
Pipas na fiação deixaram 
quase 400 mil sem energia
Levantamento feito nos últimos 12 meses na área de cobertura da Enel alerta para riscos à rede elétrica

BRINCADEIRA CAUSA APAGÕES NO RIO
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 Pensando na volta às aulas, a Prefeitura de Niterói está acelerando a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Até sexta-feira (28), a vacinação segue em uma idade por dia
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Niterói vacinará 
crianças antes 
da volta às aulas
Niterói vai acelerar a vacinação 
das crianças de 5 a 11 anos con-
tra a Covid-19 para garantir a 
vacinação de todas em idade es-
colar antes da volta às aulas. O 
planejamento é que o município 
conclua o calendário de imuni-
zação deste grupo já na semana 
que vem. Ontem foram vacina-
das crianças de 10 anos. Até sexta 
(28), a vacinação segue em uma 
idade por dia. Hoje, serão vacina-
das as crianças de 9 anos ou mais. 
Na quarta (26), 8 anos. Na quin-
ta (27), de 7 anos. Na sexta, de 6 
anos. Havendo disponibilidade 
de doses, na semana que vem, o 
calendário chega às crianças de 5 
anos. Depois, haverá uma sema-
na de repescagem.

CIDADES\PÁG. 3

Covidímetro da 
UFRJ já prevê 
novo lockdown

CIDADES\PÁG. 3

PANORAMA\PÁG. 2

Pacientes fazem 
sauna em UPA 
de Mesquita

“Niterói em Cena Resiste!”
Desta terça até o próximo dia 30, o festival “Niterói em Cena Re-
siste!” apresenta 35 obras curtas criadas por artistas de diferentes 
cidades do país. Os espetáculos, de até 15 minutos, são gratuitos.

PÁG.2 

CULTURA

Carlos Adrielton/Divulgação

“Godot não virá hoje!” é uma das atrações do festival que começa nesta terça

Governador acompanha 
ação de infraestrutura 

no Jacarezinho
CIDADES\PÁG. 4

A abertura do Campeonato Carioca acontece hoje, a partir das 
21 horas, com o jogo entre Botafogo e Boavista, no Nilton Santos.  
O Fla, que busca um inédito tetracampeonato, é o time a ser batido. 

PÁG. 8

ESPORTES

Vitor Silva / Botafogo

Sem atuar desde setembro de 2020, Gatito Fernández volta hoje ao gol do Botafogo 

A bola vai rolar no Carioca-2022

Novo lote de 
Pfizer infantil 
chega ao País
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Niterói terá serviço 
itinerante para 

população de rua
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Praias lotadas
Quem foi à praia neste fim de semana em Niterói teve que 
ter muita paciência. Não bastassem os engarrafamentos 
no caminho da orla, quem conseguiu chegar ao destino 
antes de derreter sob o sol de rachar ainda teve que perder 
muito tempo para conseguir achar uma vaga de estaciona-
mento. Parece que o pessoal está indo à forra,  após tanto 
tempo em casa por causa da pandemia.
Augusto Soares

População de rua
Parece estar aumentando a população que vive nas ruas 
de Niterói. São pessoas que se aglomeram sob viadutos 
e marquises para dormir e que de dia correm para os si-
nais pedindo dinheiro. A prefeitura precisa agir e prestar 
auxílio a estas pessoas, que merecem um pouco mais de 
dignidade.
Rita Camargo

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.

Festival ‘Niterói 
em Cena Resiste!’
Desta terça até o dia 30, o 
festival “Niterói em Cena 
Resiste!” apresenta 35 obras 
curtas criadas por artistas 
de diferentes cidades do 
país. Os espetáculos gra-
tuitos, com até 15 minutos 
cada, serão exibidos em três 
formatos: gravados, ao vivo 
e híbridos. As apresentações 
serão feitas, sempre a partir 
das 20h, no Youtube.

Entre as obras apre-
sentadas está “Godot não 
virá hoje!”, de Eduardo Sa-

bion. No espetáculo, um 
ator e uma atriz existem: re-
petidamente executam suas 
rotinas e juntos interpretam 
dois dos vagabundos de 
Beckett, enquanto resistem 
à passagem do tempo espe-
rando, mais uma vez, por 
um Godot qualquer que não 
vem nunca.

O evento marca a con-
clusão do Programa de Ca-
pacitação em Teatro Virtual, 
curso que apresentou possi-
bilidades no formato online. 

CULTURA FABIANA MAIA

Futebol
O Museu do Futebol segue 
com exposições gratuitas 
disponíveis para todo mun-
do, além de playlists e con-
teúdos sobre a história e o 
mercado futebolístico. Ao 
todo são 14 mostras virtuais, 
como a da história da camisa 
canarinho, da visibilidade 
do futebol feminino e da 
primeira árbitra mulher do 
futebol. Todo o conteúdo 
está disponível no site ht-
tps://museudofutebol.org.
br/. Já no Youtube do museu, 
dá para assistir palestras.

KALL MEDRADO – A cantora e compositora baiana 
Kall Medrado, que conquistou o coração do público 
após participar do reality show “The Voice Brasil” em 
2014, lança a versão ao vivo de “Mude Você”, seu mais 
novo single. Este é o terceiro trabalho que a artista 
lança pelo selo Alma Music. A faixa é um conselho 
baseado no processo de aprendizado da artista.

NOVIDADE – O single “Coração de Mosquito”, compo-
sição de Allex Ribeiro, chega em todas as plataformas 
digitais. A canção é uma balada existencialista, traço 
marcante nas composições de Allex Ribeiro. O autor 
da canção divide os vocais com o cantor e compositor 
Zeca Baleiro. A produção é assinada pelo trio Zeca 
Baleiro, Allex Ribeiro e Tuco Marcondes.
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“Godot não virá hoje!” é uma das atrações do festival com início nesta terça
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Museu do Futebol segue com 14 ex-

posições gratuitas, além de palestras

POR JEFFERSON LEMOS

Água: segurança 
nacional
Em parceria com o pesquisa-
dor da Nasa Augusto Getirana 
e com a professora da UFRJ 
Renata Libonati, o professor do 
Departamento de Engenharia 
Agrícola e Meio Ambiente da 
UFF Marcio Cataldi publicou 
na revista Nature, uma das 
maiores publicações científicas 
do mundo, artigo a respeito da 
atual crise hídrica pela qual o 
Brasil está passando e fala em 
risco de apagão. Trata-se do 
“Brazil is in water crisis — it 
needs a drought plan” (em tra-
dução livre: “Brasil está em crise 
hídrica — precisa de um plano 
de seca”).

Apesar de o Brasil possuir 
a maior reserva de água doce 
do mundo, sendo dois terços 
somente no rio Amazonas, 
pesquisas alertam para o risco 
de problemas na agricultura 
e mais aumento dos custos 
de energia. No artigo, os pes-
quisadores ressaltam que o 
Brasil precisa diversificar as 
fontes energéticas, monitorar 
a umidade do solo, modelar a 
dinâmica hidroclimática local 
e tratar a água como prioridade 
de segurança nacional. Augusto de Campos é homenageado

A Universidade Federal 
Fluminense realiza hoje 
a solenidade de outorga 
do título de Doutor Ho-
noris Causa a Augusto de 
Campos, poeta, tradutor, 
crítico e multiartista, em 
reconhecimento à exce-
lência de sua obra e ao que 
ela representa para a cul-
tura brasileira. A soleni-

Divulgação dade ocorrerá em formato 
on-line e será transmitida 
pelo canal UFF Oficial no 
Youtube, a partir das 14h. 
A proposta de laurear o 
poeta brasileiro com o 
doutorado honorífico é 
do Núcleo de Tradução 
e Criação do Instituto de 
Letras da UFF. Segundo o 
professor Adalberto Mül-
ler, o poeta é uma figura 
emblemática para o Nú-
cleo pela importância de 
sua obra nas duas áreas de 
conhecimento pensadas e 
promovidas pelo grupo: a 
tradução e a criação. “Au-
gusto de Campos é um dos 
principais criadores da 
poesia moderna brasileira 
e, ao mesmo tempo, um 
dos maiores tradutores 
do Brasil e provavelmente 
do mundo, no século XX”, 
afirma.

Cobranças 
suspensas
A Defensoria Pública da 
União (DPU) conseguiu 
suspender a cobrança das 
prestações contratuais do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV) relativas ao 
período de 20 de março a 31 
de dezembro de 2020, em 
razão do estado de calami-
dade pública desencadeado 
pela pandemia. A medida 
aplica-se aos beneficiários 
da Faixa1, cujas operações 
utilizam recursos advindos 
do Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) e do Fundo 
de Desenvolvimento Social 
(FDS). A sentença da Justiça 
Federal do Rio, ao julgar pro-
cedente a Ação Civil Pública 
(ACP) proposta pela DPU, 
vale para todo o país.

Pista de pouso no 
condomínio

Carnaval do 
reembolso

Você já pensou em receber 
o seu pedido de almoço por 
um drone? Isto pode estar 
um pouco mais perto de 
acontecer. Na última sexta-
-feira (21), a Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil) 
divulgou a primeira autori-
zação de uso de drones para 
entregas de mercadorias e 
de alimentos no Brasil. O 
aplicativo iFood, por meio da 
parceira Speedbird Aero, terá 
entregas comerciais com os 
aparelhos pilotados de forma 
remota.

Em Niterói, o Sou+ Icaraí, 
projeto residencial da incor-
poradora Habitare previsto 
para junho de 2024, já tem 
uma área chamada Drone 
Pad, que funcionará como 
uma pista de pouso para 
estes drones de delivery. 
Quando essa tecnologia es-
tiver disponível em Niterói, 
a encomenda será recolhida 
por funcionários do condo-
mínio e levadas para uma 
área específica para retirada 
de recebidos. 

Com o anúncio do adiamen-
to do desfile das escolas de 
samba, os consumidores que 
adquiriram os bilhetes para 
assistir o evento na Sapucaí 
foram pegos de surpresa. 
O Procon Estadual explica 
que como o evento não será 
mais realizado na data pre-
vista anteriormente, cabe ao 
consumidor escolher entre 
utilizar o ingresso para assis-
tir ao desfile que acontecerá 
na nova data, ou receber o 
reembolso integral do va-
lor pago, conforme prevê o 
Código de Defesa do Consu-
midor. Mas o presidente do 
Procon-RJ, Cássio Coelho, 
alerta que é importante que 
o consumidor que quiser o 
reembolso, entre em con-
tato com o organizador do 
evento. 

Pacientes fazem sauna em UPA

O deputado estadual Filippe 
Poubel (PSL)  esteve na UPA 
de Mesquita, bairro Edson 
Passos, e disse que flagrou 
irregularidades na triagem 
de pacientes, longo tempo 
de espera e equipamentos 
com defeito. Segundo ele, 
pacientes aguardavam, em 
média, quatro horas para 
serem atendidos, apesar 
de o quadro de médicos 
estar completo com seis 
profissionais. Além disso, 

Divulgação

não havia separação entre 
pacientes já com teste po-
sitivo para a Covid das pes-
soas que aguardavam aten-
dimento. “Isso não pode 
acontecer porque coloca 
todos em risco de conta-
minação”, disparou Poubel, 
que chamou de “desuma-
na” a falta de refrigeração 
dentro da UPA em pleno 
verão escaldante: “Parecia 
uma sauna ao invés de uma 
unidade de saúde”.

Panorama RJPanorama RJ

A Operação Alerta Verão 
chega a São Gonçalo hoje. A 
ação, realizada pela Comis-
são de Defesa do Meio Am-
biente da Alerj (CDMA),con-
tribui para prevenir os riscos 
de enchentes e alagamentos 
em regiões que costumam 
sofrer com as fortes chuvas 
nesta época do ano. A partir 
das 9h30, técnicos da CDMA 
estarão na Praça Leonor Cor-
rêa, na Trindade, orientando 
a população a respeito de 

hábitos que ajudam a evitar 
problemas causados pelas 
fortes chuvas. Os moradores 
também poderão fazer de-
núncias sobre falhas nos ser-
viços de responsabilidade do 
Poder Público, como coleta 
de lixo, desassoreamento de 
bueiros, rios e canais, para 
que as questões sejam solu-
cionadas antes da chegada 
das chuvas, explica o presi-
dente da CDMA, deputado 
Gustavo Schmidt.

Prevenção contra alagamentos
Divulgação

O Dia Nacional da Visibili-
dade Trans será celebrado 
na Câmara Municipal nes-
ta quinta (27), a partir das 
18h, no auditório da Casa. 
O evento Diversidade, Luta 
e Visibilidade é de inicia-
tiva da vereadora Walkíria 
Nictheroy e da ONG Grupo 
Diversidade Niterói (GDN), 
com a Coordenadoria de 
Defesa dos Direitos Difusos 
e Enfrentamento à Intole-

rância Religiosa (CODIR), 
da prefeitura. Durante a 
atividade serão homenagea-
das pessoas que se dedicam 
ao combate à transfobia, 
à promoção da cidadania, 
à equidade e à garantia de 
direitos para todos na socie-
dade.  “O dia da visibilidade 
trans é uma data de demar-
cação sobre a necessidade 
de ampliar direitos civis e 
sociais”, destaca.

Câmara celebra visibilidade trans
Divulgação
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Terceiro lote do imunizante pediátrico da Pfizer chega ao Brasil, um carregamento de 1,8 milhão de doses

Mais vacina para os pequenos
Chegou nesta segunda-feira 
(24) no Aeroporto de Viraco-
pos, em Campinas, interior 
paulista, um carregamento 
de 1,8 milhões de doses de 
vacina pediátrica contra a 
covid-19. É o terceiro lote 
enviado ao Brasil do imuni-
zante da Pfizer destinado a 
aplicação em crianças.

A entrega de hoje estava 
prevista para ser realizada 
na próxima quinta-feira (27), 
porém foi antecipada pelo 
laboratório norte-americano. 
Já tinham sido enviadas 2,5 
milhões de doses desde que 
a vacinação de crianças com 
idade entre 5 e 11 anos foi 
autorizada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Até o fim de março, 
o governo federal espera re-
ceber 20 milhões de doses de 
vacinas pediátricas da Pfizer.

Na última sexta-feira (21), 
a vacina Coronavac também 
foi incluída pelo Ministério 
da Saúde no plano de imuni-
zação contra a covid-19 para 
crianças e adolescentes de 6 
a 17 anos de idade. O governo 
federal está negociando os 
termos de compra com o Ins-
tituto Butantan, que produz 

o imunizante no Brasil em 
parceria com o laboratório 
chinês Sinovac.

Rio - O município do Rio 
de Janeiro espera receber 120 
mil novas doses de vacinas 
contra a covid-19 até hoje 
(25), sendo 30 mil da Pfizer 
pediátrica e 90 mil doses de 
CoronaVac para o público de 
6 a 17 anos sem comorbida-
des, informou nesta manhã 
a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Até amanhã, a imunização 
infantil continua para me-
ninas e meninos de 11 anos. 
A partir de quarta-feira (26), 
o calendário da vacinação 
avança para as crianças de 
10 anos, de ambos os sexos. O 
calendário divulgado inicial-
mente, que previa a imuniza-
ção dessa faixa etária até o dia 
22 de janeiro, foi suspenso por 
falta de doses.

No último dia 20, a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou a 
aplicação do imunizante do 
Instituto Butantan, a Coro-
naVac, em crianças e adoles-
centes com idade entre 6 e 
17 anos.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Até o fim de março, o governo federal espera receber 20 milhões de doses de vacinas pediátricas da Pfizer para imunizar o maior número de crianças

UFRJ: velocidade da 
covid preocupa
A velocidade de transmis-
são do novo coronavírus 
no estado do Rio de Janeiro 
está em patamar crítico e 
tende a acelerar ainda mais, 
segundo análise divulgada 
nesta segunda-feira (24) 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). De 
acordo com o Covidímetro, 
estudo elaborado Grupo de 
Trabalho (GT) Multidisci-
plinar para Enfrentamento 
da Covid-19 da UFRJ, cada 
100 pessoas infectadas pelo 
SARS-CoV-2, na semana de 
9 a 15 de janeiro, infectaram 
mais 254.

Vice-coordenador do 
GT, Guilherme Horta Tra-
vassos explica que a taxa de 
transmissão não chegava a 
patamares tão altos desde 
os meses de fevereiro e 
março de 2020, quando o 
vírus iniciava a primeira 
onda de infecções.

Na capital, a transmis-
são é ainda mais acelerada, 
com taxa de 2,61 novas 
infecções a cada caso con-
firmado.

“Em processos pandê-
micos, valores acima de 
1 são considerados preo-
cupantes, e, acima de 2, 
bastante preocupantes, 
bem críticos”, explica Tra-
vassos, que é professor de 
engenharia de sistemas e 
computação da Coppe/
UFRJ e fez parte da elabora-
ção do modelo que calcula 
a taxa de transmissão. “E já 
se percebe nos dados atuais 
um aumento no número de 
casos. Então, a expectativa 
é que, talvez, os valores 

possam aumentar para a  
semana seguinte. É uma 
situação de bastante preo-
cupação”. 

Colapso - O risco de 
uma taxa de transmissão 
tão acelerada, explica ele, 
é um colapso na prestação 
de serviços, o que não se 
restringe ao atendimen-
to hospitalar. “Quando as 
pessoas testam positivo ou 
têm contato com pessoas 
adoentadas, elas precisam 
ficar isoladas, então, as em-
presas deixam de ter seus 
times completos. Com isso, 
vemos até empresas aéreas 
que não conseguem colocar 
aviões no ar”, exemplifica. 
“Se a gente não der um jeito 
de frear essa aceleração, se 
não reduzir essa velocida-
de, a situação vai ser muito 
complicada.”

Apesar de o modelo de 
cálculo da taxa de transmis-
são indicar que é necessário 
lockdown quando o índice 
fica acima de 2 pontos, 
Travassos explica que essa 
é uma avaliação que não 
pode ser feita com base em 
apenas um indicador.

“Olhar apenas o R [taxa 
de transmissão] não é su-
ficiente. A gente tem que 
olhar o número de casos 
por 100 mil habitantes, 
a ocupação hospitalar, a 
disponibilidade de profis-
sionais de saúde. Tudo isso 
tem que ser visto”, explica, 
destacando que a universi-
dade poderá recomendar 
medidas mais restritivas 
caso a situação se agrave.

Rio já conta 
com 17 
centros de 
testagem 
A Secretaria Municipal de 
Saúde inaugurou, nesta 
segunda-feira (24), o 17° 
centro de atendimento 
e testagem de pacientes 
com sintomas de síndro-
me gripal na cidade. A 
unidade está localiza-
da no estacionamento 
do Hospital Municipal 
Francisco da Silva Telles, 
em Irajá, e funcionará de 
segunda-feira a domingo, 
das 8h às 17h, reforçando 
a assistência à população 
carioca.

Os centros de atendi-
mento recebem pessoas 
com sintomas como febre, 
calafrio, tosse, coriza, dor 
de garganta, dor de ca-
beça, alteração no olfato 
e/ou paladar, além de 
realizar testagem para 
Covid-19.

“Inauguramos hoje o 
17º polo de testagem da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, que se soma aos 
230 centros municipais 
de saúde e clínicas da fa-
mília, que também estão 
fazendo testagem. Isso 
aumenta em mais de 50 
vezes a nossa capacidade 
de ofertar testes para a 
população. Neste mês de 
janeiro, já foram realiza-
dos mais de um milhão 
de testes para Covid-19 e 
continuamos ampliando 
para dar conta da varian-
te Ômicron, que é muito 
intensa”, disse o secretário 
de Saúde, Daniel Soranz.

Até sexta-feira (28), a imunização segue em uma idade por dia

Niterói vai acelerar vacinação 
das crianças de 5 até 11 anos

Pensando na volta às aulas, 
a Prefeitura de Niterói vai 
acelerar a vacinação das 
crianças de 5 a 11 anos contra 
a Covid-19. O planejamento 
é que o município conclua 
o calendário de imunização 
deste grupo já na semana 
que vem. Nesta segunda-feira 
(24), foram vacinadas crian-
ças de 10 anos. Até sexta-feira 
(28), a vacinação segue em 
uma idade por dia.

Nesta terça-feira (25), se-
rão vacinadas as crianças de 
09 anos ou mais. Na quarta 
(26), 08 anos. Na quinta (27), 
de 07 anos. Na sexta, de 06 
anos. Havendo disponibilida-
de de doses, na semana que 
vem, o calendário chega às 
crianças de 05 anos. De terça 
a sexta-feira, o município 
manterá repescagem para 
as crianças que ainda não 
tenham se vacinado contra a 
Covid-19.

Para receber o imuni-
zante, as crianças precisam 
ter intervalo de 15 dias de 
qualquer vacina. A criança 
tem que estar acompanha-
da de um responsável legal 
que deverá estar de posse 
da carteira de vacinação do 
menor. A vacinação deste 
grupo acontece na Policlínica 
Sérgio Arouca (Vital Brazil), 
Policlínica Regional de Itai-
pu e Policlínica Regional Dr. 
Renato Silva (Engenhoca). A 
imunização está disponível 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 17h, com entrada até 
16h.

Em 16 de dezembro de 
2021, foi aprovado pela Anvi-
sa a administração da vacina 
Pfizer contra a Covid-19 para 
crianças de 5 a 11 anos. Esse 
é o único imunobiológico 
autorizado no Brasil para 
vacinação de pessoas a partir 
de 12 anos. Mais de 39 países 
vacinam crianças contra a 
Covid-19 e, só nos EUA, mais 
de 5 milhões de crianças já 
foram vacinadas. Além disso, 
a OPAS/OMS já ratificou a 
importância do Brasil iniciar 
o quanto antes a vacinação 
das crianças a partir de 5 
anos. Segundo o Ministério 
da Saúde, o imunizante para 
essa população chega ao 

país na segunda quinzena 
de janeiro.

Em nota técnica, a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
explicou que as crianças tam-
bém adoecem por Covid-19, 
são veículos de transmissão 
do vírus e podem desenvolver 
formas graves e até evoluírem 
para o óbito. De acordo com 
a Fiocruz, a vacinação de 
crianças vai reduzir formas 
graves e óbitos pela doença 
nessa faixa etária, além de 
colaborar com a redução das 
transmissões e ser uma das 
mais importantes estratégias 
para o retorno e manutenção 
segura das atividades escola-
res presenciais.

 Divulgação

Objetivo é concluir a vacinação deste grupo na próxima semana

São Gonçalo inicia vacinação em crianças com 11 anos
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
começa a vacinar, nesta ter-
ça-feira (25), as crianças com 
11 anos sem comorbidades. 
As crianças com comorbida-
des entre 5 e 10 anos podem 
continuar se vacinando. A 
vacina também está sendo 
aplicada no fim do expedien-
te em crianças de 5 a 10 anos 
que moram com pessoas 
que têm alto risco para a 
covid-19, quando há frasco 
aberto. Ao todo são 34 postos 
e clínicas. Os jovens e adultos 
continuam com as vacinas 
disponíveis em outros 10 
pontos de vacinação.    

Para as crianças de 5 a 10 
anos, a vacinação está libe-

rada para aquelas que têm 
comorbidades, deficiência 
permanente, indígenas e 
quilombolas. Para os jovens 
de 12 a 17 anos estão libe-
radas a primeira e segunda 
doses. E para os gonçalenses 
com mais de 18 anos, as duas 
doses e a de reforço. Os imu-
nossuprimidos têm direito a 
quatro doses.   

É importante que os gon-
çalenses cheguem aos pontos 
de vacinação uma hora antes 
do término da aplicação da 
vacina para que o expediente 
termine no horário previsto. 
Seguindo o Plano Nacional 
de Imunização (PNI), as 
crianças que vivem em lar 
com pessoas em alto risco 

para a evolução grave de 
Covid-19 também podem se 
vacinar no fim do expediente 
dos postos quando houver 
frasco de vacina aberto para 
não ter perda de dose. 

Para a vacinação das 
crianças com comorbidades 
ou deficiência permanen-
te, os responsáveis devem 
apresentar laudo médico ou 
receita da criança. Os com-
provantes devem ter, no má-
ximo, um ano de expedição. 
Para os indígenas, deve-se 
apresentar a certidão de nas-
cimento indígena emitida 
pelo órgão responsável. Para 
as crianças que moram com 
pessoas que têm alto risco 
para o covid-19, os laudos 

das pessoas envolvidas. Para 
as crianças sem comorbida-
des, basta levar certidão de 
nascimento ou identidade, 
cartão do SUS ou CPF e ca-
derneta de vacinação.

Os pais que não tiverem 
como levar os filhos para a 
vacinação, devem fazer do-
cumento por escrito (pai ou 
mãe) para qualquer pessoa 
com mais de 18 anos levar a 
criança até o ponto de vaci-
nação. Neste caso, o genitor 
que assinar a declaração 
também deve entregar um 
documento de identidade 
com foto para o responsável 
provar a autenticidade do 
consentimento. Os pais tam-
bém devem prestar atenção 

no intervalo de vacinas. Caso 
a criança tenha tomado al-
guma outra vacina, deve-se 
esperar 15 dias para a vaci-
nação contra o coronavírus.

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

Jovens e adultos – A Se-
cretaria continua vacinando 

contra o coronavírus todos 
os gonçalenses com mais 
de 12 anos. A segunda dose 
pode ser aplicada com inter-
valo de 21 dias. E a dose de 
reforço é aplicada naqueles 
que têm mais de 18 anos e 
quatro meses de intervalo 
da segunda dose. O imuni-
zante da Janssen é para os 
gonçalenses com mais de 18 
anos e que têm intervalo de 
mais de dois meses da dose 
única. A dose adicional dos 
imunossuprimidos é aplica-
da naqueles que têm mais 
de 28 dias de intervalo da 
segunda dose. E a dose de re-
forço para os que já tomaram 
a dose adicional há mais de 
quatro meses.
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Governador Cláudio Castro acompanha o início das obras do programa Cidade Integrada no bairro

Jacarezinho recebe melhorias
O governador Cláudio Castro 
esteve, nesta segunda-fei-
ra (24/01), no Jacarezinho, 
na Zona Norte do Rio, para 
acompanhar as primeiras 
ações de infraestrutura reali-
zadas pelo programa Cidade 
Integrada. Hoje, começou a 
limpeza dos rios Salgado e 
Jacaré. O planejamento inclui 
a urbanização do entorno 
com asfalto, iluminação e ci-
clovias. O Governo do Estado 
também já realiza melhorias 
na Escola Luiz Carlos da Vila 
e no Centro de Referência de 
Juventude (CRJ).

“A limpeza dos rios é fun-
damental. Os moradores 
não podem abrir as janelas 
por causa do mau cheiro e 
dos mosquitos. Começamos 
por esta intervenção por ser 
questão de saúde pública, de 
cidadania. Além da obra de 
macrodrenagem, será criado 
um boulevard no local”, ex-
plicou Cláudio Castro.

Na Escola Luiz Carlos da 
Vila, estão previstas pintura, 
requalificação do espaço e 
restauração da piscina, da 
quadra esportiva e dos telha-
dos, além da impermeabili-
zação de caixa d’água água 
e cisterna. A ideia é que a 
escola se torne um complexo 
de lazer para a comunida-
de, com área de convivên-
cia. Também começaram as 
obras de revitalização da Pra-
ça 15 de Agosto, as melhorias 
na Quadra do Mosquito e no 
Campo do Abóbora e as in-
tervenções na futura sala do 
Detran, na Escola Unidos do 
Jacarezinho, onde também 
funcionará a Corregedoria da 
Polícia Militar.

“Nessa primeira semana, 
nossas atenções estarão vol-
tadas para os nossos próprios 
equipamentos. Garantir edu-
cação, cultura, esporte e lazer 
é investir na qualidade de 
vida da população das comu-

nidades e no futuro de nossas 
crianças e jovens”, ressaltou o 
governador.

Diálogo - Ainda durante 
esta semana haverá nova 
rodada de conversa com mo-

radores do Jacarezinho para 
explicar as ações sociais que 
estão previstas para a região 
e ouvir as demandas.

Programa - Nesta segun-
da-feira, o governador ins-

tituiu, por meio de decreto 
publicado no Diário Ofi-
cial do Estado, a criação  
do programa Cidade Inte-
grada. A medida inclui os 
objetivos e a estrutura do 
programa. 

Divulgação

Cláudio Castro foi acompanhar de perto o início do programa Cidade Integrada, no Jacarezinho. População da região sofre há anos com diversos problemas

Niterói 
mais atenta 
aos mais 
vulneráveis

A Prefeitura de Niterói 
vai passar a oferecer os 
serviços do Centro de Refe-
rência Especializado para 
População em Situação de 
Rua (Centro Pop) de forma 
itinerante nas diversas 
regiões da cidade. Equipes 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Econo-
mia Solidária vão realizar 
atendimento socioassis-
tencial, encaminhamento 
para vaga de abrigo e ou-
tros serviços que são rea-
lizados na unidade. Nesta 
terça-feira (25), a ação será 
no bairro de São Francisco, 
das 10h às 16h, na Praça 
Expedicionários.

O secretário de Assis-
tência Social e Economia 
Solidária, Elton Teixeira, 
explica que o objetivo é 
descentralizar o serviço.

“Vamos facilitar o aten-
dimento e acolhimento 
das pessoas em situação 
de rua que circulam pelos 
bairros da cidade. Vamos 
ofertar nossos serviços, 
cadastrar e acompanhar 
essas pessoas de forma 
descentralizada, levando 
também informação do 
que Niterói oferece”, deta-
lhou o secretário.

O Centro Pop Itinerante 
vai acontecer com dias 
fixos. As segundas, no Fon-
seca, no vão Central da 
Alameda São Boaventura, 
933. Nas quartas-feiras, 
a ação acontece na Praça 
Expedicionários, em São 
Francisco. Já às sextas, será 
a vez do Largo da Batalha 
receber a atividade que vai 
acontecer na Estrada Cae-
tano Monteiro (em frente 
a casa de festas Fenix). O 
atendimento nestes locais 
funciona das 10h às 16h. 
E, os sábados estão reser-
vados para Icaraí, que vai 
receber o centro itinerante 
na Rua Ary Parreiras, das 
10h às 13h.

Prefeitura segue com revitalização e os feirantes receberão condições para trabalhar

SG inicia montagem das barracas

O Espaço Raul Veiga, em Alcân-
tara, começou a receber nesta 
segunda-feira as barracas que 
vão ordenar o trabalho dos 
ambulantes e feirantes ca-
dastrados. Serão entregues 50 
barracas que comportam dois 
vendedores cada. O local terá 
iluminação elétrica, tapagem 
e divisória para que o espaço 
receba dois trabalhadores.

Nesta segunda-feira (24), 
foram instaladas 19 barracas, 
que vão acomodar 38 am-
bulantes. As barracas foram 
fabricadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Urbano e serão doadas aos 
trabalhadores.

O bairro Alcântara vem 
recebendo, desde o início de 
2021, uma série de ações de 
melhorias, com ordenamento 
urbano, reforço na fiscalização 
de trânsito, ações de limpeza 

e desobstrução das vias para 
melhorar a circulação de pe-
destres.

A revitalização inclui a cria-
ção do Espaço Raul Veiga, 
beneficiando comerciantes, 
vendedores informais e pe-
destres. Um bicicletário já foi 
instalado no espaço público, 
dentre outras melhorias. O 
bairro também é o primeiro 
a receber o projeto Cidade 
Ilustrada, com arte em grafite 
nos paredões do viaduto que 
corta o local.

Cerca de mil caixotes já fo-
ram retirados da Rua Raul Veiga 
e a Secretaria de Ordem Pú-
blica de São Gonçalo, através 
da Subsecretaria de Fiscaliza-
ção de Posturas, informa que, 
após a colocação de todas as 
barracas, irá reforçar as ações 
para que os vendedores não 
coloquem lixo nas calçadas.

Empreendedoras que se formaram no Lidera Mulher vão mostrar seus trabalhos no shopping

Novas expositoras em S. Gonçalo

Cerca de 15 mulheres em-
preendedoras que se for-
maram na última turma do 
Lidera Mulher - projeto da 
Subsecretaria Municipal de 
Políticas Públicas para as 
Mulheres, em parceria com 
o Sebrae - se reuniram, nes-
ta segunda-feira (24), para 
receber orientações sobre a 
exposição de seus produtos e 
divulgação de seus trabalhos 
no Espaço Lidera Mulher, que 
fica no 3º piso do Shopping 
Partage São Gonçalo. 

“Estamos dando conti-
nuidade à proposta da capa-
citação, que é colocar essas 
mulheres de fato no mercado 
de trabalho. Durante seis 
meses elas receberam os 
ensinamentos técnicos que 
englobam temas como gestão 

de negócios, formalização dos 
mesmos, registro de marca, 
comportamento empreen-
dedor, entre outras questões. 
Agora, através da parceria 
da com o Shopping Partage 
São Gonçalo, que nos cedeu 
uma loja para exposição dos 
produtos,  essas empreende-
doras terão a oportunidade 
de divulgarem seus produtos”, 
explicou a subsecretária Ana 
Cristina da Silva. 

O Espaço Lidera Mulher 
funciona de terça a domingo, 
das 13h e 20h, e, atualmente, 
conta com produtos produ-
zidos por 33 mulheres que 
já se formaram no projeto. 
Além de ser um local para ex-
posição, são realizadas rodas 
de conversas com temáticas 
que fazem parte do cotidiano 

das mulheres que procuram 
o projeto em busca de sua 
autonomia financeira.

“Já trabalho com artesana-
to há um tempo e essa capa-
citação contribuiu muito para 
minha profissionalização. 
Além de todo o conhecimen-
to adquirido, ter esse espaço 
para exposição é de suma 
importância para nosso cres-
cimento profissional”, disse 

Mônica Teles, de 51 anos, que 
produz acessórios infantis. 

Na última semana, uma 
nova turma foi iniciada na 
capacitação do Projeto Lidera 

Mulher. As participantes terão 
acesso a oficinas laborais 
gratuitas sobre empreende-
dorismo, formalização de co-
mércio e gestão financeira.

Espaço Lidera 
Mulher funciona 
no 3º piso 
do Shopping 
Partage São 
Gonçalo

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson foi acompanhar de perto a chegada das primeiras barracas no Alcântara

Ação contra a 
venda irregular 
de gás no Rio

Policiais civis da Delegacia de 
Defesa de Serviços Delega-
dos (DDSD) realizam, nesta 
segunda-feira (24/01), uma 
operação contra a venda ir-
regular de botijões de gás, no 
Jacarezinho, Zona Norte do 
Rio. A comunidade é uma das 
que serão beneficiadas pelo 
projeto Cidade Integrada, do 
Governo do Estado - a outra 
é a Muzema, no Itanhangá, 
Zona Oeste carioca.

Foram identificados três 
estabelecimentos que ven-
diam botijões acima do pre-
ço de mercado. Um homem 
foi preso e encaminhado à 
DDSD.

O foco da operação é evitar 
que a população da comuni-
dade seja obrigada a pagar 
um preço maior pelo gás. Em 
geral, os botijões são com-
prados de fornecedores ofi-
ciais e estes estabelecimentos 
adicionam uma taxa para os 
moradores.

De acordo com os po-
liciais, há investigação em 
curso para apurar o envol-
vimento dos proprietários 
dos estabelecimentos com o 
crime organizado.

Na última quarta-feira 
(19/01), a DDSD realizou ou-
tra operação com o mesmo 
objetivo na comunidade de 
Rio das Pedras, Zona Oeste 
do Rio. Três estabelecimentos 
foram interditados, e os pro-
prietários, presos.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Lidera Mulher incentiva o empreendedorismo gonçalense
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Pipas causam apagões e deixam 
mais de 388 mil sem luz no Rio
Região dos Lagos, Campos e Magé estão no topo da lista de municípios com mais ocorrências

Um levantamento da Enel 
Distribuição Rio aponta que, 
nos 12 meses de 2021, mais 
de 388 mil clientes ficaram 
sem energia por causa de 
pipas que atingiram a rede 
elétrica da área de concessão 
da companhia. As regiões 
que lideram o ranking com 
o maior número de incidên-
cias são Região dos Lagos, 
Campos e Magé, seguidos por 
São Gonçalo, Niterói, Região 
Serrana, Macaé e Região Sul.

Na Região dos Lagos, fo-
ram identificados 100.477 
clientes impactados entre 
janeiro e dezembro de 2021. 
Em Campos, foram 60.285 
e em Magé 55.450 clientes. 
São Gonçalo, nesse mesmo 
período, teve 44.658 clien-
tes impactados, enquanto 
a Niterói computa 42.501 e 
Região Serrana 38.603. Por 
fim, Macaé registra 29.546 
clientes impactados e a região 
Sul 17.366.

 A interrupção do forne-
cimento de energia causada 
por pipas pode ocorrer por 
diversas razões. Além do risco 
de rompimento dos cabos, as 
linhas que ficam enroscadas 
na rede elétrica provocam 
desgaste na fiação, podendo 
ocasionar curtos-circuitos 
e risco de choque elétrico. 

Nesses casos, equipes da dis-
tribuidora são mobilizadas 
imediatamente para reali-
zar os reparos necessários e 
substituir a fiação, a fim de 
restabelecer o serviço o mais 
breve possível.

 “As interrupções de ener-
gia, mesmo que de curta du-
ração, geram grandes trans-
tornos aos clientes, impac-
tando a atividade comercial 

e o dia a dia das pessoas. 
Neste sentido, é importante 
reforçar os riscos de se em-
pinar pipa próximo da rede 
elétrica e a necessidade de os 
pais orientarem as crianças 
e os adolescentes sobre os 
cuidados necessários”, afirma 
o responsável por Operação e 
Manutenção da Enel Distri-
buição Rio, Thiago Martins 
de Morais.

Dicas de segurança

Para garantir que a brincadei-
ra ocorra de forma saudável e 
com segurança, a Enel Distri-
buição Rio compartilha im-
portantes dicas sobre prática 
de empinar pipa:
• Caso a pipa se enrosque 
na rede, postes ou antenas, 
oriente os praticantes a não 

muitas vezes fatais;
• Não é indicado soltar pi-
pas na chuva. Ela funciona 
como para-raios, conduzindo 
energia e podendo provocar 
acidentes fatais;
• O uso de cerol (pó de vidro 
com cola) oferece mais um 
risco: ele corta os fios de 
alumínio ou de cobre, o que 
pode levar a choques por 
rompimentos de cabos;
• O uso da chamada linha 
chilena, que possui poder de 
corte quatro vezes maior que 
o cerol tradicionalmente usa-
do nas pipas, tem agravado a 

situação. O risco de acidentes 
fatais é alto para pedestres 
e motociclistas e os danos 
à rede elétrica também são 
maiores;
• É aconselhável ter sem-
pre um adulto responsável 
acompanhando as crianças 
no momento da brincadeira.
 • Em casos de cabos partidos, 
os clientes devem manter-se 
afastados e avisar imediata-
mente a distribuidora pela 
Central de Atendimento (0800 
28 00 120), ou pelos perfis 
nas redes sociais Facebook e 
Twitter (@EnelClientesBR).

MEC realiza semana 
pedagógica online
O Ministério da Educação 
(MEC) promove até sexta-
-feira (28), a Semana Peda-
gógica 2022, com uma série 
de atividades transmitidas 
ao vivo pelo canal da pas-
ta no YouTube, das 15h às 
18h. O objetivo é informar 
as redes de ensino e esco-
las públicas sobre ações e 
iniciativas disponibiliza-
das pelo MEC durante o 
ano para enfrentamento 
dos impactos da pande-
mia, ampliação da oferta e 
elevação da qualidade da  
educação.

Com atividades que in-
cluem desde a educação in-
fantil à educação de jovens 
e adultos (EJA), a programa-

ção é inteiramente direcio-
nada a secretários munici-
pais, diretores de escolas, 
professores, supervisores e 
equipes pedagógicas.

Nesta segunda-feira, fo-
ram abordados temas de in-
teresse da gestão e equipes 
pedagógicas.

Já nesta terça-feira (25), 
o foco será a formação e 
educação de jovens e adul-
tos. Na quarta-feira (26), 
serão apresentadas ações 
e iniciativas direcionadas 
a profissionais do ensino 
médio. Na quinta-feira (27), 
estarão em pauta ações  
para o ensino fundamental 
e, na sexta (28), assuntos li-
gados à educação infantil.

Rio: empreiteira terá 23 anos 
para devolver R$ 660 milhões
O governo do Estado do Rio 
de Janeiro assinou nesta se-
gunda-feira (24), acordo de 
leniência com a Novonor S.A. 
(ex-Odebrecht), que institui 
a devolução de cerca de R$ 
660 milhões aos cofres pú-
blicos. O montante envolve 
pagamentos e desistência de 
cobranças.

Pelo acordo, assinado com 
a Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE-RJ) e a Controladoria 
Geral do Estado (CGE-RJ) “ao 
longo dos próximos 23 anos, 

a empresa pagará ao estado 
R$ 330 milhões decorrentes 
de restituição de lucro e paga-
mento de multa pelos ilícitos 
confessados em contratos 
de obras de infraestrutura 
no estado. Entre elas, o PAC 
Favelas, o Arco Metropolita-
no, a obra e a concessão do 
Maracanã, a construção da 
Linha 4 do Metrô, e obras de 
reparos dos estragos provoca-
dos pelas enchentes dos rios 
Muriaé e Pomba, no norte e 
noroeste do estado.”

Além disso, a Novonor de-
siste da arbitragem que discu-
te a concessão do Maracanã, 
na qual cobra R$ 330 milhões 
do estado por alegados pre-
juízos. A empresa também 
oferecerá provas para anular 
o contrato da linha 4 do me-
trô, o que liberará o governo 
estadual para realizar nova 
licitação.

Este foi o terceiro acordo 
de leniência assinado pelo 
estado do Rio de Janeiro com 
empresas denunciadas nas 

investigações dos processos 
da Lava Jato no Rio de Janei-
ro. O primeiro, celebrado em 
janeiro do ano passado com a 
Andrade Gutierrez, envolveu 
R$ 66,5 milhões. O segundo, 
em setembro de 2021, com 
a Carioca Engenharia, que 
devolverá R$ 132 milhões aos 
cofres do estado.

Os três acordos assinados 
pela PGE e CGE já somam 
quase um bilhão de reais 
recuperados para os cofres 
cariocas.

Este é o terceiro contrato de leniência proveniente da Lava Jato 

Confira abaixo os municípios com maior número de ocorrên-
cias no período e o número de clientes impactados:

Regiões Quantidade de 

incidências 

Clientes impactados 

Região dos Lagos 211 100.477 

Campos 169 60.285 

Magé 227 55.450 

São Gonçalo 323 44.658 

Niterói 164 42.501 

Região Serrana 165 38.603 

Macaé 109 29.546 

Região Sul 89 17.366 

 

arremessar objetos nos fios 
e não tentar resgatá-los. So-
mente técnicos da distri-
buidora, treinados para este 
trabalho, que exige o uso de 
equipamentos de segurança, 
estão aptos a manusear a 
rede;
• Soltar pipas perto da rede 
elétrica é extremamente pe-
rigoso, sob risco da linha ou 

da pipa enroscar nos fios, 
ocasionando descarga elétri-
ca. O mais indicado é empinar 
pipas em espaços abertos e 
afastados de fiações, como 
parques e campos de futebol;
• Materiais metálicos, como 
o alumínio, não devem ser 
usados na fabricação da pipa, 
pois conduzem eletricidade, 
aumentando a chance de 
choque elétrico, com risco 
de morte;
• Evite a utilização de “rabio-
las”, pois elas agarram nos fios 
elétricos, desligando o siste-
ma e provocando choques, 

 Rovena Rosa/Agência Brasil

Os acidentes com pipas podem causar incêndios e choques na rede elétrica, gerando também apagões

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: 28/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:00 Alameda 2 Enseada de Itaipu - Camboinhas - Niterói 16704723
08:30 às 12:00 Alameda Dom Helder Câmara - Camboinhas - Niterói 16704723
08:30 às 12:00 Rua da Alameda II - Camboinhas - Niterói 16704723
08:30 às 12:00 Ruas 10, 11, 15, 19 - Camboinhas - Niterói 16704723
08:30 às 12:00 Rua André Henrique B. Serpa Pinto - Camboinhas - Niterói 16704723
08:30 às 12:00 Rua Antônio Jorge - Abunahman - Camboinhas - Niterói 16704723
08:30 às 12:00 Rua Edma Rodrigues Valadão - Camboinhas - Niterói 16704723
08:30 às 12:00 Rua Jorn Ephem Wellington de Barros Amora - Camboinhas - Niterói 16704723
08:30 às 12:00 Rua Marcus Vinicius Heizer - Enseada de Itaipu - Camboinhas 16704723
08:30 às 12:00 Rua D - Camboinhas - Niterói 16704723
13:30 às 17:30 Avenida AlmiranteTamandaré - Piratininga - Niterói 16709955
13:30 às 17:30 Ruas 1, 51, 151 - Condomínio Terraços Camboinhas - Camboinhas 16709955
13:30 às 17:30 Rua Doutor Achylles de Albuquerque Oliveira - Camboinhas - Niterói 16709955
13:30 às 17:30 Rua Nilton Velmovitsky - Camboinhas - Niterói 16709955
13:30 às 17:30 Rua Doutor Benjamin Constant - Santana - Niterói 16710087
13:30 às 17:30 Travessa Cunha - Santana - Niterói 16710087
13:30 às 17:30 Travessa Dalva - Santana - Largo do Barradas - Niterói 16710087
13:30 às 17:30 Travessa Dilza Cunha - Barreto - Santana - Niterói 16710087
13:30 às 17:30 Travessa Nossa Senhora da Conceição - Santana - Niterói 16710087
13:30 às 17:30 Travessa Roberto do Couto - Santana - Niterói 16710087

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ace Principal - Bambuí - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Avenida Bambuí - Bambuí - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Avenida Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Avenida D - Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Avenida Park Way - Bambuí - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Bambuí - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Estrada de Bambuí - Manoel Ribeiro - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Estrada Padre Cícero - Lot Jardim Balneário - Estrada  de Bambuí 16639967
13:00 às 17:00 Ruas 8, 34, 48, 50, 52, 67, 76, 77, 83, 133 - Bambuí - Jardim Balneá-

rio Bambuí - Itaipuaçu - Estrada de Bambuí - Bambuí - Maricá 
16639967

13:00 às 17:00 Rua Yolanda Olivieri Cavalcante - Estrada  de Bambuí - Maricá 16639967
13:00 às 17:00 Rua Rogério Olivieri Cavalcante - Jardim Balneário Bambuí - Estrada  

de Bambuí - Maricá 
16639967

13:00 às 17:00 Rua Yolanda Olivieri Cavalcante - Bambuí - Maricá 16639967
SÃO GONÇALO 

12:00 às 16:00 Travessa Nicomedes Pitanga - Neves - São Gonçalo 16703101
12:00 às 16:00 Travessa Nini - Neves - São Gonçalo 16703101
12:00 às 16:00 Travessa Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 16703101
12:00 às 16:00 Travessa Mauricio de Abreu - Vila Lage - São Gonçalo 16703101
12:00 às 16:00 Travessa Maestro Vila Lobos - Neves - São Gonçalo 16703101
12:00 às 16:00 Travessa Professor Assis - Neves - São Gonçalo 16703101
12:00 às 16:00 Rua Doutor Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 16703179
12:00 às 16:00 Rua Josefina - Paraíso - São Gonçalo 16703179
12:00 às 16:00 Rua Oliveira Botelho - Neves - São Gonçalo 16703179
12:00 às 16:00 Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo 16703179
12:30 às 16:30 Rua Mauricio de Abreu - Neves - São Gonçalo 16703065
12:30 às 16:30 Travessa Fatori - Vila Lage - São Gonçalo 16703065
13:00 às 17:00 Rua Domingos Nanci - Boa Vista - São Gonçalo 16703271
13:00 às 17:00 Rua Plínio Gaya - Porto da Pedra - São Gonçalo 16703271
13:00 às 17:00 Rua Veríssimo Souza - Boa Vista - São Gonçalo 16703271
13:00 às 17:00 Rua José Mauro Vasconcelos - Salgueiro - São Gonçalo 16703319
13:00 às 17:00 Rua Rangel Pestana - Salgueiro - São Gonçalo 16703319
13:00 às 17:00 Rua Ricardo Leon - Salgueiro - São Gonçalo 16703319
13:00 às 17:00 Rua Rubens Doria - Salgueiro - São Gonçalo 16703319
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Divulgação 

Doze clubes começam hoje a disputa pelo título do Campeonato Carioca 2022

A 124ª edição do Carioca, mais fascinante estadual do País, começa hoje com Botafogo x Boavista

História e charme em campo

A bola voltará a rolar pelos 
gramados do estado do Rio de 
Janeiro hoje. O primeiro jogo 
oficial da 124ª edição do Cam-
peonato Carioca da primeira 
divisão será entre Botafogo e 
Boavista, no estádio Nilton San-
tos, às 21 horas. O Estadual de 
2022 seguirá o mesmo sistema 
do ano passado, com 12 clubes 
na disputa em turno único, por 
pontos corridos, que valerá a 
Taça Guanabara. Os quatro 
primeiros colocados se classifi-
carão para o quadrangular final, 
em cruzamento olímpico nas 
semifinais e com os vencedores 

disputando o título.
Haverá ainda um torneio de 

consolação para as equipes co-
locadas entre o 5º e o 8º lugares, 
que valerá a Taça Rio.

Flamengo buscará o tetra
Vencedor dos últimos três Es-
taduais, o Flamengo entra em 
2022 como favorito ao título. O 
tetracampeonato seria um fato 
inédito na história do clube. 
Embora detentor do maior nú-
mero de títulos da competição, 
o Rubro-Negro falhou nas cinco 
tentativas anteriores em que foi 
tricampeão.

O feito é raro, e somente 
o Fluminense, na primeira 
década do século passado, e o 
Botafogo, na década de 1930, 
conseguiram ser tetracam-
peões. De lá para cá foram nove 
tricampeonatos, seis do Fla, 
dois do Flu e um do Vasco.

Dos quatro grandes do Rio, 
o Fluminense é o que amarga 
o maior jejum de títulos. O 
Tricolor das Laranjeiras levan-
tou sua última taça em 2012. 
Nesses nove anos desde então, 
o Flamengo foi campeão cinco 
vezes e Vasco e Botafogo duas 
cada um.

Angra dos Reis Audax é a no-
vidade
O novo membro da elite cario-
ca em 2022 é o Audax, campeão 
da Série A2 do ano passado. A 
equipe, que agora se chama 
“Angra dos Reis Audax”, após 
parceria com a prefeitura da 
cidade do Sul Fluminense, 
substitui o rebaixado Macaé.

Além do Audax, estarão na 
disputa pelo título deste ano, 
em ordem alfabética, Bangu, 
Boavista, Botafogo, Flamengo, 
Fluminense, Madureira, Nova 
Iguaçu, Portuguesa, Resende, 
Vasco e Volta Redonda.

A maior baixa na Taça Gua-
nabara será o Maracanã. Com 
seu gramado em reforma, o 
estádio mais famoso do Brasil 
só deve estar disponível para as 
semifinais, no final de março.

O primeiro clássico do Es-
tadual será o Fla-Flu da quarta 
rodada, no domingo, dia seis 
de fevereiro. O local do con-
fronto, entretanto, ainda está 
indefinido.

Vitor Silva / Botafogo

Lateral-direito Rafael disputará seu primeiro Carioca defendendo o Botafogo

Alexandre Vidal / Flamengo

O técnico português Paulo Sousa terá a missão de levar o Fla ao inédito tetra

Mailson Santana / Fluminense

O volante Felipe Melo é uma das novidades do Fluminense para o Estadual

Rafael Ribeiro / Vasco

Técnico Zé Ricardo retorna ao Vasco e tem no Carioca seu primeiro desafio

Confira os jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca:
25/01 - Terça-feira - Boavista x Botafogo - 21h00 - Nilton Santos
26/01 - Quarta-feira - Audax x Nova Iguaçu - 15h30 - Elcyr Resende
26/01 - Quarta-feira - Volta Redonda x Vasco - 19h00 - Raulino 
de Oliveira
26/01 - Quarta-feira - Flamengo x Portuguesa - 21h35 - Luso 
Brasileiro
27/01 - Quinta-feira - Madureira x Resende - 15h30 - Conselheiro 
Galvão
27/01 - Quinta-feira - Fluminense x Bangu - 21h00 - Luso Bra-
sileiro.


