
Fiocuz alerta para piora na 
ocupação de leitos de UTI

Rio está entre as capitais na zona de alerta crítico, com ao menos 80% das vagas já preenchidas

INTERNAÇÕES NÃO PARAM DE CRESCER
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Entre as prioridades do programa está o monitoramento da qualidade higiênico-sanitária dos mexilhões produzidos em Niterói, já que um dos entraves para a pesca artesanal é a poluição na Baía de Guanabara

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Projeto resgata 
pesca artesanal 
de mexilhões
Projeto desenvolvido em Niterói 
pela Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) que tenta resgatar 
a pesca artesanal de mexilhões, 
ameaçada pela poluição da Baía 
de Guanabara, entre outros fato-
res, deve apresentar seus primeiros 
resultados práticos em três meses, 
depois do atraso causado pela pan-
demia, que praticamente fechou a 
universidade e empurrou pescado-
res para outros serviços. A inicia-
tiva pretende garantir a qualidade 
higiênico-sanitária dos mexilhões 
com a criação de unidade de bene-
ficiamento de moluscos e ainda a 
criação de um pólo gastronômico 
próprio da região, com alimentos de 
alto valor nutricional, e que funcio-
ne como atrativo para turistas.
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Deputado vai 
vistoriar ETEs 
em Niterói

PANORAMA\PÁG. 2

Luta 
LGBTQIA+ em 
websérie
O Teatro Popular Oscar Nie-
meyer recebe, nesta sexta, às 
19h, o lançamento da websé-
rie “Filhos do Arco-íris”, com 
roteiro e realização de Jayro 
Said.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Lançamento de “Filhos do Arco-íris” 
acontece no Teatro Popular

Time carioca que mais se reforçou neste início de temporada, o Flumi-
nense estreia hoje no Estadual contra o Bangu, no Luso-Brasileiro, com 
várias novidades no campo e no banco, como o técnico Abel Braga.
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ESPORTES

Brasil estreia 
no ano da 
Copa do Qatar
Seleção faz primeiro jogo 
de 2022 contra o Equador, 
em Quito, pelas Elimina-
tórias, com Tite apostando 
na grande fase de Vini Jr.

Lucas Figueiredo / CBF

Destaque do Real, o garoto de SG Vini 
Jr. começa como titular no Brasil

Mailson Santana / Fluminense

Willian Bigode é uma das novidades no time do Flu que estreia hoje no Campeonato Carioca

Flu versão 2022 entra em campo

Deputado vai 
vistoriar ETEs 
em Niterói
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Homicídios caem 8% no Rio
Balanço de 2021 divulgado pelo ISP também aponta queda em outros indicadores
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Buracos em Icaraí
Cada vez mais eu tenho reparado nas ruas de Icaraí, prin-
cipalmente próximo ao Jardim Icaraí, Santa Rosa e Vital 
Brasil, ruas completamente esburacadas. Não atrapalha só 
os carros, mas quem trabalha de moto ou bicicleta enfren-
ta muitas dificuldades de andar pela região. A qualidade 
do asfalto está terrível.
Renan Souza

Ciclovia em Camboinhas
É inegável que quem mora em Icaraí e quer andar de bike 
até Camboinhas enfrenta menos problemas hoje em dia 
por conta da ciclovia de São Francisco e também a do túnel 
Charítas-Cafubá. Mas é só passar o túnel que o caminho 
vira um estresse. Não tem lugar para andar, as ruas são 
muito estreitas e é extremamente perigoso.
Hugo Perazzini

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.

Websérie retrata 
a luta LGBTQIA+
O Teatro Popular Oscar Nie-
meyer recebe, nesta sexta, às 
19h, o lançamento da web-
série “Filhos do Arco-íris”, 
com roteiro e realização de 
Jayro Said.

A produção, que conta 
com grande elenco, frisa 
a importância da luta, das 
conquistas, dos direitos 
e das dificuldades que a 
pessoa LGBTQIA+ enfrenta 
no dia a dia. São abordados 
temas que necessitam ser 
debatidos, como casamen-

to homoafetivo, o direito à 
mudança de nome social da 
pessoa transgênera, a vio-
lência doméstica, o racismo, 
entre outros.

Os ingressos custam 
R$20 (inteira) e o evento 
conta com meia entrada 
solidária. Você pode contri-
buir com 1kg de alimento 
não perecível, material de 
limpeza ou de higiene pes-
soal, que serão direcionados 
para a campanha Niterói 
Solidária. 

CULTURA

Fantasia
Ao chegar no estaciona-
mento do Via Parque Sho-
pping, o visitante se sentirá 
transportado para um lugar 
fantástico para assistir “A 
Bela e A Fera Experience”. A 
megaexperiência convida 
para um dos bailes mais 
famosos dos contos de fada. 
Prepare-se para viver mo-
mentos de fantasia cheios de 
sabor, música, dança, teatro 
e ilusionismo. Os valores 
começam a partir de R$50 e 
no site www.abelaeaferaex-
perience.com.br. 

INA MAGDALA – A cantora e compositora Ina Magda-
la, uma das principais revelações da nova MPB, lança 
“Chiaroscuro”, seu quarto single. O videoclipe, que 
acompanha o lançamento da canção, já está disponível 
no Youtube. A palavra “Chiaroscuro” vem do italiano, 
significa “luz e sombra” e é uma técnica de pintura 
instituída no período renascentista do século XV. 

DIVERSÃO – Até o dia 30, as crianças podem se diver-
tir no Met Pop It, no Shopping Metropolitano Barra. 
Pela primeira vez no Rio de Janeiro, a atração gratuita 
traz um circuito inédito com desafios e diferentes 
interações. Os participantes ainda podem tirar fotos 
no espaço instagramável localizado na parte externa 
da atração. 
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Lançamento de “Filhos do Arco-íris” acontece no Teatro Popular

Caio Gallucci/Divulgação

“A Bela e A Fera Experience” reúne 

gastronomia, música e dança

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Deputado ‘visita’ 
concessionária
O deputado estadual Coro-
nel Salema (PSD) participa 
amanhã (28) de reunião na 
concessionária Águas de Nite-
rói, onde vai conhecer o Cen-
tro de Controle Operacional 
(CCO) e vistoriar três Estações 
de Tratamento de Esgoto 
(ETEs): as de Camboinhas, 
Itaipu e Maria Paula. No fim 
do ano passado, Salema reu-
niu ambientalistas, pescado-
res, moradores e autoridades 
para ouvir relatos sobre a po-
luição do sistema lagunar da 
cidade. Eles denunciaram o 
derramamento de esgoto nas 
lagoas e o assoreamento dos 
canais que ligam o sistema 
lagunar ao mar, que impede 
a renovação das águas. Neste 
início de ano, o Inea divulgou 
resultado de vistoria a pedido 
do próprio parlamentar, no 
Canal do Camboatá. O rela-
tório, segundo ele, constatou 
presença de fósforo total 
lançado pela ETE de Itaipu 
em quantidade 136% acima 
do recomendado. O excesso 
de fósforo na água pode ser 
originário de esgotos domés-
ticos e efluentes industriais 
não tratados.

OAB na causa animal

A médica veterinária e ad-
vogada Fernanda Campista, 
uma das principais referên-
cias da causa animal na cida-
de, tomou posse ontem como 
integrante da Comissão de 
Proteção e Defesa dos Ani-
mais (CPDA) na OAB-Niterói. 
O presidente da entidade no 
município, Pedro Gomes, 
também empossou na co-
missão as advogadas Rosi-
mar Lessa, Camila Siqueira, 

Divulgação

Giselle Malheiros, Giovana 
Poker e a colaboradora Kellen 
Marconi. A proposta da CPDA 
é motivar a advocacia a tam-
bém investir na causa animal. 
No Congresso, tramita proje-
to projeto de lei que classifica 
os animais como sujeitos de 
direitos, e não mais como 
coisas, com proteção legal 
em casos de violação. Além 
disso, já existem acórdãos 
neste sentido.

Menos dinheiro 
no bolso
Sondagem feita pelo Institu-
to Fecomércio de Pesquisas 
e Análises (IFec RJ) com 
consumidores fluminenses 
sobre despesas de início 
de ano como IPTU e IPVA 
mostra que houve aumento 
do número de consumidores 
que pretendem parcelar es-
ses gastos, além de diminui-
ção do índice de pessoas que 
revelam ter feito uma reserva 
para quitação destes gastos 
no ano anterior. Ao todo, 
38% dos entrevistados que 
possuem essas despesas se-
pararam um valor para paga-
mento ao longo de 2021 – nos 
estudos dos últimos anos, 
este percentual foi de 52,3% 
e 41,8%, respectivamente.

Donzelas viram 
guerreiras

Qualificação
na saúde

As Donzelas viraram Guerrei-
ras e agora as memórias de 
um passado tenebroso e a va-
lentia das presas políticas es-
tão em livro, de 192 páginas, 
prefaciado pela ex-presidente 
Dilma Rousseff, que acabou 
de sair do forno da Editora 
106. Escrita pela ativista Ana 
Maria Ramos Estevão, a obra 
mostra como a ala conhecida 
como Torre das Donzelas, o 
prédio alto do Presídio Tira-
dentes, em São Paulo, ganha 
outra conotação. Subver-
tendo a ideia de fragilidade 
contida na palavra “donzela”, 
a autora e suas companheiras 
de cela renomearam o local 
como Torre das Guerreiras. 
Vale a pena conferir. 

O Instituto Latino-Ameri-
cano de Ciência e Medicina 
Perioperatória (ILAMPer) 
está com as inscrições aber-
tas para curso POCUS de 
Ultrassonografia à beira do 
leito. O programa é destinado 
a profissionais de medicina 
que atuam nos cenários da 
emergência, medicina pe-
rioperatória e terapia inten-
siva.  O curso acontece de 
forma presencial no Rio de 
Janeiro, com aulas teóricas e 
práticas, nos dias 11 e 12 de 
fevereiro, no Hotel Windsor, 
na Barra. Mais informações 
em https://ilamper.com.br/
curso-pocus/.

Bolsonaro tem agenda em Campos

Após mais de cinco meses de 
conversações, o presidente 
Jair Bolsonaro participará de 
agenda no Norte Fluminense 
na próxima segunda (31). Ele 
anunciará obras e investi-
mentos  que terão impactos 
direta e indiretamente em 
Campos dos Goytacazes e 
em toda a região. A visita 
do presidente estava sendo 
articulada pela deputada 

Divulgação federal Clarissa Garotinho 
(PROS-RJ). A previsão é de 
que Bolsonaro desembarque 
no Aeroporto Bartholomeu 
Lyzandro, em Campos, por 
volta das 8h30 de segunda. 
Na cidade, Bolsonaro anun-
ciará: obras de ampliação no 
trecho urbano da BR-101 em 
Campos; o aporte de cerca de 
R$ 14 milhões para constru-
ção de um prédio para o He-
mocentro da cidade; e obras 
na ferrovia EF118, que abas-
tece o Porto do Açu, ligando 
Rio a Vitória. Em São João 
da Barra, o presidente fará o 
lançamento da pedra funda-
mental da usina termelétrica 
GNA II (Gás Natural Açu II), 
investimento de 1 bilhão de 
dólares, no Porto do Açu. 
Em seguida, Bolsonaro deve 
voltar ao Aeroporto de Cam-
pos, de onde seguirá para 
Itaboraí, para uma vista ao 
Complexo Petroquímico 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Comperj).

Panorama RJPanorama RJ

O deputado federal Otoni 
de Paula já fez as malas para 
deixar o PSC e vai ingressar 
no PTB, partido de Roberto 
Jefferson. Nesta semana o 
bolsonarista esteve com a 
presidente da sigla, Graciela 
Nienov, para anunciar a filia-
ção. O parlamentar carioca 
classificou o PTB como o 
“refúgio para os conserva-
dores do país”. De acordo 
com o parlamentar, o PSC 

vai liberá-lo antes da janela 
partidária. Otoni vai se unir 
ao deputado federal Daniel 
Silveira, que se filiou ao PTB 
em dezembro de 2021. O 
partido também deve re-
ceber a deputada estadual 
Alana Passos, que se reuniu 
com Roberto Jefferson pou-
co antes do dirigente ser 
preso, acusado de integrar 
uma organização criminosa 
digital.

‘Refúgio para os conservadores’
Divulgação

Cinema para todos
Divulgação

Evento cancelado
Em decorrência do vertigi-
noso aumento dos casos de 
covid-19 em Niterói e do cres-
cente número de internações 
na rede hospitalar municipal 
e particular, o evento em ce-
lebração ao Dia Nacional da 
Visibilidade Trans, que seria 
realizado hoje no auditório 
da Câmara Municipal, foi 
cancelado.

Os municípios de Casi-
miro de Abreu, Rio Boni-
to, Silva Jardim e Tanguá 
poderão receber neste 
ano o programa Cinema 
para Todos. A solicitação 
foi feita ao governo esta-
dual pelo deputado An-
derson Alexandre (SDD), 
que apresentou ao orça-
mento de 2022 emendas 
com essa finalidade. As 

emendas foram aprova-
das pela Alerj, com isso o 
Cinema para Todos passa 
a integrar o cronograma 
do Estado neste ano. O 
deputado justifica a ne-
cessidade de levar cultura 
e diversão aos municípios 
do interior que estão afas-
tados da capital.

“Vivemos dias muito 
difíceis na área econô-
mica, e nas dificuldades 
o cinema acaba sendo 
cortado do orçamento 
das famílias por conta do 
preço dos ingressos. Levar 
o programa Cinema Para 
Todos aos municípios de 
Casimiro de Abreu, Rio 
Bonito, Silva Jardim e Tan-
guá é garantia de propor-
cionar cultura e diversão 
de forma gratuita, bene-
ficiando a população”, 
defende. 
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Sete estados estão na zona crítica, com mais de 80% de ocupação nas UTIs por pacientes com covid-19

Fiocruz aponta piora nos leitos
A ocupação de leitos públicos 
de unidade de terapia inten-
siva (UTI) para adultos com 
covid-19 está piorando com 
a rápida disseminação da 
variante Ômicron, avaliaram 
pesquisadores da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 
boletim do Observatório Co-
vid-19 divulgado nesta quar-
ta-feira (26).

“Não se pode ignorar que 
o quadro está piorando, ape-
sar de estar claro que o cená-
rio com a vacinação é muito 
diferente daquele observado 
em momentos anteriores 
mais críticos da pandemia, 
nos quais se dispunha de 
muito mais leitos”, diz o bo-
letim, que pondera que pes-
soas totalmente imunizadas 
são pouco suscetíveis a essas 
internações, mas comorbida-
des graves ou idade avançada 
podem deixá-las vulneráveis.

Os pesquisadores expli-
cam que, mesmo com uma 
proporção menor de casos 
gerando internações em UTI, 
os números se tornam expres-
sivos por causa da grande 
transmissibilidade da va-
riante Ômicron, que é mais 
contagiosa.

O aumento no número 
de internações já levou 12 
estados à zona de alerta in-
termediário, em que entre 
60% e 80% dos leitos de UTI 

estão ocupados. Além disso, 
as internações chegaram à 
zona crítica, com ao menos 
80% de leitos ocupados, em 

Pernambuco (81%), Espírito 
Santo (80%), Goiás (82%), 
Piauí (82%), Rio Grande do 
Norte (83%), Mato Grosso do 

Sul (80%) e Distrito Federal 
(98%).

O boletim informa que, 
entre as 25 capitais com taxas 

divulgadas, nove estão na 
zona de alerta crítico: Por-
to Velho (89%), Rio Branco 
(80%), Macapá (82%), Forta-

leza (93%), Natal (percentual 
estimado de 89%), Belo Ho-
rizonte (95%), Rio de Janeiro 
(98%), Cuiabá (89%) e Brasília 
(98%).

“É fundamental empreen-
der esforços para avançar na 
vacinação e controlar a disse-
minação da Covid-19, com o 
endurecimento da obrigato-
riedade de uso de máscaras 
e de passaporte vacinal em 
locais públicos, e deflagrar 
campanhas para orientar a 
população sobre o autoiso-
lamento ao aparecimento de 
sintomas, evitando, inclusive, 
a transmissão intradomici-
liar”, destaca o boletim.

Novidade - Enquanto 
os países tentam controlar 
essa nova onda, a Pfizer e a 
BioNTech já correm contra o 
tempo para iniciar os testes 
em uma vacina que seria 
utilizada especificamente  
para a variante Ômicron, da 
covid.

Com 98% de 
ocupação nos 
leitos de UTIs, 
Rio está entre as 
capitais na zona 
crítica

Erasmo Salomão/MS

Fiocruz explica que, mesmo com uma proporção menor de casos gerando internações em UTI, números são expressivos por causa da grande transmissibilidade 

SG divulga datas 
para vacinação
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo se-
gue com a vacinação contra 
covid-19. Nesta quarta-feira, 
o município recebeu nova 
remessa de imunizantes 
(16.458 doses de Pfizer adul-
to, 6.335 doses de Janssen 
adulto e 8.229 doses de Pfi-
zer infantil) e autorização 
para uso da CoronaVac em 
crianças, o que permite 
acelerar a vacinação infantil. 
A partir desta quinta-feira, 
crianças de 10 anos já po-
dem ser atendidas. O calen-
dário vai baixar uma idade 
por dia (ver abaixo).

Dia 27 de janeiro - 10 anos
Dia 28 de janeiro - 9 anos
Dia 29 de janeiro - 8 anos
Dia 31 de janeiro - 7 anos
Dia 1 de fevereiro - 6 anos
Dia 2 de fevereiro - 5 anos

A cidade segue vacinan-
do todas as crianças com 
comorbidades, deficiência 
permanente, indígenas e 
quilombolas. A secretaria 
passará a utilizar a Corona-
Vac na vacinação infantil, 
assim como a Pfizer infan-
til.  Para os jovens de 12 a 
17 anos estão liberadas 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.  São 34 postos 
e clínicas para vacinação 
infantil e dez para jovens e 
adultos.

É importante que os 
gonçalenses cheguem aos 
pontos de vacinação uma 
hora antes do término da 
aplicação da vacina para 
que o expediente termine no 
horário previsto: 17h.

Documentação - Para a 
vacinação das crianças com 
comorbidades ou deficiên-
cia permanente, os respon-
sáveis devem apresentar 
laudo médico ou receita da 
criança. Os comprovantes 
devem ter, no máximo, um 
ano de expedição. Para os 
indígenas, deve-se apresen-
tar a certidão de nascimento 
indígena emitida pelo órgão 
responsável. Para todas as 
crianças, os documentos 
necessários são: 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 to-
mado alguma outra vacina, 
deve-se esperar 15 dias para 
a vacinação contra o coro-
navírus.

Acamados – Para as 
crianças entre 5 e 11 anos 
acamadas, os responsáveis 
devem enviar email para: 
vacina.acamados.sg@gmail.
com para solicitar a vaci-
nação em casa com as se-
guintes informações: nome, 
endereço, comorbidade ou 
deficiência permanente, 
motivo de ser acamado, ida-
de 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 
aplicada naqueles que têm 
mais de 28 dias de intervalo 
da segunda dose. E a dose de 
reforço para os que já toma-
ram a dose adicional há mais 
de quatro meses.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de 
vacinação, cartão do SUS ou 
CPF, identidade e ir acom-
panhado de uma pessoa 
responsável com mais de 
18 anos.

Covid: Anvisa determina o 
recolhimento de autoteste
A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) determi-
nou o recolhimento de mais 
um autoteste de covid-19 - o 
meuDNA PCR-LAMP Autoco-
leta de Saliva, da empresa Em-
preendimentos Pague Menos 
S/A. Na terça (25), a agência 
suspendeu a comercialização 
distribuição, fabricação, im-
portação, propaganda e uso 
do Autoteste Covid-19 Isa Lab. 

Em nota, a Anvisa infor-
mou que, “até o momento, 
não existe nenhum produto 
aprovado como autoteste, ou 
seja, para uso por usuários 
leigos”.

A determinação de reco-
lhimento e as suspensões do 
Autoteste Covid-19 Isa Lab fo-
ram publicadas na Resolução 
nº 210. A medida relativa ao 
outro autoteste foi determina-

da pela Resolução nº 213. Ne-
nhum dos dois produtos tem 
registro na Anvisa. No caso do 
Isa Lab, a agência acrescenta 
que ele é comercializado por 
empresa não regularizada.

A denúncia, recebida pela 
Anvisa em 20 de janeiro, foi 
considerada prioridade para 
investigação. “Nessa etapa 
é avaliado o risco sanitário 
iminente à saúde da popu-
lação, e a medida restritiva 
tem o objetivo de mitigar o 
risco rapidamente”, informa 
a agência, que disponibiliza 
serviço de consulta a produtos 
irregulares.

Informações - A Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) recebeu do 
Ministério da Saúde (MS) 
informações sobre política 

pública para implementação 
dos autotestes de diagnóstico 
de covid-19. As informações, 
de acordo com o ministério, 
foram encaminhadas à agên-
cia reguladora na terça-feira 
(25) à noite.

A agência confirmou o 
recebimento e disse que vai 
analisar as informações, mas 
não há prazo para resposta. 
Acrescentou, no entanto, que 
a deliberação sobre venda de 
autotestes deve sair no menor 
tempo possível.

A liberação de autotestes 
foi solicitada à Anvisa no dia 
13 de janeiro. Na semana 
passada, a agência adiou a de-
cisão e solicitou informações 
sobre como os testes seriam 
usados por pacientes leigos e 
como será feita a notificação 
dos resultados à Rede Nacio-

nal de Dados em Saúde do 
governo federal. Portaria do 
ministério determina que no-
tificações de casos de covid-19 
são compulsórias.

O ministério argumenta 
que a liberação dos testes vai 
ajudar no diagnóstico e trata-
mento da doença e que, se li-
berados, os autotestes devem 
integrar o Plano Nacional de 
Expansão da Testagem (PNE-
-Teste) para Covid-19.

“Se aprovada, medida será 
mais um eixo de apoio ao 
diagnóstico e monitoramento 
da situação epidemiológica do 
país. A orientação ao público 
sobre manuseio dos testes, 
conduta do usuário após o 
resultado e notificação do 
diagnóstico serão incluídos 
na nova edição do PNE-Teste”, 
informou o MS.

Ministério envia à agência informações sobre a política de implementação

Argentina 
muda regra 
para entrada 
no país
O governo da Argentina 
publicou, nesta quarta-fei-
ra (26), novas regras para a 
entrada de brasileiros no 
país. A partir de sábado 
(29), os brasileiros que es-
tiverem com esquema de 
vacinação completo não 
precisarão mais apresentar 
teste PCR para ingressarem 
no país e nem passar por 
quarentena.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde argentino, 
apesar de o teste não ser 
mais exigido, continuam 
em vigor as regras que 
obrigam que o esquema 
de imunização com duas 
doses tenha sido com-
pletado 14 dias antes da 
entrada no país e a compra 
de um seguro de saúde que 
cubra despesas médicas 
com internação. As re-
gras também servem para 
uruguaios, paraguaios e 
chilenos.

Município se aproxima da marca de 5 mil crianças imunizadas

Covid-19: Niterói vacina hoje 
menores de sete anos 

 “Passamos por momentos 
em que eu não podia abraçar 
minhas filhas porque estava 
trabalhando na linha de frente 
da pandemia. Hoje foi um dia 
especial para a nossa família”. 
O relato é de Taís Barroso, 
enfermeira que vacinou as 
duas filhas contra a Covid-19 
na tarde desta quarta-feira 
(26) em Niterói. As meninas 
fazem parte do grupo de 4.995 
crianças que já tomaram a pri-
meira dose do imunizante na 
cidade. A Prefeitura de Niterói 
vacina, nesta quinta-feira (27), 
todas as crianças de sete anos 
contra a Covid-19.

Pensando na volta às au-
las, o município acelerou a 
imunização das meninas e 
meninos de 05 a 11 anos, que 
começaram a receber a dose 
da vacina na semana passa-
da. O planejamento é que o 
calendário de vacinação deste 
grupo, que começou pelas 
crianças com comorbidades 

e deficiências permanentes, 
seja concluído já na semana 
que vem. 

Nesta quarta (26), foram 
vacinadas crianças de 08 anos. 
Na quinta (27), será a vez das 
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 (01 a 04/02), o 
município manterá repes-
cagem para as crianças que 
ainda não tenham se vacinado 
contra a Covid-19.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Rotina: Crianças sendo imunizadas contra covid-19 em Niterói
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Projeto preserva a cultura da 
pesca artesanal de mexilhões 
Resultados práticos na cidade de Niterói devem ser apresentados em três meses

Os primeiros resultados 
práticos do projeto Futuro 
Próspero da Produção de 
Mexilhões: da Tradição ao 
Dinamismo em Niterói, na 
região metropolitana do Rio, 
devem ser apresentados em 
três meses. Desenvolvido pela 
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), o projeto visa 
preservar o conhecimento e 
a cultura dessa atividade. A 
iniciativa é do Programa de 
Desenvolvimento de Projetos 
Aplicados, parceria da univer-
sidade com a prefeitura do 
município, com o apoio da 
Fundação Euclides da Cunha.

Criado pela doutora em 
ciências biológicas e profes-
sora da UFF Eliana Mesquita, 
o projeto deveria ter sido 
iniciado no fim de 2019. Com 
a pandemia da covid-19, pes-
quisadores não tiveram aces-
so às comunidades de pes-
cadores e enfrentaram outro 
problema - o fechamento dos 
laboratórios da universidade, 
principalmente de microbio-
logia e físico-químico.

Entre as prioridades do 
programa, destaca-se o mo-
nitoramento da qualidade 
higiênico-sanitária dos mexi-
lhões produzidos em Niterói, 
já que um dos entraves para 
a pesca artesanal é a poluição 
na Baía de Guanabara.

Os mariscos bivalves (com 
duas conchas) são animais 

filtradores do meio ambien-
te. É preciso que passem por 
processo de depuração, para 
que possam ser comerciali-
zados e, consequentemente, 
consumidos, inclusive in 
natura. Os pesquisadores 
estão montando depurador 
simples, com preço acessível 
às comunidades, e fazendo 

levantamento da qualidade 
atual da água e dos mexilhões, 
para exame posterior.

Agregar valor - A divulga-
ção de informações sobre em-
preendedorismo para maris-
queiros, atividade tradicional 
do município, e a criação de 
unidade de beneficiamento 

de moluscos, para melhoria 
das condições de trabalho e 
segurança do alimento, são 
metas do projeto. “A gente 
pretende dar a eles condições 
sanitárias muito melhores e 
agregar valor aos mariscos, 
com novos produtos”. Eliana 
citou a produção de marina-
dos e de sopas liofilizadas. O 

processo de liofilização con-
siste em tecnologia de seca-
gem, baseada na remoção da 
água por meio da sublimação 
da água presente no alimento.

Segundo a professora, a 
parte de microbiologia é o 
foco maior para os pesqui-
sadores “porque vai dizer 
se o molusco está bom para 

consumo”. Será feito também 
o mapeamento das comuni-
dades de pescadores de me-
xilhões, com localização, “pla-
nejamento de atividades, de 
modo que possam se orientar, 
se organizar e entender o que 
é o projeto”. Eliana Mesquita 
lembrou que a pandemia 
obrigou muitos pescadores 
artesanais a procurarem ou-
tros meios de subsistência. 
Eles passaram a atuar como 
frentistas de postos de ga-
solina, motoristas de carros 
de aplicativo, ambulantes e, 
inclusive, em lixões.

O trabalho se concentra 
em três localidades onde, até 
hoje, muitos marisqueiros 
vivem da pesca artesanal, 
entre elas Jurujuba, Boa Via-
gem e Centro. O projeto quer 
preservar esse saber, passado 
de geração a geração, que 
constitui marca da cultura ni-
teroiense, contribuindo para 
a construção de pólo gastro-
nômico próprio da região, 
com alimentos de alto valor 
nutricional, e que funcione 
como atrativo para turistas, a 
exemplo do que ocorre com o 
pintado nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste do país.

O projeto tem colaboração 
da Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Estado do Rio 
de Janeiro (Pesagro RJ) e da 
Fundação Instituto de Pesca 
(Fiperj), informou Eliana.

Divulgação

Jurujuba, na Zona Sul de Niterói, tem sido importante reduto da espécie na cidade, que possui outros locais onde os mexilhões também podem ser encontrados

Dívida pública acima 
de R$ 5,6 trilhões
A Dívida Pública Federal – que 
inclui o endividamento inter-
no e externo do Brasil – fechou 
2021 em R$ 5,613 trilhões, in-
formou hoje (26) a Secretaria 
do Tesouro Nacional, do Mi-
nistério da Economia. O valor 
representou aumento de 12% 
em relação a 2020, quando a 
dívida estava em R$ 5 trilhões.

Em relação a novembro, 
o valor representou alta de 
2,09% quando a dívida era 
de R$ 5,498 trilhões. Apesar 
do alto volume de emissões 
em dezembro, a dívida ficou 
dentro dos limites estabe-
lecidos pelo Plano Anual de 
Financiamento (PAF) de 2021, 

que determinava que a dívida 
pública poderia fechar o ano 
passado entre R$ 5,5 trilhões 
e R$ 5,8 trilhões.

No ano passado, o PAF 
inicialmente previa que a 
Dívida Pública Federal pode-
ria encerrar 2021 em R$ 5,9 
trilhões. Por causa da redução 
das incertezas relativas à pan-
demia de covid-19, o limite foi 
reduzido para R$ 5,8 trilhões 
em maio.

A Dívida Pública Mobiliá-
ria Federal interna (DPMFi), 
que é a parte da dívida pública 
no mercado interno, teve o 
estoque ampliado em 2,22% 
em dezembro.

ISP: Indicadores criminais 
caem em 2021 no Estado
Os homicídios dolosos, que 
são as mortes intencionais, 
tiveram queda de 8% em 2021 
no estado do Rio de Janeiro, 
em relação ao ano anterior. 
Os registros somaram 3.245 
mortes no ano passado, con-
tra 3.544 em 2020. Conforme o 
Instituto de Segurança Públi-
ca (ISP), o número representa 
o menor valor para o ano des-
de 1991, quando começou a 
série histórica. Em dezembro 
foram 237, o que representa 
recuo de 16% na comparação 
com igual mês de 2020.

Os crimes violentos letais 
intencionais, que incluem o 
homicídio doloso, o roubo 
seguido de morte e a lesão 
corporal seguida de morte, 
vitimaram 3.394 pessoas em 
2021 e 245 em dezembro. 
Segundo o instituto, são os 
menores valores para o acu-

mulado e para o mês desde 
1999. Em relação a 2020, o 
indicador caiu 7% no acumu-
lado do ano e de 17% frente a 
dezembro de 2020.

Os dados apontam ainda 
para outro resultado consi-
derado positivo pelo ISP. Em 
2021, com 4.521 ocorrências, 
o roubo de carga ficou no 
menor valor desde 2014. Em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior, a queda ficou 
em 9%. Em dezembro foram 
410, o que significa redução 
de 11% em relação ao mesmo 
mês de 2020.

As prisões em flagrante 
realizadas pelas polícias es-
taduais aumentaram 8%. Por 
dia, foram presas cerca de 92 
pessoas no estado. Em 2021, 
houve 33.614 prisões. Em de-
zembro foram 2.549, o que na 
comparação com igual mês 

de 2020 equivale à redução 
de 5%.

Armas - O número de ar-
mas apreendidas em 2021 é 
6% maior que o registrado no 
ano anterior. As polícias reti-
raram 6.833 armas de fogo de 
circulação no estado. Desse 
total, 355 são fuzis. Conforme 
o ISP, isso significa, que, na 
média, 19 armas foram tiradas 
das mãos dos criminosos por 
dia. Em dezembro as apreen-
sões somaram 427. Na com-
paração com igual período de 
2020, a redução ficou em 18%.

Patrimônio - Os roubos 
de rua, que incluem roubo a 
transeunte, roubo de aparelho 
celular e roubo em coletivo, 
também recuaram. Somaram 
66.137 casos em 2021 e 4.439 
em dezembro, e segundo o 

ISP, foram os menores valores 
para o acumulado desde 2013 
e para o mês desde 2005. Em 
relação ao ano anterior, a 
queda em 2021 ficou em 8% 
e de 20% na comparação de 
dezembro com o mesmo mês 
de 2020.

A diretora-presidente 
do ISP, Marcela Ortiz, disse 
que a queda dos números 
ocorreu mesmo com uma 
base de comparação baixa. 
“A queda nos crimes contra o 
patrimônio é positiva, ainda 
mais quando levamos em 
consideração que em 2020 
esses crimes apresentaram 
diminuições por causa do 
isolamento social no estado”, 
observou.

Nos roubos de veículo a 
redução ficou em 4% em 2021 
e de 26% em dezembro, na 
comparação com 2020.

Homicídios dolosos tiveram queda de 8% no ano passado, em relação a 2020

Segundo semestre de 2021 dever terminar em março deste ano

UFRJ marca retorno de aula 
presencial para 31 de janeiro
A Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) decidiu que 
as atividades acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão 
da instituição do segundo 
semestre de 2021 vão voltar 
à modalidade presencial na 
próxima segunda-feira (31).

O encerramento deste 
semestre está previsto para 
março de 2022. As aulas es-
tavam no modelo presencial 
desde novembro de 2021, 
mas, por causa do aumento 
repentino de casos de co-
vid-19, a reitoria emitiu nota 
no dia 6 de janeiro deste ano 
com a orientação de retorno à 
modalidade remota até o fim 

deste mês.
Na nota emitida, a UFRJ 

informou que os boletins epi-
demiológicos emitidos pelo 
estado e pela cidade do Rio 
de Janeiro têm indicado uma 
baixa ocorrência de quadros 
graves e internações pela 
covid-19, ainda que as taxas 
de transmissão da variante 
Ômicron estejam altas.

A decisão do retorno à 
modalidade presencial foi to-
mada após consulta ao Grupo 
de Trabalho Multidisciplinar 
para Enfrentamento da Co-
vid-19 (GT-Coronavírus) da 
UFRJ.

“As atividades administra-

tivas consideradas essenciais 
devem retornar à modalidade 
presencial para o funciona-
mento básico das atividades 
didático-pedagógicas, de pes-
quisa e extensão, seguindo os 
protocolos e planejamentos 
anteriores realizados pelas 
unidades”, informou.

A Reitoria da UFRJ, acres-
centou que monitora a pan-
demia com o apoio do GT-Co-
ronavírus.

“Lembramos, ainda, que 
a comprovação do esquema 
vacinal completo contra a 
covid-19 é obrigatória para o 
acesso a espaços da Universi-
dade”, diz a nota.

A prévia da inflação, 
medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), desacelerou 
em janeiro para 0,58%, 
após registrar alta de 
0,78% em dezembro de 
2021.

No acumulado de 
12 meses, o indicador 
ficou em 10,20%, depois 
de bater 10,42% nos 12 
meses imediatamente 
anteriores. Em janeiro 
de 2021, o IPCA-15 foi 
de 0,78%.

Os dados foram di-
vulgados nesta quarta-
-feira (26) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Prévia da 
inflação

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: 30/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói 16707303
13:00 às 17:00 Estrada do Sapê - Sapê - Niterói 16709847
13:00 às 17:00 Estrada Washington Luis - Sapê - Niterói 16709847
13:00 às 17:00 Ruas 1, 10 - Sapê - Niterói 16709847
13:00 às 17:00 Rua C - Sapê - Niterói 16709847
13:00 às 17:00 Travessa Antônio Correia - Sapê - Niterói 16709847
13:00 às 17:00 Rua Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 16753545
Dia: 31/01/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
09:00 às 12:30 Avenida Joaquim de Oliveira - Boa Vista - São Gonçalo 16711555
09:00 às 12:30 Rua Governador Agamenon Magalhães - Boa Vista - São Gonçalo 16711555
09:00 às 12:30 Rua Orminda Silveira - Boa Vista - São Gonçalo 16711555
13:00 às 17:00 Rua Magalhães Bastos - Boa Vista - São Gonçalo 16711119
13:00 às 17:00 Rua Ponta Grossa - Boa Vista - São Gonçalo 16711119
13:00 às 17:00 Rua Professora Maria Joaquina - Boa Vista - São Gonçalo 16711119
13:00 às 17:00 Rua Castro Alves - Laranjal - São Gonçalo 16712145
13:00 às 17:00 Rua Deputado Pedro Aleixo - Vista Alegre - São Gonçalo 16712145
13:00 às 17:00 Rua Gustavo de Matos - Vista Alegre - São Gonçalo 16712145
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Creto - Pacheco - São Gonçalo 16712145
13:00 às 17:00 Rua Padre Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 16712145
13:00 às 17:00 Rua Pedro Landin - Vista Alegre - São Gonçalo 16712145

MARICÁ
10:00 às 12:00 Avenidas B, D- Bambuí - Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí 16716723
10:00 às 12:00 Avenida Padre Cícero Romão Batista - Bambuí - Maricá 16716723
10:00 às 12:00 Estrada Bambuí - Balneário Bambuí - Bambuí - Maricá 16716723
10:00 às 12:00 Ruas 31, 35, 47, 48 - Bairro Ba - Jardim Balneário Bambuí - 

Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 
16716723

10:00 às 12:00 Rua Yolanda Olivieri Cavalcante - Estrada de Bambuí - Maricá 16716723
13:00 às 17:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Manoel Ribeiro - Maricá 16718109
13:00 às 17:00 Rua 1º de Maio - Jardim Graciema - Caju - Maricá 16718263
13:00 às 17:00 Rua 1º de Julho - Jardim Graciema - Centro - Flamengo - Maricá 16718263
13:00 às 17:00 Rua Luis Fernando dos Santos Caetano - Jacaroá - Lot Jardim 

Graciema - Araçatiba - Maricá 
16718263

13:00 às 17:00 Rua Prefeito Joaquim Mendes - Flamengo - Caju - Centro - Maricá 16718263
13:00 às 17:00 Rua Soares de Souza - Centro - Maricá 16718263
13:30 às 17:00 Ruas 19, 32, 33, 50, 51, 52, 151 - Jardim Atlântico - Estrada 

Cassorotiba - Itaipuaçu - Maricá 
16712041

13:30 às 17:00 Rua Elisa Vieira Veras - Jardim Atlântico - Maricá 16712041
13:30 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico Central - Maricá 16712041
13:30 às 17:00 Rua Gisele - Itaipuaçu - Maricá 16712041
13:30 às 17:00 Rua Miltaer Soares - Central - Jardim Atlântico - Maricá 16712041
13:30 às 17:00 Rua Projetada - Distrito de Maricá - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 16712041
13:30 às 17:30 Avenida Beira Lagoa - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 16718569
13:30 às 17:30 Ruas 68, 69, 74, 75 - P Lag Cordeir - P Lag Guaratiba - Pr. Lagoas-

-Gu - Boqueirão - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Guaratiba - Maricá 
16718569

13:30 às 17:30 Avenida Maysa Monjardim - Guaratiba - Maricá 16718659
13:30 às 17:30 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Guaratiba - P Lag Guaratiba - Pr. 

Lagoas-Gu - Maricá 
16718659

13:30 às 17:30 Ruas 67, 68, 78 - Guaratiba - Cordeirinho - Centro - Pr das Lagoas - 
Pr. Lagoas-Gu - Maricá 

16718659

13:30 às 17:30 Rua Maria José Ribeiro de Lima - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Gu 16718659
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Esportes

Brasil faz 
primeiro 
jogo no ano 
da Copa

O Brasil já está 
garantido na 
Copa do Mun-
do de 2022. 
Agora, a Sele-
ção Brasileira 
segue com a 

preparação nas Eliminató-
rias e hoje o adversário será o 
Equador, às 18h (de Brasília), 
em Quito.

O técnico Tite terá a 
chance de testar a Seleção 
sem o atacante Neymar. O 
jogador está lesionado e não 
foi convocado. Com isso, 
alguns outros atletas terão 
a responsabilidade de levar 
o Brasil a mais uma vitória.

As grandes novidades 
serão as entradas do meia 
Phillipe Coutinho e do ata-
cante Vinícius Júnior. Couti-
nho entra na vaga de Lucas 
Paquetá, que está suspenso.

Tite falou sobre as difi-
culdade em ter que atuar na 
altitude de Quito.

“A gente tem que encon-
trar estratégias de ter pos-
se de bola, estabelecer um 
ritmo adequado, sabendo 
das finalizações de média 
(distância), do lance de bola 
parada, da velocidade que 
tem, de estar preparado em 
termos técnicos e táticos 
nesse conjunto da obra”, 
disse.

Do outro lado, o Equador 
confia em conquistar mais 
um bom resultado em casa. 
A seleção está na terceira 
posição das Eliminatórias, 
somente atrás de Brasil e Ar-
gentina. Uma vitória sobre os 
brasileiros deixará os donos 
da casa perto de mais uma 
classificação para a Copa do 
Mundo.

Com diversas novidades, Tricolor enfrenta o Bangu, hoje, às 20h30

Novo Fluminense estreia 
no Campeonato Carioca

O Fluminense 
entra em cam-
po pela primeira 
vez em 2022 nes-
ta quinta-feira 
à noite. Os tri-

colores encaram o Bangu, às 
20h30 (de Brasília), no estádio 
Luso-Brasileiro, pela primeira 
rodada do Campeonato Cario-
ca 2022.

A equipe das Laranjeiras 
chega para a temporada com 
grande expectativa. O Flumi-
nense contratou oito reforços 
visando os títulos.

No banco, Abel Braga volta 
ao Fluminense tentando voltar 
a grande fase. O comandante 
destacou que a equipe terá 
postura ofensiva em 2022.”O 
Fluminense está muito bem 

servido. Teve a revelação que 
foi o André, o Martinelli. Fora 
os que chegaram e ficaram, 
Nonato, Wellington, o Felipe 
Melo que pode ser volante e 
zagueiro. O Abel que vai res-
ponder essa pergunta de como 
vai ficar esse meio de campo 
para municiar Fred, Cano, 
Willian Bigode para eles faze-
rem muitos gols para a gente”, 

declarou o volante Yago.
Os tricolores vão a campo 

com um esquema com três 
zagueiros. O objetivo é liberar 
os laterais e meias no setor 
ofensivo.

Abel Braga não divulgou a 
escalação para a partida. No 
entanto, é certo que alguns 
reforços já façam sua estreia 
contra o Bangu.

Do outro lado, o Bangu 
tenta fazer boa campanha 
visando se classificar para a 
Copa do Brasil ou Série D. O 
destaque está no banco. O 
técnico da equipe é o ex-la-
teral-esquerdo Felipe, que 
brilhou como jogador por 
Vasco e Flamengo, e também 
teve duas passagens pelas 
Laranjeiras.

Lucas Merçon / Fluminense

Técnico Abel Braga inicia hoje à noite, contra o Bangu, a busca pelo seu terceiro título estadual comandando o Tricolor

Segundo maior 
campeão 
carioca, Tricolor 
vai tentar 
encerrar jejum 
de dez anos

Botafogo deve perder 
Rafael por seis meses

Zé Ricardo ainda 
espera por reforços

O Botafogo in-
formou que o 
lateral-direi-
to Rafael teve 
ruptura total 
no tendão cal-

câneo esquerdo e o jogador 
terá que passar por uma 
cirurgia.

O resultado foi detectado 
após exames realizados na 
manhã de ontem. Rafael se 
lesionou na partida contra o 
Boavista, na estreia do Cam-
peonato Carioca, na última 
terça-feira, no estádio Nilton 
Santos.

No fim do primeiro tem-
po, ele deu um chute da 

O técnico Zé 
Ricardo inicia 
o trabalho no 
Vasco com um 
e l e n c o  b e m 
m o d i f i c a d o 
em relação ao 

de 2021. Mesmo assim, o 
comandante revelou que 
ainda espera a chegada de 
mais reforços.

“Ainda precisamos de 
três, quatro reforços. Para 
o Brasileiro, mais uma ou 
duas contratações que ve-
nham nos ajudar. Ainda 
espero um jogador para 
o sistema defensivo e um 
ou dois jogadores do meio 
para a frente”, disse à “Rádio 
Brasil”.

Zé Ricardo admitiu que 
vem trabalhando forte o 
equilíbrio entre ataque e 
defesa.

entrada da área e caiu, pre-
cisando de atendimento 
médico no gramado. O late-
ral-direito deixou o campo 
sem colocar o pé esquerdo 
no chão e teve de ser subs-
tituído.

“Não fui eu que ordenei 
a você? Seja forte e corajoso! 
Não se apavore nem desa-
nime, pois o Senhor, o seu 
Deus, estará com você por 
onde você andar”, escreveu o 
jogador em uma rede social.

O Botafogo não divulgou 
o tempo que Rafael ficará 
afastado, mas o processo de 
recuperação deve levar cerca 
de seis meses.

“Sobre a questão do ata-
que, tenho conversado mui-
to com nosso grupo para 
que a gente tenha muito 
equilíbrio na hora de defen-
der e em momento algum 
abra mão de atacar. Isso 
depende de treinamento, 
sincronismo, volume de 
trabalho. Isso, a gente ainda 
sente falta. A pré-temporada 
foi um pouco debilitada por 
causa do número de jogado-
res com covid”, declarou.

Treinador cruz-
maltino quer 
pelo menos um 
defensor e dois 
jogadores para 
o meio-campo


