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Equipe 100% feminina promove travessia de canoa polinésia entre o Rio de Janeiro e Paraty para incentivar a prática esportiva.  O veleiro Minna, de 40 pés, dará apoio durante todo o tempo às remadoras

Niterói lança aplicativo 
para escapar do trânsito

Motoristas já podem acessar imagens de câmeras instaladas nas ruas da cidade direto pelo navegador

MOBILIDADE NA TELA DO CELULAR

Divulgação

SG: números 
da violência 
despencam
Em dezembro passado, a cidade 
conseguiu uma redução de 45,75% 
nas ocorrências relacionadas a rou-
bo de veículos, se comparado ao 
mesmo período de 2020, sendo o 
menor número já registrado desde 
2010. Os roubos de pedestres tam-
bém seguem em queda, com dimi-
nuição de 35,40%.  O indicador de 
letalidade violenta também caiu, re-
gistrando 23,08% de queda no mes-
mo período.
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 Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Desde a expansão do São Gonçalo Presente os índices de criminalidade têm diminuído

Arte plural 
e periférica

MAC apresenta a sexta edi-
ção da exposição coletiva 
“Suburbanidades: O lugar 
da periferia na arte contem-
porânea”, que apresenta o 
olhar poético dos subúrbios 
nas obras de 25 artistas. . 

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Mostra traz 40 obras de 25 artistas

Hoje é dia de 
muita poesia na 
estação Arariboia
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ESPORTES

VAR rouba a 
cena em empate 
da Seleção
Em jogo marcado por uma confu-
sa arbitragem, Brasil ficou no 1 a 
1 com o Equador, em Quito, pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo.
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 Lucas Figueiredo / CBF

Volante Casemiro fez o único gol da Seleção Brasileira, ontem, no empate em Quito

Rio: cidades 
perto do colapso 
hospitalar
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Fla encaminha 
contratação de 
Marinho

Meninas botam 
a pá na água 
rumo a Paraty
Treze mulheres com idades entre 
38 e 60 anos vão remar duran-
te três dias do Rio de Janeiro até 
Paraty, percorrendo 180 quilôme-
tros margeando a costa. Promo-
vida pela Associação VagaLume 
Va’a, clube de canoa polinésia, a 
equipe partirá da Marina da Gló-
ria, na capital, no próximo dia 2. O 
percurso a bordo da canoa Ngaru 
tem como um dos principais ob-
jetivos incentivar outras mulhe-
res de qualquer idade a começar 
a praticar esportes, aumentando 
sua autoestima e qualidade de 
vida. A aventura poderá ser acom-
panhada de perto em posts e em 
lives exibidas ao longo do percur-
so nas redes sociais da Vagalume 
Va’a.
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Professores: 
piso terá reajuste 
de 33,24% 
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Quebra-molas irregulares
A Prefeitura de Niterói deveria fiscalizar os quebra-molas 
da cidade. Muitos foram feitos por moradores sem obede-
cer as regras de padronização e do Contran e sem atender 
aos requisitos enumerados pelo órgão para sua instalação. 
Muitos deles não têm sinalização e sequer são pintados 
para alertar os motoristas. O que vemos hoje é o poder 
público fazer vista grossa. Uma vergonha!
Luiz Afonso de Carvalho

Ocupações irregulares
Uma pena! Niterói é uma cidade tão bonita, com uma 
natureza tão exuberante, mas as autoridades não parecem 
estar nem aí para isso. Permitem a ocupação desordenada 
do solo e o que se vê é cada vez mais nossas matas serem 
destruídas para dar lugar a moradias, sejam de favelas ou 
frutos da especulação imobiliária. 
Jussara Mendonça

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.

‘Suburbanidades’ 
em cartaz no MAC
Até o dia 12, o Museu de 
Arte Contemporânea de 
Niterói apresenta a sexta 
edição da exposição coletiva 
“Suburbanidades: O lugar 
da periferia na arte con-
temporânea”, que apresenta 
obras, potencializadas pelo 
olhar poético dos subúrbios, 
de 25 artistas. A curadoria é 
assinada por Cynthia Dias e 
por Junior Coruja.

O público vai poder ver, 
na varanda do Museu, cerca 
de 40 trabalhos, com técni-

cas variadas, entre pintura, 
fotografia, escultura, objeto, 
instalação e site specific.

A representatividade ex-
pandida da mostra apre-
senta obras interligadas 
por temáticas afins, con-
vergência entre protestos, 
processos de resistência 
criativa, potências femini-
nas, dinâmicas territoriais, 
pluralidade, entre outras. A 
mostra pode ser visitada de 
terça a domingo, das 10h às 
18h. Ingresso a R$12. 

CULTURA

Luan Otten
Uma das maiores vozes da 
cena da música brasileira, 
Luan Otten, agita a cidade 
de Cabo Frio, nesta sexta, às 
22h. O cantor e compositor, 
que é sucesso de público e 
crítica especializada, sobe 
aos palcos da festa “Deixa o 
Grave Bater”, que acontece 
no Camarote Lounge, uma 
das casas de shows mais 
movimentadas do municí-
pio do litoral carioca. Para 
o repertório, Luan promete 
cantar diversos singles de 
sucesso, como “Larissa”.

POETAS – Quem passar pela Estação Praça Arariboia, 
no Centro de Niterói, na manhã desta sexta, poderá 
assistir a uma apresentação de três poetas que decla-
marão poesias com megafones e distribuirão livretos 
poéticos aos passageiros. A ação faz parte da inter-
venção Poética “Atenção! Os poetas estão vivos!”, uma 
iniciativa do Sesc RJ e da CCR Barcas.

LANÇAMENTO – A cantora Leticia Ramos se une ao 
trapper Lim Hawk para lançar o single “Já Superei”, 
em todas as plataformas digitais. A música composta 
por Letícia e a ideia de trazer uma parceria para essa 
música veio da sua equipe. Com caminhos e estilos 
diferentes, a música “Já Superei” acaba mostrando a 
essência dos dois artistas.

Divulgação

Mostra reúne 40 trabalhos de 25 artistas até o dia 12 de fevereiro

Divulgação

Cantor agita a cidade de Cabo Frio, 

nesta sexta-feira, às 22h

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Ômicrom: impacto 
de R$ 260 milhões
Devido aos novos casos de 
Covid em todo o estado do Rio, 
levantamento produzido pela 
Firjan aponta que a perda po-
tencial na indústria fluminense 
pode chegar a R$ 260 milhões 
em apenas um mês. O cálculo 
considera o valor da produção 
diária por trabalhador da indús-
tria, o protocolo de segurança 
- com isolamento social de pelo 
menos cinco dias – e a média 
móvel de 4.288 novos casos de 
covid confirmados no estado 
do Rio de 23 de dezembro a 10 
de janeiro. 

Pesquisadores do Labora-
tório de Biologia Molecular da 
Firjan e do Centro de Desenvol-
vimento Tecnológico em Saúde 
(CDTS/Fiocruz) confirmaram a 
presença da variante Ômicron 
em 91 das 95 amostras selecio-
nadas entre os testes positivos 
realizados nos trabalhadores 
da indústria do estado do Rio 
de Janeiro neste início de ano. 
Foram feitos 567 testes, dos 
quais 245 deram positivo para 
a covid-19. Destes, foram se-
lecionadas 95 amostras para o 
sequenciamento genético do 
SARS-CoV-2, que indica qual a 
variante presente. 

Licitação em andamento

Atendendo a uma indica-
ção legislativa da deputa-
da estadual Célia Jordão 
(Patriota), o Governo do 
Estado está licitando a 
realização das obras de 
recuperação do trecho da 
RJ-116 que liga Miracema 
a Laje do Muriaé, na região 
noroeste fluminense. ¨A 

Licitação em andamento intervenção será funda-
mental para trazer mais 
segurança aos moradores 
da região e rapidez no des-
locamento entre os muni-
cípios. Isso sem contar os 
benefícios para os produ-
tores rurais que precisam 
trafegar constantemente 
por esse trecho da rodovia 
para escoarem sua produ-
ção¨, ressalta a deputada.

Segundo o DER, a lici-
tação prevê recuperação 
de pavimentação, sinali-
zação e drenagem de 27 
quilômetros da rodovia 
que liga os dois muni-
cípios, terminando no 
distrito de Comendador 
Venâncio, em Itaperuna. 
Há um ano a deputada 
vem lutando pela realiza-
ção de obras nesse trecho 
da RJ-116. Vamos ver se 
desta vez, vai... 

Poesia na estação 
das barcas
Quem passar pela Estação 
Praça Arariboia, no Centro 
de Niterói, na manhã desta 
sexta-feira (28), poderá as-
sistir a uma apresentação de 
três poetas que declamarão 
poesias com megafones e dis-
tribuirão livretos poéticos aos 
passageiros. A ação faz parte 
da intervenção Poética “Aten-
ção! Os poetas estão vivos!”, 
uma iniciativa do Sesc RJ e da 
CCR Barcas diante da pulsante 
cena dos saraus e slams, que 
nos últimos anos vem reposi-
cionando a ideia de poesia no 
país e no mundo, e propõe um 
desvio de sentido por meio de 
uma ação performática que 
ocorre na interseção entre 
corpo e palavra.

Inscrições para 
quem quer casar

Sorteio de 
ingressos

A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Assistência Social, abre as 
inscrições, na próxima ter-
ça-feira (1º), para o projeto 
Casamento Comunitário. 
Ao todo, 100 casais poderão 
participar desta edição. As 
inscrições vão até o dia 18 de 
fevereiro. Os casais que de-
sejarem realizar a inscrição 
devem comparecer à sede 
da Subsecretaria de Proteção 
Social Especial, que fica na 
Rua Dr. Porciúncula, 395, em 
Venda da Cruz, de segunda a 
sexta, das 9h às 15h. 

Para a inscrição é ne-
cessário levar os seguintes 
documentos do casal: RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência em nome do casal, 
CNIS (Cadastro Nacional de 
Informações Sociais), cartei-
ra de trabalho, certidão de 
nascimento ou casamento 
averbada caso seja divorcia-
do ou divorciada. O projeto 
é destinado para aqueles 
casais que tenham renda de 
até R$ 2 mil. 

Para incentivar e apoiar ati-
vidades e iniciativas culturais 
no município, o São Gonçalo 
Shopping vai promover diver-
sas parcerias com coletivos 
e grupos artísticos locais ao 
longo de 2022. A primeira 
delas, com a Oficina de Tea-
tro Gabriel Angel, além de 
garantir a a divulgação, vai 
disponibilizar cinco pares de 
ingressos para o espetáculo 
Avança Festival, que será 
apresentado no próximo do-
mingo, dia 30 de janeiro, às 
18h, no Teatro Municipal de 
São Gonçalo. Para concorrer 
aos ingressos, os internautas 
terão que seguir os perfis 
do São Gonçalo Shopping e 
da Oficina de Teatro Gabriel 
Engel no Instagram e seguir 
as instruções contidas neles. 
Boa sorte!

Itaboraí debate segurança

O prefeito de Itaboraí, Mar-
celo Delaroli, e o secretário 
municipal de Segurança, 
Heitor Baldow, receberam 
nesta semana o promotor 
Reinaldo Lomba, coorde-
nador-geral de Segurança 
Pública do MPRJ, e outras 
autoridades. No encontro 
foi proposta a criação de um 
gabinete de gestão integrada. 
A reunião contou também 

Divulgação

com a presença do coronel 
Gilson Chagas, assessor da 
Coordenadoria de Segurança 
Pública do MPRJ; da delega-
da titular da 71ª DP, Norma 
Lacerda; da capitã Meriele, 
coordenadora da Operação 
Segurança Presente em Ita-
boraí; do comandante da 
Guarda Municipal, Alexan-
dre Barbosa; e de represen-
tantes do 35º BPM.

Panorama RJPanorama RJ

O presidente da OAB Nite-
rói, Pedro Gomes, esteve 
presente nesta semana na 
sessão que marcou a reaber-
tura do plenário histórico 
do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), em que 
foi homenageado Luciano 
Bandeira,  da OAB/RJ, além 
de diversas personalida-
des do mundo jurídico. Na 
solenidade, a presidente 
do IAB, Rita Cortez, conce-

deu a Medalha Luiz Gama, 
desenhada especialmente 
para o Instituto por Oscar 
Niemeyer e que é entregue 
àqueles que se destacam na 
defesa do estado democráti-
co de direito. Além de Pedro 
Gomes, compareceram à 
cerimônia Ricardo Mene-
zes, presidente da Caarj, e 
Andreia Pereira, presidente 
da OAB São Gonçalo, entre 
outros.

Dia de homenagem no IAB
Divulgação

Praça precisa de revitalização
Divulgação

O deputado estadual Co-
ronel Jairo (SDD) solicitou 
ao Governador do Estado, 
Cláudio Castro, que, a 
partir de entendimentos 
com a Secretaria Muni-
cipal de Conservação, 
sejam tomadas as provi-
dências necessárias para 
a revitalização da Praça 
Guilherme da Silveira, em 
Bangu, Zona Oeste do Rio. 

O pedido, encaminhado 
através de indicação legis-
lativa, beneficia um tradi-
cional ponto de encontro 
dos moradores do bairro. 
Desde 2020, a Praça é 
reconhecida como Polo 
Gastronômico e Cultural 
do município.

¨A Praça Guilherme da 
Silveira faz parte da histó-
ria de várias gerações de 
moradores e é um espaço 
público de lazer essen-
cial para todas as idades. 
Manter a conservação de 
todos os atrativos que o 
lugar oferece vai permitir 
mais segurança e conforto 
aos seus frequentado-
res, além de estimular a 
prática de esportes e a 
convivência social ao ar 
livre, tão importantes nos 
dias de hoje¨, ressaltou o 
deputado. 
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Plataforma mostra condições de tráfego na cidade em tempo real por meio de câmeras da prefeitura

Todo mundo de olho no trânsito
O morador de Niterói poderá 
acompanhar em tempo real o 
trânsito da cidade utilizando 
apenas o seu smartphone. 
Isso será possível através do 
aplicativo da Niterói Trans-
porte e Trânsito (NitTrans), 
que será disponibilizado a 
partir desta quinta-feira (26). 
Com ele, qualquer pessoa 
poderá acessar as 28 câmeras 
de monitoramento do Cen-
tro de Controle Operacional 
(CCO Mobilidade) e, assim, 
escolher a melhor rota para 
se deslocar pelo município.

O objetivo é oferecer ao 
cidadão de forma gratuita e 
transparente a possibilidade 
de monitorar os principais 
corredores viários da cidade 
a partir da mesma tecnologia 
de gestão de trânsito utilizada 
pela NitTrans. Na plataforma, 
ao clicar nos pontos sinaliza-
dos em um mapa de Niterói, 
o usuário acessa as mesmas 
imagens transmitidas aos 
operadores que trabalham no 
monitoramento da cidade no 
CCO Mobilidade.

“Mobilidade urbana é 
desafio das grandes cidades 
em todo o mundo, para o 
qual não existe solução mi-
lagrosa. Sobretudo, numa 
cidade como Niterói, que 
está inserida numa complexa 
região metropolitana e tem 
uma das maiores relações 

de automóvel por habitante 
no País. Por isso, estamos 
investindo em obras viárias, 

no incentivo ao uso de bici-
cleta e do transporte público, 
na fiscalização e no uso de 

tecnologias, como os sinais 
inteligentes e este aplicativo, 
que será uma importante 

ferramenta para os niteroien-
ses”, afirmou o prefeito de 
Niterói, Axel Grael.

O aplicativo, desenvolvido 
em parceria com a empresa 
Engie e hospedado na pla-
taforma própria de sites da 
Prefeitura de Niterói pela 
Secretaria de Planejamento, 
Modernização da Gestão e 
Controle, pode ser acessado 
por meio do endereço ele-
trônico appnittrans.niteroi.
rj.gov.br no navegador Goo-
gle Chrome para usuários 
Android ou no navegador  
Safari para usuários iOS 
(Apple).

Na plataforma Android, 
ao abrir a tela principal, basta 
clicar no menu lateral e, em 
seguida, em Instalar Aplica-
tivo. Usuários iOS, devem 
clicar no ícone Compartilhar 
do sistema operacional, em 
seguida na opção Adicionar à 
Tela de Início e em Adicionar.

O aplicativo ainda tem 
a opção de acesso via web, 
utilizando o mesmo endere-
ço. O presidente da NitTrans, 
Gilson Souza, comenta o 
trabalho de modernização 
que vem sendo desenvolvido 
pela empresa.

“Nós estamos implemen-
tando novas tecnologias em 
todos os nossos serviços, as-
sim como preza a Prefeitura 
de Niterói em todas as áreas 

de atuação. O aplicativo Nit-
Trans vem justamente para 
ser mais um passo no proces-
so de inovação tecnológica na 
gestão da NitTrans, que tem 
como princípios a moderni-
zação e a transparência”.

No aplicativo, os nite-
roienses também poderão 
obter as informações de trân-
sito postadas no twitter da 
Nittrans (@NITTRANS).  A 
engenheira e diretora de 
Planejamento de Trânsito da 
NitTrans, Amanda Macha-
do, conta que o projeto foi 
desenvolvido sem custos, a 
partir do conceito de Smart 
City, com otimização orça-
mentária.

“Cidade inteligente é 
aquela que não desperdiça 
recursos. Esse aplicativo foi 
desenvolvido a partir do tra-
balho interno de inteligência, 
com tecnologia já aplicada 
no CCO e adaptada para que 
seja disponibilizada à popu-
lação”.

NitTrans 
disponibiliza 
aplicativo de 
monitoramento 
de trânsito

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Com o aplicativo, o cidadão terá na palma da mão as informações sobre o trânsito na cidade de Niterói

Niterói apoia mulheres 
vítimas de violência
A Prefeitura de Niterói co-
meçou a pagar o Programa 
Auxílio Social para Mulheres 
em situação de violência. 
Em janeiro, cinco mulheres 
atendidas pelo programa 
da Coordenadoria de Direi-
tos e Políticas das Mulhe-
res (Codim) receberam em 
suas contas a quantia de R$ 
1.005,08. Até o final deste 
mês, mais quinze mulheres 
devem receber o valor, tota-
lizando 20 beneficiárias. O 
objetivo principal do pro-
grama é ajudar mulheres 
a quebrar o vínculo com o 
agressor e romper o ciclo da 
violência.

A secretária da Coorde-
nadoria de Direitos e Políti-
cas das Mulheres, Fernanda 
Sixel, reforça a importância 
do programa para o rompi-
mento do ciclo da violência 
contra a mulher.

“É fundamental para 
nossa cidade contar com 
um auxílio como esse, que 
garante o direito das mulhe-
res dando, a cada uma delas, 
as condições para que consi-
gam romper com todo ciclo 
de violência que as cercam. 
O Auxílio Social vem como 
uma virada de chave na vida 
destas mulheres, sendo uma 
ferramenta essencial no en-
frentamento às violências 
e atuando como porta de 
saída e esperança para que 
cada mulher consiga escre-
ver um novo e promissor 
capítulo de sua história”, 
disse Fernanda.

Em novembro, o prefeito 
de Niterói, Axel Grael, assi-
nou o termo que estabelece 

o programa. O benefício será 
pago durante o período de 
seis meses, prorrogáveis por 
mais seis. Para ter direito, 
a mulher precisa atender a 
requisitos como morar em 
Niterói, residir com o agres-
sor no momento da agres-
são, efetuar o Boletim de 
Ocorrência e possuir renda 
de até três salários mínimos 
ou renda média per capita 
familiar de valor igual ou 
inferior a R$700,00. Os casos 
serão avaliados pela equipe 
técnica do Centro Especiali-
zado de Atendimento à Mu-
lher Neuza Borges (Ceam), 
que fará o relatório técnico 
para a entrada no progra-
ma e o acompanhamento 
continuado das atendidas, 
inclusive para avaliar a pror-
rogação do benefício.

Fernanda Sixel, destaca 
ainda que a Codim vem ar-
ticulando ações que possam 
proporcionar às mulheres 
formas de romperem com a 
violência.

“Estamos trabalhando 
para garantir, além do au-
xílio, cursos de capacitação 
e banco de oportunidades 
de emprego, além da am-
pliação dos locais de aten-
dimento como forma de 
facilitar o acesso às políticas 
públicas”, conta a secretária.

Para mais informações 
sobre o Auxílio Social, a mu-
lher pode ligar ou mandar 
mensagem para o número 
(21) 98204-4306 que será um 
canal exclusivo de atendi-
mento para informações do 
programa e vai atender tam-
bém como o WhatsApp.

Covid: cidades fluminenses 
perto do colapso hospitalar
Pelo menos 14 cidades flumi-
nenses estão com hospitais 
no limite ou acima do limite, 
em enfermarias e UTIs de 
Covid. São eles: Barra do Pi-
raí (133% UTI), Bom Jardim 
(100% UTI), Cachoeira de 
Macacu (136% enfermaria), 
Cardoso Moreira (100% en-
fermaria), Maricá (100% en-
fermaria), Miracema (100% 
UTI), Nova Friburgo (70% 
UTI), Rio Bonito (100% UTI), 
Rio das Ostras (100% emfer-
maria), Saquarema (100% 
UTI), Teresópolis (100% UTI), 
Três Rios (70% UTI) e Valença 
(154% enfermaria).

A situação a nível estadual 
é um reflexo do país que nes-
ta quinta-feira (27), registrou 
228.954 casos de Covid-19 
em 24 horas, um recorde. 
Esse é o maior número al-

cançado desde o início da 
pandemia, até então, era de 
224.567 registrados na última 
quarta-feira (26). Os núme-
ros são do Conass (Conselho 
Nacional de Secretarias de 
Saúde)

Já o número de óbitos re-
gistrados nesta quinta-feira 
(27) também teve aumento 
em relação ao último dia, 
saltando de 570 para 672

Desta forma, o Brasil con-
tabiliza mais um aumento na 
média móvel de infecções, 
que agora está em 168.514 
casos. Já a média móvel de 
óbitos está em 411.

São Gonçalo - A Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo realiza 
a testagem de coronavírus 
em 11 pontos nesta sexta-fei-

ra (28). A coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica, 
Melissa Mello, pede para que 
só as pessoas sintomáticas 
sigam para os pontos de 
testagem para evitar novas 
contaminações e usar o teste 
racionalmente, uma orienta-
ção do Ministério da Saúde e 
do Governo do Estado. 

“É muito importante que 
as pessoas tenham cuidado 
com elas e com as pessoas 
que estão em volta. Já está 
comprovado que pessoas 
assintomáticas, dificilmen-
te vão testar positivo para 
o coronavírus. Por isso, a 
orientação é que só vá para 
os locais que realizam os exa-
mes aqueles que estão com 
sintomas, principalmente 
febre, dor na garganta, tosse e 
dores no corpo. Se estão sãos, 

podem se contaminar na fila 
do teste. Então, é melhor ficar 
em casa”, disse Melissa.  

Os locais de testagem 
atendem por ordem de che-
gada, sem necessidade de 
agendamento, mas alguns 
trabalham 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 núme-
ro de pessoas à espera de 
atendimento, a distribuição 
de senhas poderá ser anteci-
pada para que o expediente 
seja encerrado até 17h. 

É essencial que toda a 
população mantenha as me-
didas restritivas e cuidados 
pessoais, como o distancia-
mento, uso de máscaras e 
higienização das mãos.

Pelo menos 14 municípios já encontram dificuldades para internação

BC só 
retomará 
consulta em 
fevereiro
Depois de sair do ar por 
causa do alto volume de 
acessos, o sistema que 
permite consultar valores 
esquecidos em bancos e 
instituições financeiras só 
voltará a funcionar em 14 
de fevereiro, informou o 
Banco Central (BC).

Por três semanas, a 
funcionalidade dentro do 
sistema Registrato permi-
tirá apenas consultas. Os 
pedidos de transferência 
dos valores só poderão ser 
agendados a partir de 7 de 
março.

“O BC informa que, a 
partir de 14/02/2022, o 
cidadão poderá consultar 
se têm algum valor a rece-
ber. Em caso positivo, será 
imediatamente informado 
sobre a data em que pode-
rá solicitar a transferên-
cia dos recursos para sua 
conta”, informou o BC em 
nota.

Município segue avançando na vacinação infantil para combater a covid

C-19: Niterói diminui taxa de 
testes positivos para 30%

Após três semanas com nú-
meros expressivos de casos 
de Covid-19, Niterói dimi-
nuiu a taxa de positividade 
para a doença. Atualmente, 
30% dos testes realizados 
no município têm resultado 
positivo. Nesta quinta-feira 
(27), em transmissão ao vivo 
pelas redes sociais da Pre-
feitura de Niterói, o prefeito 
Axel Grael lembrou que a 
cidade chegou a registrar 
quase 50% de testes positi-
vos na segunda semana do  
ano.

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza, por dia, cerca 
de 5 mil testes nos 55 pontos 
de testagem para Covid-19 
espalhados pela cidade. A 
cada 10 testes realizados, 3 
são positivos. O número de 
casos, contudo, não está se 
refletindo em aumento ex-
pressivo no número de casos 
graves e óbitos. O índice de 
letalidade da doença, que já 

foi de 3%, está em 0,1%.
Parte dos casos de inter-

nação, por sua vez, estão 
ligados à falta de vacina-
ção. O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, frisou que qua-
se 70% dos internados na 
cidade não têm esquema 
vacinal completo contra a  
Covid-19.

“É fundamental conti-
nuarmos avançando na va-
cinação. São as vacinas que 
nos protegem e salvam vidas. 
Estamos chegando aos 5 
anos, completando toda a 
cadeia etária de vacinação. 
É isso que garante a prote-
ção da população como um 
todo”, destacou.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
também defendeu que a 
vacina está diminuindo o 
impacto dos casos na cidade.

“Os dados da última se-
mana indicam que o pico da 
onda passou e a gente come-

ça a ver uma diminuição no 
número de pessoas procu-
rando as unidades com sin-
tomas gripais e positividade 
dos testes. Isso é resultado 
dos nossos índices de vaci-
nação e da consciência do 
niteroiense sobre a impor-
tância de manter cuidados 
sanitários”, disse.  

Vacinação das crianças 
- A Prefeitura de Niterói va-
cina, nesta sexta-feira (28), 
todas as crianças de seis anos 
contra a Covid-19. Pensando 
na volta às aulas, o municí-
pio acelerou a imunização 
das meninas e meninos de 05 
a 11 anos, que começaram a 
receber a dose da vacina na 
semana passada. O planeja-
mento é que o calendário de 
vacinação deste grupo, que 
começou pelas crianças com 
comorbidades e deficiências 
permanentes, seja concluído 
já na semana que vem.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Niterói começa a pagar o auxílio social para mulheres que sofrem violência
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Expedição com 13 mulheres 
realiza travessia até Paraty
Projeto que terá início no dia de Iemanjá tem por objetivo incentivar as mulheres na canoagem

Treze mulheres com idades 
entre 38 e 60 anos serão as 
protagonistas de um desa-
fio: remar durante três dias 
do Rio de Janeiro até Paraty. 
Promovida pela Associação 
VagaLume Va’a, clube de ca-
noa polinésia, a equipe vai 
margear 180 quilômetros do 
litoral fluminense entre a 
Marina da Glória, na capital, e 
a BR Marinas Paraty, na Costa 
Verde. Com uma tripulação 
100% feminina, a traves-
sia a bordo da canoa Ngaru 
tem como um dos principais 
objetivos incentivar outras 
mulheres de qualquer idade 
a começar a praticar esportes, 
aumentando sua autoestima 
e qualidade de vida.

“A importância deste pro-
jeto é incentivar as mulheres 
na prática da canoagem com 
foco na superação de desa-
fios e no trabalho em grupo”, 
afirma Giselle Banjar Leal, 
presidente da Vagalume Va’a 
e uma das organizadoras do 
evento que conta com o apoio 
da BR Marinas, maior rede de 
marinas do Brasil, e da Copra, 
empresa pioneira e referência 
na produção de óleo de coco 
extra virgem no Brasil. 

A travessia terá início em 
2 de fevereiro, não por acaso 
a data em que se homenageia 
Iemanjá, a Raínha do Mar no 
candomblé, e também dia em 
que a VagaLume comemora 

o seu aniversário. O percurso 
no primeiro dia de viagem 
será feito entre a Marina da 
Glória, onde fica a sede da 
Vagalume Va’a, e a Praia do 
Abraãozinho, localizada na 

Ilha Grande. A ideia é que 
cada participante reme 60 km 
no primeiro dia e cerca de 40 
km no segundo, quando che-
garão à Praia do Vagabundo, 
em Paraty. No terceiro dia, as 

integrantes da equipe segui-
rão para a BR Marinas Paraty, 
onde a canoa será desmonta-
da e enviada por terra de volta 
ao Rio. O veleiro Minna, de 40 
pés, dará apoio durante todo 

o tempo às esportistas que 
descansarão nele nas trocas 
de turno, a cada 30 minutos, e 
dormirão em suas instalações 
nas duas noites do percurso. 

“Somos entusiastas da 
canoa polinésia, esporte 
que vem crescendo cada 
vez mais no Brasil. Todos os 
dias acompanho as meninas 
aqui na Marina da Glória 
e, com entusiasmo, desejo 
boa sorte nesse desafio. Que 
venha sempre mais!”, afirma 
Gabriela Marins, CEO da BR 
Marinas.

A ideia da travessia partiu 
das atletas Letícia Lana e 
Giselle Banjar Leal, ambas 
com experiência em provas 
de longa distância em canoa 
polinésia. Foram elas que 
chamaram as outras integran-
tes da equipe para compor a 
tripulação das embarcações 
Ngaru e Minna. A capitã do 
veleiro que fará parte da tra-
vessia, Elisa Mirow, convidou 
para participar da aventura a 
atleta da vela olímpica brasi-
leira, Isabel Swan, bronze em 
Pequim 2008, que em junho 
deste ano assumiu a coorde-
nadoria do Comitê Olímpico 
Brasileiro de ações voltadas 
para o desenvolvimento de 
mulheres no esporte nacio-
nal. 

“Este projeto mostra que 
mulheres após os 40 são to-
talmente capazes de grandes 

feitos, seja em competições 
ou apenas lazer e desafios 
pessoais. Além disso, essa 
travessia visa unir duas mo-
dalidades náuticas de grande 
destaque nacional: a vela 
oceânica e a canoa polinésia”, 
diz Letícia Lana.

A aventura poderá ser 
acompanhada de perto em 
posts e em lives exibidas ao 
longo do percurso nas redes 
sociais da Vagalume Va’a. A 
intenção das organizadoras 
é promover todos os anos 
uma travessia que terá como 
ponto de partida e como 
destino sempre uma das oito 
marinas do grupo BR Marinas 
no Estado do Rio. 

“Meu sonho é criar um fes-
tival anual de travessias que 
reúna mulheres e divulgue 
bandeiras femininas impor-
tantes como o combate ao 
câncer de mama. As equipes 
não estarão competindo, mas 
sim atuando em harmonia 
por causas sociais diversas”, 
conta Giselle.

Toda a aventura 
do Rio até a 
Costa Verde 
será filmada e 
exibida pelas 
redes sociais

Divulgação

Equipe 100% feminina promove travessia de canoa polinésia entre o Rio de Janeiro e Paraty para incentivar a prática esportiva

Segurança: queda nos índices 
de violência em São Gonçalo 

Desde a expansão do São 
Gonçalo Presente no muni-
cípio, os índices de crimina-
lidade pelas vias da cidade 
têm diminuído consecuti-
vamente. Em dezembro de 
2021, a cidade conseguiu uma 
redução de 45,75% nas ocor-
rências relacionadas a roubo 
de veículos, se comparado 
ao mesmo período de 2020, 
sendo o menor número já 
registrado desde 2010. Foram 
registradas 212 ocorrências, 
sendo 97 casos a menos do 
que o registrado no mesmo 
período no ano anterior, se-
gundo o levantamento do 
Instituto de Segurança Públi-
ca (ISP).

Os roubos de pedestres 
também seguem em queda, 
com diminuição de 35,40%. 
Em 2020, foram 339 registros 
contra 219 ocorrências em 

dezembro de 2021, alcançan-
do uma diminuição de 120 
registros no mês, se tornando 
o menor número registrado 
desde 2004. O indicador de 
letalidade violenta também 
caiu, registrando 23,08% de 
queda no mesmo período. Em 
dezembro de 2020, foram 26 
registros contra 20 ocorrên-
cias em dezembro de 2021, 
de novo o menor número já 
registrado.

Outro fator que apresen-
tou queda nos índices foi o 
roubo de carga, com dimi-
nuição de 58,70% no registro 
de ocorrências no mês de 
dezembro de 2021, sendo a 
menor marca desde 2009.

O secretário de Ordem 
Pública, major David Ricardo, 
disse que o município de São 
Gonçalo segue na direção cer-
ta e com estratégias adequa-

das para manter a população 
em segurança.

“Seguimos na direção cer-
ta com a estratégia adequada 
para entregar uma cidade 
mais segura ao gonçalense. 
Esses números represen-
tam um trabalho integrado 
e muito elaborado das forças 
de segurança municipais e 
estaduais, através das Polícias 
Militar e Civil, São Gonçalo 
Presente e Guarda Munici-
pal. Como podemos ver, são 
números históricos com re-
dução significativa de todos 
os indicadores criminais. 
Vamos continuar perseguin-
do a excelência sempre. Essa 
é a determinação do nosso 
prefeito e não descansaremos 
enquanto houver crime na 
cidade. Os principais respon-
sáveis por esses resultados 
são nossos policiais e guardas 

municipais, que labutam dia 
e noite na busca pela garantia 
do direito de ir e vir dos cida-
dãos em São Gonçalo”, disse 
o secretário.

Redução - Desde julho de 
2021, os registros na queda 
dos índices criminais já eram 
positivos para o município. 
Em julho, a redução nas ocor-
rências relacionadas a roubo 
a transeuntes foi de 27,56%. 
No mês de agosto do mesmo 
ano, a redução foi de 22,83%; 
em setembro, chegou a cair 
44,53%. Já em outubro, os da-
dos diminuíram ainda mais, 
chegando a registrar uma 
queda de  50,10% no índice 
de roubo de pedestres, atin-
gindo uma importante marca 
histórica para a cidade. Em 
novembro, os dados registra-
ram queda de 36,24%.

Em dezembro, redução foi de 45,75% em roubo de veículos e 35,40% a pedestres

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: 01/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:00 Almirante Jornalista José G Costa - Icaraí - Niterói 16734141
08:30 às 12:00 Almirante 24 de Outubro - Icaraí - Niterói 16734141
08:30 às 12:00 Almirante Alcides - Icaraí - Niterói 16734141
08:30 às 12:00 Almirante Barcelos - Icaraí - Niterói 16734141
08:30 às 12:00 Almirante Carolina - Icaraí - Niterói 16734141
10:00 às 13:00 Rua Costa Monteiro - Ititioca - Niterói 16733911
10:00 às 13:00 Rua da Fé - Ititioca - Niterói 16733911
10:00 às 13:00 Rua Belo Horizonte - Ititioca - Niterói 16733981
13:00 às 17:00 Rua Cenira Pereira - Largo Batalha - Niterói 16734879
13:00 às 17:00 Travessa Souza Soares - Largo Batalha - Niterói 16734879
14:00 às 17:00 Avenida Capitão Evangelista - São Lourenço - Niterói 16734673
14:00 às 17:00 Travessa Luiz Paulino - Centro - São Lourenço - Niterói 16734673

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Sampaio Corrêa - Santa Luzia - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Estrada de Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Corrêa de Sá - Itaitindiba - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Rua Dionísio José Soares - Santa Izabel - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Rua Edir José Souza - Santa Izabel - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Rua General Alcio Souto - Santa Izabel - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Rua Leonel Florêncio Rocha - Zumbi - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Rua Lúcio Souto de Avelar - Santa Izabel - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Rua Márcia de Souza Ramos - Porto Velho - São Gonçalo 16717427
13:00 às 17:00 Estrada do Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo 16717455
13:00 às 17:00 Rua Alcino Santanna - Itaitindiba - São Gonçalo 16717455
13:00 às 17:00 Rua Constância José Cunha - Santa Izabel - São Gonçalo 16717455
13:00 às 17:00 Rua Marcia Souza Ramos - Santa Izabel - São Gonçalo 16717455

MARICÁ
13:00 às 17:00 Balneário Lagomar - Centro - Maricá 16734475
13:00 às 17:00 Estrada Jacaroá - Jacaroá - Maricá 16734475
13:00 às 17:00 Praça Semi Círculo - Jacaroá - Maricá 16734475
13:00 às 17:00 Praia de Jacaroá - Caju - Maricá 16734475
13:00 às 17:00 Ruas I, Y, O - Caju - Maricá 16734475
13:00 às 17:00 Rua Nilsa dos Santos Oliveira - Jacaroá - Maricá 16734475
Dia: 02/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:30 às 12:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 16738897
09:30 às 12:00 Avenida Praia de Piratininga - Piratininga - Niterói 16738897
09:30 às 12:00 Rua 139 - Piratininga - Niterói 16738897
09:30 às 12:00 Rua Doutor João Valentim Tavares - Piratininga - Niterói 16738897
09:30 às 12:00 Rua Doutor Moacyr Gomes Azevedo - Piratininga - Niterói 16738897
09:30 às 12:00 Rua Moacir Gomes de Azevedo - Piratininga - Niterói 16738897
12:00 às 16:00 Estrada Doutor Melchiades Peixoto - Caramujo - Niterói 16738177
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Caramujo - Niterói 16738177
13:00 às 17:00 Estrada Velha do Baldeador - Caramujo - Niterói 16737105
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora das Graças - Caramujo - Baldeador - Niterói 16737105
13:00 às 17:00 Ruas A, B, C - Caramujo - Niterói 16737105
13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 16738529
13:00 às 17:00 Rua Doutor Oliveira Botelho - São Francisco - Niterói 16738529
13:00 às 17:00 Rua Eurico Batista - São Francisco - Niterói 16738529
13:00 às 17:00 Rua Manoel Duarte - São Francisco - Niterói 16738529
13:00 às 17:00 Rua Marco A dos Santos - São Francisco - Niterói 16738529
13:00 às 17:00 Rua Projetada - São Francisco - Niterói 16738529
13:00 às 17:00 Rua Coronel Luiz Azeredo - São Francisco - Niterói 16738529

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 16733537
12:00 às 16:00 Rua Fernando Galliane Jardim Catarina - São Gonçalo 16733537
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Bessa - Rua 06 - Trindade - São Gonçalo 16733537
12:00 às 16:00 Rua Simão Galliane - Jardim Catarina - São Gonçalo 16733537
13:00 às 17:00 Estrada Itaitindiba - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Estrada Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Adolfino José Ferreira - Itaitindiba - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Almir Fostes Pinheiro - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Corrêa de Sá - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Américo Veloso Sá - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Antônio J. Souza - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Armando Pimentel Vieira - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Ruas B, C, D, E, G, H - Lagoinha - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Elson Dinis Mendonça - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Genésio V Santos - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Olímpio C. Fortes - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Otília Cruz Ribas- Santa Izabel - São Gonçalo 16741673
13:00 às 17:00 Rua Sapê - Santa Izabel - São Gonçalo 16741673

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Jaconé - Estrada do Jaconé - Maricá 16738931
13:00 às 17:00 Estrada Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 16738931
13:00 às 17:00 Estrada Rodagem Nilo Peçanha - Bananal - Maricá 16738931
13:00 às 17:00 Estrada Sampaio Corrêia - Jaconé - Maricá - Maricá 16738931
13:00 às 17:00 Estrada Velha Jaconé - Estrada do Jaconé - Jaconé - Maricá 16738931
13:00 às 17:00 Estrada Jaconé - Jaconé - Pr. Lagoas-Co - P. Negra - Estrada do Jaconé 16738931
13:00 às 17:00 Praça Nilo Peçanha - Jaconé - Maricá 16738931
13:00 às 17:00 Rua Amaral - Jaconé - Maricá 16738931
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Cordeirinho - Maricá 16738823
13:30 às 17:30 Avenida Maísa - Guaratiba - Cordeirinho - Maricá 16738823
13:30 às 17:30 Avenida Central - Pr. Lagoas-Gu - Cordeirinho Maricá - Cordeirinho - Maricá 16738823
13:30 às 17:30 Ruas 17, 68, 69, 70, 72 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Cordeirinho - Centro - 

Pr. Lagoas-Co - Cordeirinho Maricá - Itaipuaçu - Pr. das Lagoas
16738823

Reajuste para a 
educação básica
O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou agora à tarde, pelo 
Twitter, reajuste de 33,24% no 
piso salarial dos professores 
da educação básica. “É com 
satisfação que anunciamos 
para os professores da edu-
cação básica um reajuste de 
33,24% do piso salarial. Esse 
é o maior aumento já con-
cedido pelo governo federal, 
desde o surgimento da Lei 
do Piso”, afirmou.  Em 2022, o 
valor será corrigido e o piso da 
categoria será de R$ 3.845,63.

O aumento leva em con-
sideração o valor, por aluno, 
pela variação da inflação nos 
últimos dois anos, conforme 
prevê a Lei do Magistério. 
Segundo o presidente, mais 
de 1,7 milhão de professores 

de estados e municípios, que 
lecionam para mais de 38 
milhões de alunos nas escolas 
públicas, serão beneficiados.

Com o novo valor, o ob-
jetivo é estimular a categoria 
e movimentar a economia 
brasileira que segue lutan-
do para vencer as sequelas 
deixadas pela pandemia do 
coronavírus.

O reajuste no 
piso salarial da 
categoria foi 
de 33,24%. O 
anúncio foi feito 
pelo Twitter
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Esportes

Flamengo 
encaminha 
contratação 
de Marinho

O Flamengo 
deixou bem 
encaminhada 
a contratação 
do atacante 
Marinho, do 

Santos. A negociação só 
deve ser confirmada pela 
diretoria rubro-negra após 
concretização da venda de 
Michael para o Al Hilal, dos 
Emirados Árabes.

Os árabes pagarão R$ 
45,5 milhões por 80% dos 
direitos econômicos do jo-
gador, que foi o destaque 
do Flamengo no último 
Campeonato Brasileiro. A 
transação deve ser confir-
mada hoje.

Quanto a Marinho, o 
negócio gira em torno de 
R$ 8 milhões. O atacante 
tinha contrato com o Santos 
apenas até o final do ano 
e já demonstrou interesse 
em deixar o clube, especial-
mente em caso de propostas 
dos Emirados Árabes. Como 
não surgiu nada concreto, o 
Flamengo apareceu como 
uma opção viável.

Prestes a fazer 32 anos, 
Marinho poderia assinar 
pré-contrato com qualquer 
outra equipe a partir de ju-
nho, deixando o Santos de 
graça. O atleta quis deixar o 
clube da Vila Belmiro agora.

O ponta-direita estava 
no Santos desde 2019 e 
chegou a ser protagonista 
em 2020, na campanha do 
vice-campeonato da Liber-
tadores. Ao todo, foram 113 
jogos pelo Peixe e 41 gols 
marcados.

Na última temporada, 
Marinho ficou marcado por 
vários problemas físicos.

Tendo o VAR como grande destaque, Brasil e Equador não saem do 1 a 1

Em jogo confuso, Seleção 
fica no empate em Quito

A Seleção Brasi-
leira segue invic-
ta nas Elimina-
tórias Sul-Ame-
ricanas para a 
Copa do Mundo 
de 2022. Ontem, 

o Brasil até saiu na frente, mas 
ficou no empate de 1 a 1 com o 
Equador, fora de casa, pela 15ª 
rodada do torneio. A partida 
ficou marcada pela confusa 
arbitragem do colombiano 
Wilmar Roldán, que mudou de 
decisão em diversos momen-
tos chave do embate.

Com o resultado, o time do 
técnico Tite segue em primeiro 
lugar com 36 pontos, com 11 
vitórias e três empates. Já os 
equatorianos estão na terceira 
colocação, com 24.

Aos cinco, Philippe Couti-
nho cruzou na pequena área, 
Matheus Cunha cabeceou e 
a bola ficou viva na linha do 
gol após explodir na zaga. Es-
perto, Casemiro cutucou para 
o fundo da rede e saiu para o 
abraço.

Dez minutos depois, o 
clima esquentou em Quito. 
Matheus Cunha foi lançado 
na entrada da área e levou um 
chute no pescoço do goleiro 
Domínguez. Wilmar Roldán, 
então, expulsou o equatoria-
no após consultar o VAR. A 
vantagem numérica do Brasil, 
porém, durou pouco. Isso por-
que, logo na sequência, Emer-
son Royal levou o seu segundo 
cartão amarelo e, consequen-
temente, foi expulso.

Aos 31, o árbitro também 
chegou a mostrar o vermelho 
para o Alisson, depois do golei-
ro cometer falta em Valencia. 
Ao ser chamado pelo VAR, 
porém, ele mudou de ideia e 
apresentou apenas o amarelo.

No segundo tempo, Ra-
phinha derrubou Estupiñan 
na área, e o árbitro marcou 
pênalti. Após consultar o VAR, 
entretanto, Roldán cancelou a 
falta. Já aos 30, nada impediu 
o gol equatoriano. Félix Torres 
subiu mais que a defesa em 
cobrança de escanteio e dei-
xou tudo igual.

Aos 45, Alisson tentou afas-
tar a bola e acabou derru-
bando Preciado. No primeiro 
momento, Roldán marcou a 
penalidade, mas voltou atrás.

Lucas Figueiredo / CBF

O atacante Vinícius Júnior não conseguiu repetir ontem pela Seleção Brasileira as boas atuações do Real Madrid

Vasco anuncia saída 
de Leandro Castan

Goleiro Gatito celebra 
retorno aos gramados

O Vasco infor-
m o u  o n t e m 
que Leandro 
Castan não é 
mais jogador 
do clube. Após 
l o n g a  n e g o -

ciação, o zagueiro deixa 
São Januário com dois gols 
marcados e 145 partidas 
disputadas.

Castan foi contratado 
no segundo semestre de 
2018, após passagem pelo 
futebol italiano. No mesmo 
ano, o experiente se tornou 
titular e capitão da equipe 
cruz-maltina, posto que 
exerceu até o término da 
temporada 2021.

O jogador já tinha ante-
cipado sua saída. Ele tinha 
revelado à página “Vasco 
Para Todos” que seu empre-

O  B o t a f o g o 
ficou no em-
pate  com o 
Boavista na 
e s t r e i a  d o 
Campeonato 

Carioca, na última terça-fei-
ra. Só que para um jogador 
do Alvinegro, o resultado 
foi o menos importante. 
Isso porque o goleiro Gatito 
Fernández comemorou o 
retorno aos gramados após 
489 dias. O paraguaio não 
jogava desde setembro de 
2020, quando teve um ede-
ma ósseo no joelho.

O goleiro revelou que 
chegou a pensar em se apo-
sentar. No entanto, ele se 

sário e o clube negociavam 
a rescisão de seu contrato.

“Ciente de toda sua en-
trega, empenho e com-
prometimento, o Vasco da 
Gama agradece Leandro 
Castan por ter honrado a 
camisa cruz-maltina du-
rante quatro temporadas e 
o deseja sorte no prossegui-
mento de sua carreira. Boa 
sorte, Castan!”, escreveu o 
clube na nota divulgada.

recuperou e foi titular na 
abertura do Campeonato 
Estadual.

Pelas redes sociais, o ex-
periente goleiro paraguaio 
celebrou a volta aos campos.

“Muito feliz por estar de 
volta e fazer o que mais amo. 
Agora é seguir trabalhando 
forte para alcançarmos os 
nossos objetivos do ano!”, 
escreveu.

O Botafogo volta a cam-
po no próximo domingo, 
quando recebe o Bangu,  
novamente no estádio Nil-
ton Santos. Os alvinegros 
vão em busca da primei-
ra vitória no Campeonato  
Carioca.

Zagueiro 
chegou ao clube 
em 2018 e fez 
145 partidas 
com a camisa 
cruz-maltina


