é sensível e deve ser 
discutida presencialmente 
pelos parlamentares.

“Legalização de jogos 
de azar no Brasil é um tema 
muito sensível para nós, 
cristãos e conservadores. 
É um tema que precisa ser 
amplamente discutido”, 
pediu Otoni.

O projeto prevê a le-
galização de jogos como 
bingos, cassinos, corridas 
de cavalo e até mesmo do 
jogo do bicho. Em dezem-
bro do ano passado, Lira 
chegou a pedir urgência 
para a pauta e sinalizou que 
é favorável à legalização. 
“Todos nós sabemos que 
isso existe, mas tem que 
existir na clandestinidade 
para continuar sem gerar 
empregos formais no Bra-
sil?”, questionou Lira, na 
época. Integrante da ban-
cada evangélica, Otoni de 
Paula adiantou que votará 
contra a medida. 

Panorama RJPanorama RJ

A manhã desta terça (18) 
foi especial para as crianças 
que foram vacinadas con-
tra a Covid-19 no Centro 
de Saúde Professor José 
Manoel Ferreira, em Pe-
trópolis. Música, pintura e 
super-heróis marcaram o 
segundo dia de imunização 
deste público-alvo, através 
de parceria entre a Prefei-
tura e a fotógrafa Andréa 
Bretas, premiada no con-

curso internacional Brasília 
Photo Show, com primeiro 
lugar na categoria grávidas, 
partos/bebês e família. Ela 
registrou ontem o momento 
de vacinação das crianças 
ao lado dos heróis, no in-
tuito de tirar o medo das 
crianças e chamar a atenção 
de quem estava na unidade 
de saúde, para cadastrar os 
pequenos para receberem 
as doses.

Super vacinação em Petrópolis
Divulgação

O Disque Denúncia come-
çou ontem uma campanha 
nas suas redes sociais para 
estimular a população a 
denunciar anonimamente 
a ação de traficantes e de 
milicianos que impedem a 
atuação de empresas regu-
larizadas para distribuição 
de sinal de internet. Neste 
mês, as ameaças cresceram e 

uma operadora que atua na 
Região Oceânica de Niterói 
foi alvo de um ataque que 
deixou equipamentos e sete 
carros incendiados, gerando 
um prejuízo de mais de R$ 
350 mil. “É importante que a 
população denuncie e ajude 
a polícia”, pede Pedro Borges,  
coordenador do Disque De-
núncia.

Disque Denúncia contra o gatonet
Divulgação
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Município também testa para covid-19. Devido à grande procura, só deve ser testado quem tem sintomas

SG já está vacinando crianças
A Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo ini-
ciou ontem (18) a vacinação 
contra a covid-19 de crianças 
de 5 a 11 anos. A primeira 
criança a se vacinar foi Kauã 
Batista Silva, de 11 anos. Ele 
foi à Clínica Municipal da 
Criança Célio Carvalho Mar-
tins, no Zé Garoto, acompa-
nhado da mãe Suelen Batista 
Silva, e estava animado com 
a vacinação.

“Eu estou muito feliz de 
ser a primeira criança va-
cinada na minha cidade. 
Não doeu nada. Eu nem tive 
medo da agulha”, afirmou 
Kauã.

A mãe, Suelen, lembrou 
aos pais a importância de 
vacinar os filhos. “Quando eu 
soube que ia liberar a vaci-
nação para a idade do Kauã, 
fiquei muito feliz e quis tra-
zer ele logo no primeiro dia. 
Primeira dose ok. Agora é só 
esperar a segunda”, disse.

Inicialmente, vão receber 
a primeira dose do imuni-
zante Pfizer, as crianças com 
comorbidade e deficiência 
permanente. Posteriormen-
te, a vacinação segue para as 
outras crianças.

Na Clínica Municipal 
Gonçalense, no Mutondo, 
Ana Paula Rocha Pimentel 
levou a filha Sophia, de 10 
anos para vacinar. “Eu estava 

com grande expectativa para 
vacinar logo; ela que tem 
fibrose cística, uma doença 
congênita e hereditária que 
afeta o fígado, o pâncreas e 
o pulmão. Eu sou da área da 
saúde e sei a importância 
dessa imunização para a 
minha filha”, conta.

Para a operadora de caixa 
Andrea Elias da Silva Lessa, 

de 44 anos, a imunização do 
filho Matheus, de 11 anos, 
simboliza a esperança que 
seu marido não teve.

“O pai do Matheus, foi 
o primeiro policial militar 
a morrer de covid no Esta-
do do Rio, o sargento Jorge 
Lessa. Ele deixou a gente em 
casa para salvar as pessoas 
e acabou ficando doente e 

morreu. Hoje, eu e meu filho 
estamos imunizados”, disse 
Andrea, emocionada.

Para receber a dose da 
vacina não é exigida prescri-
ção médica, apenas o laudo 
médico para as crianças com 
comorbidade e deficiência 
permanente. É necessária a 
presença do responsável le-
gal, que deve levar a carteira 

de vacinação da criança. 
Para as crianças que moram 
com pessoas que têm alto 
risco para o covid-19, os lau-
dos das pessoas envolvidas

É importante que os res-
ponsáveis também levem 
certidão de nascimento ou 
identidade, cartão do SUS 
ou CPF e caderneta de vaci-
nação. Quem tomou outro 
tipo de vacina recentemente 
precisa esperar 15 dias para 
receber o imunizante contra 
covid-19.

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.

Acamados – Para as crian-
ças entre 5 e 11 anos acama-
das, os responsáveis devem 
enviar email para: vacina.
acamados.sg@gmail.com 
para solicitar a vacinação 
em casa com as seguintes in-
formações: nome, endereço, 
comorbidade ou deficiência 
permanente, motivo de ser 
acamado, idade e telefone 
para contato.

Testagem - A Secretaria 
de Saúde de São Gonçalo 
segue realizando o teste 
para detectar a covid-19 
em onze pontos da cidade. 
As equipes que trabalham 
nos centros de testagem 
pedem que somente aque-
les com sintomas se dirijam 
aos postos para realizar o 
exame neste momento de 
maior procura. O intuito é 
evitar que quem não está 
contaminado acabe se infec-
tando na fila de espera. E as 
pessoas que estiverem com 
sintomas mais graves, como 
falta de ar, devem procurar 
diretamente as unidades de 
pronto atendimento, como 
o Pronto Socorro Central e o 
Pronto Socorro Infantil, no 
Zé Garoto, além das UMPAs 
de Nova Cidade e Pacheco.

A tenda montada na Pra-
ça Zé Garoto está realizando 
cerca de 2 mil testes por 
dia.

Quem tomou 
outro tipo 
de vacina 
recentemente 
precisa esperar 
15 dias

Renan Otto

Matheus, 11 anos, enfrentou sem medo a agulha. Para a família foi uma vitória: o pai do menino, PM, morreu com covid

Aéreas podem 
reduzir tripulação
A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) informou 
ontem (18) que autorizou 
as companhias aéreas Gol e 
a Azul a reduzirem o número 
de comissários em voos de-
vido aos casos de tripulantes 
afastados por covid-19 e 
gripe. A medida atendeu aos 
pedidos feitos pelas próprias 
empresas. 

A Latam também fez a 
solicitação à agência e deve 
ser autorizada ainda nesta 
semana a realizar o mesmo 
procedimento. 

De acordo com a Anac, 
as companhias devem infor-
mar a cada 15 dias a relação 
de voos que operaram com 
número reduzido de comis-
sários, além de dados gerais 
sobre o voo. O órgão tam-
bém informou que está mo-
nitorando medidas tomadas 
pelas empresas para dar as-
sistência aos consumidores 
nos casos de cancelamentos 
de voos. 

“A agência ressalta que 

vem estudando medidas no 
âmbito regulatório com o 
objetivo de minimizar im-
pactos na malha aérea em 
decorrência do aumento 
de casos provocados por 
doenças respiratórias, que 
têm causado o afastamento 
de profissionais que atuam 
no setor”, informou a Anac. 

Em nota, a Gol informou 
que não cancelou nenhum 
voo devido à falta de tripu-
lantes. Segundo a empresa, 
a autorização para redução 
de comissários foi solicitada 
de forma preventiva para 
evitar cancelamentos de 
voos programados para os 
próximos dias no caso de 
eventuais afastamentos de 
funcionários.

RJ lança Programa 
Turismo Presente
A Secretaria de Estado de 
Turismo e a Secretaria de 
Estado de Cidades lança-
ram, ontem (18), o Programa 
Turismo Presente, que prevê 
obras de infraestrutura tu-
rística no estado do Rio de 
Janeiro. A solenidade acon-
teceu no Palácio Guanabara 
e contou com a presença do 
governador Claudio Castro 
e do secretário estadual de 
Turismo, Gustavo Tutuca.

O decreto nº 47.878, 
assinado pelo governador 
em dezembro, determina a 
concepção, planejamento e 
execução de ações junto aos 
municípios do estado do Rio, 
voltadas para a melhoria da 
infraestrutura turística regio-
nal e municipal e da qualida-
de de vida e do bem-estar da 
população fluminense.

Segundo Gustavo Tutuca, 
o projeto inicial é da ordem 
de R$ 100 milhões já autori-
zados dentro do PAC RJ (Pla-
no Anual de Contratações).

“Esse projeto de inter-
venções na infraestrutura 

turística surgiu durante a 
realização dos Fóruns Regio-
nais do Turismo Fluminense, 
realizados pela Setur no ano 
passado. Durante os even-
tos tivemos a oportunidade 
de perceber os gargalos de 
cada região turística através 
dos encontros com os ges-
tores do setor do interior. 
E a principal reivindicação 
foi justamente em relação à 
infraestrutura das cidades. 
Daí surgiu o Turismo Pre-
sente, que pretende melho-
rar a recepção dos turistas 
que circulam pelas cidades 
fluminenses e garantir uma 
permanência de excelência”, 
explica o secretário.

“O turismo tem sido es-
sencial para a retomada da 
economia fluminense. Nós 
somos o cartão-postal do 
Brasil e da América Latina, 
temos uma capital maravi-
lhosa e um interior belíssi-
mo. Esse diálogo com os mu-
nicípios é o que precisamos 
para continuar crescendo”, 
disse o governador.

Em 18 dias, Rio já tem 1/4 dos 
casos confirmados em 2021
O número de casos de co-
vid-19 confirmados no mu-
nicípio do Rio de Janeiro nos 
primeiros 18 dias de 2022 já 
corresponde a mais de um 
quarto de todos os casos que 
foram confirmados na cida-
de em 2021, segundo dados 
do painel mantido pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro (SMS). 

Na atualização de ontem 
do painel, a secretaria infor-
mou que foram confirmados 
76.466 casos de covid-19 em 
2022, o que representa cerca 
de 26% dos 285.916 casos 
que o município registrou 
no ano passado e mais de 
um terço dos 217.833 casos 
confirmados em 2020.

Ainda que o número de 
casos esteja crescendo ra-
pidamente, o Rio registrou 

desde 1° de janeiro 36 óbitos 
por covid-19. No primeiro 
mês do ano passado, quando 
a cidade não contava com 
cobertura vacinal e os casos 
eram causados por outras ce-
pas do SARS-CoV-2, mais de 
1,2 mil mortes por covid-19 
foram confirmadas entre os 
dias 1 e 18 de janeiro, segun-
do dados do painel Monitora 
Covid-19, da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz). 

Assim como outras partes 
do país, o Rio de Janeiro têm 
enfrentado uma rápida dis-
seminação da variante Ômi-
cron do novo coronavírus, 
considerada uma variante 
de preocupação pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS). 

Apesar de estar associada 
a casos mais leves de co-

vid-19, a variante se mostrou 
muito mais transmissível 
que as outras mutações do 
vírus, o que tem motivado 
alertas de pesquisadores so-
bre a possibilidade de haver 
sobrecarga dos sistemas de 
saúde.

Segundo a SMS, ontem 
havia 674 pessoas internadas 
por covid-19 na rede pública 
da capital fluminense. Entre 
esses pacientes, 269 estão em 
leitos de unidade de terapia 
intensiva (UTI), o maior nú-
mero desde 2 de outubro do 
ano passado.

A rápida disseminação da 
doença também causou uma 
alta na demanda por testes. A 
Secretaria Municipal de Saú-
de afirma que ampliou sua 
capacidade de testagem em 
48 vezes e já realizou cerca de 

600 mil testes desde o início 
do ano. “Nesse momento de 
grande demanda nos postos 
da rede municipal e da alta 
taxa de transmissão da va-
riante Ômicron, a orientação 
é que preferencialmente pes-
soas sintomáticas procurem 
se testar para não sobrecar-
regar o sistema de saúde e 
para evitar a exposição ao 
vírus”, recomenda a SMS.

O presidente da Socieda-
de Brasileira de Infectologia 
no Rio de Janeiro, Rodrigo 
Lins, ressalta que o cená-
rio requer que a população 
mantenha as medidas pre-
ventivas, como o uso de 
máscara e distanciamento 
social, e busque completar 
o esquema vacinal,  com 
segunda dose, quando for o 
caso, e dose de reforço.

Capital está enfrentando a rápida disseminação da variante Ômicron

Divulgação / Gov RJ

Claudio Castro recebeu representantes das principais montadoras de veículos

Tripulantes 
estão afastados 
do trabalho por 
covid-19 e gripe

De olho na retomada, governo 
se reúne com setor automotivo
Representantes das princi-
pais montadoras de veículos 
instaladas no Rio de Janeiro 
se reuniram ontem com o 
governador Cláudio Castro. 
O grupo apresentou estudo 
com os impactos econômicos 
e o potencial de crescimen-
to do setor automotivo no  
estado.

A pedido do governador, 
será instituído grupo de tra-
balho formado pelas secreta-
rias de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia e Relações 
Internacionais; Casa Civil; 
Fazenda; e Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. A equipe 
avaliará demandas consolida-
das pelo cluster automotivo 
e enviadas ainda na primeira 
quinzena de fevereiro.

“Queremos resolver, de 
forma objetiva e num curto 
prazo, questões tributárias e 

de infraestrutura do setor. O 
Rio de Janeiro não pode mais 
perder investidores. Vamos 
transformar o estado no mais 
importante polo automotivo 
do país. Temos capacidade de 
resolução para isso”, afirmou 
Cláudio Castro.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Vinicius 
Farah, destacou a importân-
cia da indústria automoti-
va, não só para a região Sul 
Fluminense, mas para toda a 
economia do estado.

“São mais de 3 mil estabe-
lecimentos ligados ao setor, 
desde montadoras a forne-
cedores de peças e oficinas 
mecânicas, responsáveis por 
mais de 30 mil empregos di-
retos e qualificados, o que re-
presenta, consequentemente, 
a possibilidade de salários 
mais elevados”, enumerou o 

secretário.
Estiveram presentes na 

reunião: Itamar de Souza, 
presidente da Stellantis; Adil-
son Dezoto, vice-presidente 
da Volkswagen Caminhões e 
Ônibus (VWCO); Marco Salti-
ni, relações institucionais da 

VWCO; Raquel Silva, relações 
institucionais da Stellantis; 
Fernando Florido, relações 
institucionais da Nissan; Ro-
berto Mario Martini; relações 
governamentais da Jaguar 
Land Rover; e Jonathas Gou-
lart, da Firjan.

Grupo formado por diversas secretarias vai avaliar as demandas do setor
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Ginasta do Borel vai treinar 
com estrelas do Flamengo
Ana Luisa é recepcionada por Rebeca Andrade e outras atletas e ganha bolsa para treinamento na Gávea
Após o vídeo do treinamento 
de Ana Luisa Batista na laje 
de casa, no morro do Borel, 
na Tijuca, no Rio de Janei-
ro, viralizar na internet, a 
jovem teve uma manhã de 
fortes emoções: ela esteve 
no Flamengo e, junto com a 
equipe feminina de ginástica 
artística rubro-negra, parti-
cipou de um treinamento. Ao 
final, a notícia tão esperada: 
Ana Luisa ganhou uma bolsa 
para treinar na Gávea! E terá 
como companheira ninguém 
menos que Rebeca Andrade, 
campeã mundial e medalhis-
ta de ouro e prata nos Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020.

“Estou muito feliz por 
ter essa oportunidade aqui 
no Flamengo. Conhecer as 
atletas foi uma coisa muito 
boa até porque eu me espelho 
nelas para me tornar uma 
ginasta também”, falou Ana 
Luisa.

A história da menina das 
piruetas na laje começou logo 
no início de 2022: um curto 
vídeo, de cerca de um mi-
nuto, dela arriscando alguns 
movimentos de ginástica 
na comunidade onde mora, 
na Zona Norte, ganhou as 
redes sociais. Ana, que tinha 
em torno de 300 seguidores 
em uma rede social, saltou 
para quase 48 mil em duas 
semanas.

“Alguns movimentos, eu 

aprendi sozinha vendo ví-
deos na internet. Outros, eu 
aprendi no estúdio onde eu 
treino. Eu também treinava 
em casa, mas não tinha bons 
aparelhos. Quando está sol e 
muito calor, não consigo ficar 

por muito tempo. E, quando 
chove, tenho que treinar den-
tro de casa”, contou a jovem 
notável.

Mudança no meio do ca-
minho - Foi a ginástica rít-

mica que encantou primeiro 
Ana Luisa. Aos 9 anos, ela 
começou na modalidade. 
Antes, aos 5, tinha dado os 
primeiros passos no balé. 
Mas foi a ginástica artística 
que conquistou o coração da 

menina.
“Eu estava buscando ví-

deos na internet sobre a gi-
nástica rítmica quando vi 
um com a Rebeca Andrade, 
a Flávia Saraiva e a Jade Bar-
bosa. Não conseguia parar 
de ver e decidi que era isso 
quero seguir”, disse Ana, que 
completou:

“Meu sonho é chegar à se-
leção brasileira, ganhar uma 
medalha e competir muito. 
Nunca esperava que eu pode-
ria treinar no Flamengo.

“Mãozinha” da Secretaria 
de Esporte e Lazer - Assim 
que soube sobre Ana e o trei-
namento improvisado na laje, 
a Secretaria de Estado de Es-
porte e Lazer fez contato com 
o Flamengo para intermediar 
um teste para a menina. A 
ideia foi prontamente aceita 
pela presidência do clube e 
pela direção da ginástica ar-
tística, que é comandada por 
Georgette Vidor. No dia 10, o 
secretário Gutemberg Fonse-
ca esteve no Borel e conheceu 
Ana e a família.

“A história da Ana Luisa é a 
mesma de milhares de jovens 

fluminenses que desejam 
conquistar seus sonhos por 
meio do esporte. Pudemos 
intermediar esta bolsa para 
a jovem, o que parece pouco 
para muitos, mas que, para 
a vida dela e de sua família, 
significa o início de uma 
trajetória. O papel do Estado 
é estar presente ao lado de 
quem precisa”, afirmou o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Gutemberg Fonseca.

A notícia da bolsa foi dada 
a Ana Luisa pelo vice-presi-
dente de esportes olímpicos 
do clube da Gávea, Guilherme 
Kroll, no final do treinamento.

“As portas do Flamengo 
estão abertas para você. O seu 
amor pelo esporte é o nosso. 
O clube está oferecendo uma 
bolsa para que você possa se 
desenvolver na ginástica ou 
em qualquer outra modalida-
de que temos aqui”, salientou 
Kroll.

No final, vestida com o 
“manto da Nação”, Ana resu-
miu a manhã de ontem.

“Nunca desista dos seus 
sonhos. Quando uma porta 
se fecha, outra se abre”, filo-
sofou.

Divulgação

Ana Luisa, de 12 anos, presta atenção aos conselhos da consagrada técnica Georgette Vidor durante visita a Gávea

Saquarema presente 
no calendário da WSL
A WSL (Liga Mundial de Sur-
fe) anunciou ontem (18) 
todas as etapas do Circuito 
Mundial da modalidade. Os 
destaques ficaram pela rea-
lização do WSL Finals (eta-
pa que define os campeões 
mundiais) na praia de Lower 
Trestles, em San Clemente, 
Califórnia (Estados Unidos), 
e o retorno de uma etapa 
no Brasil após um hiato de 
dois anos, no município de 
Saquarema, no Estado do 
Rio de Janeiro, entre 23 e 30 
de junho.

Esta será a segunda vez 
em que os campeões mun-
diais serão conhecidos no 
evento de um dia único rea-
lizado em Lower Trestles, na 
janela de competições de 8 a 
16 de setembro. A decisão, se-
gundo o diretor-executivo da 
WSL, Erik Logan, foi tomada 
porque “a edição inaugural 
do Rip Curl WSL Finals foi um 
grande sucesso”.

“Ver os cinco melhores do 
ano se enfrentando em ondas 
incríveis e os títulos mun-
diais feminino e masculino 
sendo decididos no mesmo 
dia, na água, pela primeira 
vez, foi muito especial. Esse 

novo formato cativou nosso 
público e impulsionou o 
esporte como nunca visto 
antes. Foi o dia com a maior 
audiência digital da história 
das transmissões ao vivo da 
WSL. Então, estamos todos 
empolgados em retornar para 
Lower Trestles nesta tempo-
rada”, declarou o dirigente.

Porém, antes da grande 
decisão, o circuito mundial 
fará 10 paradas. A primeira 
será em Pipeline (Havaí), 
entre 29 de janeiro e 10 de 
fevereiro. A etapa derradeira, 
antes do WSL Finals, é em 
Teahupoo (Taiti), de 11 a 21 
de agosto.

Além disso, merece des-
taque o retorno da etapa 
brasileira, em Saquarema 
(Rio de Janeiro), entre 23 e 30 
de junho.

MEC libera data de inscrições 
para o Sisu, Prouni e o Fies
O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou ontem (18) 
o calendário de inscrições 
para os processos seletivos de 
ingresso ao ensino superior. 
Os estudantes que fizeram o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) já podem se or-
ganizar para concorrer às va-
gas. A previsão é que os editais 
dos três processos seletivos 
sejam publicados no Diário 
Oficial da União ainda nesta  
semana.

As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu) poderão ser feitas do 
dia 15 ao dia 18 de fevereiro. 
Já o prazo de inscrição para o 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni) será de 22 a 
25 de fevereiro. E, no início 
de março, do dia 8 ao dia 11, 
poderão se inscrever os candi-
datos ao Fundo de Financia-

mento Estudantil (FIES), que 
este ano oferta 110.925 vagas.

O número de vagas dispo-
níveis no Sisu e no Prouni será 
divulgado em breve, assim 
como os três editais contendo 
os cronogramas completos e 
todos os critérios dos proces-
sos seletivos de 2022.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas, exclusi-
vamente, pela internet. A 
classificação é feita com base 
na nota obtida na edição mais 
recente do Enem. Pode con-
correr às vagas do Fies quem 
fez qualquer uma das edições 
do Enem a partir de 2010.

Programas
O Prouni oferece bolsas 

de estudo, integrais e parciais 
(50%), em instituições par-
ticulares de educação supe-
rior. Para concorrer às bolsas 

integrais, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de 
até 1,5 salário mínimo. Para as 
bolsas parciais (50%), a renda 
familiar bruta mensal deve 
ser até 3 salários mínimos por 
pessoa.

Podem se inscrever no 
Prouni apenas estudantes 
brasileiros sem diploma de 
curso superior que tenham 
participado do Enem mais 
recente e obtido, no mínimo, 

450 pontos de média das no-
tas. Além disso, o candidato 
não pode ter tirado zero na 
redação.

O Fies tem objetivo de 
conceder financiamento a 
estudantes em cursos su-
periores não gratuitos, com 
avaliação positiva nos pro-
cessos conduzidos pelo MEC. 
O programa é dividido em 
diferentes modalidades, pos-
sibilitando juros zero a quem 
mais precisa e uma escala 
de financiamentos que varia 
conforme a renda familiar do 
candidato.

Já o Sisu é o sistema infor-
matizado do MEC, no qual 
instituições públicas de en-
sino superior oferecem vagas 
para estudantes participantes 
do Enem. Os candidatos com 
melhor classificação são sele-
cionados.

Interessados em concorrer aos processos seletivos devem ter feito o Enem

Iniciativa visa recrutar 120 jovens em parceria com o Instituto Bold

Inclusão social: Grupo CCR 
abre inscrição para projeto
O Grupo CCR anunciou cha-
mada para o projeto Primeira 
Jornada, iniciativa de inclusão 
social e aceleração profissional 
que recrutará 120 jovens em 
parceria com o Instituto Bold.  
Para participar da seleção, o 
estudante deve ter entre 16 e 
24 anos, estar matriculado em 
universidade ou curso técnico, 
ter interesse especialmente 
em aprendizagem ou estágio 
e comprovar renda familiar de, 
no máximo, cinco salários mí-
nimos. Jovens de comunidades 
ao longo da CCR ViaLagos (RJ-
124 – Rio Bonito à São Pedro da 
Aldeia) e de cidades da Costa 
do Sol podem se inscrever até 

31 de janeiro em https://www.
institutobold.org.br/primeira-
jornadaccr .

Os estudantes selecionados 
terão uma experiência de qua-
tro meses de desenvolvimento 
humano para ativar o poten-
cial, competências e habili-
dades, onde, em várias fases, 
serão mentorados por colabo-
radores da CCR. Após vários 
treinamentos, os aprovados 

terão chances de ingressar no 
Grupo CCR, fazendo parte de 
um banco de talentos. Tudo 
será realizado em plataforma 
online.

Os treinamentos serão divi-
didos em quatro jornadas. 

Durante quatro meses de 
atividades, os aprovados passa-
rão por treinamentos e cursos 
sobre metodologias ágeis, De-
sign Thinking e Search Inside 
Yourself. Ao realizarem todas 
as etapas no prazo, os jovens 
ainda terão seus currículos 
incorporados ao sistema de 
talentos do Grupo CCR para 
futuras vagas nas empresas do 
grupo.

O shopping Pátio Al-
cântara, em São Gon-
çalo, promove seu Fes-
tival do Riso este mês. 
Os shows de comédia 
stand-up com o grupo 
Três Conto, formado 
pelos humoristas Dou-
glas di Lima, Aarhon 
Pinheiro e Cadu Ma-
nhães, ocorrem todas 
as quintas-feiras, às 
19h, na área de eventos 
da praça de alimenta-
ção. Na apresentação 
desta quinta, 20 de ja-
neiro, o grupo terá dois 
convidados especiais, 
os comediantes Dei-
vison Anísio e Felipe 
Ritrasi, que prometem 
tirar boas gargalhadas 
do público.

Festival do 
Riso em SG

Etapa do 
Mundial de 
Surfe na cidade 
acontecerá entre 
os dias 23 e 30 
de junhoEditais dos 

três processos 
seletivos devem 
ser publicados 
no Diário Oficial 
em breve

Ana Luisa foi descoberta treinando 
ginástica em uma laje no Morro do 
Borel, na Zona Norte do Rio de Janeiro

Interessados 
devem ter entre 
16 e 24 anos
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Ginasta do Borel vai treinar 
com estrelas do Flamengo
Ana Luisa é recepcionada por Rebeca Andrade e outras atletas e ganha bolsa para treinamento na Gávea
Após o vídeo do treinamento 
de Ana Luisa Batista na laje 
de casa, no morro do Borel, 
na Tijuca, no Rio de Janei-
ro, viralizar na internet, a 
jovem teve uma manhã de 
fortes emoções: ela esteve 
no Flamengo e, junto com a 
equipe feminina de ginástica 
artística rubro-negra, parti-
cipou de um treinamento. Ao 
final, a notícia tão esperada: 
Ana Luisa ganhou uma bolsa 
para treinar na Gávea! E terá 
como companheira ninguém 
menos que Rebeca Andrade, 
campeã mundial e medalhis-
ta de ouro e prata nos Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020.

“Estou muito feliz por 
ter essa oportunidade aqui 
no Flamengo. Conhecer as 
atletas foi uma coisa muito 
boa até porque eu me espelho 
nelas para me tornar uma 
ginasta também”, falou Ana 
Luisa.

A história da menina das 
piruetas na laje começou logo 
no início de 2022: um curto 
vídeo, de cerca de um mi-
nuto, dela arriscando alguns 
movimentos de ginástica 
na comunidade onde mora, 
na Zona Norte, ganhou as 
redes sociais. Ana, que tinha 
em torno de 300 seguidores 
em uma rede social, saltou 
para quase 48 mil em duas 
semanas.

“Alguns movimentos, eu 

aprendi sozinha vendo ví-
deos na internet. Outros, eu 
aprendi no estúdio onde eu 
treino. Eu também treinava 
em casa, mas não tinha bons 
aparelhos. Quando está sol e 
muito calor, não consigo ficar 

por muito tempo. E, quando 
chove, tenho que treinar den-
tro de casa”, contou a jovem 
notável.

Mudança no meio do ca-
minho - Foi a ginástica rít-

mica que encantou primeiro 
Ana Luisa. Aos 9 anos, ela 
começou na modalidade. 
Antes, aos 5, tinha dado os 
primeiros passos no balé. 
Mas foi a ginástica artística 
que conquistou o coração da 

menina.
“Eu estava buscando ví-

deos na internet sobre a gi-
nástica rítmica quando vi 
um com a Rebeca Andrade, 
a Flávia Saraiva e a Jade Bar-
bosa. Não conseguia parar 
de ver e decidi que era isso 
quero seguir”, disse Ana, que 
completou:

“Meu sonho é chegar à se-
leção brasileira, ganhar uma 
medalha e competir muito. 
Nunca esperava que eu pode-
ria treinar no Flamengo.

“Mãozinha” da Secretaria 
de Esporte e Lazer - Assim 
que soube sobre Ana e o trei-
namento improvisado na laje, 
a Secretaria de Estado de Es-
porte e Lazer fez contato com 
o Flamengo para intermediar 
um teste para a menina. A 
ideia foi prontamente aceita 
pela presidência do clube e 
pela direção da ginástica ar-
tística, que é comandada por 
Georgette Vidor. No dia 10, o 
secretário Gutemberg Fonse-
ca esteve no Borel e conheceu 
Ana e a família.

“A história da Ana Luisa é a 
mesma de milhares de jovens 

fluminenses que desejam 
conquistar seus sonhos por 
meio do esporte. Pudemos 
intermediar esta bolsa para 
a jovem, o que parece pouco 
para muitos, mas que, para 
a vida dela e de sua família, 
significa o início de uma 
trajetória. O papel do Estado 
é estar presente ao lado de 
quem precisa”, afirmou o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Gutemberg Fonseca.

A notícia da bolsa foi dada 
a Ana Luisa pelo vice-presi-
dente de esportes olímpicos 
do clube da Gávea, Guilherme 
Kroll, no final do treinamento.

“As portas do Flamengo 
estão abertas para você. O seu 
amor pelo esporte é o nosso. 
O clube está oferecendo uma 
bolsa para que você possa se 
desenvolver na ginástica ou 
em qualquer outra modalida-
de que temos aqui”, salientou 
Kroll.

No final, vestida com o 
“manto da Nação”, Ana resu-
miu a manhã de ontem.

“Nunca desista dos seus 
sonhos. Quando uma porta 
se fecha, outra se abre”, filo-
sofou.

Divulgação

Ana Luisa, de 12 anos, presta atenção aos conselhos da consagrada técnica Georgette Vidor durante visita a Gávea

Saquarema presente 
no calendário da WSL
A WSL (Liga Mundial de Sur-
fe) anunciou ontem (18) 
todas as etapas do Circuito 
Mundial da modalidade. Os 
destaques ficaram pela rea-
lização do WSL Finals (eta-
pa que define os campeões 
mundiais) na praia de Lower 
Trestles, em San Clemente, 
Califórnia (Estados Unidos), 
e o retorno de uma etapa 
no Brasil após um hiato de 
dois anos, no município de 
Saquarema, no Estado do 
Rio de Janeiro, entre 23 e 30 
de junho.

Esta será a segunda vez 
em que os campeões mun-
diais serão conhecidos no 
evento de um dia único rea-
lizado em Lower Trestles, na 
janela de competições de 8 a 
16 de setembro. A decisão, se-
gundo o diretor-executivo da 
WSL, Erik Logan, foi tomada 
porque “a edição inaugural 
do Rip Curl WSL Finals foi um 
grande sucesso”.

“Ver os cinco melhores do 
ano se enfrentando em ondas 
incríveis e os títulos mun-
diais feminino e masculino 
sendo decididos no mesmo 
dia, na água, pela primeira 
vez, foi muito especial. Esse 

novo formato cativou nosso 
público e impulsionou o 
esporte como nunca visto 
antes. Foi o dia com a maior 
audiência digital da história 
das transmissões ao vivo da 
WSL. Então, estamos todos 
empolgados em retornar para 
Lower Trestles nesta tempo-
rada”, declarou o dirigente.

Porém, antes da grande 
decisão, o circuito mundial 
fará 10 paradas. A primeira 
será em Pipeline (Havaí), 
entre 29 de janeiro e 10 de 
fevereiro. A etapa derradeira, 
antes do WSL Finals, é em 
Teahupoo (Taiti), de 11 a 21 
de agosto.

Além disso, merece des-
taque o retorno da etapa 
brasileira, em Saquarema 
(Rio de Janeiro), entre 23 e 30 
de junho.

MEC libera data de inscrições 
para o Sisu, Prouni e o Fies
O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou ontem (18) 
o calendário de inscrições 
para os processos seletivos de 
ingresso ao ensino superior. 
Os estudantes que fizeram o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) já podem se or-
ganizar para concorrer às va-
gas. A previsão é que os editais 
dos três processos seletivos 
sejam publicados no Diário 
Oficial da União ainda nesta  
semana.

As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu) poderão ser feitas do 
dia 15 ao dia 18 de fevereiro. 
Já o prazo de inscrição para o 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni) será de 22 a 
25 de fevereiro. E, no início 
de março, do dia 8 ao dia 11, 
poderão se inscrever os candi-
datos ao Fundo de Financia-

mento Estudantil (FIES), que 
este ano oferta 110.925 vagas.

O número de vagas dispo-
níveis no Sisu e no Prouni será 
divulgado em breve, assim 
como os três editais contendo 
os cronogramas completos e 
todos os critérios dos proces-
sos seletivos de 2022.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas, exclusi-
vamente, pela internet. A 
classificação é feita com base 
na nota obtida na edição mais 
recente do Enem. Pode con-
correr às vagas do Fies quem 
fez qualquer uma das edições 
do Enem a partir de 2010.

Programas
O Prouni oferece bolsas 

de estudo, integrais e parciais 
(50%), em instituições par-
ticulares de educação supe-
rior. Para concorrer às bolsas 

integrais, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de 
até 1,5 salário mínimo. Para as 
bolsas parciais (50%), a renda 
familiar bruta mensal deve 
ser até 3 salários mínimos por 
pessoa.

Podem se inscrever no 
Prouni apenas estudantes 
brasileiros sem diploma de 
curso superior que tenham 
participado do Enem mais 
recente e obtido, no mínimo, 

450 pontos de média das no-
tas. Além disso, o candidato 
não pode ter tirado zero na 
redação.

O Fies tem objetivo de 
conceder financiamento a 
estudantes em cursos su-
periores não gratuitos, com 
avaliação positiva nos pro-
cessos conduzidos pelo MEC. 
O programa é dividido em 
diferentes modalidades, pos-
sibilitando juros zero a quem 
mais precisa e uma escala 
de financiamentos que varia 
conforme a renda familiar do 
candidato.

Já o Sisu é o sistema infor-
matizado do MEC, no qual 
instituições públicas de en-
sino superior oferecem vagas 
para estudantes participantes 
do Enem. Os candidatos com 
melhor classificação são sele-
cionados.

Interessados em concorrer aos processos seletivos devem ter feito o Enem

Iniciativa visa recrutar 120 jovens em parceria com o Instituto Bold

Inclusão social: Grupo CCR 
abre inscrição para projeto
O Grupo CCR anunciou cha-
mada para o projeto Primeira 
Jornada, iniciativa de inclusão 
social e aceleração profissional 
que recrutará 120 jovens em 
parceria com o Instituto Bold.  
Para participar da seleção, o 
estudante deve ter entre 16 e 
24 anos, estar matriculado em 
universidade ou curso técnico, 
ter interesse especialmente 
em aprendizagem ou estágio 
e comprovar renda familiar de, 
no máximo, cinco salários mí-
nimos. Jovens de comunidades 
ao longo da CCR ViaLagos (RJ-
124 – Rio Bonito à São Pedro da 
Aldeia) e de cidades da Costa 
do Sol podem se inscrever até 

31 de janeiro em https://www.
institutobold.org.br/primeira-
jornadaccr .

Os estudantes selecionados 
terão uma experiência de qua-
tro meses de desenvolvimento 
humano para ativar o poten-
cial, competências e habili-
dades, onde, em várias fases, 
serão mentorados por colabo-
radores da CCR. Após vários 
treinamentos, os aprovados 

terão chances de ingressar no 
Grupo CCR, fazendo parte de 
um banco de talentos. Tudo 
será realizado em plataforma 
online.

Os treinamentos serão divi-
didos em quatro jornadas. 

Durante quatro meses de 
atividades, os aprovados passa-
rão por treinamentos e cursos 
sobre metodologias ágeis, De-
sign Thinking e Search Inside 
Yourself. Ao realizarem todas 
as etapas no prazo, os jovens 
ainda terão seus currículos 
incorporados ao sistema de 
talentos do Grupo CCR para 
futuras vagas nas empresas do 
grupo.

O shopping Pátio Al-
cântara, em São Gon-
çalo, promove seu Fes-
tival do Riso este mês. 
Os shows de comédia 
stand-up com o grupo 
Três Conto, formado 
pelos humoristas Dou-
glas di Lima, Aarhon 
Pinheiro e Cadu Ma-
nhães, ocorrem todas 
as quintas-feiras, às 
19h, na área de eventos 
da praça de alimenta-
ção. Na apresentação 
desta quinta, 20 de ja-
neiro, o grupo terá dois 
convidados especiais, 
os comediantes Dei-
vison Anísio e Felipe 
Ritrasi, que prometem 
tirar boas gargalhadas 
do público.

Festival do 
Riso em SG

Etapa do 
Mundial de 
Surfe na cidade 
acontecerá entre 
os dias 23 e 30 
de junhoEditais dos 

três processos 
seletivos devem 
ser publicados 
no Diário Oficial 
em breve

Ana Luisa foi descoberta treinando 
ginástica em uma laje no Morro do 
Borel, na Zona Norte do Rio de Janeiro

Interessados 
devem ter entre 
16 e 24 anos
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Gatito diz 
que teve 
medo de não 
atuar mais

O Botafogo 
segue com 
a pré-tem-
p o r a d a . 
Quem vem 
trabalhando 

normalmente é o golei-
ro Gatito Fernández. O 
paraguaio não atua pelo 
Botafogo desde setembro 
de 2020, quando sofreu  
um edema ósseo no joe-
lho. Gatito admitiu que 
ficou com medo de não 
conseguir retornar 100% 
aos gramados após a le-
são.

“Foi um momento di-
fícil. Sim, tive medo em 
alguns momentos de não 
ter o mesmo nível de an-
tes. Isso só vou saber com 
sequência de jogos. Senti 
medo no dia a dia, de 
não conseguir treinar, de  
não conseguir parar de 
pensar na lesão. Então, 
essa foi a maior batalha 
no dia a dia. Isso está 
superado. Deixei tudo 
para trás e só olho para 
frente”, disse.

Além de admitir  o 
medo pela lesão, Gatito 
Fernández também falou 
sobre sua expectativa 
quanto ao início da era 
da SAF no clube.

“Esta nova etapa é 
muito boa para o clu-
be e os torcedores. É 
um momento históri-
co. Espero que a gente 
possa ajudar em campo  
para que os investido-
res vejam a gente tra-
balhando bem. A gente  
t a m b é m  t e m  q u e  
ajudar nesta parte”, de-
clarou.

Negociação que estava arrastada foi finalmente concretizada ontem

Fla e Arrascaeta acertam 
novo contrato até 2026

O  F l a m e n g o 
anunciou, on-
tem, a renova-
ção de contrato 
com o meia De 
Arrascaeta, que 
estendeu seu 

vínculo até dezembro de 2026.
O clube vai adquirir me-

tade dos direitos econômi-
cos que pertence ao Defen-
sor-URU. O pagamento aos 
uruguaios era uma condição 
para a renovação. Agora, os 
rubro-negros terão que pagar 
o restante dos direitos caso o 
meia conquiste metas indivi-
duais e coletivas previstas em 
contrato.

Desde que foi contratado, 
em 2019, o uruguaio tem sido 
peça fundamental na equipe. 

Apesar do pouco tempo no 
Rio de Janeiro, Arrascaeta já 
conquistou uma Libertadores, 
dois Brasileirões, duas Super-
copas do Brasil, uma Recopa 
Sul-Americana e três Cariocas.

Na última temporada, po-
rém, o jogador sofreu com le-
sões e prejudicou o Flamengo 
nas disputas do Campeonato 
Brasileiro e da Copa do Brasil. 

O jogador até conseguiu se 
recuperar a tempo da final 
da Libertadores e, inclusive, 
deu assistência para o gol de 
Gabigol. Contudo, o Palmeiras 
se sagrou campeão.

Além da renovação de Ar-
rascaeta, o Flamengo contra-
tou o meio-campista Thiago 
Maia em definitivo. A diretoria 
do time vem buscando iniciar 
uma reformulação do elenco. 
A meta é rejuvenescer o grupo 
visando a temporada de 2023.

Agora, sob comando do 
novo técnico Paulo Sousa, o 
Rubro-Negro se prepara para a 
estreia no Campeonato Cario-
ca. O primeiro compromisso 
será contra a Portuguesa-RJ, 
no próximo dia 26, às 21h35 
(de Brasília).

Alexandre Vidal / Flamengo

Direção do Flamengo e Arrascaeta anunciaram ontem a ampliação do contrato do craque uruguaio com o Rubro-Negro

Contratado em 
2019, uruguaio 
é hoje um dos 
principais 
jogadores do 
Rubro-Negro

Germán Cano elogia 
preparação do Flu

Zagueiro Luís Cangá 
chega ao Vasco

O Fluminense 
continua com 
sua pré-tem-
porada no CT 
Carlos Casti-
lho, na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro. 
Os tricolores, comandados 
pelo técnico Abel Braga, 
trabalham para chegar forte 
em 2022.

O  a t a c a n t e  G e r m á n 
Cano elogiou os treinos no 
Fluminense. O argentino 
também falou sobre o bom 
clima entre os jogadores.

“Estou muito feliz de 
começar os treinos com os 
companheiros. A motiva-
ção é importante em cada 

O Vasco apre-
sentou ontem 
o  z a g u e i r o 
L u í s  C a n g á 
como reforço. 
O equatoriano 
chega com um 

contrato de apenas três me-
ses.

Cangá elogiou a maneira 
como foi recebido pelo elen-
co e citou o curto período 
para mostrar serviço para a 
comissão técnica.

“Foi tudo muito bem na 
negociação. Fui bem rece-
bido pelo clube e pelos no-
vos companheiros. São três 
meses de muita expectativa 
para mim. Sei o que repre-
senta estar aqui. Espero que 
tudo corra bem durante o 
tempo que eu estiver aqui”, 
disse.

treino. Espero melhorar no 
dia a dia e seguir trabalhan-
do. Gosto muito de falar 
com os companheiros, os 
que estão começando. É 
importante para que con-
tinuem de maneira exitosa 
no futebol”, disse.

Cano é um dos sete re-
forços que o Fluminense 
trouxe para 2022. O atacan-
te minimizou a expectativa 
para a estreia. “Quando 
chegar a hora de jogar é fa-
zer da melhor maneira para 
o time”, declarou.

O Fluminense estreia na 
temporada no dia 27 de ja-
neiro, contra o Bangu, pelo 
Campeonato Carioca.

O zagueiro falou também 
sobre suas principais carac-
terísticas.

“Eu tento fazer um jogo 
agressivo, sempre tento re-
cuperar a bola o mais rápido 
possível. Quero sempre estar 
100%, sempre concentrado. 
Sou o cara que gosta de aju-
dar os meus companheiros. 
Gosto de ganhar sempre. 
Espero que o Vasco esteja no 
lugar que merece”, declarou.

A curiosidade na apre-
sentação foi Matías Galarza, 
que serviu de intérprete do 
equatoriano. A dedicação 
do jogador tem chamado a 
atenção da comissão técni-
ca. Ele pediu para treinar no 
dia de folga do elenco, pois 
perdeu os primeiros dias da 
pré-temporada após testar 
positivo para covid.

Esportes

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DOS LAGOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 01.612.234/0001-52 - NIRE Nº. 33300164316 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de dezembro de 2021, às 10h30, na sede Companhia, localizada na Rodovia RJ 124, Km 
22, Bairro Latino Melo, Rio Bonito/RJ. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia. 3. MESA: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. 4. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio. 5. DELIBERAÇÕES: Os 
Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos presentes, conforme atribuição previstas 
no artigo 16, alínea (n) e artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária 
que analisará as contas do exercício de 2021, deliberaram aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base 
no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2020 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações 
ocorridas até 15 de dezembro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R$ 750.379,30 
(setecentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos), correspondentes a R$ 0,02133699101 
por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 
9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido será de R$ 637.822,41 (seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e dois 
reais e quarenta e um centavos), correspondentes a R$ 0,01813644250 por ação. Os juros sobre o capital próprio ora 
aprovados serão pagos até o dia 23 de dezembro de 2021, conforme base acionária da presente data, sendo imputados 
ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2021, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que aprovar 
as demonstrações  nanceiras deste exercício social. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a 
certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e 
levada a registro perante a Junta Comercial competente. Rio Bonito/RJ, 16 de dezembro de 2021. Assinaturas: Eduardo 
Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. Conselheiros: (1) Eduardo 
Siqueira Moraes Camargo; (2) Roberto Penna Chaves Neto; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter. Certi co que a presente é 
cópia  el do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com 
Certi cado Digital ICP Brasil; Roberto Penna Chaves Neto - Secretário - Assinado com Certi cado Digital ICP Brasil. 
JUCERJA nº 00004671866 em 21/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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