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Rio: polícia dá início a nova 
ocupação de comunidades

Jacarezinho e Muzema são primeiros alvos do programa Cidade Integrada, uma reformulação das UPPs
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Agentes do Procon-RJ fiscalizaram 19 estabelecimentos no Rio, São Gonçalo, Niterói e Maricá, após receberem denúncias de aumento abusivo de preços de testes para identificar covid e influenza

Divulgação

Procon constata 
aumento no 

preço dos testes
O Procon-RJ realizou ontem 

nova ação para averiguar 
denúncias de aumento abusivo 
de preços dos testes de covid e 

influenza. Ao todo 19 farmácias 
e laboratórios foram fiscalizados 

no Rio, São Gonçalo, Niterói e 
Maricá. Em um laboratório, o 

aumento constatado foi de 108% 
no teste de detecção de covid, 

que custava R$230 até de 15 de 
janeiro, quando passou para 

R$480. Já o teste nasal, aumentou 
de R$150 para R$220. A elevação 

de preços nas farmácias foi 
menor. Um estabelecimento que 

cobrava R$89 pelo teste nasal 
para detecção de covid passou a 

cobrar R$109. 

Falta de vacina 
infantil atrasa 
aplicação no Rio
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O goleiro Fábio, que deixou o Cruzeiro após 17 anos no clube, está de 
volta ao futebol carioca. Ele, que começou no Vasco, vai atuar este ano 
pelo Fluminense. O jogador de 41 anos desembarcou ontem no Rio.

PÁG. 8

Estrelas 
cantam 
no Rio
Toni Garrido, Evandro Mes-
quita e DJ Nicole Nandes  
fecham Claro Verão 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

O cantor Toni Garrido é uma das 
atrações do “Claro Verão Rio”

ESPORTES

Fla de olho 
em joia do 
Palmeiras
Pai de Endrick confirmou 
que houve sondagem de 
representantes do Fla para 
tirar o jogador de 15 anos 
da equipe paulista.

Cesar Greco / Palmeiras

Endrick, de 15 anos, é apontado  
como uma promessa do futebol

Bruno Haddad / Cruzeiro

O Fluminense surpreendeu e acertou contrato de uma temporada com o experiente goleiro Fábio 

Tricolor tem novo paredão: Fábio

Inea divulga 
resultado de 
análise em lagoa

PANORAMA\PÁG. 2

Homem dava 
golpe com venda 
de cães de raça

CIDADES\PÁG 4 

RRF: 15 dias para debates
Governo estadual e o federal terão prazo para encontrar soluções visando adesão do RJ 

CIDADES/PÁG. 5
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CARTA DO LEITOR

Calor intenso, perigo para o bolso!
Para quem estava reclamando dos dias chuvosos, quero 
ver o que está pensando agora nesse forno que está a 
cidade de Niterói. Está impraticável ficar em casa sem ar 
condicionado. Só penso na conta de luz disparando e a 
gente chorando no final do mês.
Elisângela Costa

Quedas de luz
O forte calor tá sendo o maior inimigo dos transforma-
dores de luz aqui do bairro de Icaraí. Só em três dias já vi 
vários explodindo e algumas casas ficando sem energia. 
É preciso um plano estratégico para que isso para de 
acontecer.
Ronaldo Souza

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.

Shows gratuitos 
com grandes nomes
Nesta quinta, Toni Garrido, 
Evandro Mesquita e a DJ 
Nicole Nandes encerram a 
temporada do ‘Claro Verão 
Rio’, na Casa de Cultura 
Laura Alvim, em Ipanema. 
Os pocket shows acontecem 
a partir das 17h.

Gratuito e aberto ao pú-
blico, o evento tem ainda 
atrações para toda a família 
durante o dia, com ativida-
des lúdicas, games, realida-
de virtual, massagem, make 
up e barbearia. Todas as 

atrações têm entrada franca, 
mas o acesso é por ordem de 
chegada, sujeito à lotação.

A capacidade do centro 
cultural, que fica em frente 
à praia de Ipanema, é redu-
zida para evitar aglomera-
ções, e conta com todos os 
protocolos sanitários, como 
higienização constante dos 
espaços, uso obrigatório de 
máscaras e álcool gel para 
o público. Equipe e artistas 
também são testados dia-
riamente. 

CULTURA

Últimos dias
Até domingo, o público pode 
conferir a instalação sono-
ra MIHNA, dentro da 11ª 
edição do Festival Novas 
Frequências, no Oi Futuro, 
no Flamengo. MIHNA é um 
museu itinerante feito de 
som, idealizado pelos os ar-
tistas e pesquisadores Bruno 
Garibaldi, Gabriel Verçoza e 
Luisa Puterman. De quarta 
a domingo, das 11h às 18h. 
Entrada gratuita. Para con-
ferir as atrações do espaço 
cultural é preciso agenda-
mento no site Sympla.  

SINGLE – O single “Coração de Mosquito”, composição 
de Allex Ribeiro, tem data para lançamento: dia 21. O  
autor da canção divide os vocais com o cantor e com-
positor Zeca Baleiro, um parceiro e amigo. A produção 
é assinada pelo trio Zeca Baleiro, Allex Ribeiro e Tuco 
Marcondes. A canção chegará em todas as plataformas 
digitais dos dois artistas simultaneamente. 

CLIPE – Em seu último single antes de lançar o se-
gundo disco chamado “Clube da Fumaça”, a Zé Bi-
gode Orquestra convoca a lenda da música brasileira 
BNegão na canção e clipe “Eles querem o poder”. A 
canção é um hino de convocação para lutar contra os 
falsos messias. O clipe foi gravado pelas ruas da Zona 
Portuária no Rio, passando pela Zona Norte.

Divulgação

Toni Garrido é uma das atrações do último dia do “Claro Verão Rio”

Divulgação

‘MIHNA’ é uma coleção de sons e 

histórias da floresta amazônica

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

POR JEFFERSON LEMOS

Deu ruim, aponta 
relatório do Inea
O deputado estadual Coro-
nel Salema (PSD) pretende 
agendar reunião com repre-
sentantes da concessionária 
Águas de Niterói e da Prefei-
tura de Niterói. É que o Inea 
divulgou o resultado da vis-
toria realizada a pedido dele 
no Canal do Camboatá, na 
Região Oceânica, em 30 de 
novembro do ano passado. 
O relatório do Inea, segundo 
ele, constatou presença de 
fósforo total lançado pela 
ETE de Itaipu em quantidade 
136% acima do recomenda-
do. A fiscalização foi realiza-
da na entrada e na saída da 
estação, e também no ponto 
de lançamento localizado no 
Córrego dos Colibris, dentro 
do Parque Estadual da Serra 
da Tiririca (Peset). O exces-
so de fósforo na água  pode 
ser originário de esgotos 
domésticos não tratados, 
onde esses nutrientes são 
encontrados nas fezes, uri-
nas, restos de alimentos e 
detergentes. Eles podem vir 
também de efluentes indus-
triais não tratados.

Furtos de bike ‘viram rotina’

Imagens registradas por câ-
meras de segurança mos-
tram o momento em que um 
homem de boné vermelho 
corta a corrente e furta uma 
bike na Rua dos Acadêmicos, 
em Piratininga, próximo ao 
Centro Integrado de Segu-
rança Pública (Cisp). O crime 
aconteceu em plena luz do 

Reprodução

dia, por volta das 10h30 desta 
terça. A vítima, que usava 
a bicicleta como meio de 
transporte, trabalha em um 
comércio da região e ficou 
desolada. Ela contou que 
agentes da 81ª DP (Itaipu), 
onde registrou o caso, disse-
ram que furtos de bicicleta se 
tornaram rotina na cidade.

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

Sintomas 
respiratórios

Os testes estão 
acabando

As duas primeiras semanas de 
2022 foram marcadas por inten-
so fluxo de pacientes com sinto-
mas respiratórios nos serviços 
de saúde do Rio. Nas unidades 
de Pronto Atendimento próprias 
da Unimed-Rio, localizadas na 
Barra da Tijuca (duas), Copaca-
bana e Méier, a média de aten-
dimentos diários cresceu 120% 
em comparação com novembro 
do ano passado. Com relação 
a dezembro de 2021, quando 
a curva começou a apresentar 
forte tendência de crescimento, 
o aumento nos atendimentos 
desse serviço foi de 36% nesta 
primeira metade de janeiro.

As quatro emergências da 
operadora registraram, juntas, 
mais de 9,4 mil atendimentos a 
pacientes com sintomas respira-
tórios nos primeiros 14 dias do 
ano, o que responde por mais de 
70% do total de casos atendidos 
nesses locais. Somente no Pron-
to Atendimento Barra da Tijuca, 
a maior emergência da rede, 
4.994 atendimentos foram rea-
lizados no período, sendo 3.567 
deles a pacientes com sintomas 
respiratórios. 

O Conselho Regional de Farmá-
cia do Estado do Rio (CRF-RJ) 
manifestou, ontem, preocupa-
ção com a redução de oferta e 
até mesmo com a falta de testes 
de diagnóstico para Covid-19, 
por conta do rápido avanço da 
variante Ômicron, que possui 
um nível alto de contaminação. 
A busca desenfreada por testes 
e medicamentos influenciou 
nos estoques das farmácias nas 
últimas semanas, em todo o es-
tado. Algumas distribuidoras in-
formam que não há previsão de 
entrega de novos lotes de testes, 
porque não estavam preparadas 
para atender uma demanda tão 
elevada. Além disso, as importa-
doras precisam liberar os lotes 
nos órgãos competentes, o que 
ocasiona lentidão na reposição 
dos estoques.

Brizola, inspiração de Eduardo Paes

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, participou, ontem, da 
cerimônia de lançamento 
do Centenário Leonel Bri-
zola, no Palácio da Cidade, 
em Botafogo. Na ocasião, 
a Associação Cultural Leo-
nel Brizola apresentou as 
ações comemorativas ao 
centenário de nascimento 
do ex-governador do Rio, 
entre elas, o documentário 

Divulgação

sobre o político, de autoria 
do cineasta e historiador 
Sílvio Tendler, em uma co-
produção com a RioFilme.

“Se sou prefeito do Rio, 
se me inspirei a gostar de 
política como instrumento 
de transformação, foi por 
inspiração do Leonel Brizo-
la”, garante Paes, que con-
viveu com Brizola quando 
entrou para a política. 

Panorama RJPanorama RJ

Alerj precisa servir de exemplo
Divulgação

O ex-vereador de Niterói, Fe-
lipe Peixoto, que atualmente 
trabalha como Coordenador 
de Cidade Inteligente do 
Rio, continua de olho no 
que acontece do lado de cá 
da poça e não deixa nada 
passar em branco. “Rio e Ni-
terói iniciaram a vacinação 
infantil contra Covid-19 esta 
semana. Mas, em Niterói, as 
doses são aplicadas em po-

liclínicas lotadas de adultos, 
o que não é a situação ideal”, 
postou em seu Twitter, acres-
centando que no Rio, com as 
férias escolares, a vacinação 
ocorre em escolas vazias, 
ambientes mais seguros. 
“Seria importante que a 
prefeitura de Niterói revisse 
processo e logística para 
atender a todos da melhor 
forma”, alfinetou.

Uma questão de ‘inteligência’
Divulgação

A Alerj analisa a implanta-
ção de um programa para 
promover a inclusão e 
acessibilidade de pessoas 
surdas ou com deficiência 
suas instalações. O objeti-
vo é adotar a Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras) em 
todas as atividades do dia 
a dia. A proposta foi apre-
sentada pela deputada  

Rosane Felix (PSD) através 
do projeto de resolução 
723/2021, que institui o 
Programa Alerj Acessível 
em Libras.

Dentre as ações, a obri-
gatoriedade da presença 
de intérprete de Libras 
nas audiências públicas 
e sessões presenciais ou 
remotas; disponibilizar 
instrutores de Libras para 
treinamento de servi-
dores; adaptar todos os 
ambientes; entre outras 
medidas.

“Ao longo dos anos, 
a Alerj tem se dedicado 
à defesa dos direitos da 
pessoa com deficiência, 
aprovando leis e debaten-
do sobre acessibilidade 
e inclusão. Mas é funda-
mental fazer mais, tornar 
a casa legislativa um espa-
ço totalmente adaptado, 
assim estaremos de fato 
cumprindo as leis”, justi-
fica a deputada. 
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Calendário anunciado anteriormente é suspenso e continua a repescagem para crianças de 11 anos

Rio: faltam vacinas pediátricas
A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro (SMS) 
suspendeu o calendário anun-
ciado anteriormente de va-
cinação das crianças de 5 a 
11 anos contra a covid-19. O 
motivo é a entrega de doses 
em quantidade menor do que 
o esperado. Com isso, o crono-
grama que previa a aplicação 
da primeira dose nas meninas 
e meninos de 10 anos a partir 
de hoje permanece com a re-
pescagem das crianças de 11 
anos até sábado (22).

“Devido ao número de do-
ses pediátricas insuficientes 
enviadas, a Secretaria Munici-
pal de Saúde do Rio manterá 
a repescagem para crianças 
de 11 anos nos próximos dias. 
Somente com a chegada de 
novas remessas será possível 
avançar o calendário de va-
cinação para meninas e me-
ninos de 10 anos”, informou 
a SMS.

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) recebeu do Mi-
nistério da Saúde, na manhã 
de terça-feira (18), 93.500 
doses de vacina pediátrica 
para distribuir aos 92 muni-
cípios fluminenses. Porém, a 
SMS informou que as doses 
não são suficientes para dar 
prosseguimento ao calendá-
rio. Nos dois primeiros dias 
de vacinação infantil, foram 
aplicadas 25.733 doses no 

município.
O ministério espera re-

ceber no domingo (24) mais 
1,8 milhão de doses da Pfizer, 
única vacina autorizada até o 
momento pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para a aplicação nas 
crianças de 5 a 11 anos.

O município do Rio de 
Janeiro passa por rápido cres-

cimento no contágio pela 
variante Ômicron do novo 
coronavírus. Até o momento, a 
cidade registrou em 2022 mais 
de um quarto do número de 
casos reportados em todo o 
ano passado. Entre os 76.466 
casos deste ano, 3.656 foram 
em crianças de 0 a 9 anos e 
5.519 em jovens de 10 a 19 
anos, de acordo com os pai-

néis da prefeitura.
Apesar de hoje (20) ser 

feriado municipal no Rio de 
Janeiro, pelo Dia de São Se-
bastião, padroeiro da cidade, 
e a prefeitura ter decretado 
ponto facultativo na sexta-
-feira, os centros municipais 
de saúde, clínicas da família 
e centros de testagem vão 
funcionar nos dois dias, das 8h 

às 17h, “exclusivamente para 
ações de combate à covid-19, 
atendimento/testagem e/ou 
vacinação contra a doença”, 
informou a SMS.

Quase meio milhão sem 
segunda dose - Na cidade do 
Rio de Janeiro, cerca de 470 
mil pessoas tomaram a pri-
meira dose da vacina e não 
retornaram aos postos para 
completar o esquema básico 
contra a covid-19. São 140,6 
mil entre 12 e 19 anos, 132,4 
mil na faixa de 20 a 29, 100,2 
mil de 30 a 39 anos, 32,2 mil de 
40 a 49 anos, 26,6 mil na faixa 
de 50 a 59 anos e 23,8 entre 60 
e 64 anos. Entre 65 e 69 anos 
a população está 100% com 
o esquema básico completo. 
Acima de 70 anos, são cerca de 
38 mil pessoas sem completar 
as duas doses.

Casos - Até o momento, 
a cidade registrou em 2022 
quase um terço do número 
de casos reportados em todo 
o ano passado. Os dados atua-

lizados no fim da manhã de 
ontem (19) pelos paineis da 
prefeitura indicam que são 
90.571 casos de covid-19 este 
ano na cidade, o que equivale 
a 31,5% do total registrado 
em 2021. Desse total de 2022, 
4.479 foram em crianças de 0 
a 9 anos e 6.602 em jovens de 
10 a 19 anos.

Foram registrados 423 ca-
sos graves e 44 óbitos nesses 
primeiros dias do ano. Porém, 
as internações por causa da 
covid-19 na rede municipal 
estão aumentando. Se em 
dezembro houve dias em que 
havia menos de 20 pessoas in-
ternadas, hoje são 761 pacien-
tes hospitalizados na cidade.

Dose de reforço - A dose de 
reforço já foi aplicada em 2,1 
milhões de pessoas. Segundo 
a Secretaria Municipal de Saúe 
(SMS), a prefeitura tem feito 
diversas ações para incentivar 
que as pessoas completem a 
proteção contra a covid.

“Os pontos de vacinação 
estão abastecidos com va-
cina para segunda dose e 
dose de reforço e a Secretaria 
Municipal de Saúde vem fa-
zendo ações constantes para 
divulgar e orientar as pessoas 
a irem aos postos se vacinar, 
tanto para a proteção indivi-
dual quanto coletiva da po-
pulação”, informou a pasta.

Motivo da 
suspensão foi a 
entrega de doses 
em quantidade 
menor do que o 
esperado

 Myke Sena/MS

Nesta semana será mantida repescagem para crianças de 11 anos no Município do Rio até chegada de mais doses

SG orienta sobre 
sintomas e testes
A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
alerta a população para só 
seguir para os pontos de 
testagem se estiver com 
sintomas do coronavírus. 
A procura pelos exames 
aumenta, diariamente, e 
as pessoas que estão assin-
tomáticas podem se conta-
minar na fila. Na terça-feira 
(18), foram realizados 6.209 
testes, dos quais 2.524 po-
sitivaram, 40,65% dos tes-
tados. No acumulado da 
semana foram 15.086 exa-
mes, sendo 6.601 positivos, 
43,75%. Hoje (20), 11 locais 
farão os testes.

O Centro de Triagem 
(CT) não realiza mais os 
exames, que passaram a ser 
realizados na tenda monta-
da na Praça Estephânia de 
Carvalho, no Zé Garoto. A 
entrada pela praça é pela 
Avenida Feliciano Sodré. Só 
vão para o CT, aqueles que 
testam positivo na tenda e 
precisam passar por avalia-

ção médica.
Os locais de testagem 

atendem por ordem de che-
gada, alguns com distribui-
ção de senhas e outros com 
distribuição de senhas uma 
hora antes do encerramen-
to para quem já estiver na 
fila. Mas, dependendo do 
número de pessoas à espera 
de atendimento, a distri-
buição de senhas poderá 
ser antecipada para que o 
atendimento seja encerra-
do até 17h.

A prefeitura alerta que 
é muito importante que a 
população evite aglome-
rações, mantenha as me-
didas restritas e cuidados 
pessoais, como o distan-
ciamento, uso de máscaras 
e higienização das mãos, 
uso de álcool em gel e, nos 
locais de testagem – in-
clusive nas filas – manter  
a distância mínima de um 
metro, além de só sair de 
casa nos casos de necessi-
dade.

Niterói: um ano de 
vacina contra c-19 
Niterói completou, ontem 
(19), um ano do início da 
campanha de vacinação 
contra a covid-19 no muni-
cípio. No dia 19 de janeiro 
de 2021, a enfermeira Bru-
na Lemos e a idosa Clice 
de Souza Carvalho rece-
biam suas primeiras doses 
do imunizante coronavac 
e marcavam o início de 
uma virada na luta contra 
a doença. Um ano depois, 
as duas já foram vacinadas 
com três doses da vacina.

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, lembrou as ações 
que a prefeitura colocou em 
prática desde o registro dos 
primeiros casos de Covid-19 
no país, em março de 2020.

“O início da vacinação 
foi um momento histórico 
no enfrentamento à Co-
vid-19. Ao longo de 2020, 
a Prefeitura de Niterói de-
senvolveu políticas públi-
cas inovadoras de apoio às 
famílias, apoio às empresas, 
estruturação da retaguar-
da hospitalar. Em janeiro 

de 2021, chegamos a essa 
grande virada, que foi o 
começo da imunização. Um 
ano depois, vemos com cla-
reza que a vacina tem sido 
uma proteção essencial no 
momento em que muitas 
pessoas estão testando po-
sitivo para a doença. A gran-
de maioria, com sintomas 
leves, sem que a rede de 
saúde seja sobrecarregada”, 
lembrou.

O secretário de Saúde, 
Rodrigo Oliveira, frisou que 
a vacina salva vidas, reduz 
internações e diminui a taxa 
de transmissão.

“Com um trabalho mui-
to sério, a responsabilidade 
e a consciência cívica de sua 
população, Niterói mantém 
a melhor cobertura vacinal 
entre os municípios do 
estado do Rio de Janeiro. O 
início da imunização, em 
2021, foi um marco entre 
tantas medidas sanitárias 
desenvolvidas sempre na 
premissa de que toda a vida 
vale a pena”, destacou.

Anvisa adia decisão sobre 
a liberação de autotestes
A diretoria da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) adiou, ontem (19), 
a proposta de liberação de 
aplicação de testes rápidos 
de antígeno para covid-19, os 
chamados autotestes. O pla-
car da votação foi de quatro 
votos contrários à liberação 
com as informações atuais 
contra um voto a favor da 
liberação imediata.

Segundo os diretores da 
agência, a decisão foi moti-
vada pela falta de política pú-
blica por parte do Ministério 
da Saúde. O conselho deu um 
prazo de 15 dias para que a 
pasta apresente informações 
complementares ao pedido 
de liberação de autotestes.

A relatora do caso, Cris-
tiane Jourdan, apresentou 
parecer com a avaliação da 

procuradoria da agência de 
que o Ministério não instituiu 
uma política pública para os 
autotestes. Ela informou que 
solicitou esclarecimentos à 
Saúde sobre a formalização 
da política pública para os 
autotestes, mas que não re-
cebeu respostas até o início 
da reunião.

Liberação excepcional - 
Contudo, diante do cenário 
epidemiológico da pandemia 
no Brasil, a relatora suge-
riu que seria possível uma 
liberação do uso desse mé-
todo de exame de antígeno 
para detectar a presença do  
coronavírus, desde que con-
dicionado a determinados 
critérios.

“Diante do recrudesci-
mento exponencial dos casos 

e do pronunciamento da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) de que a pandemia 
está longe de acabar, esta 
agência entendeu que a re-
gulação pode ser editada em 
caráter de excepcionalidade 
para ampliar a testagem, 
independentemente da exis-
tência de políticas públicas”, 
propôs Jourdan.

Como foi a votação - A di-
retora elaborou uma proposta 
de regulamentação prevendo 
exigências, como linguagem 
clara e adequada ao público 
sobre cautela e orientações, 
informar usuários sobre con-
dições ambientais e sobre uso 
seguro e eficaz, e ainda sobre 
a correta interpretação dos 
resultados.

A população também de-
verá ser orientada sobre o fato 

de o resultado negativo não 
eliminar a possibilidade de 
infecção. A diretora citou a 
necessidade de um canal de 
atendimento para orientar e 
encaminhar demandas sobre 
uso do produto, interpretação 
dos resultados e como proce-
der após a realização, entre 
outros pontos.

O diretor Rômison Mota 
argumentou de forma con-
trária à liberação excepcional 
sem que haja uma política pú-
blica definida pelo Ministério 
da Saúde para o tema. Ele foi o 
autor da proposta vencedora 
de solicitar diligência para 
que o MS “atenda à requisição 
ao ofício da relatora e outras 
informações que sejam consi-
deradas necessárias para pos-
terior aprovação da matéria”, 
no prazo de 15 dias.

Conselho deu 15 dias para apresentação de informações complementares

Fiocruz desenvolve dois novos 
testes moleculares para covid
A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) informou ontem 
(19) que finalizou o desen-
volvimento de dois novos 
testes moleculares para o 
diagnóstico da covid-19 e 
um deles teve seu pedido de 
registro submetido, ontem 
(18), à Agência Nacional de 
Vigilância em Saúde (Anvi-
sa). Trata-se do kit molecular 
Inf A/Inf B/SC2, um teste do 
tipo RT-PCR que diferencia 
os vírus da Influenza A, B 
e do Sars-CoV-2, possibili-
tando o diagnóstico destas 
doenças em um único teste. 

Segundo o virologista e 
pesquisador do Laboratório 
de Vírus Respiratórios e do 
Sarampo do Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz), Fer-
nando Motta, sempre que se 
fala em infecção respiratória, 
nos referimos a um tipo de 

doença que pode ser provo-
cada por uma enorme gama 
de microrganismos.

“Por apresentarem sin-
tomas muito semelhantes, 
realizar a identificação do 
agente causador da doença 
sem a realização do diag-
nóstico laboratorial é algo 
desafiador. A disponibiliza-
ção destes kits no Sistema 
Único de Saúde [SUS] per-
mitirá de modo econômico 
e com alto processamento a 
identificação viral oportuna 
destes agentes, com o méto-
do que é o padrão ouro para 
o diagnóstico das doenças 
causadas por vírus respira-
tórios no mundo”, disse o 
pesquisador do laboratório 
que atua como referência 
em vírus respiratórios para 
o Ministério da Saúde.

Já o outro teste desenvol-

vido, o kit molecular Quadri-
plex SC2/VOC, vai permitir 
a detecção e triagem das 
variantes Alfa, Beta, Gama, 
Delta e Ômicron do vírus 
Sars-CoV-2, também com a 
tecnologia de PCR em Tem-
po Real (RT-PCR). Seu uso 
é indicado para o diagnós-
tico e triagem viral a partir 
da identificação de cepas 
potencialmente importan-
tes para a saúde pública e 
vigilância epidemiológica 
do país, designadas pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) como VOCs (sigla 
em inglês para variantes de 
preocupação).

O resultado do teste indi-
ca a presença ou não dessas 
variantes. Para a identifica-
ção da variante ainda seria 
necessário o sequenciamen-
to genético da amostra. O 

teste Quadriplex deverá ser 
submetido para registro jun-
to à Anvisa até a próxima 
semana. 

“Ambos os kits molecula-
res são mais uma importante 
contribuição de Bio-Man-
guinhos em um momento 
em que vivenciamos um au-
mento de casos de covid-19, 
fruto da variante Ômicron, 
assim como estamos regis-
trando um alto número de 
infectados pela influenza. 
Tais testes atestam a exper-
tise do instituto no campo 
do diagnóstico, sempre com 
respostas rápidas em mo-
mentos sensíveis”, afirmou 
o vice-diretor de Desen-
volvimento Tecnológico do 
Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Man-
guinhos/Fiocruz), Sotiris 
Missailidis.

Um kit, já teve pedido de registro, diferencia os vírus da influenza e do Sars
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Alunos de Niterói se destacam 
na Olimpíada de Matemática

Três alunos do 9º ano da Rede 
Municipal de Educação de 
Niterói se destacaram na 16ª 
edição da Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática das Escolas 
Públicas e Privadas (OBMEP) 
de 2021. A Secretaria e a Fun-
dação Municipal de Educação 
promovem o programa Talen-
tos Olímpicos que visa contri-
buir para a melhoria do ensi-
no de matemática e oferecer 
condições para que os alunos 
participem de competições 
olímpicas. Estudantes da 
rede também participaram da 
Mostra Nacional de Robótica 
(MRN) e a E. M. João Brazil 
foi a única escola do estado a 
ser selecionada para receber 
bolsas de iniciação científica.

Daniel Gomes Macedo, 
da E. M. Maestro Heitor Villa 
Lobos, ganhou medalha de 
bronze. No ano passado, ele 
já havia recebido a mesma 
medalha no Concurso Cangu-
ru de Matemática e em 2019 
havia sido medalhista de Pra-

ta na OBMEP. Ele faz parte do 
Programa Talentos Olímpicos 
e é aluno do professor Fran-
cisco Albuquerque, o Chi-
quinho. Jorge Miguel Farage 
Neto e Lucas Braga Ramos, 
alunos da professora Maria de 
Fátima Borges na E. M. Paulo 

Freire, ganharam Menções 
Honrosas. Além dos alunos, 
a Heitor Villa Lobos foi uma 
das escolas premiadas com 
um kit de material didático.

A OBMEP, direcionada às 
escolas públicas e privadas, 
é realizado pelo Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA) com o apoio da So-
ciedade Brasileira de Mate-
mática (SBM), e promovida 
com recursos do Ministério 
da Educação e do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações.

Os alunos da rede também 
são destaque na robótica. 
Estudantes do 5° ano da E.M 
João Brazil participaram, no 
ano passado, da Mostra Na-
cional de Robótica (MRN) e 
três deles foram selecionados 
para receberem bolsas CNPq 
de iniciação científica júnior. 
Sob a orientação da profes-
sora Evelyn Crespo, eles pro-
duziram o Robô “Xô Covid” 
que, através da programação 
e prototipação, conscientiza 
as crianças sobre os cuidados 
com o Covid-19 no ambien-
te escolar, lançando álcool 
em gel, frases simpáticas e 
muito mais. Os alunos serão 
os únicos representantes do 
Estado.

Um estudante ganhou medalha de bronze e outros dois, menções honrosas
Divulgação

Aulas de robótica na rede municipal de Educação já apresentam resultados

Ação contou com 1,2 mil agentes e marcou início do Projeto Cidade Integrada

Polícia retoma território 
ocupado no Jacarezinho
O governo do Estado do Rio 
começou no fim da madruga-
da de ontem (19) a retomada 
do território da comunida-
de do Jacarezinho, na Zona 
Norte do Rio. Segundo a Se-
cretaria de Estado de Polícia 
Militar (SEPM), os policiais 
também atuaram em comu-
nidades próximas, como a 
de Manguinhos, Bandeira II 
e Conjunto Morar Carioca. A 
ocupação marca o início do 
Projeto Cidade Integrada que 
o governo do estado do Rio 
vai desenvolver em comuni-
dades fluminenses.

As ações da corporação 
na região têm a participação 
de equipes dos batalhões 
da Zona Norte do Rio, do 
Comando de Operações Es-
peciais (COE) e da Coordena-
doria de Polícia Pacificadora 
(CPP). A Secretaria de Estado 
de Polícia Civil (Sepol) tam-
bém atuou na ocupação para 
cumprir 42 mandados de pri-
são e 14 de busca e apreensão 
de adolescentes. De acordo 
com a Sepol, a ação contou 
com 1.200 policiais, sendo 
400 civis e 800 militares.

No dia 6 de maio de 2021, 
a Operação Exceptis, realiza-
da pela Polícia Civil do Rio 
do Janeiro no Jacarezinho, 
resultou na morte de 28 pes-
soas, entre elas, o policial 

civil André Farias. A ação foi 
considerada a mais letal feita 
no Rio.

Cidade Integrada - O go-
vernador  Cláudio Castro 
informou em seu perfil no 
Twitter que vai apresentar, 
no sábado (22), as medidas 
que vão integrar o projeto 
Cidade Integrada em duas 
comunidades do Rio. 

“No sábado, vou detalhar 
os projetos que serão inicia-
dos de maneira permanente 

em duas comunidades. E 
que servirão de modelo para 
outros importantes lugares 
que sofrem com a ausência 
de serviços e programas que 
realmente colaborem para 
melhorar a vida de quem 
mora nessas áreas”, revelou.

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, disse que apoia a ini-
ciativa e que o município vai 
trabalhar junto com o estado 
pelo bem da população. 

“Saúdo a iniciativa do 

governo do Estado em im-
plementar uma política pú-
blica de restabelecimento do 
poder do Estado em todas 
as áreas do nosso território. 
Tenham a certeza de que 
a prefeitura apoiará, como 
sempre, qualquer ação que 
traga melhorias para a po-
pulação carioca”, postou no 
Twitter.

Paes destacou que há mui-
to tempo o desafio do Rio é 
a segurança pública e a falta 
de presença do estado nesses 
locais. “Certamente iremos 
ajudar as forças policiais  
em tudo o que for possível. 
Lembro só que o grande de-
safio do Rio está, faz muito 
tempo, na área da segurança 
pública e no restabelecimen-
to do monopólio da força do 
Estado em todo seu territó-
rio”, disse.

O porta-voz da Secretaria 
de Polícia Militar (PM), te-
nente coronel Ivan Blaz, disse 
que a segurança é o primeiro 
passo do projeto iniciado 
hoje pelo governo do estado, 
que segundo ele, trata-se de 
um novo programa social. 
O tenente coronel informou 
que além da região do Ja-
carezinho, os 1200 policiais 
militares e civis entraram nas 
comunidades da Muzema, Ti-
juquinha. Morro do Banco.

GovRJ

Governador Cláudio Castro vai anunciar no sábado as medidas do projeto

Maricá: água chegará 
a mais uma rua
A Rua Rouxinol, no bair-
ro de Itapeba, em Maricá, 
começou a receber o as-
sentamento de 200 metros 
de rede de distribuição de 
água, que contemplará mais 
de 10 famílias da região este 
mês. Para a empresa Águas 
do Rio, a universalização das 
operações é conquistada 
rua a rua.

Julio Cesar Ribeiro, que 
há quatro anos saiu da capi-
tal, a busca por uma rotina 
mais tranquila foi encontra-
da em Maricá. Ex-morador 
de Santa Teresa, ele conhece 
bem os benefícios que o sa-
neamento básico traz para 
a vida das pessoas.

“A rua ainda está interdi-
tada, mas estou muito feliz 
com essa obra, porque sig-
nifica que está cada vez mais 
perto de ter água tratada em 
casa, sem precisar usar água 
de poço ou comprar galão. 
Já vou entrar em contato 
com a concessionária para 

saber como solicitar a mi-
nha nova ligação. Eu vim 
para cá em busca de uma 
qualidade de vida melhor, 
mais sossegada, e certa-
mente isso também passa 
pela questão da água”, co-
memorou o morad

“Esta obra está prevista 
para finalizar ainda este 
mês. Em paralelo às ações 
que estamos realizando, 
estudos também estão sen-
do feitos para melhorar o 
abastecimento de toda a 
região. Sabemos que a ocu-
pação urbana é acelerada 
no município e soluções 
efetivas em infraestrutura 
para ampliação da rede de 
distribuição de água ne-
cessitam de planejamento 
e tempo. Chegamos para 
trazer qualidade de vida 
para a população e estamos 
trabalhando para isso”, disse 
o coordenador de operações 
da Águas do Rio em Maricá, 
Claudinei Dumke.

Divulgação

Acusado de integrar quadrilha foi capturado por agentes da 72ª DP

Homem aplicava golpe com 
venda de cães de raça na web

Agentes da 72ª DP (São Gon-
çalo) prenderam um homem, 
de 58 anos, acusado de este-
lionato, associação criminosa, 
falsidade ideológica e crimes 
ambientais. Ele foi captura-
do no bairro Coelho, em São 
Gonçalo, após troca de infor-
mações de inteligência.

As investigações aponta-
ram que o acusado é integrante 
de uma quadrilha que aplica 
golpes na venda de cães de raça 
por meio de site na internet. O 
grupo enganou diversas pes-
soas no Rio de Janeiro e em São 
Paulo com anúncios de venda 
de filhotes. Após receberem a 
quantia via depósito bancário, 

os criminosos bloqueavam as 
vítimas no aplicativo de men-
sagens e desapareciam.

Outros integrantes do ban-
do, já identificados, possuem 
anotações criminais por cri-

mes como roubo e furto de 
veículos, por exemplo. Contra 
ele, foi cumprido um man-
dado de prisão preventiva 
expedido pela 2ª Vara Criminal 
de São Gonçalo. O homem 
foi encaminhado ao sistema  
prisional.

Interessados depositavam sinal mas animais prometidos não eram entregues

Um caminho 
diferente

Dom José Francisco*

Semana passada, estive no 
Carmelo de Pouso Alegre, 
MG, lugar que me traz 
incontáveis recordações 
de minha formação sa-
cerdotal: uma segurança 
alimentada no silêncio e 
na contemplação. É um 
caminho diferente, sim. 
Quando a boca se fecha, os 
olhos encontram o que as 
palavras não conseguem 
traduzir.

Agradeço às irmãs 
carmelitas, e às irmãs e 
irmãos de outras tantas 
ordens do ramo contem-
plativo, masculino e femi-
nino, por alimentarem as 
raízes da árvore da Igreja 
com a seiva de sua exis-
tência orante.

Para quem critica 
esse estilo de vida, eu 
diria que é só uma es-
colha. Num 
mundo tão 
respeitador 
d e  t o d a s 
a s  e s c o -
l h a s  p ro -
f iss ionais 
e compor-
tamentais, 
p o r  q u e 
não respei-
tar também 
essa? Tão 
distinta em 
sua especificidade, 
tão fiel ao seu enga-
jamento, tão repleta 
de paz em sua tran-
quilidade!

E, cá entre nós, o Mun-
do aqui fora, não é lá, 
grande coisa. Não é!

Se você abrir os noti-
ciários, de um dia ape-
nas, se ouvir e vir aquilo 
que os grandes do Mundo 
decidiram para que nós, 
os pequenos, realizásse-
mos, à custa de lágrimas, 
suor e sangue, não haverá 
como tirar dessas pessoas 
consagradas a razão sedi-
mentária que as fez dizer 

a esse Mundo: muitíssimo 
obrigado, mas nós quere-
mos mais!

Ah!  E você não precisa 
concordar. É só um ponto 
de vista.

E se ele já é compar-
tilhado por milhares 

de pessoas ao redor 
do planeta, nem por 
isso pode ser erigi-

do em norma 
estatutár ia. 
Mesmo assim, 
devo lembrar 
que, mantidas 
a s  p r o p o r -
ções, há mais 
d e s i s t ê n c i a 
entre os que 
a b r a ç a r a m 
c a r r e i r a s  e 
matrimônios 
na sociedade 
humana, do 

que entre os que se 
abrigaram sob as ve-
nerandas paredes de 
algum mosteiro. 

Não se trata de ava-
liação, apenas de consta-
tação.

Um caminho diferente, 
sim!

É nos caminhos dife-
rentes que encontramos 
remédios, invenções e 
todo um mundo novo.

Então, por que não?

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Há mais 
desistência 
entre os que 
abraçaram 

carreiras, do 
que entre os que 

se abrigaram 
em mosteiros

Homem acusado 
de integrar 
quadrilha que 
mantinha site foi 
preso no Coelho, 
em São Gonçalo

Divulgação

Assentamento de 200m rede de agua na Rua Rouxinol em Marica.
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Investimento de R$ 40 milhões 
em novas pesquisas no RJ
Faperj vai apoiar 101 projetos de jovens cientistas do Estado. Valor mensal das bolsas será de R$ 8 mil

A Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj) apoiará neste 
ano 101 projetos de jovens 
pesquisadores fluminenses 
com vínculo e sem vínculo 
com instituições de ciência e 
tecnologia do Estado do Rio 
de Janeiro. Serão investidos R$ 
40 milhões, e cada jovem pes-
quisador receberá uma bolsa 
mensal de R$ 8 mil.

Há projetos na área da cos-
mologia; vacina terapêutica 
contra HIV/Aids; segurança 
alimentar e obesidade; espé-
cies gigantes do Novo Mundo; 
memórias de traumas entre ge-
rações, entre outras iniciativas.

Esses programas se somam 
a outros incentivos mantidos 
pela Faperj, como o Edital 
Jovem Cientista do Nosso Es-
tado, que proporciona a pes-
quisadores com até 10 anos 
de conclusão de doutorado, 
contratados por instituições 
estaduais, uma taxa de banca-
da mensal de R$ 2,4 mil – este 
projeto atualmente incentiva 
485 pesquisadores. Há tam-
bém o Programa Nota 10, que 
apoia mestrandos, doutores e 
po´s-doutores com bolsas de 
valores diferenciados.

Evitar ‘fuga de cérebros’- 
Os>> programas, inéditos, 
foram criados e lançados pela 
Fundação em 2021, a fim de 

apoiar pesquisadores recém-
-contratados e atrair novos 
pesquisadores para as insti-
tuições estaduais, de forma a 
impedir a “fuga de cérebros” 
– uma tendência observada 
em doutores e pós-douto-
res formados em instituições 
fluminenses que buscam a 
continuação de suas pesquisas 
em centros fora do estado ou 
no exterior.

O secretário estadual de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Dr. Serginho, destacou que é 

imprescindível e obrigação 
do Estado criar mais oportu-
nidades de financiamento, 
programas específicos e redes 
colaborativas para apoiar a 
independência dos jovens pes-
quisadores e cumprir as suas 
ambições científicas.

“Essas ações requerem in-
vestimento substancial de 
recursos, tempo e esforço. Mas 
eles vão além, pois incorporam 
uma força de trabalho vital nas 
instituições do estado para o 
desenvolvimento da ciência, 

tecnologia e da inovação”, 
completou o secretário.

“Apostar em pesquisadores 
em início de carreira é garantir 
que no futuro o estado e o país 
tenham condições efetivas de 
enfrentamento dos seus maio-
res desafios, pois os jovens 
cientistas trazem a criatividade 
e a inovação como suas maio-
res contribuições científicas”, 
disse Lima.

Oportunidades para curso 
técnico ->O Grupo CCR anun-
ciou chamada para o projeto 

Primeira Jornada, iniciativa de 
inclusão social e aceleração 
profissional que recrutará 120 
jovens em parceria com o Ins-
tituto Bold. Para participar da 
seleção, o estudante deve ter 
entre 16 e 24 anos, estar ma-
triculado em universidade ou 
curso técnico, ter interesse es-
pecialmente em aprendizagem 
ou estágio e comprovar renda 
familiar de, no máximo, cinco 
salários mínimos. Jovens de 
comunidades nos entornos da 
CCR Barcas, no Rio de Janeiro, 
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e 
Maricá, podem se inscrever até 
31 de janeiro em https://www.
institutobold.org.br/primeira-
jornadaccr.

Os estudantes selecionados 
terão experiência de quatro 
meses de desenvolvimento hu-
mano para ativar o potencial, 
competências e habilidades, 
onde, em várias fases, serão 
mentorados por colabora-
dores 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.

O Grupo CCR acredita na 
transformação social basea-
da em trabalho consistente, 
criação de oportunidades e 
qualificação para a vida inteira. 
A ideia do Primeira Jornada 

é mostrar aos participantes 
que o processo de formação 
profissional é importante para 
entrada na vida profissional, 
além de ajudar a abrir portas 
no mercado de trabalho. 

- Os treinamentos serão dividi-
dos em quatro jornadas

Consciência: 30 dias de muitos 
desafios e reflexões no desen-
volvimento do autoconheci-
mento.

Conhecimento: inteligência 
emocional e treinamento com 
a metodologia exclusiva do 
Google.

Impacto: imersão em em-
preendedorismo com desafios 
reais de organizações.

Potencial: consolidação das 
habilidades do futuro se tor-
nando um líder e multiplicador 
do impacto Bold.
Durante quatro meses de ativi-
dades, os aprovados passarão 
por treinamentos e cursos 
sobre metodologias ágeis, De-
sign Thinking e Search Inside 
Yourself. 
Ao completarem todas as eta-
pas no prazo, os jovens ainda 
terão seus currículos incorpo-
rados ao sistema de talentos do 
Grupo CCR para futuras vagas 
nas empresas do grupo.

Divulgação

Programas, inéditos, foram criados e lançados em 2021 para apoiar recém-contratados e atrair novos pesquisadores 

Divulgação

Pontos de coleta serão instalados em edifícios da Zona Sul do Rio de Janeiro

Tampinhas de plástico vão 
reforçar castração de animais
Sessenta condomínios da Zona 
Sul do Rio começaram a receber 
coletores de tampinhas reciclá-
veis. Todo o material arrecadado 
será revertido em castração e 
ração para ONGs, projetos e 
protetores independentes de 
animais.

A iniciativa é da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento, que é 
responsável pelas Políticas Pú-
blicas de Proteção e Bem-Estar 
Animal – RJPET. O projeto conta 
com a parceria do RioSolidário e 
do projeto Rio Eco Pets.

“O projeto consiste em dis-
ponibilizar pontos de coleta de 
tampinhas plásticas que serão 
revertidas em doação de ração 
e castrações. Além da impor-
tância enorme para os animais 
que serão beneficiados, é im-

de condôminos em todo o Rio 
de Janeiro. E, depois, para lojas 
pet, vilas, bares e restaurantes, 
ou seja, comércio em geral.

Para colocar o coletor, basta 
enviar uma mensagem para 
o WhatsApp (21) 98133-5740 
com nome, endereço do con-
domínio e nome e telefone do 
síndico.

“As tampinhas serão reco-
lhidas pela Secretaria de Agri-
cultura, na medida em que os 
síndicos entrarem em contato 
solicitando a retirada”, explicou 
Alberto Figueiredo, coordena-
dor do projeto.

Após requerer um coletor, o 
responsável por cada condomí-
nio deve apenas assinar um ter-
mo de comprometimento que 
o material reciclável recolhido 
será entregue à secretária.

Material será recolhido em condomínios e vendido para beneficiar os bichos

RRF do RJ: prazo de 15 dias 
para debates e argumentações

O governador Cláudio Cas-
tro anunciou, ontem (19), 
que, nos próximos 15 dias, a 
Secretaria de Fazenda e o Go-
verno Federal irão debater as 
argumentações do Governo 
do Rio de Janeiro em relação 
aos pareceres da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) 
e da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
que impediriam a adesão ao 
novo Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF). O acordo foi 
formalizado durante reunião 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em Brasília. 

“Enquanto os pontos são 

debatidos, a Procuradoria 
Geral do Estado vai pedir para 
a PGFN uma prorrogação de 
prazo para que possamos 
exaurir esses temas e forma-
lizar as nossas justificativas. 
Vamos rever conjuntamente 
para achar as soluções e dar 
as explicações necessárias, 
tanto por parte do Governo 
do Estado quanto para o mi-
nistério”, afirmou Castro.

No encontro, foram apre-
sentadas as justificativas para 
itens apontados nos parece-
res. Segundo o governo esta-
dual, todos os pontos foram 
esclarecidos.

Acordo formalizado no Ministério da Economia foi anunciado pelo governador

portante lembrar que o meio 
ambiente também deixará de 
receber toneladas de material 
plástico”, disse o secretário 

Marcelo Queiroz.
Ainda segundo o secretário, 

o objetivo é levar esses coletores 
para o maior número possível 

Fillipe de Freitas/Divulgação

Cláudio Castro e o ministro Paulo Guedes se reuniram ontem em Brasília

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: 23/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:30 às 13:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói 16655341
13:00 às 17:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 16656589
13:30 às 17:30 Rua Luiz Leopoldo Fernandes - Centro - Niterói 16656181

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida 18 do Forte - Mutuá - São Gonçalo 16647527
12:00 às 16:00 Rua Francisco Alves - São Miguel - Centro - São Gonçalo 16647527
12:00 às 16:00 Rua Maria de Nazareth - São Miguel - Centro - São Gonçalo 16647527
12:00 às 16:00 Rua Sá Carvalho - Vila Iara - São Gonçalo 16647527
12:00 às 16:00 Travessa 872 - Rodo - São Gonçalo 16647527
Dia: 24/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Albino Impareto - Jardim Catarina - São Gonçalo 16648861
12:00 às 16:00 Rua Fernando Floriano - Jardim Catarina - São Gonçalo 16648861
12:00 às 16:00 Rua Samapio Rodrigues - Jardim Catarina - São Gonçalo 16648861
13:00 às 17:00 Rua Cesinio Paiva - Luiz Caçador - São Gonçalo 16649807

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenidas A, D - Estrada de Bambuí - Maricá 16657425
13:00 às 17:00 Avenida Antônio Callado - Bambuí - Pindobal - Maricá 16657425
13:00 às 17:00 Rua Antônio Calado - Bambuí - Maricá 16657425
13:00 às 17:00 Rua Castelamare - Bambuí - Maricá 16657425
13:00 às 17:00 Rua Pe Padre - Bambuí - Maricá 16657425
13:00 às 17:00 Rua Rio Bonito - Pindobal - Maricá 16657425
14:00 às 17:00 Estrada Cajueiros - Jardim Atlântico - Maricá 16658145
14:00 às 17:00 Ruas 32, 34, 35, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79 - Itaipuaçu - Jardim 

Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 
16658145

14:00 às 17:00 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 16658145
14:00 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Itaipuaçu - Maricá 16658145
14:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 16658145
14:00 às 17:00 Rua Hélio Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 16658145
14:00 às 17:00 Rua Leonel Brizola - Itaipuaçu - Maricá 16658145
14:00 às 17:00 Rua Mario Barreto França - Jardim Atlântico - Maricá 16658145
14:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 16658145
14:00 às 17:00 Rua Waldir Tavares Guapyassu de Sá - Itaipuaçu - Maricá 16658145
Dia: 25/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Muriqui Grande - Muriqui - Niterói 16657233
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Aristídes Melo - Maria Paula - Niterói 16657233
14:30 às 17:00 Rua Jean Valentiau de Mouliac - Várzea das Moças - Rio do Ouro 16680943

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Gilson Nunes - Rocha - São Gonçalo 16656765
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Rocha - São Gonçalo 16656765

MARICÁ
09:00 às 12:00 Ruas 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18 - Santa Paula - Estrada Cassorotiba - 

Lot Nova Luzitania - Jardim Inoã - Spar - Maricá 
16680505

09:00 às 12:00 Rua Daniel Felipe Diniz - Santa Paula - Maricá 16680505
09:00 às 12:00 Rua Jorge Elias Abicalil - Nova Luzitania - Maricá 16680505
09:00 às 12:00 Rua Quinze - Loteamento Nova Luzitania - Inoã - Maricá 16680505
13:00 às 17:00 Avenidas B, D - Chácaras Inoã - Jardim Inoã - Inoã - Maricá 16680011
13:00 às 17:00 Avenida Monsenhor Emerson de Negreiro - Condomínio Red Tow - 

Chácaras de Inoã - Maricá 
16680011

13:00 às 17:00 Avenida Nossa Senhora de Fátima - Chácaras Inoã - Maricá 16680011
13:00 às 17:00 Rua 14 - Loteamento Praia de Itaipuaçu - Maricá 16680011
13:00 às 17:00 Rua Chácara de Inoã - Inoã - Maricá 16680011
13:00 às 17:00 Rua B - Inoã - Chácaras Inoã - Centro - Jardim Inoã - Área II - Itaipuaçu 16680061
13:30 às 17:00 Rua Arino de Sousa Mattos - Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá 16680263
13:30 às 17:00 Estrada Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá 16680263
13:30 às 17:00 Estrada Jaconé - Maricá 16680263
13:30 às 17:00 Ruas 7, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 - Bosque Fundo 

- Itaipuaçu - Estrada Velha de São José - Parque Bosque Fundo - 
Inoã - Jardim Inoã - Parque São José - Maricá Jardim Atlântico

16680263

13:30 às 17:00 Rua Arino de Souza Matos - Inoã - Maricá 16680263
13:30 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Centro - Maricá 16680263
Dia: 26/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
14:00 às 17:00 Avenida Celso Aprígio de Macedo Soares Guimarães - Piratininga 16689353
14:00 às 17:00 Ruas 59, 64 - Cafubá - Piratininga - Niterói 16689353
14:00 às 17:00 Rua Deputado José Luiz Erthal - Cafubá - Niterói 16689353
14:00 às 17:00 Rua Doutor Osiris Pitanga - Piratininga - Niterói 16689353
14:00 às 17:00 Rua Promotor Fernando Mattos Fernandes - Cafubá - Niterói 16689353
14:00 às 17:00 Rua Vereador Luiz Botelho - Cafubá - Niterói 16689353

SÃO GONÇALO
08:30 às 12:30 Rua Eudino Egger - Jardim Catarina - São Gonçalo 16686475
08:30 às 12:30 Rua João Corrêa D'Ávila - Jardim Catarina - São Gonçalo 16686475
13:00 às 17:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 16686795

MARICÁ
09:00 às 12:00 Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá 16686751
09:00 às 12:00 Avenida da Praia - Recanto Itaipuaçu - Maricá 16686751
09:00 às 12:00 Ruas 37, 46, 138, 139, 140,141 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 16686751
09:00 às 12:00 Rua Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 16686751
09:00 às 12:00 Rua Gilmar T dos Santos - Jardim Atlântico - Maricá 16686751
09:00 às 12:00 Rua Marquês de Maricá - Jardim Atlântico - Maricá 16686751
09:00 às 12:00 Rua Projetada - Maricá 16686751
13:30 às 17:00 Rodovia das Begônias - Itaipuaçu - Maricá 16689527
13:30 às 17:00 Ruas 17, 18 - Jardim Atlântico - Maricá 16689527
13:30 às 17:00 Rua das Begônias - Costa Verde - Maricá 16689527
13:30 às 17:00 Rua Miguel Arraes - Jardim Atlântico - Maricá 16689527
14:00 às 17:00 Rua Antônio Vieira Sobrinho - Condomínio Novo Eldo - Centro 16687895
14:00 às 17:00 Praça Milton Santos - Parque Eldorado - Maricá 16687895
14:00 às 17:00 Ruas A, E, Q - Centro - Maricá 16687895
14:00 às 17:00 Rua Charqueada - Centro - Maricá 16687895
14:00 às 17:00 Rua das Margaridas - Centro - Maricá 16687895
14:00 às 17:00 Rua Doutor Antônio Vieira Filho - Araçatiba - Maricá 16687895
14:00 às 17:00 Rua Doutor Milton de Souza Pacheco - Centro - Maricá 16687895
14:00 às 17:00 Rua Eraldo da Costa Marins - Centro - Maricá 16687895
14:00 às 17:00 Rua Joaquim Eugênio dos Santos - Centro - Maricá 16687895
14:00 às 17:00 Rua Sobrinho - Centro - Maricá 16687895
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Flamengo 
quer ‘roubar’ 
promessa do 
Palmeiras

Endrick, fenô-
meno da base 
do Palmeiras, 
vem chaman-
do atenção 
do mundo do 

futebol com sua qualidade e 
maturidade em campo com 
apenas 15 anos. Um dos 
clubes que ficou interessado 
em contar com o garoto foi o 
Flamengo, segundo o pai do 
jovem, Douglas Ramos.

“Nada diretamente do 
Flamengo chegou até a mi-
nha pessoa, de pessoas do 
Flamengo. Chegou de pes-
soas que têm contato den-
tro do Flamengo, que eles 
estariam interessados no 
Endrick. E que estariam dis-
postos a arrumar uma briga 
na justiça, pagar para ter o 
Endrick. E que se a família 
quisesse uma briga por isso, 
que o Flamengo estaria dis-
posto”, disse o pai do garoto 
ao Canal “Verdão Info”.

Palmeiras e Flamengo 
vêm intensificando uma 
rivalidade nacional nesses 
últimos tempos. Os clubes 
inclusive disputaram a final 
da última Taça Libertadores, 
em Montevidéu.

“Eu falei para a pessoa 
que ela poderia entrar em 
contato com o pessoal do 
Flamengo e encerrar isso. O 
futuro a Deus pertence, nós 
não iríamos fechar as portas 
pois não sabemos o dia de 
amanhã. Mas hoje não seria 
digno da minha esposa, 
do meu filho, dar as cos-
tas ao Palmeiras e dar uma 
de judas. Nossa intenção é 
permanecer no Palmeiras, 
assinar contrato com o Pal-
meiras”, garantiu Douglas.

Arqueiro chegou ontem ao Rio de Janeiro e deve ser apresentado hoje

Fluminense surpreende e 
fecha com goleiro Fábio

O  Fl u m i n e n -
se parecia que 
estava com o 
elenco fecha-
do para o início 
da temporada, 

mas definiu a chegada do 
goleiro Fábio. A notícia foi 
considerada uma surpresa.

O Tricolor “atravessou” o 
América-MG e vai anunciar 
o arqueiro como reforço. O 
jogador chegou ao Rio de 
Janeiro ontem para realizar 
exames médicos e assinar 
contrato até o final da tem-
porada.

“Eu ainda ia conversar 
com o América-MG. Minha 
vida sempre foi direcionada 
por Deus, e Deus abriu essa 

porta aí ontem à noite de 
uma forma tão natural. Só 
vim direcionado que era aqui 
o lugar onde eu poderia aju-
dar o Fluminense e os meus 
companheiros a fazer uma 
grande temporada em 2022. 
Agradecer por essa grande 
oportunidade, de vestir a ca-
misa tricolor, espero que cor-

ra tudo bem nos exames para 
poder ajudar. Se precisar, vou 
estar sempre à disposição. 
Graças a Deus, a saúde está 
100%”, disse ao “ge”.

Fábio tem 41 anos e esta-
va no Cruzeiro. A contratação 
do goleiro dá ainda mais ex-
periência aos tricolores.

O pensamento da direto-
ria é ter mais uma boa opção 
no elenco. Além disso, o bom 
desempenho de Fábio em 
disputas de pênaltis con-
tribuiu para a procura dos 
cariocas.

O Fluminense vai para 
seu oitavo reforço para a 
temporada. O objetivo dos 
tricolores é brigar por títulos 
em 2022.

Bruno Haddad / Cruzeiro

Experiente goleiro Fábio, que em 17 anos fez quase 1 mil jogos pelo Cruzeiro, defenderá agora as cores do Fluminense

Será a segunda 
passagem do 
arqueiro pelo 
Rio, que de 2000 
a 2004 atuou no 
rival Vasco

Bota ainda sonha 
com volta de Elkeson

Vasco apresenta 
Matheus Barbosa

O  B o t a f o g o 
c o m e ç o u  a 
pré-tempora-
da no início de 
janeiro. Até o 
momento, os 

alvinegros pouco movimen-
taram o mercado por refor-
ços. Para piorar, o clube per-
deu alguns de seus principais 
jogadores. Com isso, a torcida 
começa 2022 ainda com dú-
vidas sobre a equipe.

O fato positivo será a as-
sinatura do contrato com a 
SAF. Com isso, existe o pla-
nejamento de investimento 
para os próximos anos.

O investimento pode fazer 
o Botafogo trazer reforços. O 
principal nome para chegar 
ao clube é o atacante Elkeson.

O jogador, que já teve 

O Vasco apre-
sentou ontem 
mais um refor-
ço para a tem-
porada. O vo-
lante Matheus 
Barbosa chega 

com status de titular. O jo-
gador, que assinou contrato 
de dois anos, destacou a 
grandeza do clube em sua 
chegada.

“A camisa do Vasco é pe-
sada e só de vestir já é um 
grande desafio. Acredito que 
todos os jogadores foram 
selecionados e têm capaci-
dade para recolocar o Vasco 
na Série A. Vamos trabalhar 
muito no dia a dia”, disse.

O novo reforço do cru-

passagem pelo clube, está no 
Brasil após longo período na 
China. O Botafogo já fez uma 
proposta ao atleta.

Além do Botafogo, o Pal-
meiras é outro clube que 
está atrás de Elkeson. O jo-
gador voltou a treinar nesta 
semana, por conta própria, 
e deve definir seu futuro nos 
próximos dias.

Comandante - Ontem, o 
novo contrato do técnico En-
derson Moreira apareceu no 
Boletim Informativo Diário 
(BID) da CBF.

O treinador renovou o 
seu vínculo com o clube até 
o fim de 2022. Ele chegou 
na temporada passada e 
levou o Botafogo ao título da  
Série B.

z-maltino também falou 
sobre os desafios na nova 
equipe e da responsabili-
dade de vestir a camisa do 
Vasco.

“Eu estou encarando 
como um grande desafio, 
mas já tive grandes desafios, 
de sair cedo de casa e procu-
rar dar o melhor pra minha 
família. Sei da responsabili-
dade que é vestir essa cami-
sa. É um grande desafio, mas 
me sinto muito preparado 
e espero fazer uma grande 
temporada”, completou.

O Vasco segue com os 
treinos na pré-temporada 
visando a estreia no Esta-
dual, no próximo dia 26, 
contra o Volta Redonda.


