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Sargento mata vizinho 
na porta de condomínio

Indiciado por homicídio culposo, militar da Marinha foi preso e alegou ter confundido vítima com ladrão

TRAGÉDIA EM SÃO GONÇALO
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A atual campeã do Carnaval carioca é pioneira na implantação do sistema entre as agremiações. A Liga Independente das Escolas de Samba já afirmou que todas as escolas vão exigir o passaporte

 Wagner Rodrigues/Divulgação

Rio em alerta 
crítico para a 
falta de leitos
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Niterói: operação 
volta às aulas 
começa na 2ª
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Detran faz mutirão neste sábado
Mais de 6 mil vagas são oferecidas para serviços de habilitação, identificação civil e veículos
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Samba no pé 
e passaporte 
vacinal na mão
A Viradouro vai passar a exigir de 
componentes e visitantes a com-
provação da vacinação contra a 
covid-19 por meio de um novo 
aplicativo (não é o ConecteSUS). 
A novidade deve ser adotada a 
partir do dia 20, tanto para os 
ensaios na quadra quando para 
o desfile na Sapucaí, em abril. 
Os foliões terão que fazer um 
cadastro na Internet, com dados 
como as datas das doses e os nú-
meros dos lotes das vacinas, que 
ficarão disponíveis no aplicativo. 
Será gerado um QR Code que vai 
apontar se a pessoa está imuni-
zada ou não.

CIDADES\PÁG. 4
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CULTURA

A banda Blitz, sucesso da música brasileira principalmente na 
década de 80, completa 40 anos de carreira. E para celebrar, a 
banda se apresenta, neste sábado, no Circo Voador, onde tudo 
começou.

Divulgação

 Banda se apresenta, neste sábado, com participação de Fernanda Abreu

Blitz festeja no Circo Voador Virada e liderança do Carioca
O Botafogo saiu perdendo por 2 a 0 para o Madureira, ontem, no 
estádio Nilton Santos, mas o time do técnico Enderson Moreira 
conseguiu se recuperar e venceu o Tricolor suburbano por 4 a 2, 
assumindo a liderança do Campeonato Estadual.

PÁG. 8

ESPORTES
Vitor Silva / Botafogo

O atacante Diego Gonçalves deixou sua marca na vitória alvinegra sobre o Madureira
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Desrespeito com os ciclistas
Meu principal meio de locomoção para trabalhar aqui em 
Niterói é a bicicleta. O meio é mais fácil é prático em uma 
cidade onde o trânsito é caótico, porém só tem me dado 
dor de cabeça. Não existe mais respeito dos motoristas 
com os ciclistas, alguns chegam a invadir a ciclovia com 
a roda de seus carros, isso sem falar dos motoboys que 
furam o sinal vermelho colocando a nossa vida em risco e 
também a dos pedestres. O pior é que os guardas assistem 
isso sem fazer nada.
Gabriel Lima

Mortes por covid-19 aumentam
Parece filme repetido! Com as variantes se fortalecendo, 
parece que estamos voltando ao início da pandemia. Meu 
medo é tudo parar de novo. É um pesadelo que não tem 
fim.
Ruth Muller

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 
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Blitz festeja 40 anos 
no Circo Voador
A Blitz completa 40 anos de 
carreira. E para celebrar, a 
banda se apresenta, neste 
sábado, no Circo Voador, 
onde tudo começou. A ce-
lebração contará com a 
participação especial da 
cantora Fernanda Abreu, 
da primeira formação do 
grupo. O palco vai ferver 
com a mistura de rock, pop, 
funk, reggae, samba e blues 
do grupo.

A formação atual da Blitz 
é Evandro Mesquita (vo-

cal, guitarra e violão), Billy 
Forghieri (teclados), Juba 
(bateria), Rogério Meanda 
(guitarra), Cláudia Nieme-
yer (baixo), Andréa Couti-
nho (backing vocal) e Nicole 
Cyrne (backing vocal).

A abertura dos portões 
acontece às 22h. Os ingres-
sos custam entre R$120 a 
R$160 (inteira), no site www.
eventim.com.br. Classifica-
ção etária: 18 anos (menores 
entram acompanhados de 
pais/responsáveis). 

CULTURA

Exposição
A Galeria La Salle, em Ni-
terói, abre a temporada de 
exposições de 2022 com 
o lançamento da mostra 
“Utopia dos afetos”, do ar-
tista Bê Sancho. A mostra 
é composta por mais de 30 
quadros óleo sobre tela em 
variadas dimensões, alguns 
contendo elementos como 
a chita, a juta, o grafite e até 
mesmo recortes de gibi. Há 
ainda dípticos, esculturas de 
papel e uma instalação. Vi-
sitação até o dia 11 de abril, 
das 9h às 19h30. 

MICHAEL BUBLÉ – Uma das vozes mais amadas do 
mundo e um dos maiores crooners da atualidade, o 
cantor Michael Bublé acaba de anunciar o mais novo 
projeto inédito da carreira, o álbum “Higher”, que tem 
lançamento global previsto para o dia 25 de março. E 
para esquentar a chegada do novo disco, Bublé estreia 
o single e lyric vídeo de “I’ll Never Not Love You”.

NOVIDADE – Os pioneiros do indie-pop britânico The 
Kooks anunciam seu sexto álbum, ‘10 Tracks to Echo 
in the Dark’, que será lançado em 22 de julho e é uma 
evolução de som novo e com toque eletrônico. Há 
também uma nova abordagem para lançar o álbum; o 
disco será lançado em três partes: dois EPs de 3 faixas 
e a parte final com quatro faixas no álbum completo.

Divulgação

 Banda se apresenta, neste sábado, com participação de Fernanda Abreu

Divulgação

“Utopia dos afetos”, do artista Bê 

Sancho, está em cartaz em Niterói

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Bondinho em 
clima de verão
O Bondinho Pão de Açúcar 
vai trazer mais motivos para 
que cariocas e turistas apro-
veitem o verão. Até o final de 
fevereiro, o famoso parque vai 
receber um bar temporário do 
drink italiano Aperol Spritz, 
oferecer descontos de 5% em 
todos os ingressos e em todas 
as compras realizadas através 
do site oficial do parque com 
o cupom VERAO5 e ainda terá 
um cenário especial de verão 
para que os turistas possam 
interagir e registrar muitos 
momentos.

Iniciativa do parque es-
pecialmente para o verão, a 
cenografia especial foi idea-
lizada para homenagear as 
praias cariocas, símbolo da 
estação. A ação busca propor-
cionar aos visitantes interação 
e mais diversão no Morro da 
Urca. Entre os objetos temá-
ticos estão cadeira de praia, 
prancha e cenografia de uma 
praia que vão possibilitar que 
os visitantes possam curtir e 
enviar as fotos para familiares 
com a temática de verão. 

‘É preciso regular a internet’

Em recente encontro do 
Conselho de Presidentes 
dos Tribunais de Justiça no 
TJRJ, o ministro Luís Roberto 
Barroso, presidente do TSE e 
membro do STF, falou sobre 
a “Revolução Digital: “Há 
uma clara percepção de que 
é preciso regular a internet 
para realizar a tributação jus-
ta de atividades econômicas, 
proteger os direitos autorais 
e a privacidade e para con-
trolar conteúdos que podem 

Divulgação ASCOM / Corregedoria-Geral de Justiça RJ

se tornar instrumentos de 
criminalidade. Como regular 
conteúdos ilícitos nas redes 
sociais é a grande questão 
jurídica do momento em 
muitos países”. Na foto feita 
no encontro estão o corre-
gedor-geral da Justiça do 
TJRJ, Ricardo Cardozo; o 
presidente do TJRJ, Henrique 
Figueira; Luís Roberto Bar-
roso; a presidente da AMB, 
Renata Gil; e o presidente da 
AMAERJ, Felipe Gonçalves.

Crisis? What 
Crisis?
O mercado imobiliário em Ni-
terói, pelo menos o de alto luxo, 
segue imune às consequências 
econômicas da pandemia. O 
The Edge Residences, prédio 
AAA com VGV de mais de R$ 
550 milhões que será erguido 
no terreno da antiga sede do 
Clube de Regatas, na Praia de 
Icaraí, atingiu novo recorde: 
já comercializou 85% dos 144 
apartamentos de alto padrão. 
E para encerrar o stand de 
vendas no canteiro de obras, a 
Soter preparou para os visitan-
tes neste fim de semana buffet 
com drinks personalizados 
e chocolates oferecidos pela 
Kopenhagen. Os participantes 
poderão ainda levar um Bar 
Book exclusivo da combinação 
dos principais drinks criados 
especialmente pela Soter em 
parceria com um barista.

Falta de 
sinalização

Cursos gratuitos 
do McDonald’s

O deputado estadual Coronel Jai-
ro (SDD) solicitou ao governador 
Cláudio Castro que sejam toma-
das as providências necessárias 
para instalação de um semáforo 
na Estrada do Campinho, via 
com alto índice de acidentes e 
atropelamentos no bairro de 
Campo Grande, Zona Oeste do 
Rio. O pedido, encaminhado 
através de indicação legislativa, 
orienta que a nova sinalização 
seja instalada em frente ao nú-
mero 6185.

Moradores e comerciantes 
denunciam com frequência a 
ocorrência de acidentes e atro-
pelamentos com vítimas fatais 
na Estrada do Campinho pro-
vocados, principalmente, pela 
imprudência dos motoristas e 
falta de sinalização na via, como 
placas indicativas, semáforos e 
faixas de pedestres. Em outubro 
do ano passado, um acidente na 
Estrada chocou os moradores, 
quando uma jovem perdeu o 
controle do carro, capotou e foi 
arremessada para fora do veículo. 

A Arcos Dorados, franquia que 
opera a rede McDonald’s em 20 
mercados da América Latina e 
do Caribe, anuncia a expansão 
de sua oferta atual de cursos 
gratuitos por meio do lançamen-
to da MCampus Comunidade, 
uma plataforma educacional, 
gratuita, online e aberta a todas 
as pessoas. As inscrições já estão 
disponíveis no site da Receita do 
Futuro e qualquer pessoa pode 
participar. 

Mais de 22 mil pessoas já 
participaram, sendo que o Bra-
sil tem um dos públicos mais 
engajados, com cerca de 5 mil 
inscritos. Além das opções já 
existentes na iniciativa anterior, 
a companhia adicionou novas 
temáticas relacionadas ao mun-
do digital e à tecnologia da infor-
mação através de uma parceria 
com a CISCO, uma das empresas 
tecnológicas mais importantes 
do mundo. 

Comissão cobra fim de incentivo

A Comissão de Tributação 
da Alerj, presidida pelo de-
putado Luiz Paulo (Cidada-
nia), enviou ontem ofício 
à Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz), cobrando 
a suspensão dos incentivos 
fiscais concedidos à usina de 
álcool Canabrava. O pedido 
aconteceu após denúncia do 
Ministério Público estadual 
(MPRJ) contra o empresário 
do setor de etanol, Ludovi-
co Tavares Giannattasio. O 
documento da comissão 
propõe ainda a revogação do 

Divulgação/Alerj decreto estadual 43.739/12, 
elaborado na gestão Sérgio 
Cabral, que concede incen-
tivos tributários às usinas de 
álcool.

“Estamos enviando este 
ofício de forma incisiva para 
que a Usina seja desenqua-
drada dos programas de 
benefícios fiscais. A Cana-
brava usa de forma irregular 
há mais de dez anos esses 
programas de incentivo”, 
declarou Luiz Paulo.

O MPRJ ajuizou duas 
ações contra o empresário. 
requerendo numa delas a 
devolução de mais de R$ 271 
milhões aos cofres públicos 
por suspeita de irregularida-
des nas concessões de bene-
fícios fiscais. Na segunda, na 
área criminal, o empresário 
é acusado de crime contra a 
ordem tributária por não re-
colhimento de ICMS. Nesta 
ação, o MP requer a devolu-
ção ao erário de mais de R$ 
159 milhões. 

Panorama RJPanorama RJ

Autora da lei que incluiu 
o Março Violeta,  mês de 
combate à discriminação 
de mulheres no mercado 
de trabalho, no calendário 
oficial do Estado, a deputada 
Célia Jordão (Patriota) esteve 
nesta semana com o secre-
tário estadual de Trabalho 
e Renda, Patrique Welber, e 
sugeriu que seja realizado 
um diagnóstico para orien-
tar a criação de campanhas 
de conscientização visando 
ampliar a presença feminina 
no ambiente profissional. A 

ideia é saber em quais seto-
res as mulheres são mais dis-
criminadas e realizar ações 
positivas para melhorar esse 
cenário.

¨Precisamos combater 
qualquer tipo de discri-
minação, agressão, abuso 
físico, psicológico ou patri-
monial contra as mulheres 
no mercado de trabalho. 
Não podemos mais aceitar 
tratamentos diferenciados 
na política ou em qualquer 
outra área¨, ressaltou a de-
putada. 

Mais espaço para as mulheres
Divulgação

Familiares do congolês Moï-
se Kabagambe, assassinado 
em frente a um quiosque na 
Barra da Tijuca, no último 
dia 24, foram recebidos 
ontem pela Comissão de 
Direitos Humanos da Alerj, 
juntamente com a OAB/RJ, 
que irão acompanhar as in-
vestigações. A Alerj também 
ofereceu apoio psicológico 
aos familiares de Moïse e 

discutiu medidas de segu-
rança que poderão ser ado-
tadas pelos parentes. Além 
da presidente da Comissão, 
deputada Dani Monteiro 
(Psol), participaram do en-
contro o deputado estadual 
Márcio Pacheco (PSC), o 
deputado federal Marcelo 
Freixo (PSB), e o presidente 
da Casa, André Ceciliano 
(PT).

Alerj recebe parentes de congolês
Divulgação/Alerj
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Expectativa é que todos os alunos estejam no presencial em março. Niterói prepara esquema especial

SG retoma as aulas na segunda
A Prefeitura de São Gonçalo 
inicia o ano letivo de 2022 nas 
unidades de ensino da rede 
municipal na próxima segun-
da-feira (7). Num primeiro 
momento, as atividades es-
colares ocorrerão em formato 
híbrido, enquanto perdurar 
a evolução de contágio de 
covid-19, considerando os 
indicadores epidemiológicos 
relativos à pandemia no mu-
nicípio.

Além disso, ficou estipu-
lado que o ensino híbrido 
deverá ser organizado em dias 
alternados, considerando o 
quantitativo de 50% de alunos 
por turma, nos respectivos 
dias de aula. Às sextas-feiras, o 
horário das atividades presen-
ciais será parcial, garantindo a 
interação com os estudantes e 
considerando a necessidade 
de organização das atividades 
remotas.

A presença dos estudan-
tes nas atividades escolares 
será obrigatória, em todos 
os níveis e modalidades de 
ensino, mesmo que em dias 
alternados. Os estudantes 
pertencentes ao grupo de 
risco para a covid-19 que 

apresentarem atestado mé-
dico poderão participar das 
atividades exclusivamente por 
meios remotos.

“Nós iremos formalizar, 
através de portaria publicada 
no Diário Oficial, todos os 

procedimentos relativos ao 
retorno das aulas para bali-
zar todas as escolas da rede. 
Por orientação da Secretaria 
Municipal de Saúde, no mês 
de fevereiro daremos início 
às aulas de forma híbrida e 

vamos, aos poucos, colocando 
todos os alunos para dentro 
da escola, para que no mês 
de março a gente possa voltar 
de maneira 100% presencial”, 
afirmou o secretário de Edu-
cação Maurício Nascimento. 

Estudantes da 
rede municipal 
vão receber 
orientações 
sobre segurança 
no trânsito

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Num primeiro momento, as atividades ocorrerão em formato híbrido, enquanto perdurar a evolução de contágio de c-19

Enel divulga balanço 
da troca de recicláveis
A Enel Brasil divulgou o 
balanço das ações do pro-
grama Ecoenel, que concede 
desconto na conta de luz dos 
clientes mediante a troca de 
materiais recicláveis como 
papel, plástico, metal e vidro. 
Em 2021, o programa benefi-
ciou quase 50 mil clientes de 
todas as áreas de concessão 
das distribuidoras - Ceará, 
Goiás, São Paulo e Rio de 
Janeiro -, concedendo mais 
de R$ 2 milhões em bônus 
nas faturas de energia dos 
clientes. No ano passado, 
somente a Enel Distribuição 
Rio, beneficiou mais de 11 
mil clientes e concedeu mais 
de R$ 620 mil em bônus.

Além disso, o progra-
ma colaborou para evitar a 
emissão de mais de 4,5 mil 
toneladas de gás carbônico 
(CO2) na atmosfera. Tam-
bém possibilitou a econo-
mia de mais de 6.800 MWh 
de energia, equivalente ao 
abastecimento anual de 
3.343 residências, além de 
contribuir na preservação de 
11.861 árvores, por meio da 
reciclagem de papel. 

Para aderir ao programa, 
basta apresentar a conta de 
energia e um documento 
com foto em um dos pontos 
de coleta e receber o cartão 
Ecoenel. Após o cadastro, o 
cliente poderá levar os resí-
duos limpos e pré-separados 
por tipo de material até o 
ponto de sua preferência.

No local, os materiais são 
pesados e o valor do bônus 
creditado automaticamen-
te na conta de energia do 
cliente ou de uma institui-
ção social indicada por ele. 
Cada resíduo tem seu valor 
em quilo, unidade ou litro e, 
caso o valor da bonificação 
seja superior ao total da con-
ta, o excedente é creditado 
automaticamente na fatura 
seguinte. 

O cliente pode consultar 
seus bônus, os endereços 
dos ecopontos e checar o 
valor de cada resíduo no 
aplicativo do Ecoenel, dis-
ponível nas plataformas 
Android e iOS. Clique aqui 
e confira os endereços e os 
horários de funcionamento 
dos locais.

Sargento mata vizinho 
em São Gonçalo
O sargento da Marinha Au-
rélio Alves Bezerra matou 
na noite de quarta-feira (2) 
à noite, o vizinho Durval 
Teófilo Filho, 38 anos, no 
momento em que a vítima 
tirou a chave da mochila 
para abrir o portão da casa. 
O militar atirou de dentro 
do carro, atingindo Teófilo 
Filho na barriga. Os dois 
moravam num condomínio 
de casas no bairro Coluban-
dê, em São Gonçalo, região 
metropolitana do Rio.

Imagens do circuito do 
sistema de segurança mos-
tram o momento em que 
Teófilo Filho chega próximo 
ao portão da casa e abre a 
mochila. Em seguida, de 
dentro do carro, Aurélio efe-
tua disparos contra a vítima. 
Em seguida, o militar desce 
e vê que o homem estava 
caído no chão e o leva para 
o Hospital Estadual Alberto 
Torres, onde a vítima mor-
reu pouco depois de ser 
socorrida.

Versão - Em nota, a Po-
lícia Civil informou que 
agentes da Delegacia de 

Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) 
prenderam em flagrante, 
nesta quinta-feira (3), o mili-
tar. De acordo com a polícia, 
o autor do crime foi indicia-
do por homicídio culposo e 
permanece preso.

Segundo declaração de 
Bezerra, ele atirou na vítima 
em reação a uma suposta 
tentativa de assalto, enquan-
to a mesma caminhava e 
mexia em sua mochila. “Ao 
constatar seu erro, o acusa-
do prestou imediato socorro 
a Durval, levou para um hos-
pital, mas ele não resistiu”. 

Racismo - Um tio da ví-
tima, identificado como 
Jorge Luiz, pediu justiça 
pelo crime e classificou o 
caso de racismo ao chegar 
para liberar o corpo no Ins-
tituto Médico Legal de São 
Gonçalo.  “O Durval botou a 
mão na mochila para pegar 
a chave e abrir o portão da 
casa dele. Isso é racismo. 
Porque acham que o cara 
negro não pode morar em 
certo tipo de lugar. Que ele 
pague pelo que fez”.

Escola de Artes Visuais está
oferecendo cursos gratuitos
A Escola de Artes Visuais (EAV) 
do Parque Lage, que integra a 
Secretaria de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa, 
vai garantir 40 bolsas sociais 
integrais para cursos livres no 
primeiro semestre - on-line 
e presencial. Para participar 
do processo seletivo, o candi-
dato deve realizar a inscrição 
até o próximo domingo, dia 
6, pelo seguinte site: http://
eavparquelage.rj.gov.br/. Não 
é necessário estar cursando 
Ensino Superior ou ter forma-
ção em artes para concorrer 
à vaga.

A instituição está ofere-
cendo cursos semestrais, de 
curta duração e contínuos, 
nas áreas de pintura e dese-
nho, oficinas gráficas e foto-
gráficas, desenvolvimento 
de projetos, estudos críticos 
e curatoriais, artes visuais e 
sonoras, entre outros.

“Este projeto contribui de 
maneira significativa com a 

inclusão social ao garantir, 
de forma plural, acesso gra-
tuito a cursos de diferentes 
áreas da cultura. Por meio 
dessa capacitação, buscamos 
promover a difusão cultural 
e democratização das artes”,  
destaca a secretária de Estado 
de Cultura e Economia Criati-

va, Danielle Barros.
O projeto tem um caráter 

plural e inclusivo. Os critérios 
de seleção dos candidatos 
levam em conta a realidade 
financeira e social de cada um, 
considerando a diversidade 
de gênero, étnico-racial, de 
sexualidade e de território.

“Nosso objetivo é ter 50% 
de alunos bolsistas, por meio 
de ações sustentáveis que 
garantam o caráter público 
desta escola que tem a forma-
ção de artistas como vocação, 
privilegiando pessoas raciali-
zadas e oriundas de territórios 
periféricos. Não é filantropia, 
é a EAV atuando como agente 
de transformação”, informa 
Yole Mendonça, diretora da 
instituição.

No segundo semestre, uma 
nova chamada será feita para 
a oferta de outras 40 vagas. As 
bolsas de estudos são custea-
das pela Coleção Impacto, por 
meio do investimento de todo 
lucro das vendas de obras de 
arte durante a Feira ArtRio em 
2021. Também foram vendi-
das obras de acervo doadas 
por artistas renomados, como 
Angelo Venosa, Antonio Dias, 
Brígida Baltar, Carlos Vergara, 
Ernesto Neto, Iole de Freitas, 
Laura Lima e Luiz Zerbini.

São 40 bolsas sociais. As inscrições ficam abertas até o próximo domingo

Operação Volta Às Aulas
Começa na próxima segun-
da-feira, dia 7 de fevereiro, 
a ‘Operação Volta às Aulas’, 
iniciativa da NitTrans em 
parceria com a Secretaria 
de Educação, Secretaria de 
Governo, Subsecretaria de 
Trânsito, Coordenadoria 
Niterói de Bicicleta e a ONG 
Bike Anjo, para a retomada 
das atividades presenciais 
escolares em 2022. Durante 
duas semanas, servidores 
da Prefeitura estarão nas 
escolas levando orientações 
sobre segurança no trânsito 
aos estudantes, seus res-
ponsáveis e profissionais da 
Educação.

A série de ações aconte-
ce na cidade desde 2015 e 
tem como objetivo ensinar 
sobre segurança viária e 
orientar para a importância 
de respeitar as leis, normas e 
regras de trânsito. Também 
há espaço para dicas de Mo-
bilidade, transporte ativo e 
direção defensiva.

A chefe do departamento 
de Educação Para o Trân-

sito da NitTrans, Priscilla 
Rocha, destaca que o des-
locamento de crianças e 
adolescentes nos diferen-
tes meios de transporte, 
como carros, motocicle-
tas, bicicletas e veículos de  
transporte escolar deve obe-
decer ao Código de Trânsito 
Brasileiro.

“Ações educativas como 
a ‘Operação Volta às Aulas’ 
são primordiais para a mu-
dança de comportamento 
e construção da percepção 
de risco, visando à dimi-
nuição de acidentes através 
das posturas preventivas e  
conscientes no trânsito”, diz 
Priscilla.

Divulgação / Governo do Estado

Parque Lage, lugar no Rio onde a natureza e a arte se encontram

Cidade Ilustrada inicia grafite 
do quarto painel em Alcântara
O bairro Alcântara está fican-
do mais colorido desde que 
o projeto Cidade Ilustrada 
começou a espalhar a história 
da cidade em forma de grafite. 
A equipe responsável pelo 
trabalho finalizou o terceiro 
painel e já iniciou o preparo 
para o quarto paredão que 
será grafitado na Rua Manoel 
João Gonçalves. Os primeiros 
traços já podem ser vistos no 
paredão.

O quarto painel contará a 
histórica guerra entre os povos 
indígenas Tupis e Tamoios. O 
povo Tupi se uniu aos portu-
gueses por acordos políticos e 
casamentos. Já os Tamoios são 
a união contra a escravidão do 
povo Guaianases, Tupinambás 
e Aymores, que se juntaram 
aos franceses.

Todos os povos ocuparam 
o território sudeste e toda a 
costa do município de São 
Gonçalo, principalmente os 

Tamoios, em uma guerra de 
tronco linguístico, como o 
dialeto Tupi.  

O primeiro painel, nomea-
do de Gênesis, localizado na 
Rua Doutor Alfredo Backer, 
no sentido Colubandê da via, 
remonta à história da região 
que hoje conhecemos como a 
cidade de São Gonçalo, antes 
de ser fundada, exaltando os 
Tamoios, povos originários 
da região, vegetação e animais 
nativos.

A segunda pintura, batiza-
da de Centralidades, na Rua 
Manoel João Gonçalves, conta 
a origem do bairro do Alcân-
tara, com o porto, estação 
de trem, o desenvolvimento 
da cidade, indústria, cana de 
açúcar, bonde elétrico e tudo 
que remete ao crescimento 
econômico. 

Já o terceiro painel, na Rua 
Jovelino de Oliveira Viana, é 
uma continuação do painel 

Gênesis, que conta um pouco 
a história da região antes mes-
mo de receber o nome de São 
Gonçalo. Foram ressaltados a 
fauna gonçalense e os povos 
originários indígenas.

Após esta fase, o viaduto 

do Colubandê será o próximo 
a receber o projeto Cidade 
Ilustrada. No local, será abor-
dada toda a parte histórica da 
escravidão, aproveitando o 
contexto da Fazenda Coluban-
dê, e de fundação da cidade.

Próxima pintura vai contar a história dos povos Tupis e Tamoios
 Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Artistas da cidade seguem fazendo um belo trabalho a céu aberto em Alcântara
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É o que diz o Observatório Covid-19, da Fiocruz, sobre os leitos de UTIs do Sistema Único de Saúde

C-19: ocupação passa de 80% 
A ocupação de leitos de te-
rapia intensiva do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para 
adultos com covid-19 superou 
80% em nove unidades da 
federação e 13 capitais, aler-
tou hoje (3) uma nota técnica 
do Observatório Covid-19, 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

Os pesquisadores con-
sideram que a ocupação de 
mais de 80% dos leitos de 
Unidade de Terapia Intensivo 
(UTI) configura zona de alerta 
crítico e apontam que essa 
situação era registrada, no 
dia 31 de janeiro deste ano, 
no Piauí (87%), Rio Grande 
do Norte (86%), Pernambuco 
(88%), Espírito Santo (83%), 
Mato Grosso do Sul (103%), 
Goiás (91%), Distrito Federal 
(97%), Amazonas (80%) e 
Mato Grosso (91%).

Entre as capitais, as 13 que 
estão na zona de alerta crítico 
são: Manaus (80%), Macapá 
(82%), Teresina (83%), Forta-
leza (80%), Natal (estimado de 
89%), Maceió (81%), Belo Ho-
rizonte (86%), Vitória (80%), 
Rio de Janeiro (95%), Cam-
po Grande (109%), Cuiabá 
(92%), Goiânia (91%) e Brasília  
(97%).

A nota técnica destaca, 
ainda, que os aumentos no 
percentual de ocupação em 
alguns estados ocorrem ao 
mesmo tempo que a abertura 
de leitos. Pernambuco, por 
exemplo, ampliou a oferta de 
vagas de UTI de 991 para 1106, 
entre 24 e 31 de janeiro, e a 
taxa de ocupação aumentou 
de 81% para 88%.

Os pesquisadores res-
saltam que, apesar disso, o 

cenário não é o mesmo do 
momento mais crítico da 
pandemia, entre março e ju-
nho de 2021, quando a maior 
parte do país estava na zona 
de alerta crítico e o número  
de leitos para covid-19 era 
maior.

Preocupação
“Ainda assim, o crescimento 
nas taxas de ocupação de leitos 
de UTI SRAG/Covid-19 para 
adultos no SUS é preocupan-
te, principalmente frente às 
baixas coberturas vacinais em 
diversas áreas do país, onde 

também são mais precários os 
recursos assistenciais, espe-
cialmente os de alta comple-
xidade”, afirma a nota técnica. 
Ela explica que, mesmo com 
uma proporção menor de ca-
sos graves, a variante Ômicron 
pode produzir um número 

expressivo de internações de-
vido a sua grande transmissi-
bilidade.

A Fiocruz reforça que pes-
soas que já receberam a dose de 
reforço são pouco suscetíveis à 
internação, mas podem ter sua 
vulnerabilidade aumentada 

por comorbidades graves ou 
idade avançada. Além disso, 
a fundação acrescenta que 
ainda há uma proporção con-
siderável da população que 
não recebeu a dose de refor-
ço, que é suscetível a formas 
mais graves de infecção com a 
Ômicron e, principalmente, há 
uma parte da população não 
vacinada e, portanto, muito 
mais suscetível.

“Insistimos que é funda-
mental empreender esforços 
para avançar na vacinação, 
incluindo-se a exigência do 
passaporte vacinal. É também 
fundamental controlar a dis-
seminação da covid-19, com 
maior rigor na obrigatoriedade 
de uso de máscaras em locais 
públicos, e campanhas para 
orientar a população sobre o 
autoisolamento ao apresen-
tarem sintomas, evitando a 
transmissão intradomiciliar 
entre outras”, acrescenta.

Para os pesquisadores 
do Observatório Covid-19, o 
comportamento das taxas de 
ocupação em estados e capi-
tais indica a interiorização da 
variante Ômicron. Algumas 
capitais já apresentam mais 
estabilidade ou mesmo que-
da nas suas taxas, enquanto 
as taxas dos estados crescem 
expressivamente.

Após dois anos, 
pesquisadores 
seguem 
trabalhando 
para entender a 
covid-19

 Warley de Andrade/TV Brasil

Dentre as capitais, o Rio de Janeiro aparece com 95% dos leitos de terapia intensiva para covid do SUS ocupados e está perto de um colapso do sistema

País: mais da 
metade dos 
médicos se 
diz esgotado 
Mais da metade dos mé-
dicos (57%) se queixam de 
deficiências que dificultam 
o tratamento dispensado 
aos pacientes com covid-19, 
colocando em risco a pró-
pria integridade dos entre-
vistados. O resultado faz 
parte de uma pesquisa feita 
pelas associações Médica 
Brasileira (AMB) e Paulista 
de Medicina (APM) com 
médicos de todo o país.

Entre os entrevistados, 
45% responderam que fal-
tam profissionais de saúde 
para atender aos pacientes 
com covid-19 nas unidades 
onde trabalham. O resul-
tado é superior aos 32,5% 
registrados em fevereiro 
do ano passado. Também 
houve quem se queixasse 
da falta de máscaras, luvas, 
aventais, medicamentos e 
até de leitos de internação 
em unidades regulares ou 
em unidades de terapia 
intensiva (UTIs).

Mais metade dos médi-
cos (51%) disse que estão 
esgotados ou apreensivos 
frente ao aumento do nú-
mero de casos, decorrentes 
da disseminação da variante 
Ômicron.

Falando não só de si, mas 
também de colegas, a maio-
ria dos entrevistados disse 
haver, em seu ambiente de 
trabalho, profissionais com 
claros sintomas de estarem 
sobrecarregados (64%) e/ou 
estressados (62%); ansiosos 
(57%); próximos à exaustão 
física ou emocional (56%) 
ou com algum distúrbio 
relacionado ao sono, como 
dificuldades para dormir 
(39%).

O levantamento, cujos 
resultados foram divulgados 
ontem (3), ouviu 3517 mé-
dicos que trabalham tanto 
em estabelecimentos parti-
culares como em unidades 
públicas de saúde, entre os 
dias 21 e 31 de janeiro.

Na entrada da quadra, haverá um operador para escanear o QR Code no aplicativo do usuário

Viradouro vai conferir vacinação
A Unidos do Viradouro, em 
parceria com a empresa 
Mooh!Tech!, está pronta para 
conferir, através de um aplica-
tivo, se os componentes da es-
cola estão com o calendário de 
vacinação contra a Covid-19 
em dia, condição exigida para 
que tenham acesso aos en-
saios e demais eventos na 
quadra da escola, em Niterói. 
A atual campeã do Carnaval 
carioca é a pioneira na im-
plantação do sistema entre as 
agremiações do Rio de Janeiro.

O formulário para cadas-
tramento e o aplicativo já es-
tão disponíveis, mas o acesso 
ao aplicativo só será possível 
após o preenchimento do ca-
dastro no site: https://invite.
chronus.online/.

Os dados pedidos no mo-
mento do cadastro constam 
do ConectSus e do compro-

vante de papel, que a pessoa 
recebe no momento da vaci-
nação. Na hora de preencher, 
é importante ter em mãos as 
datas de vacinação das doses 

recebidas, o nome do fabri-
cante da vacina e o número do 
lote de cada aplicação.

Segundo Dudu Falcão, que 
divide a direção de carnaval 

com Alex Fab, os integrantes 
da equipe de harmonia da es-
cola terão a tarefa de, em caso 
de dúvidas, explicar a cada 
componente de ala o passo a 
passo pra baixar o aplicativo 
no aparelho celular.

O dirigente destaca ainda 
que não haverá tolerância em 
relação à exigência de apre-
sentação do passaporte. Fal-
cão alerta que a recomenda-
ção vale também para quem 
não for componente da escola 
e quiser ir à quadra.

“Quem não for desfilante 
ou integrante de segmento 
e quiser ir a um evento na 
quadra também precisará se 
cadastrar e baixar o aplicativo, 
com pelo menos 6 horas de 
antecedência do horário que 
pretende chegar à escola. O 
ideal, então, é que quem esteja 
pretendendo ir a algum evento 

já se cadastre, não deixando 
pra fazer isso em cima da 
hora”.

Na entrada da quadra, 
haverá um operador para 
escanear o QR Code no apli-
cativo do usuário. Se a pessoa 
estiver com a vacinação em 
dia, vai aparecer no leitor 
“Imunizado”, e terá o acesso 
liberado, ou “Não Imunizado”, 
que impedirá a entrada.

Caso componentes da 
escola ou pessoas que pre-
tendem acompanhar os en-
saios tenham alguma dúvida, 
podem acessar a equipe de 
suporte da Mooh!Tech, atra-
vés do e-mail: chamados@
moohtech.com.

A previsão é que a apre-
sentação do passaporte para 
acesso à quadra seja obri-
gatória a partir do dia 20 de  
fevereiro.

Comitê também define regras para realização de festas privadas durante o período

Carnaval em xeque no Nordeste

O Comitê Científico do Con-
sórcio do Nordeste, que reúne 
governos estaduais da região, 
recomendou nesta quinta-
-feira (3) o cancelamento do 
feriado de carnaval em todos 
os estados e a definição de re-
gras para impedir a realização 
de festas privadas.

Na avaliação do comitê, 
a manutenção dos feriados 
de carnaval pode estimular 
pessoas a irem às ruas. Novas 
aglomerações poderiam am-
pliar a circulação do vírus na 
variante Ômicron, piorando 
o quadro da pandemia nos 
estados.

Na avaliação do grupo, a 
proibição deve se estender 
às festas privadas e shows, 
pois também provocariam 
aglomerações.

“O comitê Ccentífico tem 
clareza sobre as dificuldades 
políticas e os prejuízos econô-
micos decorrentes da medida. 
Porém, o mais importante no 
momento é salvar vidas. Na-
turalmente, após o término 
da pandemia, novos feriados 
extraordinários poderiam 
ser criados pelos governos”, 
defendeu o grupo.

Por fim, o comitê reforçou 
a importância de ampliar a 
vacinação, com campanhas 
de incentivo e de esclareci-
mento contra mensagens fal-
sas acerca dos imunizantes. 
A nota também lembra a ne-
cessidade de manter medidas 
como distanciamento social e 
uso de máscaras.

No texto divulgado, o ór-
gão do Consórcio destacou a 

explosão de casos no Brasil a 
partir da chegada da variante 
Ômicron, sobretudo no início 
do ano, com a ampliação de 

novos infectados de “forma 
exponencial”.

“O número diário de novos 
casos já é cerca de três a qua-

tro vezes maior que o do pico 
registrado em junho de 2021, 
e continua em ascensão. No 
momento, é impossível pre-
ver com segurança quando 
o novo pico será alcançado e 
qual será a duração da nova 
onda”, diz o texto.

O carnaval já foi cancela-
do em capitais com festejos 
tradicionais, como Salvador, 
Recife e Olinda.

O carnaval 
já foi cancelado 
em capitais 
com como 
Salvador, 
Recife e Olinda

Divulgação

Atual campeã trabalha para levar mais segurança durante os ensaios

Divulgação/Pixabay

As medidas estão sendo tomadas por conta dos números da última variante
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Órgão já faz agendamento para mais de 6 mil vagas em diferentes serviços

Detran vai realizar mutirão de 
atendimentos neste sábado
Serão disponibilizadas mais 
de 6 mil vagas para os ser-
viços de habilitação, iden-
tificação civil e veículos no 
próximo sábado (5), durante 
o 51º mutirão de atendimen-
tos no próximo sábado (5).

É necessário agendamen-
to prévio, que deverá ser feito 
pelo site do Detran (www.
detran.rj.gov.br) ou pelo te-
leatendimento, nos números 
(21) 3460-4040, 3460-4041 ou 
3460-4042, das 6h às 21h.

Para realizar os serviços 
veiculares, como primeira 
licença, troca de placa, trans-
ferência de propriedade, 
2ª via de CRV, alteração de 
características, entre outros, 
os postos disponíveis para 
agendamento são: Barra da 
Tijuca, Parada de Lucas, São 
Gonçalo, Santa Cruz, Macha-
do de Assis, Cocotá, Belford 
Roxo, São João de Meriti, 
Queimados, Paraíba do Sul, 
Cachoeira e Macacu, Paty do 
Alferes, Paracambi, Campos 
II, Teresópolis, São Pedro 
da Aldeia, Angra dos Reis, 
Macuco, Petrópolis, Macaé, 
Nova Friburgo, Casimiro de 
Abreu e Araruama. O aten-
dimento será das 8h às 13h.

Os serviços de habilita-
ção, como primeira habili-
tação, renovação de CNH, 
mudança ou adição de ca-
tegoria, alteração de dados 
ou troca da permissão para 
dirigir (PPD) para a carteira 
definitiva serão disponibili-
zados nos seguintes postos: 
Sede (Centro do Rio), Angra 
dos Reis, Barra da Tijuca (Ae-
rotown), Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Belford Roxo, Cabo 
Frio Unamar, Cachoeiras 
de Macacu, Campo Grande, 

Campos dos Goytacazes II, 
Cantagalo, Ceasa, Copaca-
bana, Duas Barras, Gávea 
(Detran-Sul), Guadalupe, 
Guapimirim, Itaboraí Plaza 
Shopping, Itaboraí (Venda 
das Pedras), Itaperuna, Jaca-
repaguá (Rio Shopping), Ma-
caé, Macuco, Miguel Pereira, 
Niterói (Fonseca), Niterói 
Shopping, Nova Friburgo 
, Nova Iguaçu, Natividade, 
Paracambi, Parque Maré, Pe-
nha, Resende, Rio Bonito, Rio 
das Ostras, Santo Antônio de 
Pádua, São Fidélis, São Gon-
çalo (Rocha), São Gonçalo 
(Neves), São Pedro da Aldeia, 
Trajano de Moraes, Três Rios 
e Via Brasil. O atendimento 
será das 8h às 12h, com ex-
ceção dos postos Via Brasil , 
que será das 10h às 14h.

Para a emissão da carteira 
de identidade, o atendimento 
será nas seguintes unidades: 
Sede (Centro do Rio), Aperi-
bé, Arraial do Cabo, Bom Je-
sus do Itabapoana, Barra do 
Piraí, Campos dos Goytaca-
zes, Campos dos Goytacazes 
(Guarus Shopping), Campos 
dos Goytacazes (Shopping 
Estrada), Cantagalo, Casimi-
ro de Abreu, Comendador 
Levy Gasparian, Francisco 
Bicalho, Guapimirim, Ilha do 
Governador, Itaboraí, Italva, 
Largo do Machado, Mesqui-
ta, Miracema, São Gonçalo 
(Neves), Niterói Shopping, 
Nova Iguaçu, Paracambi, 
Paraty, Parque Shopping Su-
lacap, Paty do Alferes, Porto 
Real, Queimados, Quissamã, 
Rio Shopping, Santo Antônio 

de Pádua, São Fidélis, São 
Gonçalo, São Pedro D`Aldeia, 
Saquarema, Seropédica, 
Shopping Downtown, Sho-
pping Estação Itaipava, Sho-
pping Via Brasil, Shopping 
Unapark, Trajano de Moraes, 
USD Ceasa, Vaz Lobo, Volta 
Redonda e West Shopping.. 
O atendimento será das 8h às 
14h, com exceção dos postos 
localizados em shoppings, 
que funcionarão das 10h às 
16h.

Quem precisa realizar 
a solicitação das carteiras 
SEAP, para visitantes de pre-
sidiários, deverá agendar 
para os seguintes postos: 
Sede (Centro do Rio), Cam-
pos dos Goytacazes, Cam-
pos dos Goytacazes (Gua-
rus Shopping), Campos dos 
Goytacazes (Shopping Es-
trada), Ilha do Governador, 
Itaboraí, Largo do Macha-
do, Niterói Shopping, Nova 
Iguaçu, Parque Shopping 
Sulacap, Queimados, Rio 
Shopping, São Gonçalo,  
Shopping Downtown, Sho-
pping Via Brasil, Vaz Lobo, 
Volta Redonda e West Sho-
pping.

O horário agendado pre-
cisa ser respeitado, sem ante-
cipação ou atrasos, para que 
não ocorram filas e aglome-
rações.

Detran

O atendimento será realizado em diversas cidades do Estado das 8h às 13h

‘Vistoria Itinerante’ em 23 cidades 
O Detran.RJ vai levar o Pro-
grama Vistoria Itinerante 
para 23 municípios do inte-
rior do estado do Rio durante 
este mês de fevereiro. O ser-
viço, neste formato móvel, 
evita que as pessoas tenham 
de se deslocar a outras ci-
dades, levando mais como-
didade a cidadãos dessas  
áreas.

Serão contemplados mo-
radores de diversas regiões, 
começando por Rio das Os-
tras, nesta sexta-feira (dia 4), 
até São Fidélis (dia 24). Entre 
estas datas, serão realizados 
atendimentos em Bom Jar-
dim, Sapucaia, Areal, Quis-
samã, Natividade, Aperibé, 
Itaocara, Pádua, Miracema, 
Cardoso Moreira, Italva, en-

tre outros municípios – con-
fira o calendário abaixo.

Os motoristas terão à dis-
posição os serviços de trans-
ferência de propriedade, 
transferência de jurisdição, 
transferência de município, 
alteração de características, 
inclusão de GNV, licencia-
mento anual, baixa/inclusão 
de alienação, mudança de 

cor, mudança de endereço, 
retificação de dados, primei-
ra licença, emplacamento e 
troca de placa para Mercosul, 
entre outros.

O agendamento deve ser 
feito pelo site (www.detran.
rj.gov.br) ou pelo teleaten-
dimento, nos números (21) 
3460-4040, (21) 3460-4041 e 
(21) 3460-4042.

O agendamento 
prévio para o 
mutirão deverá 
ser feito pelo site 
do Detran (www.
detran.rj.gov.br)

BC comunica vazamento de 
dados de 2,1 mil chaves Pix

Um total de 2.112 clientes da 
Logbank Soluções em Paga-
mentos tiveram dados das 
chaves Pix vazadas, informou 
ontem (3) o Banco Central 
(BC). Esse foi o terceiro va-
zamento de dados desde o 
lançamento do sistema ins-
tantâneo de pagamentos, em 
novembro de 2020.

Segundo o BC, o vaza-
mento ocorreu em dados 
cadastrais, que não afetam a 
movimentação de dinheiro. 
Dados protegidos pelo sigilo 
bancário, como saldos, senhas 
e extratos não foram expostos.

O incidente ocorreu em 
24 e 25 de janeiro e expôs os 
seguintes dados: nome do 
usuário, Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), instituição de 
relacionamento e número da 
conta. Todas as pessoas que 
tiveram informações expostas 
receberão avisos, mas o BC 
não informou como as vítimas 
serão notificadas. Segundo 
o BC, a Agência Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) 
também foi avisada.

A exposição de dados não 
significa necessariamente que 
todas as informações tenham 

vazado, mas que ficaram vi-
síveis para terceiros durante 
algum tempo e podem ter sido 
capturadas. O BC informou 
que o caso será investigado 
e que sanções poderão ser 
aplicadas, como multa, sus-
pensão ou até a exclusão da 
Logbank do sistema do Pix.

Por meio de nota, a Lo-
gbank informou que sofreu 
uma tentativa de invasão em 

suas plataformas digitais em 
24 e 25 de janeiro. No entanto, 
a empresa informou que o 
ataque aos dados foi contido 
pelas equipes de segurança 
e que nenhum cliente sofreu 
prejuízo financeiro. A empre-
sa ressaltou os investimentos 
em segurança e tecnologia 
e disse que os recursos dos 
clientes “estão e sempre esti-
veram sob máxima vigilância 

e segurança”.
“O incidente foi detectado 

e controlado instantanea-
mente pelas ferramentas e 
equipes de segurança. Ne-
nhum dado sensível foi va-
zado e não houve qualquer 
movimentação financeira in-
devida ou prejuízo financeiro 
para os clientes relacionados 
com este incidente, cujo al-
cance permaneceu extrema-
mente limitado”, destacou a 
companhia.

Esse foi o terceiro inciden-
te de vazamentos de dados 
do Pix desde a criação do 
sistema, em novembro de 
2020. Em agosto, ocorreu o 
vazamento de dados 414,5 
mil chaves Pix por número 
telefônico do Banco do Estado 
de Sergipe (Banese).

Foram vazados dados cadastrais da Logbank Pagamentos
 Marcello Casal JrAg..ncia Brasil

Esse foi o 3º incidente de vazamentos do Pix desde a criação do sistema

Vazamento 
ocorreu em 
dados, que 
não afetam a 
movimentação 
de dinheiro

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: 08/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Central - Serra Grande - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Avenida das Esmeraldas - Itaipu - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Avenida José Cortes Junior - Serra Grande - Itaipu - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Estrada Canto Galo - Trailler - Serra Grande - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Estrada do Engenho do Mato - Servidão II - Engenho do Mato - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Estrada Alcebíades Pinto - Serra Grande - Engenho do Mato - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Jardim Uba - Engenho do Mato - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Ruas 1, 8, 38 - Uba II - Engenho do Mato - Maravista - Serra Grande - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Rua Cristais - Serra Grande - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Rua Desembargador Ronald Souza - Engenho do Mato - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Rua dos Brilhantes - Serra Grande - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Rua dos Cristais - Serra Grande - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Rua Hilário Ferreira de Souza - Serra Grande - Niterói 16766955
08:00 às 12:00 Rua Projetada - Engenho do Mato - Niterói 16766955
09:00 às 13:00 Avenida Florestan Fernandes - Blc Saint Tropet - Camboinhas - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Ruas 6, 7 - Piratininga - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Rua Acadêmicos - Maralegre - Piratininga - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Rua Armador Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Rua Átila Nunes - Piratininga - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Rua Comandante João Luiz de Souza - Piratininga - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Rua José Dantas Freire Filho - Piratininga - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Rua Nicanor Nunes - Praça - Piratininga - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Rua Paulo Ferraz - Piratininga - Niterói 16781467
09:00 às 13:00 Rua Raul Travassos - Piratininga - Niterói 16781467
13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - Cachoeiras - São Francisco - Niterói 16780619
13:00 às 17:00 Rua Ascendino Pereira - São Francisco - Niterói 16780619
13:00 às 17:00 Rua Brito - Cachoeiras - Niterói 16780619
13:00 às 17:00 Rua Fernando da C Machado - Pendotiba - Niterói 16780619
13:00 às 17:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 16780619
13:00 às 17:00 Rua Santo Inácio - Cachoeiras - Niterói 16780619

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Cardeal Belarmino - Laranjal - São Gonçalo 16765219
08:00 às 12:00 Rua Padre Afonso Rodrigues - Vista Alegre - São Gonçalo 16765219
08:00 às 12:00 Rua Viana da Mota - Vista Alegre - São Gonçalo 16765219
13:00 às 17:00 Estrada Nossa Senhora da Conceição - Marambaia - São Gonçalo 16764035
13:00 às 17:00 Ruas 1, 4 - Almerinda - São Gonçalo 16764035
13:00 às 17:00 Rua A - Marambaia - São Gonçalo 16764035
13:00 às 17:00 Rua Condomínio Vilage - Almerinda - São Gonçalo 16764035
13:00 às 17:00 Avenida Francisco Azeredo Coutinho - Ipiiba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Estrada de Ipiiba - Rio do Ouro - Santa Izabel - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Lot 10 - Ipiiba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Adelina Alves Viana - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Afonso Quintão Filho - Ipiiba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Almeirinda Gomes - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Antonieta Silva - Rio do Ouro - Raul Veiga - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Antônio Coelho da Rocha - Ipiiba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Antônio Silva - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Antunieta da Silva - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Arthur Coimbra - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Elba de Pádua Lima - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Gertaldo B de Souza - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Inácio Manoel Menezes - Ipiiba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Leir Nogueira - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Leopoldino José Vieira - Ipiiba - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Lina da Costa Quintão - Eliane - Ipiiba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Maria Amália Campos - Ipiiba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Nelson Costa Barros - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Olimpia Cândida de Mendonça - Ipiiba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Romero Peres Carvalho - Ipiyba - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Sampaio de Oliveira - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Rua Sebastião Rabelo - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473
13:00 às 17:00 Travessa dos Cristãos - Rio do Ouro - São Gonçalo 16764473

MARICÁ
08:30 às 12:00 Estrada de Ubatiba - A Sítio - Parque Ubatiba - Maricá 16781521
08:30 às 12:00 Estrada Maricá Itaboraí - Ubatiba - Maricá 16781521
08:30 às 12:00 Rua Firmiano F Figueiredo - Parque Ubatiba - Maricá 16781521
08:30 às 12:00 Rua Magé - Parque Ubatiba - Maricá 16781521
09:00 às 13:00 Estrada de Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Costa Verde - Maricá 16766899
13:00 às 17:00 Avenidas 1, 2, 4, 5 - Condomínio Rural Três Reis I - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Estrada do Caxito - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Estrada do Rio Fundo - Conomínio Rural Três Reis - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Estrada Fazenda Rio - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Estrada Pé Rio - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Estrada Ubatiba - Reis - Ubatiba - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Estrada Melchior - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Lot Estâncias de Maricá - Centro - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Ruas 1, 3, 4, 5, 6, 9 - Lto Condomínio Três Reis I - Caxito - Itapeba - 

Centro - Condomínio Rural III - Maricá 
16766267

13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Rua do Caxito - Três Reis - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Rua Faz de Rio - Parque Ubatiba - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Rua Itaboraí - Parque Ubatiba - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Rua Juvenal Bernardino de Oliveira - Parque Ubatiba - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Sítio 10 Condomínio Três Reis II - Caxito - Maricá 16766267
13:00 às 17:00 Ruas 3, 4 - Parque Ubatiba - Conomínio Rural Santa Eu - Ubatiba 16781587
13:00 às 17:00 Rua 65 - Boqueirão - Maricá 16781587
13:00 às 17:00 Rua Álvaro F. de Almeida - Parque Ubatiba - Maricá 16781587
13:00 às 17:00 Rua Delso Frederico de Almeida - Ubatiba - Maricá 16781587
13:00 às 17:00 Rua Firmiano Figueiredo - Ubatiba - Parque Ubatiba - Maricá 16781587
13:00 às 17:00 Rua José Fortes da Silva - Parque Ubatiba - Maricá 16781587
13:00 às 17:00 Rua Macaé - Portaria - Parque Ubatiba - Maricá 16781587
13:00 às 17:00 Rua Marquês de Caxias - Parque Ubatiba - Maricá 16781587
13:00 às 17:00 Rua Rio de Janeiro - Parque Ubatiba - Centro - Maricá 16781587
Dia: 09/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Ruas 2, 3, 4, 7, 17, 25, 26, 67 - Vale Feliz - Engenho do Mato - Niterói 16784979
09:00 às 13:00 Rua Angelins - Engenho do Mato - Niterói 16784979
09:00 às 13:00 Rua Doutor João Batista Leal Booster - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16784979
09:00 às 13:00 Rua Doutor Renato Pereira Machado - Vale Feliz - Engenho do Mato 16784979
09:00 às 13:00 Rua Pastor Aluízio Vale - Engenho do Mato - Niterói 16784979
09:00 às 13:00 Rua Professor Jamil El Jaick - Engenho do Mato - Niterói 16784979
09:00 às 13:00 Ruas 3, 4, 15, 16, 17 - H Vale Feliz - Itaipu - Engenho do Mato - 

Bairro Vale Feliz - Fictício - Niterói
16785995

09:00 às 13:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 16785995
09:00 às 13:00 Rua José Luiz A Moutinho - V Feliz - Engenho do Mato - Niterói 16785995
09:00 às 13:00 Rua Maria Rosa Celistre - Engenho do Mato - Niterói 16785995
09:20 às 13:00 Avenida Canal - Engenho do Mato - Niterói 16790127
09:20 às 13:00 Ruas 2, 4, 27, 30, 32 - Engenho Mato Itaip - Lot Fazendinha - Jardim 

Fazendinha - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 
16790127

09:20 às 13:00 Estrada Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16790127
09:20 às 13:00 Rua Betha Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 16790127
09:20 às 13:00 Rua Esmeralda Nepumoceno - Engenho do Mato - Niterói 16790127
09:20 às 13:00 Rua Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 16790127
09:20 às 13:00 Sítio Dona Santa - Engenho do Mato - Niterói 16790127
13:00 às 17:00 Estrada Amaral Peixoto - Rio do Ouro - Niterói 16779405
13:00 às 17:00 Estrada da Espanha - Rio do Ouro - Niterói 16779405
13:00 às 17:00 Lot 33 - Rio do Ouro - Niterói 16779405
13:00 às 17:00 Ilha do Caju - Ilha Conceição - Niterói 16781715
13:00 às 17:00 Rua Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 16839443
14:00 às 18:00 Avenida Irene Lopes Sodré - Itaipu - Niterói 16786295
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16786295
14:00 às 18:00 Ruas 15, 17, 47 - Condomínio Terra Verde - Loteamento Cidade 

Balnearia - Itaipu - Maravista - Niterói 
16786295

14:00 às 18:00 Rua Doutor Assis de Oliveira Bastos - Niterói - Niterói 16786295
14:00 às 18:00 Rua Engenhoca - Itaipu - Niterói 16786295
14:00 às 18:00 Rua Rádio Globo - Itaipu - Niterói 16786295
14:00 às 18:00 Rua Roberto Peixoto - Itaipu - Niterói 16786295
14:00 às 18:00 Avenida 15 - Várzea das Moças - Niterói 16787251
14:00 às 18:00 Estrada Engenho Velho - Engenho do Mato - Niterói 16787251
14:00 às 18:00 Ruas 4, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 - Lot Soter - Lot Vale Feliz - 

Lot Jardim Fazendinha - Sítio Frei - Várzea das Mocas - Jardim
Fazenda Terrabras - Lot Terrabras - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 

16787251

14:00 às 18:00 Rua Bertha Motta Vieira - Engenho do Mato - Niterói 16787251
14:00 às 18:00 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 16787251
14:00 às 18:00 Rua Corrêa Pinto - Várzea das Moças - Niterói 16787251
14:00 às 18:00 Rua Pau Brasil - Várzea das Moças - Engenho do Mato - Niterói 16787251
14:00 às 18:00 Rua Professor Corrêa Pinto - Engenho do Mato - Niterói 16787251
14:00 às 18:00 Rua São Sebastião - Engenho do Mato - Niterói 16787251

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Avenida Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 16779405
13:00 às 17:00 Estrada Amaral Peixoto - Várzea Moças - São Gonçalo 16779405
13:00 às 17:00 Estrada Rio do Ouro - Várzea Moças - São Gonçalo 16779405
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Rio do Ouro - São Gonçalo 16779405
13:00 às 17:00 Rua Dinamarca - Rio do Ouro - São Gonçalo 16779405

MARICÁ
13:00 às 17:00 Estrada Caboclo - Saúde - Maricá 16780725
13:00 às 17:00 Estrada Comandante Celso - Silvado - Maricá 16780725
13:00 às 17:00 Estrada Silvado - Saúde - Maricá 16780725
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Maricá 16780725
13:00 às 17:00 Avenida Alberto S Dumont- Jardim Balneário Maricá - Maricá 16781671
13:00 às 17:00 Avenida Santos Dumont - Jardim Balneário Maricá - Maricá 16781671
13:00 às 17:00 Ruas 6, 9 - Jardim Balneário Maricá - Centro - Maricá 16781671
13:00 às 17:00 Rua Depuradora - Jardim Balneário Maricá - Maricá 16781671
13:00 às 17:00 Rua Dolores Bezerra - Centro - Araçatiba - Jardim Balneário Maricá - Maricá 16781671
13:00 às 17:00 Rua João Cordeiro - Jardim Balneário Maricá - Araçatiba - Maricá 16781671
13:00 às 17:00 Rua Moacyr José Soares - Centro - Maricá 16781671
13:00 às 17:00 Rua O Bezerra - Araçatiba - Jardim Balneário Maricá - Maricá 16781671

O Brasil produziu um volu-
me recorde de gás natural 
em 2021, com aumento de 
5% sobre a produção de 
2020, informou ontem (3), 
no Rio de Janeiro, a Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). Já a produção 
de petróleo teve queda de 
1,18% em relação a 2020.

O total de gás natural 
produzido nos poços do 
país por dia no ano pas-
sado chegou a uma média 
de 134 milhões de metros 
cúbicos. Em 2020, a produ-

tividade média foi de 127 
milhões de metros cúbicos 
por dia (MMm³/d). No 
caso do petróleo, a produ-
ção caiu de 2,940 milhões 
de barris por dia em 2020, 
indo para 2,905 milhões de 
barris por dia em 2021. 

Os dados fazem parte 
do Boletim Mensal da Pro-
dução de Petróleo e Gás 
Natural da ANP de dezem-
bro de 2021. Quando con-
siderado somente o último 
mês de 2021, a produção 
de petróleo teve queda de 
0,5% ante novembro.

Produção de gás natural cresce
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Raniel já 
tem bons 
números na 
Colina

O  a t a c a n t e 
Raniel,  que 
a i n d a  p e r -
tence ao San-
tos, começou 
m u i t o  b e m 
sua trajetória 

no Vasco. Contratado pela 
diretoria cruz-maltina para 
a temporada 2022, o joga-
dor de 25 anos já marcou 
três gols nas três primeiras 
rodadas do Campeonato 
Carioca.

Segundo o Footstats, o 
camisa 9 cruz-maltino pos-
sui nesse período nove fi-
nalizações, sendo cinco no 
alvo. Além disso, deu dois 
passes para finalização.

Pelo Vasco, Raniel marca 
um gol a cada 72 minutos, 
assim como a cada três 
finalizações. O atacante é 
titular absoluto com o téc-
nico Zé Ricardo e deixou o 
seu tento na vitória contra 
o Nova Iguaçu, na noite da 
última quarta-feira, em São 
Januário.

O contrato de emprésti-
mo de Raniel com o Gigante 
da Colina vai até o final 
de 2022, quando acaba 
seu vínculo com o Peixe. 
O início da trajetória do 
jogador no Rio de Janeiro é 
animador.

No Nilton Santos, Glorioso superou ontem o Madureira pelo placar de 4 a 2

Botafogo vence de virada e 
assume ponta do Carioca

O  B o t a f o g o 
quase se com-
plicou ontem, 
no Nilton San-
tos. Os alvine-
gros venceram 

o Madureira, de virada, por 
4 a 2. Com o resultado, a 
equipe chegou a sete pontos 
e assumiram a liderança do 
Campeonato Carioca.

O Alvinegro buscou pres-
sionar o Madureira no início 
e quase abriu o placar aos 
cinco minutos, com Matheus 
Nascimento. No entanto, 
na primeira ida ao ataque, 
os visitantes marcaram no 
Nilton Santos. Rafinha foi 
derrubado por Kanu na área 
e o árbitro marcou pênalti. 
Pipico cobrou com categoria 

aos 14 minutos.
Após o revés, o Botafogo 

aumentou a pressão. Os alvi-
negros criavam boas chances 
de empatar. Na melhor delas, 
Matheus Nascimento obrigou 
Dida a fazer grande defesa. No 
entanto, o Madureira segurou 
a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Bo-
tafogo voltou com três mu-
danças. Só que os alvinegros 
tinham a posse de bola, mas 
não conseguiam criar boas 
chances de gol. Assim como 
na etapa inicial, o Madureira 
foi cirúrgico e ampliou aos 
oito minutos. Após colocar a 
bola na trave, Pipico teve nova 
oportunidade e mandou para 
a rede.

Desta vez, o Botafogo se 

recuperou rapidamente do 
revés. Tanto que os donos da 
casa chegaram ao seu pri-
meiro gol aos dez minutos. 
Kanu aproveitou cobrança 
de escanteio e cabeceou para 
a rede.

O gol deu ânimo aos alvi-
negros. O Botafogo foi para 
cima e conseguiu o empate 
aos 17 com Diego Gonçalves.

Aos 31, após cobrança de 
falta na área, Joel Carli foi 
mais esperto que a zaga e 
mandou para a rede.

Mesmo após a virada, o 
Botafogo manteve o estilo 
ofensivo e foi premiado aos 
41 minutos. Raí aproveitou 
passe na área e mandou para 
a rede para dar números finais 
no Nilton Santos.

Vitor Silva / Botafogo

Diego Gonçalves fez o segundo gol alvinegro no triunfo de ontem sobre o Madureira, pela terceira rodada do Carioca

Sousa comenta 
atuação do ataque

Flu perde John 
Kennedy por lesão

O Flamengo, 
n a  n o i t e  d e 
quarta-feira, 
utilizou os ti-
t u l a re s  p e l a 
primeira vez 

na temporada. A equipe 
comandada por Paulo Sou-
sa ainda teve vários des-
falques, mas pode-se ver 
algumas das ideias de jogo 
do português.

Uma situação que foi 
vista foi a atuação de Gabi-
gol e Pedro juntos. Gabigol 
entrou no segundo tempo 
na vitória sobre o Boavista. 
Paulo Sousa falou sobre a 
atuação dos atacantes.

“Já se viu um pouco. 
Claro que precisamos do 
compromisso de todos. 
Nenhuma equipe pode 

O Fluminen-
se ganhou um 
desfalque para 
as próximas 
semanas. Isso 
porque o jovem 

atacante John Kennedy fratu-
rou o pé e vai precisar realizar 
uma cirurgia.

John Kennedy fraturou o 
quinto metatarso do pé. De 
acordo com informações, o 
jogador sofreu o problema du-
rante uma partida de futebol 
com amigos.

O atacante está de férias 
após ter defendido o Trico-
lor na disputa da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. John 
Kennedy deveria retornar aos 
treinos nos próximos dias.

depender só do momento 
ofensivo. E temos que ser 
muito mais eficazes. Eles 
tiveram várias chances e, 
se a eficácia for completa, 
podemos retirar deles al-
gum trabalho defensivo. 
Caso contrário, esse com-
promisso é fundamental. 
Compromisso existe, o que 
precisa é entendimento e 
equilíbrio”, disse.

O português afirmou 
que o elenco rubro-negro 
ainda precisa de tempo 
para assimilar todas as suas 
ideias de jogo.

“Pela minha experiên-
cia, normalmente temos 
cinco a seis semanas de 
pré-temporada. Esperamos 
que essa solidificação seja 
rápida”, declarou.

O Fluminense ainda não 
definiu uma data para a ci-
rurgia nem o período de re-
cuperação. No entanto, em 
casos do tipo, o atleta fica por 
volta de dois meses fora dos 
gramados.

O elenco do técnico Abel 
Braga conta com os experien-
tes Fred e Germán Cano para 
o setor.

Time tricolor 
conta para o 
ataque com os 
veteranos Fred e 
Germán Cano

Novo camisa 9 
do Vasco tem 
três gols em 
três partidas 
pelo clube de 
São Januário


