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Anvisa libera aplicação de 
CoronaVac em crianças

Dose da vacina chinesa será a mesma utilizada na imunização de adultos, sem nenhuma adaptação pediátrica

APÓS REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
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Nascida na Vila Vintém, bairro de sua escola de samba do coração, a Mocidade Independente de Padre Miguel, Elza faleceu no mesmo dia da morte, há 39 anos, de seu amado Garrincha

Fernando Grilli / Riotur

Animais em 
perigo em São 
Francisco

PANORAMA\PÁG. 2

Testes rápidos na conta dos planos
Já está em vigor resolução da ANS que obriga operadoras de saúde a cobrirem exames

CIDADES\PÁG. 3

Elza Soares: a 
‘voz do milênio’ 
morre aos 91
O Brasil perdeu ontem um dois 
maiores nomes da música bra-
sileira: a cantora Elza Soares. 
Ela faleceu de causas naturais, 
aos 91 anos. Nessa mesma data, 
em 1983, morria o jogador de 
futebol Mané Garrincha, que 
foi marido da cantora. Nascida 
em Padre Miguel, no Rio de Ja-
neiro, Elza iniciou a carreira na 
década de 1950. Fez carreira no 
samba, mas também transitou 
do jazz ao hip hop, passando 
pela MPB, lançando 36 discos 
na carreira.  Ícone musical, ela 
foi considerada a cantora bra-
sileira do milênio, pela BBC de 
Londres. Além disso, apareceu 
na lista das 100 maiores vozes 
da música brasileira elaborada 
pela revista Rolling Stone Bra-
sil. A cantora também ganhou 
diversos prêmios como três 
prêmios Grammy Latino e dois 
WME Awards e, em 2020, foi 
tema do enredo de sua escola de 
samba do coração, a Mocidade 
Independente de Padre Miguel.

PÁG. 2

CULTURA

Com ingressos a R$ 20, “Ana e a Tal Felicidade” está em cartaz até 
dia 30, na plataforma Palco Web. O espetáculo discute o cotidia-
no das mulheres, ‘silenciadas pela sociedade’.

Rodrigo Menezes/Divulgação  

“Ana e a Tal Felicidade” quer fazer o público refletir sobre a condição da mulher

Espetáculo contra a violência Nenê: motivação de um garoto
Nenê, que em julho completará 41 anos de idade, disse estar bas-
tante motivado para iniciar mais uma temporada defendendo o 
Vasco e projeta um ano de conquistas para o Cruz-maltino.

PÁG. 8

ESPORTES
Rafael Ribeiro / Vasco

Nenê participou ontem do jogo-treino contra o Audax Rio no CT Moacyr Barbosa 

Falta de Pfizer 
leva Rio a adiar 
vacinação

CIDADES\PÁG. 3
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Sem abrigo
Neste calor insuportável, passageiros de ônibus torram ao 
sol esperando o transporte na Rua São José, no Fonseca. É 
que durante as obras de revitalização da área, a prefeitura 
só colocou abrigo no primeiro ponto, próximo à Alameda 
São Boaventura. Todos os outros pontos não têm abrigo e 
às pessoas ficam sob sol e chuva. Muito descaso!
Carlos Fonseca

Cadê as restrições?
O número de pessoas contaminadas pelo coronavírus 
não para de crescer. Todos os meus amigos estão com 
a doença ou a tiveram há pouco tempo. As internações 
aumentaram e vai chegar a hora em que não haverá mais 
leito disponível. Por que as autoridades não decretam mais 
restrições de circulação? Cadê as restrições?
Deisilene Silveira

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.

Violência contra a 
mulher em debate
“Ana e a Tal felicidade”, escri-
to por Cris Pimentel, está em 
cartaz, até o dia 30, na pla-
taforma Palco Web. O espe-
táculo chega para refletir 
temas aos quais as mulheres 
são encaixadas e, conse-
quentemente, silenciadas 
pela sociedade. A peça faz 
uma reflexão e discute o 
cotidiano das mulheres, 
com temas como violência 
contra a mulher, aborto, 
orgasmo, entre outros as-
suntos. 

Montagem apresenta 
uma mulher real, que ques-
tiona suas dores e, angus-
tiada, está em busca de um 
acerto de contas com o pas-
sado e de uma perspectiva 
de futuro, inclusive amoro-
so. Através da personagem, 
muitas mulheres poderão, 
além de se verem, refletirem 
sobre o combate à violência 
contra a mulher.

O ingresso custa R$ 20 e 
está à venda no site https://
www.palcoweb.com.br/

CULTURA

Festival
Até o dia 29, o público pode 
conferir a 17 ª edição do 
Festival Internacional FE-
MUSC, que reúne mais de 
50 apresentações, incluindo 
concertos de alto nível artís-
tico internacional. Este ano 
o Festival faz uma home-
nagem ao bicentenário da 
Independência do Brasil e a 
Semana da Arte Moderna de 
22. Os espetáculos podem 
ser assistidos presencial-
mente ou pelo Youtube do 
Festival. Informações: festi-
val@femusc.com.br

‘SPOILERS’ – Nasi & Os Spoilers - novo trabalho solo do 
cantor do Ira! - disponibiliza em todas as plataformas 
digitais o single “Spoilers”. A faixa faz parte do primeiro 
EP do projeto com lançamento previsto para o pri-
meiro semestre de 2022. Com influências de bandas 
como Stooges, de Iggy Pop, e Sex Pistols, “Spoilers” une 
instrumental intenso e letra direta. 

‘FORGOTTEN’ – Korn compartilhou “Forgotten”, seu 
primeiro lançamento de 2022 e a segunda música de 
seu próximo álbum de estúdio Requiem, que será lan-
çado em 4 de fevereiro. “Forgotten” chega logo após o 
anúncio da turnê de 2022 do Korn, que começa em 4 
de março, é produzido pela Live Nation e será acom-
panhado por convidados muito especiais.  

Rodrigo Menezes/Divulgação  

“Ana e a Tal Felicidade” está em cartaz, virtualmente, até o dia 30

Divulgação

17 ª edição do Festival Internacional 

FEMUSC tem 50 apresentações

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

São muitas emoções

O Janeiro Branco é uma 
campanha nacional criada 
em 2014, com objetivo de 
chamar atenção das pes-
soas para questões emo-
cionais e psicológicas. O 
Hospital de Clínicas do Ingá 
(HCI)vem aplicando junto 
ao setor de psicologia, o 
atendimento psicológico 

Divulgação destinado aos pacientes, 
principalmente como for-
ma de minimizar o impacto 
causado pela situação de 
enfermidade e muitas vezes 
de internação para tratar de 
uma doença grave.

“Considero como pri-
mazia a oferta de suporte 
psicológico aos nossos pa-
cientes, pois é indubitável 
o quanto uma situação 
de enfermidade provoca 
impacto na saúde mental 
das pessoas. A assistência 
psicológica prioriza a es-
cuta ativa, o acolhimento e 
a validação da autonomia 
e identidade dos pacientes, 
dando voz a eles e às suas 
emoções, sentimentos e ne-
cessidades, considerando-
-as como legítimas e dire-
cionadoras dos cuidados”, 
explica Thayssa Quaglietta, 
psicóloga do HCI. 

São Francisco: 
animais em risco

Covid não dá 
trégua em Tanguá

A árvore de Natal de Niterói 
montada na Praça do Rádio 
Amador, em São Francisco, na 
Zona Sul da cidade, encantou o 
publico com seu espetáculo de 
luzes durante as festas de fim 
de ano, mas com seu desmon-
te, acabou deixando um rastro 
de sujeira no local. Moradores 
do bairro reclamam das deze-
nas de abraçadeiras de nylon 
que foram deixadas para trás 
no gramado. O artefato, além 
de demorar muito para se 
decompor no meio ambiente, 
pode causar sérios prejuízos 
aos animais silvestres, como 
aves, e de estimação que cos-
tumam passear pela orla. Em 
casos de ingestão o artefato 
pode causar danos à saúde 
e até a morte dos bichos por 
sufocamento. Com as chuvas, 
acabam levados para o mar, 
colocando em risco também 
tartarugas e outros animais 
marinhos. A preocupação com 
o meio ambiente deveria ser 
levada a sério.

Além do crescimento no nú-
mero de casos de Covid-19, 
Tanguá, município da região 
metropolitana do Rio de Janei-
ro, tem mais uma preocupa-
ção: o expressivo número de 
profissionais da área de saúde 
diagnosticados com a doença, 
em janeiro. A lista, com mais de 
50 profissionais, inclui médicos, 
enfermeiros, técnicos admi-
nistrativos e profissionais de 
apoio. Para suprir esse déficit, 
o prefeito de Tanguá, Rodrigo 
Medeiros, determinou que se-
jam feitas, emergencialmente, 
algumas contratações. Além 
disso, solicitou que as equipes 
desfalcadas nos centros de 
testagem sejam reforçadas 
com profissionais de saúde que 
atuam nos setores administrati-
vos, desde que estejam habilita-
dos para a prestação de serviço 
na linha de frente. Ontem, a 
área de atendimento do Centro 
de Tratamento da Covid-19 em 
Tanguá precisou ser ampliada 
devido à demanda. 

POR JEFFERSON LEMOS

Empregos para vítimas de violência

A vereadora Priscilla Ca-
nedo (PT) protocolou um 
Projeto de Lei que dis-
põe sobre a geração de 
empregos para mulheres 
em situação de violência 
doméstica na cidade. A 
prefeitura poderá executar 

Divulgação este programa através de 
convênios  com empresas, 
universidades e entidades 
da sociedade civil. O ob-
jetivo é ajudar a mulher 
a ter sua independência 
financeira e conseguir 
sair de relacionamentos 
abusivos.

“Um grande problema 
que impede a mulher de 
sair de um relacionamen-
to abusivo é a dependên-
cia financeira. Precisamos 
acabar com este problema 
empregando essas mu-
lheres, dando a elas uma 
possibilidade de viver 
uma vida nova, com dig-
nidade”, comenta Priscilla 
Canedo.

O projeto aguarda pa-
recer na Comissão de Jus-
tiça e Redação da Câmara 
Municpal, que irá voltar 
do recesso em fevereiro. 

‘Jogados à própria sorte’

E por falar em cuidados com 
os animais, oO Estado do Rio 
poderá ganhar, este ano, uni-
dades móveis de castração 
animal em 19 municípios 
graças às emendas apresen-
tadas pelo deputado esta-
dual Marcus Vinícius (PTB) 
ao Orçamento 2022.  A ini-
ciativa ocorre em meio a um 
índice recorde de abandono 
de animais de estimação, du-
rante a pandemia. Segundo 
dados da AMPARA Animal, 

Divulgação

entidade que ajuda abrigos 
e protetores, estima-se que, 
entre julho de 2020 e feve-
reiro de 2021, o abandono 
cresceu 60%.

¨O abandono de animais 
se transformou em uma 
questão social no mundo 
inteiro. Como não têm con-
dições de cuidar, muitos 
tutores abandonam filhotes 
sozinhos ou com suas mães 
nas ruas, que ficam jogados 
à própria sorte. 

Panorama RJPanorama RJ

Deputada cobra segurança
Divulgação

Ao contrário do que tem 
sido divulgado por aí, o 
comandante do 31° BPM, 
tenente- coronel Júlio Ve-
ras, esteve pessoalmente 
na Tijuquinha, Muzema e 
Morro do Banco, ouvindo 
moradores e comerciantes, 
além dos policiais envol-
vidos na ocupação. Ele 

contou que os moradores 
estão com expectativas 
muito positivas em rela-
ção ao que está por vir. O 
projeto “Cidade Integrada” 
teve início com a ocupação 
do complexo da Muzema e 
será lançado oficialmente 
pelo governo do estado 
lança neste sábado.

‘Expectativas muito positivas”
Divulação

A deputada estadual Célia 
Jordão (Patriota) apre-
sentou indicação ao Go-
verno do Estado solici-
tando análise para que 
seja implantado o projeto 
Segurança Presente no 
município de Teresópolis, 
um dos principais desti-
nos turísticos da região 
serrana fluminense.

¨Com três unidades de 
conservação ambiental, 
Teresópolis  é  um dos  
principais destinos do 
país para o turismo ecoló-
gico e de aventura, atrain-
do milhares de turistas, 
todos os anos. Somente 
esse motivo já justifica-
ria a implantação do Se-
gurança Presente, pro-
grama que vem atraindo 
resultados promissores 
em outros municípios do 
Estado¨, ressaltou Célia 
Jordão.
Desde o início do seu 
mandato,  a  deputada 
também vem pleitean-
do junto ao Governo do 
Estado pela implantação 
do programa em Angra 
dos Reis. Principal destino 
turístico da costa verde 
fluminense, nos últimos 
anos, o município viu 
crescer os índices de vio-
lência urbana relacionada 
ao tráfico de drogas. 
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SP descarta relação 
de óbito com vacina
O governo do estado de São 
Paulo informou na tarde de 
ontem (20) que o Centro de 
Vigilância Epidemiológica 
concluiu não haver relação 
entre a vacinação contra a 
covid-19 e a parada cardía-
ca que sofreu uma criança 
de dez anos após ser imuni-
zada na cidade de Lençóis 
Paulista (SP).

De acordo com o gover-
no, a análise realizada por 
mais de 10 especialistas 
apontou que a criança pos-
suía uma doença congênita 
rara, desconhecida até en-
tão pela família, que desen-
cadeou o quadro clínico.

“O Centro de Vigilância 
Epidemiológica da Secre-
taria de Estado da Saúde 
informa que concluiu on-
tem (20) a investigação que 
descartou o evento adverso 
pós-vacinação na criança 
de dez anos do município 
de Lençóis Paulista. Não 
existe relação causal entre a 
vacinação e quadro clínico 
apresentado”, diz a nota do 
governo.

A Secretaria de Estado 
da Saúde reforçou a im-
portância da vacinação 
e reafirmou que todas os 
imunizantes aprovados 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) são seguros e eficazes.

Na quarta-feira, a prefei-
tura municipal de Lençóis 
Paulista (SP) divulgou nota 
oficial no início da noi-
te  informando que havia 
suspendido por sete dias 
a vacinação infantil em ra-
zão de uma criança de dez 
anos ter sofrido uma parada 
cardíaca 12 horas após ser 
vacinada contra a covid-19 
na cidade. Segundo a famí-
lia, a criança está estável e 
consciente.

Prefeitura volta a 
distribuir máscaras
 Niterói voltou a distribuir 
máscaras de proteção facial 
que são indispensáveis para 
reduzir a disseminação do 
coronavírus. Neste sábado 
(22), será a vez dos morado-
res do Caramujo receberem 
máscaras. 

A secretária de Governo, 
Rubia Secundino, lembrou 
do trabalho das Adminis-
trações Regionais nessa 
empreitada. 

“Niterói, desde o co-
meço da pandemia, vem 
realizando um trabalho de 
prevenção com os cida-
dãos. Desde março de 2020, 
as administrações regionais 
têm se empenhado para 
orientar a população e dis-
tribuir máscaras. Até o mo-
mento, mais de 2,5 milhões 
de máscaras foram entre-
gues para os niteroienses 
em todos os bairros da ci-
dade”, destacou Rubia.

Na quarta-feira (19), 
moradores do Morro do 

Castro, Baldeador e San-
ta Bárbara receberam as 
máscaras entregues pela 
prefeitura. Na manhã de 
ontem (20), a entrega foi 
realizada em Maria Paula 
e, amanhã (22), será a vez 
da população do Caramujo. 

A Regional do Barreto 
realizou entregas nesta 
terça-feira (18) e fará nova 
distribuição na manhã de 
hoje (21), perto do Parque 
Palmir Silva. Neste mesmo 
dia, a Regional do Fonseca 
também fará distribuição 
em frente ao Horto, na 
Alameda São Boaventura, 
a partir das 9h, e a Regio-
nal da Ilha da Conceição, 
a partir das 11h, pelas ruas 
do bairro.

 Desde o dia 23 de abril 
de 2020, o uso do equipa-
mento é obrigatório nas 
áreas públicas como ruas, 
ônibus, padarias, super-
mercados, hospitais, filas 
de bancos entre outras.

ANS inclui testes rápidos na 
cobertura dos planos de saúde

Já está em vigor a Resolução 
Normativa 478, publicada 
ontem (20) no Diário Oficial 
da União (DOU) pela Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), que inclui 
os testes rápidos de covid-19 
na lista de coberturas obriga-
tórias para beneficiários de 
planos de saúde. A inclusão 
do exame para detecção 
de antígeno SARS-CoV-2  
(coronavírus covid-19) foi 
aprovada em reunião ex-
traordinária da diretoria 
colegiada da ANS, na quar-
ta-feira (19).

Segundo informou a ANS, 
o teste será coberto para os 
beneficiários de planos de 
saúde com segmentação 
ambulatorial, hospitalar ou 
referência e será feito nos 
casos em que houver indica-
ção médica, para pacientes 
com Síndrome Gripal (SG) 
ou Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), entre 
o primeiro e o sétimo dia de 
início dos sintomas.

A decisão levou em conta 
a circulação e o rápido cres-
cimento de casos relaciona-
dos à nova variante Ômicron. 
O diretor-presidente da ANS, 
Paulo Rebello, avaliou que 
além de mais acessível e de 

fornecer resultados mais 
rápidos, o teste de antígeno 
“pode ampliar a detecção 
e acelerar o isolamento, le-
vando a uma redução da 
disseminação da doença e, 
por consequência, a uma 
diminuição da sobrecarga 
dos serviços laboratoriais. 
Ao mesmo tempo em que 
tomamos a decisão respon-
sável de manter o acesso ao 
padrão ouro de diagnóstico, 
o RT-PCR”.

Rebello explicou que 
“neste momento em que 
a variante Ômicron se es-
palha com tanta velocida-
de, o objetivo da inclusão 
dos testes rápidos no rol 
das coberturas obrigatórias 
para os beneficiários dos 
planos é colaborar para que 
as pessoas infectadas iden-
tifiquem que estão com a  
covid-19 e,  obviamente, 

cumpram o isolamento, 
evitando a transmissão da 
doença para outras pessoas”. 
A medida, segundo Rebello, 
contribui na gestão da pan-
demia.

A orientação dada pela 
ANS é que o beneficiário 
consulte a operadora do 
seu plano de saúde para 
informações sobre o local 

mais adequado para a rea-
lização do exame ou para 
esclarecimento de dúvidas 
sobre diagnóstico ou trata-
mento da doença. Lembrou 
também que a cobertura do 
tratamento aos pacientes 
diagnosticados com a co-
vid-19 já é assegurada aos 
beneficiários de planos de 
saúde.

O exame será feito feito nos casos em que houver indicação médica

Motivo é insuficiência de doses. Calendário será retomado na semana que vem

Vacinação para crianças de 
10 anos é suspensa no Rio
A insuficiência de doses nos 
postos de saúde levou a cidade 
do Rio de Janeiro a adiar a va-
cinação de crianças de 10 anos 
contra a covid-19. Segundo o 
secretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, o calendário 
será retomado semana que 
vem com a imunização de 
crianças desta faixa etária.

De acordo com calendário 
divulgado ontem (20) pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
a repescagem da vacinação 
para meninos e meninas com 
11 anos de idade continuará 
até segunda-feira (24). Já as 
crianças com deficiência ou 
comorbidades podem se vaci-
nar, desde que estejam na faixa 
de 5 a 11 anos de idade.

A secretaria informou que 
todos os postos de vacinação 
estão aplicando a primeira 
dose da vacina em maiores de 
12 anos. É preciso apresentar 
carteira de identidade, número 
do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) e, se possível, caderneta 
de vacinação. Para a segunda 
dose e a dose de reforço, é 
necessário levar também o 
comprovante de aplicação da 
primeira dose.

Acesso - As unidades 24 ho-
ras da rede municipal de saúde 
– UPAs, hospitais, centros de 

emergência regional e centros 
de atenção psicossocial tipo 
3 – funcionarão ininterrup-
tamente no fim de semana 
prolongado pelo feriado do Dia 
de São Sebastião, padroeiro da 
cidade. Os locais de vacinação 
podem ser encontrados no site 
da prefeitura.

Centros municipais de saú-
de, clínicas da família e centros 
de testagem funcionam ama-

nhã, das 8h às 17h, exclusiva-
mente para ações de combate 
à covid-19, atendimento e 
testagem e vacinação contra 
a doença.

Os centros de testagem 
com funcionamento nos fins 
de semana estão informados 
também no site da prefeitura.

Estado - A Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro informou que, até o 
momento, não tinha recebido 
confirmação do Ministério 
da Saúde sobre a chegada de 
50 mil doses da vacina Pfizer 
infantil.

Ontem, feriado municipal 
pelo padroeiro da cidade do 
Rio de Janeiro, São Sebastião, 
os postos de vacinação e de 
testagem funcionaram nor-
malmente.

José Cruz / Agência Brasil

Locais de vacinação e centros de testagem podem ser encontrados no site da prefeitura

CoronaVac pode ser 
aplicada em crianças
A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) apro-
vou ontem (20) a aplicação do 
imunizante CoronaVac em 
crianças e adolescentes entre 
6 e 17 anos - exceto em casos 
de menores imunossuprimi-
dos (com baixa imunidade). 
A decisão foi tomada durante 
reunião extraordinária da 
diretoria colegiada.

Crianças e adolescentes 
com comorbidades também 
poderão receber a vacina, que 
será aplicada em duas doses, 
com intervalo de 28 dias. A 
vacina é a mesma utilizada na 
imunização de adultos,>sem 
nenhum tipo de adaptação 
para uma versão pediátrica.

A decisão foi unânime. 
Ao todo, cinco diretores 
votaram a favor da libera-
ção: Meiruze Sousa Freitas,  
Alex Machado Campos, 
Rômison Rodrigues Mota, 
Cristiane Rose Jourdan e o 

diretor-presidente da Anvisa, 
Antônio Barra Torres.

Por meio das redes so-
ciais, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, comentou 
a aprovação do uso emergen-
cial da CoronaVac para a faixa 
de 6 a 17 anos. 

“Todas as vacinas autori-
zadas pela Anvisa são consi-
deradas para a PNO [Plano 
Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra Co-
vid-19]. Aguardamos o inteiro 
da decisão e sua publicação 
no DOU”, disse, em sua conta 
no Twitter.

Por meio de nota, o Ins-
tituto Butantan, fabricante 
da CoronaVac em parceria 
com a>biofarmacêutica chi-
nesa Sinovac, informou que 
a autorização ocorreu após 
avaliação de pedido enviado 
à Anvisa no dia 15 de dezem-
bro, embasado em estudos de 
segurança.

Divulgação Agência Brasil

Vacina será a mesma usada atualmente na imunização de adultos

Suspeita 
deverá ser de 
Síndrome Gripal 
ou Síndrome 
Respiratória 
Aguda Grave

Cobertura obrigatória entre o 1º e o 7º dia
O exame incluído no Rol de 
Procedimentos e Eventos 
em Saúde da ANS é o “Teste 
SARS-COV-2 (coronavírus 
covid-19) – teste rápido para 
detecção de antígeno”. A ANS 
reforçou que a cobertura 
“será obrigatória quando o 
paciente apresentar Síndro-
me Gripal (SG) ou Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), entre o 1° dia e 7° 
dia desde o início dos sin-
tomas”. A resolução salienta 
que as solicitações médicas 
que atendam às condições 
estabelecidas na Diretriz de 
Utilização (DUT) devem ser 
autorizadas de forma ime-
diata.

A agência esclareceu que 

a Síndrome Gripal (SG) é 
atribuída ao paciente com 
quadro respiratório agudo 
caracterizado por pelo menos 
dois dos seguintes sinais e 
sintomas: febre, calafrios, dor 
de garganta, dor de cabeça, 
tosse, coriza, distúrbios olfa-
tivos ou distúrbios gustativos. 
Em crianças, além dos sinto-
mas citados, os pais ou res-
ponsáveis devem considerar 
também obstrução nasal, na 
ausência de outro diagnóstico 
específico. Em idosos, crité-
rios específicos de agrava-
mento devem ser levados em 
consideração, entre os quais 
síncope, confusão mental, 
sonolência excessiva, irrita-
bilidade e inapetência. Na 

suspeita de covid-19, a febre 
pode estar ausente e sintomas 
gastrointestinais (diarreia) 
podem estar presentes.

A Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), por sua 
vez, é atribuída ao paciente 
com Síndrome Gripal (SG), 
que também apresente des-
conforto respiratório ou pres-
são persistente no tórax, ou 
ainda saturação de oxigênio 
menor que 95% em ar am-
biente, coloração azulada dos 
lábios ou rosto. Em crianças, 
além dos sintomas já mencio-
nados, devem ser observados 
os batimentos de asa de nariz, 
cianose (cor azulada ou acin-
zentada da pele, das unhas, 
dos lábios ou ao redor dos 

olhos), tiragem intercostal 
(retração da musculatura 
entre as costelas durante a 
inspiração), desidratação e 
inapetência.

Estão excluídos da reso-
lução 478 da ANS os contac-
tantes assintomáticos de caso 
confirmado; crianças com 
idade igual ou inferior a 24 
meses; pessoas que tenham 
realizado, há menos de 30 
dias, RT-PCR ou teste rápido 
para detecção de antígeno 
para SARS-CoV-2 cujo re-
sultado tenha sido positivo; 
indivíduos cuja prescrição 
objetive rastreamento da 
doença, retorno ao trabalho, 
controle de cura ou suspen-
são de isolamento.

Criança, que 
sofria de doença 
congênita, 
teve parada 
cardíaca

 Myke Sena / Ministério da Saúde

Decisão levou em conta o crescimento de casos relacionados à nova variante 
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Cecierj oferece chances de 
qualificação para professores
São mais de 5 mil vagas com inscrições até 6 de fevereiro para Programa de Formação Continuada

O ano começa com oportu-
nidades de qualificação para 
professores dos ensinos Fun-
damental II e Médio e profis-
sionais da Educação Básica. 
Estão abertas, até o dia 6 de 
fevereiro, as inscrições para 
o Programa de Formação 
Continuada de Professores 
oferecido pela Fundação 
Cecierj, vinculada à Secre-
taria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Para 
o primeiro período letivo de 
2022 são mais de cinco mil 
vagas distribuídas pelas áreas 
de Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas, Lingua-
gens e Códigos, Matemática, 
Prática Docente e Tecnologia 
Educacional.

Os cursos são gratuitos e 
realizados na modalidade a 
distância. Terão início em 15 
de fevereiro estendendo-se 
até 9 de maio. A inscrição, 
que também é gratuita, deve 
ser realizada exclusivamente 
pelo site https://www.cecierj.
edu.br/extensao.

“Independente da profis-
são, os estudos nunca devem 
parar. E, com os profissionais 
de Educação, não é diferente. 
Essa é uma grande oportu-
nidade que a Cecierj oferece 
para os nossos professores. 
Todo o aprendizado desse 
programa vai refletir na qua-
lidade das aulas passadas em 
sala de aula”, afirmou o secre-
tário de Ciência e Tecnologia, 

Dr. Serginho.
A iniciativa se destina a 

complementar a formação 
dos professores com base 
na discussão de temáticas 
pertinentes à Educação Bá-
sica. Cada candidato poderá 
se inscrever em até duas 

disciplinas. A oportunidade 
é destinada a professores 
do Ensino Fundamental II e 
Médio, além de outros profis-
sionais da Educação Básica e 
licenciandos, de acordo com 
o número de vagas discrimi-
nado no edital.

“Esse é um dos nossos 
principais projetos no âmbi-
to da formação continuada 
e tem o objetivo de alinhar, 
por meio dos cursos gratui-
tos e a distância, as ações 
pedagógicas que poderão ser 
colocadas em prática no tra-

balho do docente”,  destacou 
o presidente da Fundação 
Cecierj, Rogerio Pires.

Em caso de dúvidas, o 
candidato deverá escrever 
para o seguinte e-mail: su-
porte-extensao@cecierj.edu.
br.

Seleção em Mangaratiba 
- A Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer da Prefeitura 
de Mangaratiba acaba de di-
vulgar o nome dos aprovados 
no Processo Seletivo Simplifi-
cado do Programa Tempo de 
Aprender. A lista dos classifi-
cados pode ser conferida no 
Diário Oficial do Município, 
através do link: https://man-
garatiba.rj.gov.br/.../publica-
coes/dom-1512.pdf

O s  a p r ov a d o s  d e v e -
rão comparecer  no dia 
28/01/2022, das 9h às 15h, 
na sede da Secretaria de 
Educação, na sala da Supe-
rintendência de Ensino, e 
apresentar um documento 
de identificação com foto e o 
protocolo de confirmação da 
inscrição. 

Os classificados na seleti-
va atuarão como assistentes 
de alfabetização do Progra-
ma Tempo de Aprender, do 
Governo Federal, nas turmas 
do 1º e 2° ano do Ensino 
Fundamental durante o ano 
letivo de 2022.

Cursos são 
gratuitos e na 
modalidade a 
distância. Aulas 
começam no dia 
15 de fevereiro

 Carlos Magno/Divulgação

Oportunidade: Fundação Cecierj oferece cursos de qualificação para professores dos ensinos Fundamental II, Médio e profissionais da Educação Básica

SG: termina 
hoje prazo 
para efetivar 
matrícula
Termina nesta sexta-feira, 
dia 21, o prazo para efeti-
vação presencial na escola 
da matrícula dos alunos 
da rede pública municipal 
de São Gonçalo para o ano 
letivo de 2022. O resulta-
do foi divulgado no site 
servicos.pmsg.rj.gov.br/
educacao/prematricula 
no último dia 10.  

Para os que ainda não 
garantiram seu lugar, 
as vagas que não forem 
preenchid as serão dis-
ponibilizadas para a co-
munidade, de 24 a 28 de 
janeiro, diretamente nas 
unidades de ensino.

A matrícula dos alunos 
da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) para o 1º 
semestre de 2022 será 
realizada de 24 de janeiro 
a 28 de janeiro, presen-
cialmente na unidade de 
ensino.

Documentos necessários
(originais e cópias):

1) Certidão de nascimen-
to do aluno ou documen-
to de substitua
2)Duas fotos 3x4
3) Histórico escolar ou 
declaração de escolari-
dade, constando o ano 
escolar para qual o dis-
cente está habilitado
4) Comprovante de resi-
dência com CEP
5) Carteira de vacinação 
com grupo sanguíneo e 
fator R.H.
6) Carteira de identida-
de (RG) e CPF do alu-
no, quando houver. Para 
maiores de 18 anos, car-
teira de identidade (RG) e 
Certificado de reservista.
7) Carteira de identidade  
(RG) e CPF do respon-
sável
8 Cartão Nacional de 
Saúde (Cartão do SUS) e 
NIS com numeração do 
menor.

Acordo foi assinado com a prefeitura para oferecimento de atividades culturais e esportivas

Uerj terá polo em Barra Mansa
A Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj) terá 
um novo Polo de Extensão 
e Cultura, em Barra Mansa, 
no Sul Fluminense, a partir 
de fevereiro. O acordo de 
cooperação técnica assina-
do no início da semana, na 
prefeitura, dá continuidade 
ao projeto de interiorização 
da universidade. A previsão é 
que mais de 1,2 mil famílias 
sejam contempladas.

“Temos como compro-
misso ampliar a interlocução 
com a sociedade nos mais 
diferentes territórios flumi-
nenses. A  da Uerj para Barra 
Mansa tem um impacto rele-
vante, porque estamos tratan-
do de questões fundamentais 
para a nossa juventude, que é 
preparar o jovem para ingres-

sar na vida acadêmica”, disse 
o reitor Ricardo Lodi.

Para isso, a Uerj vai ofe-
recer pré-vestibular social, 
além de atividades culturais 
e esportivas em Barra Mansa. 
Aulas de futebol, capoeira, 
futsal, caratê, teatro, hip-hop 
e zumba, bem como o curso 
preparatório para o vestibu-
lar, acontecerão nos bairros 
do Centro, São Pedro, Sauda-
de, Vista Alegre, Goiabal, Vila 
Nova e Santa Clara. 

“A educação é o passapor-
te para um futuro melhor do 
que o presente. Essa parceria 
vem consolidar esse projeto, 
que pode vir a se aprofundar, 
gerando outras iniciativas no 
campo do ensino, da pesquisa 
e da inovação”, ressaltou Lodi.

Museu de Favela no Can-

tagalo- Foi assinado esta se-
mana, na Biblioteca Parque 
Estadual, o Termo de Cessão 
de uso do 4º andar do Ciep 
Cantagalo, na comunidade 
de mesmo nome, em Ipane-
ma, para o Museu de Favela 
(MUF). O documento foi 
firmado pela Secretária de 
Estado de Cultura e Economia 
Criativa (Sececrj), Danielle 
Barros, e por Aline Santos, 
presidente da organização 
social.

Com caráter cultural e 
social, a instituição sem fins 
lucrativos desenvolve seu 
trabalho na área das comuni-
dades do Pavão Pavãozinho e 
Cantagalo desde 2008, através 
de ações como oficinas, exibi-
ção de filmes, documentários 
e visitas guiadas.

“A assinatura deste termo 
é um grande ganho para a 
comunidade. Foi um cami-
nho árduo, mas com muita 
vontade de chegar até aqui, 
conseguimos consolidar esse 
momento de plena satisfa-
ção. É um espaço que já tive 
prazer de ir. Saí de lá muito 
impactada e feliz por ver o 
envolvimento desse lugar 
com a política pública e com 

a comunidade local”, desta-
cou a secretária de Estado de 
Cultura e Economia Criativa, 
Danielle Barros.

O MUF teve sua base ope-
racional funcionando na Pa-
róquia Nossa Senhora de 
Fátima, no Cantagalo, até 
2017. Depois, foi solicitado 
que a instituição entregasse o 
espaço pois a igreja precisava 
ampliar suas ações na comu-
nidade. Desde então, o MUF 
e a Superintendência de Mu-
seus, da Sececrj, buscavam 
um novo local para o projeto.

“Sou muito grata às au-
toridades por concederem a 
dádiva deste espaço. Fomos 
agraciados depois de tanto 
tempo de luta”, afirmou a 
presidente da organização, 
Aline Santos.

Secretaria da Juventude abre 
75 vagas para o Lab.JUV-Rio
A Secretaria Especial da Ju-
ventude Carioca ( JUVRio) 
abriu as inscrições para o pro-
cesso seletivo do Laboratório 
de Inovação para Mediação 
Sociopolítica (Lab.JUV-RIO). 
Os interessados têm até 15 de 
fevereiro para se inscrever no 
curso, que conta com 75 vagas 
e bolsa permanência de R$ 
450 por seis meses.

A primeira edição vai de 
março a agosto, com o tema 
“A cidade que queremos”. 
Serão 25 encontros, sempre 
aos sábados, pela manhã, 
com o debate da Agenda 2030, 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), trazendo a 
experiência da juventude e 
de seus territórios da cidade 

para, de maneira inclusiva, 
construir um futuro saudável, 
sustentável e menos desigual, 
a partir da proposição de 
implementação de políticas 
públicas. A meta é que 600 
jovens participem do Lab.
JUV-RIO até 2024.

Aulas, bolsa-auxílio e ins-
crição

Os encontros serão reali-
zados de forma híbrida, isto 
é, no formato presencial e on-
-line, e as vagas contemplarão 
os seguintes bairros e regiões: 
Centro (4), Zona Sul (4), Tiju-
ca (4), Ramos (5), Méier (5), 
Madureira (5), Inhaúma (5), 
Penha (5), Pavuna (5), Ilha do 
Governador (4), Jacarepaguá 
(5), Barra da Tijuca (4), Bangu 
(5), Campo Grande (5), Santa 
Cruz (5), Guaratiba (5). 

As entrevistas ocorrerão 
entre os dias 21 e 25 de fe-
vereiro e os resultados serão 
divulgados no dia 2 de março.

Para selecionar os jovens 
que participarão dessa ex-
periência, serão analisados 
o grau de comprometimento 

demonstrado nas respostas 
ao formulário de inscrição 
e nas entrevistas, respeitan-
do o público-alvo de mora-
dores da cidade do Rio de 
Janeiro. Das vagas, 20% são 
reservadas a negros e índios 
e 5% para pessoas com de-
ficiência (PCD), conforme 
o disposto nas leis munici-
pais 5.695/2014, 645/1984, 
2.111/1994,  4.950/2008, 
6.132/2017 e no decreto mu-
nicipal 5.890/1986. 

Os jovens aprovados nas 
fases de inscrição e entre-
vista que forem menores de 
18 anos deverão apresentar 
autorização do responsável 
para ter a matrícula efetivada 
no projeto.

Interessados têm até o dia 15 de fevereiro para se inscrever no curso

A Prefeitura de Niterói 
abriu inscrições para 
um curso voltado para 
microempreendedores 
individuais (MEIs) e mi-
cro e pequenas empresas 
que queiram fornecer 
serviços para o municí-
pio através do sistema 
de Pregão Eletrônico. A 
capacitação é uma parce-
ria entre a Secretaria Mu-
nicipal de Administração 
e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae) 
e faz parte do ciclo de 
formação em compras 
públicas com benefícios 
para pequenos negó-
cios. As aulas, que serão 
gratuitas e no formato 
online, acontecerão nos 
dias 7 e 9 de fevereiro, das 
18h30 às 22h. Os interes-
sados podem se inscrever 
através do link forms.of-
fice.com/r/Aizz1tcu0U.

Capacitação 
para MEIs

No Rio, Museu 
de Favela 
conquista espaço 
no Ciep do 
Cantagalo, em 
Ipanema

Bolsa 
permanência 
destinada aos 
jovens terá o 
valor de R$ 450 
por seis meses
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Elza Soares, considerada a voz 
do milênio, se cala aos 91 anos
Cantora e compositora, um dos maiores nomes da música brasileira, faleceu em casa, de causas naturais

A música brasileira perdeu 
uma de suas vozes mais 
potentes e importantes. A 
cantora Elza Soares morreu 
ontem (20), em sua casa, de 
causas naturais, aos 91 anos. 

“É com muita tristeza e 
pesar que informamos o 
falecimento da cantora e 
compositora Elza Soares, aos 
91 anos, às 15 horas e 45 mi-
nutos em sua casa, no Rio de 
Janeiro, por causas naturais. 
Ícone da música brasileira, 
considerada uma das maiores 
artistas do mundo, a cantora 
eleita como a Voz do Milênio 
teve uma vida apoteótica, 
intensa, que emocionou o 
mundo com sua voz, sua 
força e sua determinação. A 
amada e eterna Elza descan-
sou, mas estará para sempre 
na história da música e em 
nossos corações e dos milha-
res fãs por todo mundo. Feita 
a vontade de Elza Soares, ela 
cantou até o fim”, destacou 
comunicado sobre a morte no 
Facebook da cantora e assina-
do por assessores e familiares.

Nessa mesma data, em 
1983, morria o jogador de 
futebol Mané Garrincha, que 
foi marido da cantora.

Nascida no dia 23 de junho 
de 1930, no Rio de Janeiro, na 
favela de Moça Bonita, atual-
mente Vila Vintém, no bairro 
de Padre Miguel, Zona Norte 
da cidade, a menina Elza 

Gomes da Conceição veio de 
uma família muito humilde 
e ainda pequena mudou-se 
para um cortiço no bairro da 
Água Santa, onde foi criada. 

Passou fome e toda a sorte 
de necessidades, além de ter 
sido alvo de violências. Teve 
uma vida marcada por dores, 
amores, tragédias mas supe-
rou tudo com sua garra e arte. 

A carreira musical co-
meçou com um  um teste 
na Rádio Tupi, no programa 
Calouros em Desfile, de Ary 
Barroso. A menina de 13 anos 
chegou para cantar vestida 
modestamente, com figurino 
improvisado e calçando san-
dálias baratas, sendo ironiza-
da pelo apresentador diante 
do auditório lotado. Ary Bar-

roso perguntou a ela “de que 
planeta ela tinha vindo”. E 
com lágrimas nos olhos, ela 
respondeu: “Eu vim do pla-
neta fome”. Depois soltou a 
voz e conquistou o primeiro 
lugar. Após o concurso ela 
fez um teste com o maestro 
Joaquim Naegli e foi contra-
tada como crooner (cantor 
de orquestra ou conjunto 

musical) da Orquestra Garam 
de Bailes, onde trabalhou até 
1954, quando engravidou. No 
ano seguinte, voltou a cantar 
na noite e em 1960 lançou 
seu primeiro disco, Se Acaso 
Você Chegasse e, em 1962,  
seu segundo LP, A Bossa Ne-
gra.

Em 1962, Elza fez apresen-
tações como representante 
do Brasil na Copa do Mundo 
no Chile, onde conheceu Lou-
is Armstrong (representante 
artístico dos Estados Unidos), 
que lhe propôs fazer carreira 
nos EUA. Neste mesmo ano 
ela conheceu o jogador Gar-
rincha, no auge da fama e da 
forma física. Ao se relacionar 
com ele, que era casado, Elza 
enfrentou críticas da impren-
sa e da sociedade. Depois os 
dois se casaram e mais tarde 
o relacionamento acabaria 
se tornando conturbado - ao 
pendurar as chuteiras, o ex-
-jogador se entregou à bebi-
da, o que causou a separação 
dos dois, e novas críticas à 

Elza, que foi acusada de tê-lo 
abandonado. Ele faleceu em 
20 de janeiro de 1983, de cir-
rose hepática. 

Poucos anos depois mais 
uma tragédia abalou a canto-
ra, que na juventude já havia 
perdido dois filhos para a 
fome. Garrinchinha, fruto da 
união  da estrela da música 
com o astro do futebol, mor-
reu, ainda criança,  vítima de 
acidente de carro. Mais uma 
vez, Elza foi ao poço, mas não 
tardou a juntar seus cacos e 
se reerguer.

Elsa Soares fez carreira no 
samba, mas também transi-
tou do jazz ao hip hop, pas-
sando pela MPB, lançando 
36 discos na carreira. Ela foi 
eleita, em 1999, pela Rádio 
BBC de Londres como a can-
tora brasileira do milênio. A 
escolha teve origem no proje-
to The Millennium Concerts, 
da rádio inglesa, criado para 
comemorar a chegada do ano 
2000. Além disso, apareceu na 
lista das 100 maiores vozes da 
música brasileira elaborada 
pela revista Rolling Stone 
Brasil.

A cantora também ganhou 
diversos prêmios como três 
prêmios Grammy Latino e 
dois WME Awards e, em 2020, 
foi tema do enredo da Escola 
de Samba Mocidade Inde-
pendente de Padre Miguel, 
sua escola do coração.

Elza viveu 
intensamente, se 
entregou  a todas 
as suas paixões 
e emocionou o 
mundo

Reprodução do Instagram

Elza Soares, quase 80 anos de carreira, glórias, amores e tragédias. Ela faleceu no mesmo dia da morte de Garrincha

Paes participa da 
Missa da Cidade
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, participou ontem (20) 
da tradicional Missa da Ci-
dade, no Santuário Basílica 
de São Sebastião (Igreja dos 
Capuchinhos), na Tijuca. A 
celebração, parte das home-
nagens ao santo, padroeiro 
da cidade, foi conduzida 
pelo arcebispo do Rio de 
Janeiro, cardeal dom Orani 
Tempesta. A cerimônia foi 
transmitida pela internet.

Durante a missa, o pre-
feito renovou seus votos 
para a cidade e falou que, 
mesmo diante das dificul-
dades, é preciso manter a 
perseverança e a fé:

“Quero manifestar mi-
nha satisfação de poder 
voltar a essa igreja numa 
data tão especial, dia do 
padroeiro da nossa cida-
de, como prefeito cristão 
e católico. Acho que todos 
nós aqui prestamos muita 
atenção nas palavras de dom 
Orani, quando faz referên-
cia à força, à perseverança, 
à resiliência e à fé de São 
Sebastião, para superarmos 
as dificuldades. O mundo 
passa por um momento 
complicado. A nossa cidade 
enfrenta dificuldades, mas 

tenho certeza que o povo, 
inspirado pelo seu padroei-
ro, vai perseverar, continuar 
com fé e superar. Viva o Rio 
de Janeiro e seu padroeiro, 
viva São Sebastião”, disse 
Eduardo Paes.

 Na homilia, Dom Orani 
reforçou a importância da 
fé e destacou a força de 
São Sebastião, que serve de 
exemplo para todos os cario-
cas. Ele pediu ainda que as 
pessoas sejam mais toleran-
tes, apesar das diversidades.

“Na palavra de Deus hoje, 
essa fé em São Sebastião, 
percebemos que o mundo, 
a nossa cidade, o nosso 
estado necessitam de ho-
mens e mulheres convictos, 
que vivem a sua fé, que não 
sejam intolerantes e passem 
pelo mundo fazendo o bem”, 
disse o arcebispo do Rio.

Divulgação

Prefeito Eduardo Paes e Dom Orani Tempesta durante a cerimônia

INSS: governo define reajustes 
de benefícios e contribuições
Portaria do Ministério do 
Trabalho e Previdência de-
fine os índices de reajustes 
dos benefícios pagos pelo 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), bem como va-
lores e respectivas alíquotas 
de contribuição pagos por 
beneficiários e segurados do 
Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPS) da União, a 
partir de janeiro de 2022. O 
texto foi publicado ontem (20) 
no Diário Oficial da União.

A portaria nº 12 apresenta, 
também, reajustes relativos 
aos demais valores constan-
tes do RPS, como a tabela de 
contribuição de segurados 
empregado, empregado do-
méstico e trabalhador avulso, 
para pagamento de remune-

ração.
O reajuste dos benefícios 

pagos pelo INSS a partir de 
1º de janeiro de 2022 será de 
10,16%. A tabela detalha os 
percentuais de aumentos que 
serão aplicados nos benefícios 
com data de início a partir de 
janeiro de 2021. Esses reajus-
tes serão aplicados também 
nas pensões especiais pagas 
às vítimas da síndrome da 
talidomida; às pessoas atin-
gidas pela hanseníase; e ao 
auxílio especial mensal para 
jogadores sem recursos ou 
com recursos limitados.

O valor mínimo dos salá-
rios de benefício e de contri-
buição pagos a partir de 1º de 
janeiro de 2022, não poderá 
ser inferior a R$ 1.212 nem 

superiores a R$ 7.087,22. O 
mesmo valor mínimo será 
aplicado para benefícios de 
prestação continuada pagos 
pelo INSS correspondentes 
a aposentadorias; auxílio por 
incapacidade temporária e 
pensão por morte (valor glo-
bal); aposentadorias dos aero-
nautas; pensão especial paga 
às vítimas da síndrome da 
talidomida; e auxílio reclusão.

Também será de R$ 1.212 
o valor da pensão especial 
paga aos dependentes das 
vítimas de hemodiálise da 
cidade de Caruaru no Estado 
de Pernambuco; do amparo 
social ao idoso e à pessoa com 
deficiência; e da renda mensal 
vitalícia.

Os valores dos benefícios 

concedidos ao pescador, ao 
mestre de rede e ao patrão de 
pesca “deverão correspon-
der, respectivamente, a uma, 
duas e três vezes o valor de R$ 
1.212”. Já o benefício devido 
aos seringueiros e seus de 
pendentes será de R$ 2.424.

O valor da cota do salário-
-família por filho ou equipara-
do de qualquer condição, até 
14 anos de idade, ou inválido 
de qualquer idade, a partir 
de 1º de janeiro de 2022, é 
R$ 56,47 para segurados com 
remuneração mensal (valor 
total do respectivo salário de 
contribuição, ainda que resul-
tante da soma dos salários de 
contribuição corresponden-
tes a atividades simultâneas) 
não superior a R$ 1.655,98.

Portaria foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União

Celebração em 
homenagem a 
São Sebastião 
foi conduzida 
por dom Orani 
Tempesta

PM mantém ocupação no 
Jacarezinho e na Muzema
A Polícia Militar manteve 
ontem (20) 250 homens na 
comunidade do Jacarezinho, 
Zona Norte do Rio, e 100 na 
comunidade da Muzema, 
na Zona Oeste, onde cerca 
de 1.300 policiais militares e 
civis realizaram na quarta-
-feira (19) ações operacionais 
integradas. A ação visa a reto-
mada de território nas duas 
áreas da cidade que sofrem 
influência do tráfico e de mi-
lícias. Nos locais, o governo 
estadual pretende iniciar a 
implantação de um programa 
de segurança pública aliado 
a intervenções urbanísticas 
e sociais.

A ação conjunta na área 
do Jacarezinho e adjacências 
foi iniciada ao amanhecer 
de quarta-feira (19), com o 
ingresso no terreno de tropas 
de três unidades do Comando 
de Operações Especiais (COE) 
da Polícia Militar: Batalhão de 
Operações Policiais Especiais 
(Bope), Batalhão de Polícia de 
Choque (BPChq ) e Batalhão 
de Ações com Cães (BAC).

Foram mobilizadas tam-
bém tropas da Coordenadoria 
de Polícia Pacificadora (CPP) 
e de unidades operacionais 
do 1º Comando de Policia-
mento de Área (CPA), res-
ponsáveis por parte da zona 

norte, centro e zona sul do 
município do Rio de Janeiro.

No complexo da Muzema, 
que engloba as comunidades 
da Tijuquinha e do Banco, a 
operação começou por volta 
das 10h, com a chegada de 
policiais militares do Co-
mando de Polícia Ambiental 
(CPAm) e de unidades opera-
cionais do 2º CPA, que atuam 
na Zona Oeste e parte da 
Zona Norte, além de grande 
contingente de policiais ci-
vis. Na área da Muzema, que 
sofre influência de milícias, 
a operação teve como foco o 
combate ao comércio ilegal 
de gás de cozinha, crimes 

ambientais e construções  
irregulares.

Nas duas ações, a Polícia 
Militar empregou cerca de 
800 policiais e a Polícia Civil 
em torno de 500 agentes. 
Foram empregados veículos 
blindados e houve reforço 
no patrulhamento das vias 
expressas, especialmente as 
mais próximas aos dois com-
plexos de favelas.

As duas ações foram mo-
nitoradas em tempo real no 
Centro Integrado de Coman-
do e Controle (CICC). Os po-
liciais devem permanecer nas 
duas comunidades por tempo 
indeterminado.

Ações visam a retomada de áreas sob influência do tráfico e da milícia
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Cebolinha 
entra na 
pauta do 
Flamengo

O Flamengo 
está na imi-
n ê n c i a  d e 
n e g o c i a r  o 
atacante Mi-
chael com o 

Al Hilal, da Arábia Saudita. 
Com isso, o clube deve ir 
ao mercado atrás de uma 
reposição.

Alguns nomes já fo-
ram ventilados no Ninho 
do Urubu. O mais novo  
jogador que apareceu 
como alvo dos rubro- 
negros é Everton Cebo-
linha.

O atacante do Benfica 
não vive bom momento 
no clube português. Tanto 
que a imprensa lusa já tem 
noticiado a possibilidade 
do jogador ser negociado 
nesta janela de transfe-
rências.

Everton Cebolinha foi 
levado ao Benfica a pedi-
do do técnico Jorge Jesus. 
Mesmo antes da demissão 
do Mister, no final do ano 
passado, o atacante já 
havia perdido espaço no 
elenco.

A diretoria do Flamen-
go já adiantou que só  
vai ao mercado para con-
tratações pontuais em 
2022.

Aos 40 anos, meia aposta que clube alcançará seus objetivos na temporada

Motivado, Nenê prevê um 
grande 2022 para o Vasco

O Vasco segue 
com a pré-tem-
porada visan-
do o início do 
C a m p e o n a t o 
Carioca. O Cru-
z-maltino terá 

no elenco o experiente Nenê, 
seu principal nome para 2022 
para a busca do acesso no 
Campeonato Brasileiro.

Nenê fez questão de exal-
tar o Vasco, onde está em sua 
segunda passagem.

“A paixão que eu tenho 
pelo futebol, o propósito que 
mudou a minha vida, eu gos-
to muito de desafio. O Vasco 
pra mim é um clube especial, 
desde quando eu estava fora 
do Brasil, foi o clube que mais 
me deu confiança”, disse.

O experiente Nenê admi-
tiu a responsabilidade que 
terá em buscar o acesso com 
o Vasco em 2022.

“É uma responsabilidade 
muito grande, esse desafio 
de devolver uma alegria aos 
torcedores. A torcida tem o 
prazer de torcer pelo Vasco. 
Essa é uma das coisas que me 
move, participar do que pode 

ser a volta”, declarou.
O Vasco fará sua estreia na 

temporada no próximo dia 
26, contra o Volta Redonda, 
no Raulino de Oliveira.

Novidade - O Vasco deve 
confirmar nos próximos dias a 
contratação de Getúlio como 
mais um reforço para 2022. O 
atacante, que defendeu o Avaí 
na temporada passada, chega 
para ser mais uma opção no 
setor. O jogador já falou como 
atleta do clube.

“Feliz demais, poder jogar 
em um clube gigantesco do 
futebol mundial. Espero po-
der fazer uma grande tempo-
rada e colocar o Vasco na Série 
A”, disse ao canal “Atenção 
Vascaínos”, no YouTube.

Rafael Ribeiro / Vasco

Nenê, que em julho completa 41 anos de idade, terá a missão de comandar o time do Vasco dentro de campo

Apoiador 
admitiu que o 
Cruz-maltino 
tem obrigação de 
conseguir voltar 
para a Série A

Nathan ansioso para 
temporada tricolor

Atacante projeta 
bom ano para o Bota

O Fluminense 
apresentou o 
meia Nathan 
como reforço. O 
jogador chega 
para ser o prin-

cipal homem de criação do 
Tricolor na temporada.

Em sua apresentação, Na-
than destacou que escolheu 
acertar com o Fluminense por 
conta da qualidade do elenco. 
O jogador admitiu a ansiedade 
em poder estrear pelo clube.

“Quando eu recebi a pos-
sibilidade de vir para cá, eu 
vi o grupo que vinha sendo 
formado. E por ter tido um ano 
vitorioso no ano passado, eu 
sei que o grupo tem que estar 
muito unido, muito focado, e 
eu vejo isso no dia a dia. Muito 

O Botafogo se-
gue com a pré-
-temporada vi-
sando o início 
do Campeona-
to Carioca. O 

atacante Diego Gonçalves 
falou sobre a preparação do 
elenco e espera que o Botafo-
go faça uma boa campanha 
no Estadual.

“Estou muito feliz por estar 
iniciando uma pré-tempo-
rada com o Botafogo, um 
time grande. A expectativa é 
das melhores, fazer um bom 
Campeonato Carioca, não só 
eu, como meus companheiros 
e o Botafogo. É dar sequência 
nessa pré-temporada forte 
para que possamos fazer um 
bom campeonato. Iniciar forte 

trabalho, muita dedicação, 
muita ambição dos jogadores, 
e isso mostra a força do nosso 
grupo. Estou ansioso para ver 
este time em ação”, disse.

O meia falou sobre sua 
qualidade em poder atuar 
em várias posições. Nathan 
ressaltou que seu objetivo é 
ajudar o Fluminense.

“No Galo eu joguei em vá-
rias funções no ano passado. 
Na maioria das vezes que o 
time estava empatando ou 
perdendo, sempre que eu 
conseguia estar em campo, 
ou estar entrando, nós conse-
guimos reverter esse placar. 
Eu vou dar meu melhor para 
ajudar a equipe com assis-
tência e a vitória”, declarou o 
apoiador.

para poder comemorar ao 
final do Carioca”, disse.

Diego exaltou a criação da 
SAF. O atacante espera que os 
investimentos possam ajudar 
o Botafogo na conquista de 
títulos.

“É um momento histórico 
para o Botafogo, está se tor-
nando mais gigante ainda do 
que é. A expectativa é enorme, 
tanto dos nossos compa-
nheiros tanto dos que estão 
chegando agora, que possam 
nos ajudar bastante. É torcer 
para fazermos uma tempo-
rada de vitórias e conquistas”, 
declarou.

O Botafogo estreia no 
Campeonato Carioca, no pró-
ximo dia 25, contra o Boavista, 
no estádio Nilton Santos.

Atacante, ex-
Grêmio, foi 
levado para o 
Benfica-POR 
pelo técnico 
Jorge Jesus


