
Taxa de transmissão já é a 
maior desde julho de 2020

Número de mortes ainda preocupa, principalmente entre os que não concluíram o esquema vacinal

ALERTA PARA A COVID-19
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Recebendo todo o suporte necessário, o pequeno Miguel evoluiu, dias após a internação, do estado grave para estável e virou o xodó da equipe de profissionais. Ontem ele foi aplaudido ao deixar o hospital

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Bebê internado no 
CTI vence covid e 

deixa hospital
O pequeno Miguel, de apenas cinco 

meses de vida, deixou o Centro 
de Tratamento Intensivo (CTI) do 

Pronto Socorro Infantil de São Gon-
çalo no início da tarde de ontem sob 
aplausos de médicos e enfermeiros. 

O menino entrou na unidade em es-
tado grave após testar positivo para 

covid-19 e a mãe chegou a pensar no 
pior. “Ele estava com muita falta de 

ar. Fui direto para a UPA de Santa 
Luzia buscar socorro. O médico que 

me atendeu pediu a transferência 
dele em caráter de urgência. Fiquei 

muito abalada. Pensei até em per-
der meu filho. Chegamos ao pronto 

socorro e ele foi direto para o CTI. 
Foram sete dias de muito choro, an-
gústia e preocupação”, relata a dona 

de casa Amanda Cristina Barcelos 
de Sá, de 26 anos. 

C-19: empresas 
são notificadas 
por alta nos testes
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Após uma temporada onde não conseguiu voltar à Série A, o Vasco estreia 
hoje à noite no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, disposto a 
brigar pelo título da competição que não vem desde 2016.

PÁG. 8

Ao som 
da gaita 
de fole
O Teatro Municipal de São 
Gonçalo recebe a Asso-
ciação dos Músicos Brasil  
Escócia 
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CULTURA

Renan Otto/Divulgação

Apresentação é para ajudar no custeio 
das passagens aéreas para festival

ESPORTES

Fla inicia 
sonho do 
inédito tetra
Com a garotada, o Flamen-
go começa jornada rumo 
ao inédito tetracampeona-
to carioca contra a Portu-
guesa da Ilha. 

Gabriel Nuffer / Flamengo

Matheus França é abraçado pelo 
treinador após renovar seu contrato

Rafael Ribeiro / Vasco

O atacante Raniel é uma das novidades do Vasco na partida desta noite em Volta Redonda

Missão é reconquistar a torcida

Busca por saldo 
em conta derruba 
site do BC
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OCDE: Brasil 
com o pé no 
‘clube dos ricos’
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Portaria reduz licença por covid
Ministério da Saúde altera de 15 para 10 dias o tempo de afastamento de trabalhadores
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Preços pela hora da morte
Um absurdo o preço das coisas nas prateleiras dos super-
mercados. O salário não está dando mais para fazer as 
compras do mês. Tudo subiu de preço, inclusive os gêneros 
alimentícios. A inflação é  muito maior do que o governo 
está divulgando. Do jeito que as coisas estão, vai ter gente 
passando fome.
Ricardo Almeida

Perigo nos cruzamentos
Quem dirige pelas ruas de Niterói tem que tomar muito 
cuidado nos cruzamentos. Comerciantes passaram a colo-
car cavaletes e similares com propaganda bem nas esqui-
nas, obstruindo a visão de quem passa pelos cruzamentos, 
aumentando o risco de colisões. Cadê a fiscalização?
Jussara Mendes

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.

‘Brasil-Escócia in 
Concert’ em SG
Nesta quarta, às 19h, o 
Teatro Municipal de São 
Gonçalo recebe os jovens 
artistas da Associação dos 
Músicos Brasil Escócia para 
uma apresentação para lá 
de especial. Isso porque os 
músicos vão representar o 
município no 33º Festival 
de Música de Bruges, na 
Bélgica, no mês de julho. 
E, para isso, vão realizar a 
apresentação do espetáculo 
“Brasil-Escócia in Concert” 
para ajudar no custeio das 

passagens aéreas. Todo o va-
lor arrecadado na bilheteria 
será destinado aos músicos.

A apresentação do fes-
tival faz parte das come-
morações do Jubileu de 
Platina, que vai celebrar os 
70 anos da Rainha Elizabeth 
II à frente do trono do Reino 
Unido.

Ingressos a R$50 e po-
dem ser adquiridos nas 
lojas Zíper Jeans (Alcântara 
e Centro), e na Igreja Deus 
Tem Mais, São Miguel. 

CULTURA

Documentário
O documentário “A Arte da 
Memória”, da Bando à Par-
te, produtora do realizador 
Rodrigo Areias, será lança-
do oficialmente no Brasil 
em uma sessão especial 
na praça do Museu de Arte 
Contemporânea de Nite-
rói (MAC), nesta quarta, às 
18h30. O filme mergulha no 
processo criativo de três ar-
tistas plásticos contemporâ-
neos: os portugueses Daniel 
Blaufuks e Pedro Bastos, e o 
brasileiro José Rufino. Entra-
da gratuita.

ÁLBUM – A Fuze, composta pelos irmãos Pedro e 
Diogo Novaes, Felipe Novaes e Guilherme Fonseca, 
lança o primeiro álbum da carreira “Ninguém mais 
compra disco”. Ao todo serão sete músicas inéditas e 
uma já lançada anteriormente e todas elas retratam 
a identidade musical do quarteto. A faixa principal, 
“Melhor com você”, chega com um clipe no Youtube.

CAMPANHA – Aquele que te espera todos os dias ao 
voltar do trabalho e que sempre está do seu lado, seja 
nos momentos ruins ou felizes. Não é à toa que ele é 
conhecido como o “melhor amigo do homem”. Os cães 
ganham uma homenagem especial no clipe “Amo Meu 
Cachorro”, do grupo pop Manga (PoA). O clipe também 
marca o início da campanha pela adoção de animais.

Renan Otto/Divulgação

Apresentação é para ajudar no custeio das passagens aéreas para festival

Divulgação

Exibição do filme, que acontece nesta 
quarta no MAC,  será gratuita

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

Verão, esporte e saúde

A bicampeã mundial de 
slackline Giovanna Petruc-
ci dá instrução gratuita da 
modalidade na Rio Acade-
mia Amstel Ultra, que fica 
no Posto 10 da Praia de Ipa-
nema, aos fins de semana. 
O projeto, que começou no 
último dia 15 e fica até 13 
de março, oferece diversas 

Divulgação: Albert Andrade

aulas gratuitas diariamente 
para a população.  Nesta 
edição do projeto, além 
das academias ao ar livre, 
o público poderá participar 
de aulas de yoga, crossfit, 
fitdance, meditação, alon-
gamento, entre outras. As 
inscrições podem ser feitas 
pelo aplicativo da Mude. 

Programa para o 
fim de semana

Judiciário briga 
por isonomia

A ITB comemora seis anos 
com feira, no Reserva Cultural, 
neste próximo fim de semana, 
em Niterói. O evento celebra o 
sucesso das produções ao lon-
go deste período, incluindo a 
conquista do primeiro espaço 
físico, na Rua Ator Paulo Gus-
tavo, em Icaraí, na Zona Sul, 
que permitiu que dezenas 
de pequenos empresários 
continuassem vendendo e 
promovendo seus negócios, 
durante a pandemia. 

Para o evento de aniver-
sário serão mais de 110 mar-
cas participantes, incluindo 
moda, arte e gastronomia, 
além de feira de adoção de 
pets, espaço kids, música ao 
vivo. 

Entre os shows, banda Os 
Imortais, Nino Russo e Valério 
Araújo garantem música boa 
e muita animação. A Reserva 
Cultural fica na Visconde do 
Rio Branco, 880, em São Do-
mingos. A entrada é gratuita 
e há estacionamento no local. 

A Federação Nacional dos Tra-
balhadores do Judiciário Fe-
deral e Ministério Público da 
União (Fenajufe) estará reunida 
com o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e 
do Conselho Nacional Justiça 
(CNJ), Ministro Luiz Fux, no 
próximo dia 15 de fevereiro. O 
motivo é que em ofício proto-
colado no STF no mês passado, 
a Fenajufe solicitou “pronta in-
tervenção do Judiciário” através 
do presidente do STF e do CNJ, 
pela adoção de medidas que 
garantam o tratamento isonô-
mico para aumento de salários.

“Diante do grave quadro de 
ataque perpetrado ao conjun-
to do Funcionalismo Público 
Federal ante o Orçamento da 
União para 2022 – agora san-
cionado pela Presidência da 
República - a Fenajufe intenta 
que o STF se posicione incisiva-
mente na defesa de seu quadro 
de trabalhadores e trabalhado-
ras”, diz trecho de comunicado 
divulgado. 

POR JEFFERSON LEMOS

Equipe de ajuda retorna a Niterói

Uma equipe de técnicos 
especializados da Secre-
taria Municipal de Defesa 
Civil e Geotecnia de Nite-
rói que realizou uma mis-
são de 15 dias em apoio 
ao governo da Bahia, na 
tragédia das chuvas, foi re-
cebida nesta semana pelo 
prefeito Axel Grael. Com-

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

posta por engenheiros ci-
vis, geólogos e geógrafos, a 
equipe de sete especialis-
tas, chefiada pelo tenente-
-coronel Walace Medeiros, 
secretário de Defesa Civil 
de Niterói, é habilitada 
em análise de encostas e 
anomalias estruturais em 
edificações. 

Bolsonaristas repercutem morte

Deputados aliados de Bol-
sonaro no Congresso e na 
Alerj se manifestaram em 
suas redes  sobre a morte, 
ontem, do escritor Olavo 
de Carvalho, aos 74 anos, 
referência do movimento 
conservador no Brasil e 
considerado o “guru” do 
bolsonarismo. A causa da 
morte não foi divulgada 
pela família.

“Olavo de Carvalho deixa 
um grande legado de con-

Divulgação

servadorismo para o nosso 
país”, escreveu o deputado 
estadual Filippe Poubel 
(PSL). “Nós choramos, o céu 
porém se alegra. Descanse 
em paz, professor”, desta-
cou Charlles Batista (PSL).

A deputada Alana Passos 
(PSL) destacou a importân-
cia do escritor para o esta-
do democrático de direito. 
“Uma pessoa insubstituível 
na luta pela liberdade de 
expressão e pela democra-
cia”. Anderson Moraes (PSL) 
destacou a herança deixada 
para os conservadores: “Vai 
o professor, fica o legado. 
Descanse em paz, mestre”. 

Em um longo texto, o 
deputado federal Márcio 
Labre (PSL) enumerou a 
importância de Olavo de 
Carvalho para o país. “Aqui 
no Brasil ele foi decisivo na 
virada do jogo político em 
favor do movimento con-
servador”, destacou. 

Panorama RJPanorama RJ

O deputado estadual An-
derson Moraes (PSL) solici-
tou ao governador Cláudio 
Castro que a Secretaria Es-
tadual de Saúde monitore 
as reações adversas das 
vacinas contra a Covid-19 
para garantir que cada um 
tenha liberdade e mais se-
gurança na hora de decidir 
sobre a aplicação ou não 
dos imunizantes.

Vacinação infantil monitorada
Divulgação

Em pouco mais de uma 
semana, a solidariedade 
resultou na arrecadação 
de mais de 3 mil donativos 
pela campanha “Fluxo do 
Bem”. As doações recebidas 
nas lojas de atendimento da 
Prolagos foram organizadas 
pelo Comitê de Voluntariado 
formado por colaboradores 
da concessionária, nesta se-
mana. Os itens foram acon-

dicionados em caminhões 
que seguiram para as regiões 
Serrana e Noroeste do Esta-
do do Rio de Janeiro, em prol 
das famílias afetadas pelo 
último temporal que gerou 
transtornos em diversas 
cidades. A ação é realizada 
pela companhia em parce-
ria com a Águas do Rio e a 
Inter TV, e segue recebendo 
contribuições. 

Solidariedade e mobilização
Divulgação

¨Agora, que iniciamos a 
vacinação infantil, é ainda 
mais importante termos 
essa transparência sobre as 
reações adversas, principal-
mente, para que os pais de-
cidam de forma consciente 
sobre aplicar ou não a vaci-
na em seus filhos. Cabe ao 
poder público prestar todas 
as informações, sempre 
respeitando a liberdade do 
indivíduo¨, ressaltou.
Nos Estados Unidos, onde 
a vacinação infantil está 
sendo aplicada há mais 
tempo, estudo do Centro 
de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC) revelou 
que reações consideradas 
comuns, como fadiga e dor 
de cabeça, são relatadas 
um dia após a vacinação na 
primeira e na segunda dose. 
Os relatos de miocardite, 
inflamação do músculo 
cardíaco, segundo o CDC, 
são considerados raros. 
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A disseminação da covid-19 no Brasil é a maior desde julho de 2020. Mortes de idosos preocupa

Taxa de transmissão aumenta
Ao contrário do que muita 
gente pensa, a pandemia do 
coronavírus ainda precisa ser 
tratada com muita cautela. De 
acordo com uma pesquisa do 
Imperial College de Londres, 
a taxa de transmissão da co-
vid-19 no Brasil subiu para 
1,78 esta semana. Esse é o 
registro mais alto do país des-
de julho de 2020. Na semana 
passada, o índice havia ficado 
em 1,35.

O Imperial College ficou 
sem calcular o índice para 
o Brasil desde meados de 
dezembro de 2021, por conta 
do apagão de dados no Minis-
tério da Saúde.

O número de 1,78 significa 
que cada 100 pessoas infecta-
das com o vírus transmitem 
para outras 178. Essa taxa 
pode ser maior (de até 1,94) 
ou menor (de 1,61) pela mar-
gem de erro. Nessa realidade, 
cada 100 pessoas com o vírus 
infectariam outras 194 ou 161, 
nessa ordem.

Vale lembrar que na últi-
ma segunda-feira (24) o país 
registrou 90.509 novos casos 
conhecidos de Covid-19 em 
24 horas, chegando ao total 
de 24.134.946 diagnósticos 
confirmados desde o início 
da pandemia. A média móvel 
de casos nos últimos 7 dias 
foi a 150.236, se tornando a 
maior marca registrada até 

aqui, sétimo recorde seguido.
Nas últimas 24 horas, o 

Brasil registrou mais 267 mor-
tes pelo coronavírus, totali-
zando 623.412 óbitos desde o 
início da pandemia.  A média 
móvel de mortes nos últimos 
7 dias é de 307, maior registra-
da desde 31 de outubro. 

Taxa de mortes em idosos 

- A taxa de vítimas de covid-19 
a cada 100 mil habitantes 
entre idosos com vacinação 
incompleta é 27 vezes maior 
que a dos idosos vacina-
dos com todo o esquema de 
doses, segundo o boletim 
epidemiológico divulgado 
na segunda-feira (24) pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro.  

A diferença foi destaca-
da na reunião do Comitê 
Especial de Enfrentamento 
à Covid-19 da Prefeitura do 
Rio, realizada na segunda, 
entre os indicadores de que 
a vacinação vem cumprindo 
seu objetivo principal, que 
é a redução de casos graves, 
hospitalizações e óbitos.

O boletim mostra que, en-

tre os idosos que receberam 
a dose de reforço, houve 2,9 
mortes a cada 100 mil habi-
tantes na cidade do Rio de 
Janeiro, entre dezembro de 
2021 e janeiro de 2022.

A taxa sobe para 16,2 víti-
mas a cada 100 mil habitantes 
entre os idosos que rece-
beram duas doses ou dose 
única sem a dose de reforço, 
e chega a 78 mortes por 100 
mil habitantes quando são 
considerados aqueles que 
não receberam nenhuma 
dose ou não chegaram à se-
gunda dose.

A Secretaria Municipal 
de Saúde também informa a 
relação entre a vacinação e as 
internações de idosos: entre 
os não vacinados ou com 
vacinação incompleta, a taxa 
de internações por 100 mil 
habitantes foi 17 vezes maior 
que entre os imunizados com 
todas as doses recomendadas.

Foram registradas 24,9 
internações de idosos a cada 
100 mil habitantes entre os 
vacinados, enquanto, en-
tre os não vacinados, a taxa 
atinge 429,3 por 100 mil. As 
internações dos que não to-
maram a dose de reforço mas 
receberam as doses interiores 
foi de 68,9 internações a cada 
100 mil.   

Adolescentes e adultos - 

O boletim também fez uma 
análise da mortalidade e das 
taxas de internações entre 
pessoas de 12 a 59 anos. Entre 
esse público, não foi regis-
trada nenhuma morte entre 
os vacinados com esquema 
completo e reforço no perío-
do analisado. Já entre os não 
vacinados ou com imuniza-
ção incompleta, a mortalida-
de foi de 1,8 vítima a cada 100 
mil habitantes.

A frequência de interna-
ções entre os não vacinados 
foi dez vezes maior que en-
tre os vacinados. Segundo o 
boletim, foram registradas 
17,5 internações de adultos e 
adolescentes não imunizados 
a cada 100 mil habitantes. Já 
entre os totalmente vacina-
dos, a taxa de internações foi 
de 1,77 a cada 100 mil.

Assim como entre os ido-
sos, a vacinação sem a dose 
de reforço na população de 
12 a 59 anos reduziu as mortes 
e internações quando com-
parada à mesma faixa etária 
sem vacinação, mas não con-
feriu a mesma proteção que 
a imunização com dose de  
reforço.

Foram contabilizadas 5,37 
internações e 0,4 óbitos a 
cada 100 mil habitantes entre 
a população que se vacinou 
mas não recebeu a dose de 
reforço.

 Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com o registro, 100 pessoas infectadas com o vírus transmitem atualmente para outras 178

SG: redução nos 
testes positivos 
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
realiza a testagem de coro-
navírus em 11 pontos nes-
ta quarta-feira (26). Nesta 
quarta semana de janeiro, 
a positividade dos testes 
começou a cair em relação 
às duas semanas anteriores, 
quando os testes eram rea-
gentes em mais de 40%. Nos 
dois primeiros dias desta 
semana, a positividade está 
em 28,75%. 

Não é necessária a mar-
cação para fazer os testes, 
mas os locais distribuem se-
nhas para que o expediente 
seja encerrado até 17h. A re-
comendação é que só vá aos 
pontos de testagem aqueles 
que estão com sintomas do 
coronavírus.  As pessoas 
com sintomas mais graves 
devem procurar as unidades 
de pronto atendimento.

O Centro de Triagem (CT) 
não realiza mais os exames, 
que estão sendo feitos na 
tenda montada na Praça 
Estephânia de Carvalho, no 

Zé Garoto. Só vão para o CT, 
aqueles que testam positivo 
na tenda e precisam passar 
por avaliação médica. 

Os locais de testagem 
atendem por ordem de che-
gada, alguns com distribui-
ção de senhas e outros com 
distribuição de senhas uma 
hora antes do encerramento 
para quem já estiver na fila. 
Mas, dependendo do nú-
mero de pessoas à espera de 
atendimento, a distribuição 
de senhas poderá ser anteci-
pada para que o atendimen-
to seja encerrado até 17h. 

É muito importante que 
toda a população mante-
nha as medidas restritivas 
e cuidados pessoais, como 
o distanciamento, uso de 
máscaras e higienização das 
mãos. 

No dia 23, foram feitos 
1.768 exames. Destes, 558 
positivaram, 31,56%. No dia 
24, foram 5.747 com 1.603 
positivos, 27,89%. Nos dois 
dias, foram 7.515 testes, dos 
quais 2.161 positivos.

Itaboraí vai 
ganhar mais 
dois novos 
CRAS
Nesta terça-feira (25), o 
prefeito Marcelo Dela-
roli acompanhado pelo 
secretário municipal de 
Desenvolvimento Social, 
Marcos Araújo, recebe-
ram, a superintendente 
executiva da Caixa Eco-
nômica Federal, Waleska 
Oliveira Ferreira, para 
assinatura de um convê-
nio que irá construir duas 
novas unidades do Centro 
de Referência de Assis-
tência Social (CRAS), que 
beneficiará cerca de 500 
famílias por ano. O início 
das obras está previsto 
ainda para este primeiro 
semestre.

Em Itaboraí, há sete 
unidades: Apollo, Reta, 
C a b u ç u ,  A m p l i a ç ã o, 
Itambi, Visconde e Jardim 
Imperial. O horário de 
atendimento em todos 
os locais é de segunda a 
sexta-feira, 8h às 17h.

Órgãos de defesa do consumidor verificaram os preços em lojas

Senacon notifica empresas 
sobre alta nos testes de c-19

O Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública (MJSP) noti-
ficou 14 empresas suspeitas 
de aumento de preços de 
testes de covid-19. A notifi-
cação foi tomada após ações 
de fiscalização de órgãos de 
proteção e defesa do consu-
midor estaduais e municipais 
verificarem aumento dos 
preços em lojas.

As empresas notificadas 
são farmácias, laboratórios 
e associações. Elas têm sete 
dias para explicar à Secre-
taria Nacional do Consumi-
dor (Senacon), vinculada ao 
MJSP, o aumento dos preços 
dos testes.

A Senacon questionou so-
bre a demanda média dos úl-
timos meses, o preço médio 
praticado nesses meses, os 
motivos para o aumento do 
preço, caso tenha ocorrido, 
e as dificuldades para obten-
ção de insumos. O governo 
quer entender as diferenças 

de preços e verificar possível 
violação à legislação de pro-
teção ao consumidor.

“Embora os fornecedores 
tenham autonomia e liber-
dade para alterar os preços 
cobrados pelos seus produ-
tos e serviços, e o sistema 

econômico brasileiro seja 
baseado na livre iniciativa, 
o Código de Defesa do Con-
sumidor busca defender os 
consumidores de eventuais 
aumentos exagerados de pre-
ços”, explicou o ministério, 
em nota.

 Breno Esaki / Agência Saúde DF

As empresas notificadas têm sete dias para explicar o aumento dos preços

Portaria altera regras para afastamento e teletrabalho pode ser adotado, a critério do empregador

Covid: menos tempo de atestado
O Ministério da Saúde publi-
cou nesta terça-feira (25) por-
taria diminuindo de 15 para 
dez dias o prazo de afasta-
mento dos trabalhadores com 
casos confirmados do novo 
coronavírus, suspeitos ou que 
tiveram contato com casos 
suspeitos. O texto, assinado 
em conjunto com o Ministério 
do Trabalho e Previdência, diz 
ainda que o período de afasta-
mento pode ser reduzido para 
sete dias, caso o funcionário 
apresente resultado negativo 
em teste por método mole-
cular (RT-PCR ou RT-LAMP) 
ou teste de antígeno a partir 
do quinto dia após o contato.

A redução para sete dias 
também vale para os casos 
suspeitos desde que o traba-
lhador esteja sem apresentar 
febre há 24 horas, sem tomar 
remédios antitérmico e com 
a melhora dos sintomas res-
piratórios.

As novas regras alteram 

uma portaria de junho de 
2020, que trouxe regras para 
a adoção prioritária do regime 
de teletrabalho, entre outros 
pontos. O documento atual 
diz que, na ocorrência de ca-
sos suspeitos ou confirmados 
da covid-19, o empregador 
pode adotar, a seu critério, 
o teletrabalho com uma das 
medidas para evitar aglome-
rações.

No caso dos trabalhado-
res com 60 anos ou mais ou 
que apresentem condições 
clínicas de risco para desen-
volvimento de complicações 
da covid-19, o texto diz que 
eles devem receber atenção 
especial e também coloca a 
adoção do trabalho remoto 
como uma medida alternativa 
para evitar a contaminação, a 
critério do empregador. Antes, 
a indicação do governo era de 
que o trabalho remoto deveria 
ser priorizado.

Pela portaria, as empresas 

devem prestar informações 
sobre formas de prevenção 
da doença, como o distan-
ciamento social, e reforçar a 
necessidade de procedimen-

tos de higienização correta 
e frequente das mãos com 
utilização de água e sabonete 
ou, caso não seja possível a 
lavagem das mãos, com sani-

tizante adequado como álcool 
a 70%.

As empresas também de-
vem disponibilizar recursos 
para a higienização das mãos 
próximos aos locais de tra-
balho, incluído água, sabo-
nete líquido, toalha de papel 
descartável e lixeira, cuja 
abertura não demande con-
tato manual, ou sanitizante 
adequado para as mãos, como 
álcool a 70%.

O texto diz que as empre-
sas devem adotar medidas 
para evitar aglomerações nos 
ambientes de trabalho, como 
a manutenção da distância 
mínima de um metro entre 
os trabalhadores e entre os 
trabalhadores e o público e o 
uso de máscara.

A portaria determina ain-
da que as empresas devem 
manter registro atualizado 
à disposição dos órgãos de 
fiscalização das medidas to-
madas para a adequação dos 

ambientes de trabalho para 
a prevenção da covid-19 e 
também dos casos suspeitos; 
casos confirmados; trabalha-
dores que tiveram contato 
com casos confirmados no 
ambiente de trabalho.

Nessa última situação, os 
trabalhadores que tiveram 
contato próximo de caso sus-
peito da covid-19 “devem 
ser informados sobre o caso 
e orientados a relatar ime-
diatamente à organização o 
surgimento de qualquer sinal 
ou sintoma relacionado à 
doença”.

 Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

Portaria do Ministério da Saúde foi publicada nesta terça-feira (25)

A redução 
para sete dias 
também vale 
para os casos 
suspeitos, com 
sintomas
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Lei Natural

Dom José Francisco*

Nas brigas, as pessoas se 
esquecem da educação 
que receberam e dizem 
coisas que escapam aos 
padrões civilizados.

Mesmo nesses momentos, 
há algo na sua postura 
interior que as protege. 
Tudo leva a crer que tra-
gam em si alguma lei não 
escrita, porém obedecida, 
e que na ausência dessa lei 
acabem “se engalfinhando 
feito bichos”. Se o intuito 
da contenda for afirmar 
que o outro esteja errado, 
isso só tem sentido se 
houver uma clareza prévia 
sobre o que é certo ou er-
rado. Não é? Essa clareza, 
em parte, é inata, original 
de fábrica. Em parte, é 
social e cultural.

Desde o inverno da civi-
lização, construímos 
um resguardo interior 
humano que tem sido 
nossa capa 
de proteção. 
Da mesma 
forma como 
o s  c o r p o s 
obedecem à 
lei da gravi-
dade, e os or-
ganismos, à 
lei biológica, 
os humanos 
obedecem a 
uma prote-
tora lei inter-
na, uma Lei Natural. 
Um objeto não esco-
lhe cair ou não cair. 
Os humanos, porém, 
escolhem obedecer ou 
rejeitar a fronteira clara, 
entre o certo e o errado, o 
resguardo dessa primeira 
lei.

Quem rompe essa fron-
teira, se expõe, e quebra o 
pacto social. Nas guerras, 
por exemplo, as nações 
quebram esse pacto sem 

perceber o quanto esta-
vam sujeitas a ele. Nós 
também fazemos o mes-
mo.

Porém, quando nos en-
ganamos a respeito do 
que seja certo ou errado 
e quebramos esse pacto, 
isso não produz nenhu-
ma lei nova. Podemos até 

imaginar um lugar 
onde “dois mais 
dois sejam cinco”, 
mas,  mesmo lá, 

nunca será 
conveniente 
considerar, 
por exemplo, 
a quebra do 
pacto social, 
sem razão, 
como algo... 
conveniente.

É a lei natu-
ral que nos 
mostra isso 
quando nos 

pergunta o que fa-
zemos aqui. Nossa 
existência não é 
uma fruta madura 

à beira da estrada: ela 
faz perguntas, ela exige 
respostas. Se for difícil 
praticar a arte das respos-
tas, comece pela arte das 
perguntas. E continue, 
sempre firme.

Se for 
difícil praticar 

a arte das 
respostas, 

comece 
pela arte das 

perguntas

OPINIÃO

Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Demanda inesperada de 
acessos derruba site do BC
O grande número de acessos 
ao site do Banco Central, 
registrado nesta segunda-
-feira (24) à noite, resultou 
na sobrecarga em um sistema 
recém-criado pelo banco para 
ajudar as pessoas a identificar 
se têm algum dinheiro de-
positado em seu nome, sem 
que tenha conhecimento, o 
que pode ocorrer em casos de 
devolução de cobranças inde-
vidas de tarifas, por exemplo.

Segundo o Banco Central, 
“o Sistema de Valores a Rece-
ber registrou demanda acima 
da esperada, mas já estamos 
ajustando a capacidade de 
atendimento”. Não há, no 
entanto, até o momento, 
qualquer previsão sobre o 
restabelecimento do site. “Os 
relatos que recebemos é de 
que o problema teve início 
ontem, após as 20h”, infor-
mou a assessoria do banco à 
Agência Brasil.

O BC disponibilizou, des-
de ontem, um serviço por 

meio do qual o cidadão pode 
consultar se tem valores a 
receber de instituições finan-
ceiras. O Registrato, sistema 
do BC que fornece um extrato 
das informações de uma pes-
soa com instituições financei-
ras, abriu uma funcionalidade 
para que o usuário verifique 
se tem direito a recursos.

O Registrato fornecia, até 
então, consultas apenas sobre 
dívidas (abertas ou liqui-
dadas), abertura de contas 
bancárias (ativas ou inativas) 
e remessas de dinheiro ao 
exterior. De acordo com o BC, 
existem cerca de R$ 8 bilhões 
parados em bancos e demais 
instituições financeiras, espe-
rando serem sacados.

Para reaver os recursos, o 
cidadão poderá pedir o resga-
te de duas formas. A primeira 
será diretamente via Pix na 
conta indicada no Registrato, 
caso a instituição tenha ade-
rido a um termo específico 
com o BC. Nos demais casos, 

o beneficiário informará os 
dados de contato no sistema, 
e a instituição o meio de pa-
gamento ou de transferência.

Arrecadação - A recupera-
ção da economia e os impos-
tos sobre lucros e rendimen-
tos garantiram arrecadação 
recorde em 2021. Segundo 
números divulgados nesta 
terça-feira (25) pela Receita 
Federal, o governo federal 
arrecadou R$ 1,879 trilhão no 
ano passado, crescimento de 
17,36% em relação ao regis-
trado em 2020, descontada 
a inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

O resultado veio levemen-
te acima da previsão dos 
especialistas. Segundo o Pris-
ma Fiscal, pesquisa mensal 
com analistas de mercado 
divulgada pelo Ministério 
da Economia, as instituições 
financeiras estimavam arre-
cadação de R$ 1,864 trilhão 

em 2021.
Depois de desacelerar em 

novembro, a arrecadação 
cresceu em dezembro, somou 
R$ 193,902 bilhões no mês. 
Isso representa alta de 10,76% 
em relação ao registrado em 
dezembro de 2020, também 
descontada a inflação. O 
montante também é recorde 
para o mês e foi influenciado 
pelo crescimento econômico 
e pelo aumento da alíquota 
do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), em vigor 
desde outubro.

Impulsionou a arrecada-
ção no ano passado o reco-
lhimento extraordinário de 
R$ 40 bilhões em Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
na Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) em 
2021. Isso ocorreu porque 
as empresas tiveram lucros 
maiores que o previsto no ano 
passado e tiveram de pagar 
impostos extras nas declara-
ções de ajuste.

Instituição informou que está ajustando a capacidade do serviço

Entidade também vai avaliar a entrada de outros cinco países

OCDE formaliza convite 
para adesão do Brasil
O governo brasileiro recebeu 
nesta terça-feira (25) a carta-
-convite do conselho da Or-
ganização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) que formaliza o início 
do processo de adesão do país 
ao grupo.

O anúncio foi feito du-
rante declaração à imprensa, 
no Palácio do Planalto, que 
contou com a presença do 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Ciro Nogueira; do ministro 
das Relações Exteriores, Car-
los França; e do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. O 
início do processo de adesão 
foi aprovado por unanimida-
de pelos embaixadores dos 37 
países que compõem o grupo.    

“O secretário-geral da 
OCDE, senhor Mathias Cor-
mann, já enviou ao presi-
dente da República a carta-
-convite que abre as portas, 
para o nosso país, do início 
das discussões orientadas à 
acessão do nosso país como 
membro pleno ao grupo das 
economias mais avançadas 
do mundo. A decisão reflete 
o compartilhamento, pelo 
nosso país, dos valores funda-
mentais da OCDE: a defesa da 
democracia, das liberdades, 
da economia de mercado, da 
proteção do meio ambiente, 
dos direitos humanos, sendo 
prioridade número um do 
nosso país e da organização”, 
afirmou Ciro Nogueira.

Não há prazo definido 
para a conclusão do processo, 
mas ele deve demorar pelo 
menos mais uns três anos 
a partir de agora. Além do 
Brasil, a OCDE formalizou 
o mesmo convite a outros 
cinco países: Argentina, Peru, 
Romênia, Bulgária e Croácia.

Criada em 1961, e com 
sede em Paris, a OCDE é uma 
organização internacional 
formada atualmente por 37 
países, incluindo algumas 
das principais economias 
desenvolvidas do mundo, 
como Estados Unidos, Japão 
e países da União Europeia. 
É vista como um  “clube dos 
ricos”, mas também tem entre 

seus membros economias 
emergentes latino-america-
nas, como México, Chile e 
Colômbia.

O Brasil manifestou for-
malmente o interesse em 
tornar-se membro pleno da 
organização em 2017, durante 
o governo de Michel Temer. 
Desde então, tem buscado 
aderir mais rapidamente às 
normas da organização.

Até agora, ao longo de 
mais de três décadas, o Brasil 
aderiu a 103 dos 251 instru-
mentos normativos da OCDE, 
sendo 37 desses dispositivos 
formalizados ao longo dos 
últimos três anos, durante o 
atual governo.

“A ideia de que nós pode-
mos participar desse fórum 
que trará, a nós aqui, ade-
rência às melhores práticas 
de governança, de combate 
à corrupção, de melhoria de 
políticas públicas e trará mui-
tos benefícios à economia”, 
destacou o chanceler Carlos 
França.

Segundo ele, o Itamaraty 
vai criar uma unidade exclusi-
vamente dedicada às relações 
com a OCDE, com a formação 
de novos quadros na área de 
diplomacia econômica, além 
da formação de uma comis-
são de negociadores para 
tratar do processo de adesão 
de agora em diante.

 Edu Andrade/Ascom/ME

Ministros das Relações Exteriores, Carlos França; da Casa Civil, Ciro Nogueira; e da Economia, Paulo Guedes, participaram do anúncio

Estado divulga mais 
de 840 vagas 
A captação de vagas rea-
lizada pela Secretaria de 
Estado de Trabalho e Renda 
(Setrab) resultou, nesta 
semana, na oferta de 846 
vagas para várias regiões 
do Estado do Rio – Metro-
politana, Médio Paraíba, 
Baixada Litorânea, Cen-
tro-Sul e Serrana. As vagas 
são disponibilizadas por 
meio do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine).

Na capital e Região Me-
tropolitana são oferecidas 
601 oportunidades de tra-
balho, incluindo 250 vagas 
destinadas exclusivamente 
para pessoas com deficiên-
cia. O destaque está na 
oferta de 60 oportunida-
des para auxiliar de esto-
que em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, 
e 50 vagas para operador 
de telemarketing no bair-
ro da Penha, Zona Norte  
carioca.

No Centro-Sul, as 20 
oportunidades oferecidas 
são destinadas exclusiva-
mente para pessoas com 
deficiência, na função de 
auxiliar de linha de pro-
dução.

Para quem mora em Rio 
das Ostras, na Baixada Li-
torânea, são oferecidas 10 
oportunidades de trabalho, 
exclusivas para pessoas 
com deficiência, para a 
função de assistente admi-
nistrativo.

No Médio Paraíba estão 
sendo oferecidas 63 opor-
tunidades para funções 
como auxiliar de linha de 
produção, babá, eletricista 
de instalações de prédio, 

entre outras.
Quem mora em Teresó-

polis, na Região Serrana, 
pode concorrer a uma das 
152 vagas oferecidas. Entre 
elas, 15 para faxineiro, 17 
para auxiliar administrati-
vo e 14 para garçom, além 
de oportunidades para téc-
nico em segurança do tra-
balho, professor de inglês, 
costureira de máquinas 
industriais, entre outras.

O Sine realiza uma aná-
lise comparativa do perfil 
profissional de cada can-
didato cadastrado com o 
da vaga disponibilizada 
pela empresa contratante. 
Por isso, é importante que 
o cidadão mantenha o seu 
cadastro atualizado.

Para se inscrever ou 
atualizar o cadastro, é ne-
cessário ir a uma unidade 
do Sistema Nacional de 
Emprego levando seus do-
cumentos de identificação 
civil, carteira de trabalho, 
PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o ende-
reço das unidades Sine e os 
detalhes de todas as vagas 
oferecidas, acesse o Pai-
nel Interativo de Vagas da 
Setrab, disponível no site 
www.rj.gov.br/secretaria/
trabalho.

Na capital 
e Região 
Metropolitana 
são oferecidas 
601 chances de 
trabalho

Passados exatos três anos 
da tragédia em Brumadi-
nho (MG), a tramitação do 
processo criminal pode 
voltar à estaca zero depois 
que o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) considerou, 
mais de uma vez, que a 
Justiça estadual não tem 
competência para anali-
sar o caso.

O processo seria assim 
federalizado, o que ainda 
será analisado pelo Su-
premo Tribunal Federal 

(STF). Se a decisão for 
mantida, atos processuais 
já realizados serão anu-
lados.

A Associação dos Fa-
miliares de Vít imas e 
Atingidos (Avabrum) tem 
manifestado receio de 
que ninguém seja res-
ponsabilizado pelo rom-
pimento da barragem. 
Nesta segunda-feira (24), 
Brumadinho assistiu uma 
carreata por justiça e con-
tra a impunidade.

Brumadinho volta à estaca zeroAção em prol das 
vítimas das chuvas
A Enel Distribuição Rio, por 
meio do seu programa de vo-
luntariado Rede do Bem, está 
arrecadando suprimentos 
para as famílias em situação 
de vulnerabilidade social im-
pactadas pelas fortes chuvas 
que atingiram o interior do 
Estado no Rio nas primeiras 
semanas de janeiro. Os clien-
tes interessados em colaborar 
com a ação podem procurar 
uma das 12 lojas de aten-
dimento da Enel que estão 
participando da campanha 
– Angra dos Reis, Ararua-
ma, Campos dos Goytacazes, 
Itaboraí, Itaperuna, Macaé, 
Magé, Maricá, Niterói, Pe-
trópolis, Rio das Ostras e São 
Gonçalo – e deixar a doação 
na caixa de coleta destinada 

à campanha.
“Com essa ação vamos 

poder ajudar aquelas pessoas 
que foram atingidas pelas en-
chentes no interior do Estado 
e que estão passando neces-
sidade, muitas perderam suas 
casas, inclusive. Nossa ideia é 
amenizar o sofrimento dessas 
pessoas e contribuir para que 
elas possam retomar suas 
vidas”, afirma Anna Paula 
Pacheco, presidente da Enel 
Distribuição Rio.

Doze municípios 
do Rio estão 
incluídos na 
campanha
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Esportes

Cano quer 
repetir 
história de 
Conca no Flu

O Fluminen-
se contratou 
o  atacante 
Germán Cano 
para esta tem-
porada. O ar-

gentino chega com o status 
de goleador após dois anos 
no Vasco.

Cano repete o caminho 
feito pelo seu compatriota 
Darío Conca. O atacante foi 
questionado sobre o assunto 
e garantiu que sonha em ter 
o mesmo sucesso do meia.

“Espero poder conseguir 
alguma coisa que ele conse-
guiu aqui no Flu. E espero 
que seja esta a oportunidade 
de poder conquistar nesses 
dois anos em que vou ficar 
aqui. Então espero conse-
guir algo importante como 
ele conseguiu e ficar por 
muito tempo. E também 
deixar um legado para os 
mais jovens”, disse.

O argentino também 
comentou sobre a estru-
tura do Fluminense. Cano 
rasgou elogios ao CT Carlos 
Castilho.

“Quando cheguei aqui, 
fiquei surpreendido pela 
estrutura boa do Fluminen-
se. Departamento médico, 
fisioterapeutas, gente que 
trabalha em várias partes... 
Todo mundo oferecendo o 
melhor para que eu fique 
tranquilo, me sinta bem. 
Desde o primeiro dia. O Flu-
minense é um time grande, 
com boa estrutura”, decla-
rou.

O atacante deve fazer 
sua estreia amanhã, contra 
o Bangu, no Luso-Brasileiro, 
mas ficará como opção no 
banco de reservas.

Time entra em campo pela primeira vez em 2022 contra o Volta Redonda

Vasco inicia ano tentando 
superar desconfiança

Após uma se-
quência de duas 
temporadas trá-
gicas, o Vasco 
inicia 2022 com 
esperança de dias 
melhores. O Cru-

z-maltino estreia na temporada 
nesta quarta-feira diante do 
Volta Redonda, na primeira ro-
dada do Campeonato Carioca. 
O confronto está marcado para 
às 19 horas (de Brasília), no 
Raulino de Oliveira, na Cidade 
do Aço.

Depois do rebaixamento 
para a Série B do Campeonato 
Brasileiro em 2020, a torcida 
vascaína viu a equipe fracassar 
na tentativa de retornar à elite. 
Pela primeira vez em sua histó-
ria, o Vasco disputará por dois 

anos consecutivos a segunda 
divisão nacional.

O futebol cruz-maltino pas-
sou por uma grande reformula-
ção, com saídas e chegadas de 
muitos jogadores e um novo 
técnico, Zé Ricardo

“Precisamos saber onde 
estamos, uma reconstrução. 
Não podemos esquecer em 
momento algum quem somos. 
O Vasco tem muita tradição no 
Carioca. Em 2018 o Vasco tam-
bém não tinha uma equipe que 
esperavam chegar na final, mas 
chegamos. Ser ou não ser o pa-
tinho feio, não é que incomode, 
mas tem que servir como com-
bustível. De forma nenhuma o 
Vasco vai desrespeitar alguém, 
mas vamos jogar com a camisa 
pesada. Essa é a força que uma 

equipe centenária tem”, disse 
o treinador.

Nos dois jogos-treino rea-
lizados na pré-temporada, o 
time não convenceu. Venceu 
por 2 a 0 a fraca equipe do 
Saferj (Sindicato dos Atletas de 
Futebol do Estado do Rio de Ja-
neiro), no dia 15, e perdeu pelo 
mesmo placar para o Audax, na 
última quinta-feira.

Para mostrar que a tempo-
rada será diferente, o Vasco terá 
uma missão muito complicada 
diante do Volta Redonda, fora 
de casa. Apesar de também ter 
mudado bastante em relação 
ao time que chegou às semi-
finais do Estadual em 2021, o 
Voltaço manteve o comando 
do time com Neto Colucci, que 
assumiu em 2020.

Rafael Ribeiro / Vasco

Técnico Zé Ricardo comanda hoje à noite, pela 1ª rodada do Carioca, seu primeiro jogo neste retorno ao Vasco

Garotos do Ninho 
estreiam contra Lusa

Enderson admite 
expectativa com a SAF

C o m  u m a 
e q u i p e  c o m 
média de ida-
de de apenas 
19 anos, o Fla-
mengo estreia 

no Campeonato Carioca, 
hoje. O adversário da pri-
meira rodada será a Portu-
guesa e o duelo vai acontecer 
no Luso Brasileiro, na Ilha do 
Governador, às 21h35, no 
horário de Brasília.

Assim como no ano pas-
sado, o Rubro-Negro optou 
por manter os seus princi-
pais jogadores realizando a 
pré-temporada no início do 
Estadual. Enquanto a força 
máxima só deve aparecer na 
quarta rodada, a equipe sub-
20 do técnico Fábio Matias 

O Botafogo co-
meça a tempo-
rada 2022 com 
mudanças, mas 
na expectativa 
da assinatura 

de contrato da SAF. O técnico 
Enderson Moreira, por exem-
plo, que renovou seu contrato 
com o clube, torce pela chega-
da de reforços.

“Estamos na expectativa 
de vivenciar a chegada de 
outros atletas com grande 
potencial técnico, que possam 
nos apoiar muito não só no 
Estadual, mas no Brasileiro 
e na Copa do Brasil”, disse o 
treinador.

Ele destacou que pretende 
contar com novos nomes logo. 
Enderson ressaltou que o Bota-

iniciará a campanha visando 
o tetracampeonato inédito.

Se não verá Gabigol, Bru-
no Henrique, Arrascaeta e 
Cia., a expectativa não deixa 
de ser alta entre os rubro-ne-
gros. Isso porque grandes 
promessas, como Matheus 
França e Lázaro, estarão em 
campo e querem mostrar 
seu valor para o técnico 
Paulo Sousa.

Embora com um time 
quase completamente di-
ferente do de 2021 e outro 
treinador, a Lusa chega para 
esta temporada animada 
pelo melhor resultado de 
sua história. No ano passa-
do, a equipe da Ilha do Go-
vernador terminou a com-
petição em terceiro lugar.

fogo tem que contratar antes 
do meio da temporada.

“Estamos vivendo um mo-
mento de transição. Tudo que 
fizemos de movimento no co-
meço foi importante, porque 
tivemos muitas saídas. Esta-
mos agora vivendo essa ansie-
dade de buscar talvez nomes 
de muita qualidade técnica e 
representatividade, mas esses 
atletas ainda são sonhos, pelos 
valores e por esse momento de 
transição. Precisamos ter um 
time forte no início de ano, 
não dá para esperar até maio 
ou junho para ter um time 
realmente que entendamos 
como ideal”, declarou.

O Botafogo ainda não trou-
xe um reforço de peso para esta 
temporada.


