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Rio já estuda aplicação de 
segunda dose de reforço

Medida, que já atende pessoas com alto grau de imunosupressão, deve ser estendida para a população em geral

NOVA PICADA CONTRA A COVID

CIDADES\PÁG. 5

Prefeito Axel Grael lembrou que o Município trabalhou por nove anos para conseguir todas as autorizações dos órgãos de patrimônio, como o Instituto do IPHAN e a SPU, para a execução da reforma

Divulgação

Rodrigo Neves 
recebe ameaça 
de morte

PANORAMA\PÁG. 2

Protesto contra 
transfobia na 
porta do Liceu

PANORAMA\PÁG. 2

Detran faz novo mutirão no sábado
Ao todo, 8 mil vagas são oferecidas para serviços de identificação civil, habilitação e veículos

CIDADES\PÁG. 4

Começam as 
obras na Ilha da 
Boa Viagem
Começaram ontem as obras de 
restauração da Ilha da Boa Via-
gem, em Niterói. Ao todo, serão 
investidos na recuperação da 
capela, do forte e do castelo R$ 
5,5 milhões. Após as interven-
ções, a ilha será reaberta para vi-
sitação. O espaço ficará sob res-
ponsabilidade do Município por 
pelo menos 20 anos. Os escotei-
ros realizam atividades na ilha 
e vão continuar após a reforma.
O prefeito de Niterói, Axel Grael, 
esteve ontem no local e desta-
cou a relevância da recuperação 
do espaço, de grande importân-
cia histórica e turística para a 
cidade.

CIDADES\PÁG. 3

PÁG. 2

CULTURA

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) dá oportunidade ao 
público de assistir, gratuitamente no Youtube, a vídeos que do-
cumentam a trajetória do programa que celebrou a memória de 
Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como Pixinguinha.

Divulgação

Relançamento de vídeos sobre o artista será feito no canal da Funarte no Youtube

A trajetória de Pixinguinha Vitória morna na Cidade do Aço
Com um time novamente bastante modificado, o Flamengo der-
rotou ontem o Audax Rio por 2 a 1, no Raulino de Oliveira, em Volta 
Redonda, pela quinta rodada do Carioca. Apesar dos três pontos, a 
atuação da equipe rubro-negra não empolgou a torcida.

PÁG. 8

ESPORTES
Paula Reis / Flamengo

Gabigol comemora seu gol protestando contra os insultos racistas que recebeu no Fla-Flu 
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Gastronomia de ponta
Quando eu vejo essas matérias sobre a gastronomia em 
Niterói eu fico muito orgulhosa. A cidade é um berço de 
excelentes restaurantes, lanchonetes e bares tradicionais. 
O bacalhau do Caneco Gelado do Mário não deixa a gente 
mentir. É um grande exemplo de que tradição e qualidade 
temos presente na Cidade Sorriso.
Vanessa Biancci

Iluminação pra ontem!
Já não é a primeira vez que eu falo, mas não adiantou 
nada! Quem pega o 703D na UERJ na direção de Niterói a 
noite corre sérios riscos de ser assaltado. A rua do ponto é 
muito mal iluminada. Mesmo com uma movimentação 
grande no local, não dá para se sentir seguro com uma rua 
tão escura. Hora da Prefeitura tomar alguma providência.
Alexandre Cardoso

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.

Pixinguinha: trajetória 
em documentário 
A Fundação Nacional de 
Artes (Funarte) dá oportuni-
dade ao público de assistir, 
gratuitamente, no Youtube, 
a vídeos que documentam a 
trajetória do programa que 
celebrou a memória do mú-
sico Alfredo da Rocha Vian-
na Filho, conhecido como 
Pixinguinha, e que circulou 
pelo Brasil em diferentes 
fases, de 1977 a 20.

Os vídeos são publica-
dos com recursos de aces-
sibilidade - Libras, closed 

caption (legenda oculta) e 
audiodescrição. No conjun-
to de vídeos está o filme em 
comemoração aos 120 anos 
do compositor, divulgado 
em 2017.

O relançamento ocorre 
no mês em que se comple-
tam 49 anos da morte de 
Pixinguinha, aos 75 anos de 
idade, no dia 17 de fevereiro 
de 1973. O músico faria 125 
anos em 4 de maio deste 
ano, com depoimentos de 
letristas. 

CULTURA

Inclusão
Nesta sexta, a Escola de 
Música da Rocinha lança 
o documentário “O que é 
inclusão para você?”, no You-
Tube. O filme exibe a apren-
dizagem musical de crianças 
e jovens de 5 a 17 anos com 
deficiências como Síndrome 
de Down e autismo. O mini-
doc de 30 minutos destaca 
a trajetória das aulas pre-
senciais na sede da escola 
ou online, com os alunos 
tendo suporte individual e 
especializado de professores 
de música especializados. 

OFICINA – Na segunda, a Sapoti Projetos Culturais, 
produtora carioca da área da educação, em parceria 
com a Firjan, lançará edital para curso 100% gratuito 
em tecnologia e inovação para jovens da periferia. 
Serão selecionados 10 jovens, com idade entre 14 e 
20 anos, estudantes de escolas da rede pública, que 
receberão ajuda de custo para participar da ação. 

SERTANEJO – O cantor Leonardo fará um show exclu-
sivo, que será transmitido para todo o Brasil pelo seu 
canal oficial no Youtube, na quarta, às 20h. O evento 
marcará o lançamento de uma nova cerveja. A dupla 
Bruno & Marrone também participará da ação. Com 
um cenário grandioso, os sertanejos farão um show 
em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo.
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Relançamento será feito no Youtube da Fundação Nacional de Artes 

Divulgação

“O que é inclusão para você?” será 

apresentado no Youtube

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

Seleção já é feita pelo metaverso

A Companhia de Estágios, 
player do mercado de recru-
tamento e seleção, acaba de 
conduzir as primeiras entre-
vistas de estágio no metaver-
so. A iniciativa, em parceria 
com a Scania, empresa global 
que comercializa caminhões, 
ônibus e serviços em mais 
de 100 países, e outras em-
presas, faz parte de projeto 

Divulgação

piloto para testar o potencial 
da tecnologia nos processos 
seletivos. Ao todo, 30 uni-
versitários de áreas como 
engenharia, comunicação e 
administração participaram 
da primeira fase da seleção 
no metaverso, que incluiu 
entrevistas com recrutadores 
usando avatares e óculos de 
VR (realidade virtual). 

Rio Open: Shell 
leva estudantes

Transparência,
só na marra

A Shell vai levar 20 estudantes 
da rede pública para o Rio Open, 
maior torneio de tênis da Amé-
rica do Sul. Os alunos, acompa-
nhados de seus professores, vão 
assistir a um jogo da competi-
ção, e parte do grupo conhecerá 
os bastidores do evento em uma 
visita guiada, tendo a oportu-
nidade de encontrarem com 
atletas de classe mundial da 
categoria. Participarão da ação 
jovens do Colégio Estadual Bri-
gadeiro Castrioto, de Niterói, e 
da Escola Municipal Nicarágua, 
de Realengo, que venceram o 
Programa Shell de Educação 
Científica em 2021. Os projetos 
reconhecidos na ocasião apre-
sentavam, respectivamente, a 
criação de um laboratório de 
plantio doméstico e de um sis-
tema de compostagem e horta 
caseira para a produção de 
alimentos mais saudáveis. Com 
a iniciativa, a Shell busca unir a 
educação ao esporte e reforçar a 
importância desta aliança como 
ferramenta de inclusão social.

O Instituto de Direito Coletivo 
(IDC), organização voltada 
à defesa dos direitos e inte-
resses coletivos previstos na 
Constituição, ingressou com 
um mandado de segurança e 
o Inea  terá que liberar aces-
so aos documentos sobre os 
dados referentes ao impacto 
climático da Ternium Brasil, 
a maior siderúrgica do Rio. 
Entre os documentos estão 
o Inventário de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa para 
Fins de Licenciamento Am-
biental no Estado.  

Após solicitar o acesso às 
informações sobre a Ternium 
por quatro vezes ao Inea, sem 
resposta, o IDC ganhou na 
Justiça mandado de seguran-
ça. “A Ternium é responsável 
por grande parte da emissão 
de gases de efeito estufa da ci-
dade e a sociedade deve estar 
ciente dos impactos ambien-
tais e cobrar soluções”, acusa 
Tatiana Bastos, presidente 
do IDC. 

POR JEFFERSON LEMOS

Mobilização por Lula em Maricá

Um encontro setorial de cul-
tura reuniu a classe artística 
de Maricá na sede do PT, na 
cidade, para discutir ações da 
categoria em torno da can-
didatura do presidente Lula. 
A reunião foi aberta pelo 
vice-prefeito Diego Zeidan, 
que entregou a continuidade 
dos trabalhos à vereadora 
Andréa Cunha (PT), uma 
vez que estava agendada a 
participação dele no evento 
de entrega dos passaportes 
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universitários, no mesmo 
horário. 

Durante as conversas 
entre produtores de arte do 
município ficou claro para 
a vereadora a disposição da 
classe artística em se com-
prometer com a campanha 
presidencial.  “Percebo uma 
vontade de engajamento ne-
les, de usar a ferramenta da 
cultura para fortalecer nossa 
democracia, tão atacada ulti-
mamente”, disse. 

Ex-prefeito é ameaçado de morte

O ex-prefeito de Niterói e 
pré-candidato ao governo 
do Rio pelo PDT, Rodrigo 
Neves, procurou a polícia 
para denunciar ter sido 
ameaçado de morte. Se-
gundo registro na Delegacia 
de Repressão aos Crimes 
de Informática (DRCI), um 
perfil no instragram postou 
a seguinte frase: “A hora que 
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eu pegar será assassinato”. 
“Esse fato é lamentável e 

inaceitável em uma demo-
cracia e tem que ser tratado 
com máximo rigor pelas au-
toridades. Mas não vão me 
intimidar”, afirmou Neves.

O PDT informou que 
apoiará as medidas de re-
forço à segurança do pré-
-candidato.  

Panorama RJPanorama RJ

A vereadora Walkíria Nic-
theroy (PCdoB) participou, 
na manhã de ontem ontem, 
de um protesto na porta 
do Liceu Nilo Peçança, no 
Centro de Niterói, motivado 
por incidente envolvendo 
um estudante trans que foi 
proibido de utilizar o ba-
nheiro feminino da escola. 
O caso ocorreu por volta das 
8h desta quarta-feira (9). “A 
aluna trans Nicole Barbosa 
afirma que foi abordada de 

maneira desrespeitosa por 
uma das inspetoras da insti-
tuição que questionou o fato 
dela ter utilizado o banheiro 
feminino. No registro de 
matrícula de Nicole consta 
nome masculino”, diz tre-
cho de nota divulgada pela 
assessoria da vereadora, 
que convocou estudantes 
e entidades da socieda-
de civil organizada para a 
manifestação de repúdio à 
transfobia.

Tempo fecha na porta do Liceu
Reprodução

De 12 de fevereiro a 5 de 
março o São Gonçalo Sho-
pping vai receber a exposi-
ção “São Gonçalo Por Outro 
Olhar, o Seu!”. A mostra, que 
abre as comemorações aos 
18 anos do empreendimen-
to, é uma parceria com o 
projeto São Gonçalo Gran 
e reúne fotografias de diver-
sas localidades gonçalenses 

clicadas por moradores do 
município, como o Alto 
do Gaia, a Ilha das Flores, 
a Praia das Pedrinhas, a 
Praça Zé Garoto, entre ou-
tras. A exposição promete 
valorizar as mais incríveis 
paisagens de São Gonçalo, 
apresentando novas pers-
pectivas e olhares para di-
versos cenários.

São Gonçalo por outros ângulos
Divulgação
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Investimento do município para a recuperação de capela, do forte e do castelo será de R$ 5,5 milhões

Ilha da Boa Viagem em obras
A Prefeitura de Niterói deu 
início ontem (10) às obras 
de restauração da Ilha da 
Boa Viagem, um dos maiores 
patrimônios históricos, cultu-
rais e ambientais da cidade e 
do Estado do Rio de Janeiro. 
O investimento para recupe-
ração da capela, do forte e do 
castelo será de R$ 5,5 milhões. 
Após as intervenções, a ilha 
será reaberta para visitação. 
O espaço ficará sob respon-
sabilidade do Município por 
pelo menos 20 anos. A restau-
ração da Ilha da Boa Viagem 
faz parte do Plano Niterói 450 
anos, um conjunto de ações 
que prevê investimentos de 
R$ 2 bilhões entre 2022 e 2024

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, destacou a relevância 
da recuperação de um espaço 
de grande importância histó-
rica para a cidade. 

“A Ilha da Boa Viagem é 
uma joia e muito presente na 
paisagem da cidade. Ela tem 
uma característica especial. 
Além de um forte que prote-
gia a Baía de Guanabara, tem 
a Igreja da Boa Viagem. Ela 
está de costas para a cidade. 
Os marinheiros, antes de se 
lançarem ao mar, passavam 
aqui e eram abençoados. 
Existe um simbolismo mui-
to importante na ilha. Para 
Niterói, é fundamental a sua 
história ligada ao mar. Tudo 

será restaurado com os cuida-
dos para que a população e os 
turistas possam visitar a ilha. 
As obras são mais um passo 
importante do Plano Niterói 
450 anos”, afirmou o prefeito.

Axel Grael lembrou que o 
Município trabalhou por nove 
anos para conseguir todas as 
autorizações dos órgãos de 

patrimônio, como o Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e 
a Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU), para a execução 
da reforma.

“Não foi fácil. Desde 2013 
enfrentamos dificuldades 
administrativas para con-
seguir as autorizações para 

fazer a obra. Lidamos com 
uma morosidade grande de 
alguns órgãos, mas fizemos 
o que tinha que ser feito. 
E agora, nove anos depois,  
estamos dando ordem de 
início das obras”, destacou 
Axel Grael. 

O prefeito de Niterói es-
teve na Ilha da Boa Viagem 

acompanhado do presidente 
da Empresa Municipal de 
Moradia, Urbanização e Sa-
neamento (EMUSA), Paulo 
César Carrera; do secretário 
municipal de Ações Estraté-
gicas, André Diniz; e do chefe 
do grupo escoteiro Gaviões 
do Mar, André Torricelli. Os 
escoteiros realizam atividades 

na ilha e vão continuar após 
a reforma.

Onde fica - A Ilha da Boa 
Viagem é tombada como pa-
trimônio natural e histórico e 
fica a 500 metros do Museu de 
Arte Contemporânea (MAC). 
A capela da Nossa Senhora da 
Boa Viagem é do século 18 e 
o forte foi erguido no fim do 
século 17. O Município vai 
realizar as obras de restaura-
ção com recursos próprios. A 
Prefeitura de Niterói, o Minis-
tério Público Federal (MPF), 
o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e a União haviam 
assinado um Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC).

A intervenção será realiza-
da em parceria com o IPHAN 
e vai contemplar as estruturas 
da ilha sem que percam as 
características originais. O 
castelo vai receber uma área 
administrativa e um novo 
ambiente cultural com es-
paços de exposição. A capela 
vai ganhar um novo banheiro 
com acessibilidade.

A Ilha da Boa Viagem é 
ligada ao continente por uma 
ponte de concreto. As edifi-
cações foram construídas no 
alto de uma escada de 127 
degraus, o que torna o local 
um destino com vistas des-
lumbrantes.

Divulgação

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a relevância da recuperação do espaço, que é de grande importância histórica, cultural e ambiental para a cidade

SG: Espaço Rosa 
orienta pacientes
A equipe técnica multidis-
ciplinar do Espaço Rosa de 
São Gonçalo, que funciona 
na Rua Francisco Portela, 
2744, no Zé Garoto, promo-
veu, nesta quinta-feira (10), 
atividades para esclareci-
mento sobre os serviços ofe-
recidos no local. A unidade 
é referência na prevenção, 
diagnóstico e acompanha-
mento do câncer de mama 
e colo do útero em São Gon-
çalo.

Durante a ação, as profis-
sionais prestaram esclareci-
mentos sobre a importância 
da prevenção do câncer de 
mama com a realização do 
autoexame e da mamogra-
fia, além da importância do 
atendimento psicológico 
durante o tratamento do 
câncer e dos direitos do 
paciente oncológico. As pa-
cientes também receberam 
orientações sobre produção 
de perucas e amarração dos 
lenços. 

“O Espaço Rosa passou 
por uma modificação na 

equipe para que o atendi-
mento se torne cada vez 
mais humanizado, tendo 
como base o HumanizaSus. 
Com isso, estamos disponi-
bilizando na unidade aten-
dimentos de psicologia, 
nutrição, serviço social e 
enfermagem. Todas as pro-
fissionais conversam entre 
si, trabalhando juntas, para 
que a paciente seja melhor 
acompanhada. Lembrando 
que a nossa equipe não atua 
somente com pacientes on-
cológicos, atendemos toda a 
população de São Gonçalo. 
E, agora, também contamos 
com uma profissional que 
trabalha com a Língua Bra-
sileira de Sinais para atender 
aos pacientes com deficiên-
cia auditiva”, disse a diretora 
da unidade, Marcela Brasil. 

Os serviços de Psicologia, 
Assistência Social e Nutrição 
são marcados diretamente 
na unidade, sem a necessi-
dade de encaminhamento, 
com um prazo de até sete 
dias para o atendimento.

Ensino para 
‘Alemão ver’ 
no Rio de 
Janeiro
Hoje (11), o secretário de 
Estado de Educação, Ale-
xandre Valle, ao lado do 
cônsul geral da Alemanha 
no Rio de Janeiro, Dirk 
Augustin, e do diretor do 
Instituto Goethe, Fábio 
Anshau, participam do 
início das atividades de 
ensino de alemão no Co-
légio Estadual Professora 
Eliane Martins Dantas - 
Brasil-Alemanha, em Vista 
Alegre, no Rio. Esta será 
mais uma escola intercul-
tural da rede estadual de 
ensino do Rio de Janeiro.

O colégio terá no cur-
rículo do Ensino Médio 
aulas de Alemão nos Iti-
nerários de Línguas e sua 
matriz curricular dá ên-
fase ao ensino da língua 
e da cultura alemã, assim 
como ao desenvolvimen-
to de diversas atividades 
valorizando a intercultu-
ralidade.

Ação proposta por associação de supermercados defende meio ambiente

Juiz suspende gratuidade de 
sacolas plásticas em Campos

A Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio de Janeiro 
(Asserj) obteve decisão liminar 
que suspende a obrigatorieda-
de de estabelecimentos filiados 
à entidade fornecerem sacolas 
plásticas gratuitamente em 
Campos, no Norte fluminense. 
A decisão do juiz Eron Simas 
dos Santos, da 1ª Vara Cível 
municipal, tem efeito imediato.

Segundo a Asserj, a decisão 
judicial reforça a importância 
da proteção ao meio ambiente 
e da lei estadual que estimula 
a adoção do uso de sacolas 
reutilizáveis. A associação en-
trou com a ação em janeiro 
deste ano, argumentando que 
a Lei Municipal 9.120/2021, que 
previu a gratuidade de sacolas, 
é inconstitucional. O juiz Eron 
Simas dos Santos entendeu que 
a tese levantada pela Asserj em 
defesa do meio ambiente é rele-
vante, assim como a lei estadual 
que prevê a cobrança das saco-
las plásticas, o que pode ajudar 

a reduzir a quantidade em uso 
e favorecer soluções ambientais 
mais sustentáveis, como o uso 
de sacolas reutilizáveis.

A Asserj destacou ainda 
que a decisão é importante por 
se tratar da primeira liminar 
obtida no estado contra leis 

municipais que estão surgindo 
para suspender a cobrança das 
sacolas, contrariando a Lei Esta-
dual 8.473/19, que está em vigor 
e que já permitiu que 5,4 bilhões 
de sacolas plásticas fossem 
retiradas do meio ambiente no 
estado do Rio.

 Fernando Frazão/Agência Brasil

A disputa pela cobrança vai muito além do valor pela sacola plástica

Novos canteiros serão construídos em frente ao Espaço Raul Veiga, em São Gonçalo, que receberá feirantes 

Capitão vistoria obras em Alcântara
Dando continuidade ao pro-
cesso de revitalização do bair-
ro de Alcântara, a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
de São Gonçalo iniciou, na 
manhã de desta quinta-feira 
(10), a construção de um 
canteiro para flores e plantas 
ornamentais na esquina da 
Rua Manoel João Gonçalves 
com a Estrada Raul Veiga.

As obras integram as me-
lhorias que vêm sendo reali-
zadas no local, que em breve 
receberá o plantio de espécies 
ornamentais, cultivadas pela 
Subsecretaria de Parques e 
Jardins em seu viveiro, locali-
zado na usina da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, no 
bairro Água Mineral.

O prefeito Capitão Nel-
son e o secretário de Desen-
volvimento Urbano, Júnior 
Barboza, acompanharam 
o andamento das obras na 
manhã de ontem.

“Vamos continuar com 

esse trabalho para dar uma 
cara nova para o Alcântara. 
Por muito tempo esse viaduto 
foi um local sujo e desorgani-
zado, mas estamos trabalhan-
do todos os dias para que isso 
mude e os gonçalenses e visi-
tantes tenham um local agra-
dável para fazer suas compras 
e andar com tranquilidade”, 
disse o prefeito.

Revitalização - O viaduto, 
que passa sobre a rodoviária 
do Alcântara, das ruas Manoel 
João Gonçalves e Jovelino de 
Oliveira Viana, tem recebido 
um olhar especial da Prefeitu-
ra. As laterais estão ganhando 
o colorido por meio do proje-
to Cidade Ilustrada, que atra-
vés do grafite, conta um pou-
co da história do município. 
Outros viadutos da cidade 
também serão contemplados 
pelo projeto da Secretaria de 
Turismo e Cultura, como os 
viadutos do Colubandê, Santa 
Luzia e Maria Paula.

Além das novas cores, 
o viaduto agora conta com 
uma nova iluminação de led 
e diariamente recebe ações 
da Subsecretaria de Fiscali-
zação de Posturas para evitar 
comércio irregular sob o local, 
otimizando o espaço para 
livre circulação dos pedestres.

Todas as melhorias no 
Alcântara são realizadas de 
forma integrada, para orga-
nizar o bairro, movimentar 
o comércio e tornar o local 
mais agradável aos morado-
res de São Gonçalo. Em sua 
etapa final de construção, 
o novo Espaço Raul Veiga 
vai concentrar o comércio 
de vendedores ambulantes 
legalizados, que terão novas 
barracas, liberando as laterais 
da Estrada Raul Veiga para o 
tráfego de pedestres.

Desde o dia 31 de janeiro, 
o bairro também vem rece-
bendo as obras do Asfalta São 
Gonçalo, programa realizado 

em parceria entre a Prefeitura 
de São Gonçalo e o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
através do DER-RJ. O governo 

fornece insumos para serem 
utilizados na fabricação do 
asfalto, que é feito na usina 
da Secretaria de Desenvol-

vimento Urbano.  As obras 
do programa iniciaram em 
abril de 2021. A parceria vai 
recuperar 54 vias na cidade.

Divulgação

Capitão Nelson vistoria viaduto do Alcântara ao lado do secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza
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Detran realiza novo mutirão de 
atendimentos neste sábado
Serão oito mil vagas oferecidas para os serviços de identificação civil, habilitação e veículos

Neste sábado, dia 12, será 
realizado mais um mutirão de 
atendimentos do Detran.RJ. 
Serão cerca de oito mil vagas 
oferecidas para os serviços de 
identificação civil, habilita-
ção e veículos. O atendimento 
acontecerá em dezenas de 
unidades do departamento 
no estado.

Para evitar aglomerações, 
há necessidade de agenda-
mento, o 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 ca-
racterísticas, entre outros, os 
postos disponíveis para agen-
damento são: Infraero, Ceasa, 
Campo Grande, Nova Iguaçu, 
Niterói, Reduc, Itaboraí, Vila 
Isabel, Haddock Lobo, Magé, 
Nilópolis, Mesquita, Valença, 
Campos I, Cordeiro, Volta Re-
donda, Barra Mansa, Itaperu-
na, Vassouras, Bom Jesus do 
Itabapoana, Búzios, Macuco, 
Barra do Piraí, Resende e Mi-
guel Pereira. O atendimento 
será das 8h às 13h.

Os serviços de habilitação, 
como primeira habilitação, 
renovação de CNH, mudança 
ou adição de categoria, alte-
ração de dados ou troca da 

permissão para dirigir (PPD) 
para a carteira definitiva, se-
rão disponibilizados nos se-
guintes postos: Sede (Centro 
do Rio), Américas Shopping, 
Araruama, Armação dos Bú-
zios, Cabo Frio, Campo Gran-
de (West Shopping), Campos 
III, Carmo, Center Shopping, 

Cordeiro, Ilha do Governador, 
Itaboraí, Itaboraí Plaza Sho-
pping, Itaipava, Jacarezinho, 
Largo do Machado, Macaé, 
Magé, Maré, Maricá, Méier, 
Mendes, Mesquita, Mirace-
ma, Nilópolis, Niterói (Fonse-
ca), Niterói Shopping, Paraíba 
do Sul, Paraty, Paty do Alferes, 

Petrópolis, Pinheiral, Piraí, 
Queimados, Rio Bonito, São 
Francisco do Itabapoana, São 
Gonçalo (Neves), São Gonça-
lo (Rocha), São João de Meriti, 
São José do Vale do Rio Preto, 
Sulacap, Teresópolis, Valença, 
Vassouras, Vaz Lobo e Volta 
Redonda. O atendimento 

será das 8h às 12h, com exce-
ção das unidades de Campo 
Grande ( West Shopping), 
Campos III, Itaboraí Plaza 
Shopping, Itaipava, Sulacap 
e Teresópolis, que serão das 
10h às 14h. 

Para a emissão da carteira 
de identidade, o departa-
mento irá abrir os seguintes 
postos: Sede (Centro do Rio), 
Angra dos Reis, Araruama, 
Areal, Armação dos Búzios, 
Barra Mansa, Belford Roxo, 
Campo Grande, Campos dos 
Goytacazes, Campos dos 
Goytacazes (Shopping Estra-
da), Campos dos Goytacazes 
(Guarus), Engenheiro Paulo 
de Frontin, Ilha do Gover-
nador, Itaboraí, Itaboraí Pla-
za,Itaperuna, Japeri, Laje do 
Muriaé, Largo do Machado, 
Macaé, Magé, Maricá,Miguel 
Pereira, Niterói Shopping, 
Niterói, Nilópolis, Nova Fri-
burgo, Nova Iguaçu, Paraty, 
Parque Shopping Sulacap, 
Petrópolis, Resende Sho-
pping Mix, Rio das Ostras, 
Rio Shopping, Santo Antônio 

de Pádua, São Gonçalo, São 
Pedro da Aldeia, São João de 
Meriti, Shopping Jardim Gua-
dalupe, Shopping Downtown, 
Shopping Unapark,Teresó-
polis, USD Três Rios e Volta 
Redonda. O atendimento será 
das 8h às 14h, com exceção 
dos postos localizados em 
shoppings, que funcionarão 
das 10h às 16h.

Quem precisa solicitar 
a carteira de visitante da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap) deverá 
agendar nas seguintes uni-
dades: Sede (Centro do Rio), 
Angra dos Reis, Araruama, 
Belford Roxo, Campo Gran-
de, Campos dos Goytaca-
zes, Campos dos Goytacazes 
(Shopping Estrada), Campos 
dos Goytacazes (Guarus), Ilha 
do Governador, Itaboraí, Ita-
boraí Plaza, Largo do Macha-
do, Magé, Niterói Shopping, 
Niterói, Nilópolis, Nova Igua-
çu, Parque Shopping Sulacap, 
Petrópolis, Rio das Ostras, 
Rio Shopping, São Gonçalo, 
São João de Meriti, Shopping 
Jardim Guadalupe, Shopping 
Downtown, USD Três Rios e 
Volta Redonda.

O Detran.RJ lembra que 
é preciso respeitar o horário 
agendado, sem antecipação 
ou atrasos, para que não 
ocorram filas e aglomerações 
e o enfrentamento à pan-
demia se dê da forma mais 
adequada possível.

Para evitar 
aglomerações, 
há necessidade 
de agendamento, 
pelo site do 
Detran

Detran

O atendimento dos mais diversos serviços será realizado em diversas cidades do Estado das 8h às 13h

Faetec: 
inscrição 
em cursos 
técnicos
Ainda dá tempo de fazer a 
inscrição nos cursos ofe-
recidos pela Fundação de 
Apoio à Escola Técnica 
(Faetec), por meio do pro-
grama Novos Caminhos. 
A oportunidade é para 
cadastro reserva das vagas 
remanescentes de cursos 
técnicos e de qualificação 
profissional. Ao todo, há 
mais de 500 vagas abertas, 
e as inscrições podem ser 
feitas de forma gratuita até 
esta sexta-feira, dia 11, por 
meio do site da instituição: 
www.faetec.rj.gov.br.

O programa Novos Ca-
minhos (antigo Prona-
tec) é uma parceria com o 
Governo Federal. Alunos 
de todos os cursos con-
templados, de ambas as 
modalidades, irão receber 
bolsa-auxílio para trans-
porte, além de lanche que 
será dado aos alunos nos 
dias de aula.

Para os cursos técnicos, 
estão aptos a se inscrever 
aqueles que tenham idade 
mínima de 15 anos e este-
jam matriculados no 2° ou 
3° ano do Ensino Médio em 
qualquer unidade de en-
sino pelo estado. Ao todo, 
são 220 vagas espalhadas 
por 11 unidades distintas 
da Faetec.

Já os cursos de qualifi-
cação profissional são de 
curta duração e possuem 
como pré-requisito ida-
de mínima que varia de 
16 a 18 anos. O nível de 
escolaridade exigido tam-
bém pode variar de Ensino 
Fundamental Incompleto 
a Ensino Médio Incom-
pleto, de acordo com cada 
formação.

No total, são 295 vagas 
em cursos que poderão ser 
realizados nos períodos 
da manhã, tarde e noite, a 
depender da disponibili-
dade de cada uma das 17 
unidades.

Uma equipe de técnicos da Defesa Civil de Niterói foi enviada para dar apoio ao trabalho

Niterói envia ajuda para Miracema

O prefeito de Niterói, Axel Grael, 
se solidarizou com o prefeito de 
Miracema, Clóvis Tostes, devido 
às fortes chuvas que caíram no 
município e causaram trans-
tornos e destruição, oferecendo 
ajuda e suporte. Desde a noite 
de terça-feira (8), a região tem 
sofrido devido a uma cabeça 
d’água.Ruas alagaram, o co-
mércio fechou e muitas famílias 
perderam bens materiais.

Uma equipe de técnicos da 
Defesa Civil de Niterói, liderada 
pelo secretário e tenente-co-
ronel Walace Medeiros, esteve 
ontem em Miracema para dar 
apoio ao trabalho de emer-
gência.

“Liguei para Clóvis Tostes, 
prefeito da cidade de Miracema, 
para me solidarizar. Ofereci 
ajuda e suporte da equipe da 

Defesa Civil de Niterói. Vamos 
ajudar no que for possível. As 
prefeituras de Miracema, Itao-
cara, Santo Antônio de Pádua 
e Aperibé alertaram as popula-
ções para que buscassem locais 
seguros para se protegerem da 
tempestade e que solicitassem 
o resgate da Defesa Civil, caso 
necessário. Me solidarizo com 
as famílias afetadas pelas chu-
vas nestas cidades”, disse Grael, 
após o contato telefônico.

Pessoas estão fazendo doa-
ções para ajudar os mais neces-
sitados na região. A Prefeitura 
de Miracema doou mais de 200 
colchões.  Segundo os números 
divulgados no site do órgão exe-
cutivo municipal, a enchente 
afetou cerca de 15 mil pessoas, 
deixou 200 desabrigados e 1.200 
desalojados.

Contrato permite retomada de 
obras da usina nuclear Angra 3
Em evento fechado nas ins-
talações da Eletronuclear, 
em Angra dos Reis, foi come-
morada nesta quinta-feira 
(10) a assinatura de contrato 
com o consórcio formado 
por Ferreira Guedes, Matricial 
e Adtranz, que permitirá a 
retomada das obras da usina 
nuclear Angra 3. Segundo a 
estatal de energia nuclear, a 
construção foi paralisada em 
2015, com 65% das obras con-
cluídas e R$ 7,8 bilhões gastos.

As empresas integrantes 
do consórcio foram as vence-
doras da licitação para con-
tratar os serviços no âmbito 
do Plano de Aceleração do 
Caminho Crítico da unidade, 
informou a Eletronuclear. 

O acordo entre as partes foi 
assinado na quarta-feira (9) 
e divulgado à noite pela Ele-
trobras, em comunicado ao 
mercado.

O consórcio escolhido foi 
anunciado em julho do ano 
passado. Superadas as etapas 
de recurso, as três compa-
nhias passaram por avaliação 

de compliance (governança), 
bem-sucedida.

No fim de janeiro deste 
ano, a assinatura do contrato 
foi aprovada pelo Conselho de 
Administração da Eletrobras. 
O resultado da licitação rece-
beu, em seguida, anuência 
da Diretoria Executiva e do 
Conselho de Administração 
da Eletronuclear.

Mobilização - O consórcio 
inicia agora a fase de mobili-
zação do canteiro de obras e 
pretende retomar em breve a 
construção da usina. Segundo 
a Eletronuclear, a conclusão 
da superestrutura de con-
creto do edifício do reator de 
Angra 3 é uma das principais 

medidas previstas no Plano 
de Aceleração do Caminho 
Crítico da unidade. Será feita 
também parte importante da 
montagem eletromecânica, 
que compreende o fechamen-
to da esfera de aço da conten-
ção e a instalação da piscina 
de combustíveis usados, da 
ponte polar e do guindaste do 
semipórtico.

Mais adiante, haverá nova 
licitação para contratar a 
empresa, ou consórcio, que 
finalizará as obras civis e a 
montagem eletromecânica 
da usina, o que ocorrerá por 
meio de contrato de EPC 
(sigla em inglês para enge-
nharia, gestão de compras e  
construção).

Consórcio inicia agora fase de mobilização do canteiro de obras

Mangaratiba será a pri-
meira cidade da Costa 
Verde a receber o pro-
jeto ‘Verão #tônoRio’. O 
evento, realizado pela 
Secretaria Estadual de 
Turismo em parceria 
com a Prefeitura de 
Mangaratiba, vai trazer 
um contêiner instagra-
mável e diversas atra-
ções para a cidade no 
mês de março.

O objetivo do ‘Verão 
#tônoRio’ é impulsio-
nar o turismo na região 
Litorânea do estado e 
levar até os visitantes um 
ambiente de informação 
turística, onde será pos-
sível conhecer os atrati-
vos de diversos destinos 
do Estado do Rio, fazer 
fotos de drone e acom-
panhar as apresentações 
de artistas locais. 

Ontem, o evento teve 
início em Cabo Frio.

Verão na 
Costa Verde

O consórcio 
escolhido 
foi anunciado 
em julho 
do ano 
passado

Reprodução de rede social

Os transtornos causados pelas chuvas nos últimos dias impactaram a vida e o funcionamento do comércio
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Covid-19: Rio estuda aplicação 
de segunda dose de reforço
Possibilidade está sendo avaliada. Ideia seria renovar a proteção um ano após o primeiro reforço 

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro (SMS) 
avalia a possibilidade de apli-
car a segunda dose de reforço 
das vacinas contra a covid-19 
um ano após a primeira dose 
de reforço. A informação foi 
dada pelo secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, a um 
podcast e confirmada pela as-
sessoria de imprensa da SMS.

Segundo a secretaria, a se-
gunda dose de reforço (DR2) já 
é uma realidade no município 
do Rio de Janeiro desde 27 de 
dezembro de 2021, seguindo a 
recomendação do Ministério 
da Saúde, para pessoas com 
alto grau de imunossupressão.

“Para a população em ge-
ral, a Secretaria Municipal de 
Saúde avalia aplicar a DR2 
um ano após o recebimento 
da dose de reforço (DR), ou 
seja, da terceira dose”, explicou 
a SMS.

Busca ativa - Com apenas 
52% das crianças vacinadas 
contra a covid-19, a prefeitu-
ra do Rio de Janeiro lançou 
ontem (10) duas estratégias 
de busca ativa para alcançar 

os pequenos que ainda não 
foram levados aos postos para 
iniciarem a imunização contra 
a doença: uma via Secretaria 
de Educação e outra via Secre-

taria de Saúde.
Atualmente a campanha 

de imunização está na fase 
de repescagem para todas as 
idades a partir dos 5 anos.

A primeira ação é voltada 
para o ambiente escolar, com 
o Programa Vacina na Escola. 
A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) vai distribuir 

folhetos explicativos sobre 
a vacina contra a covid-19 a 
todos os estudantes de 5 a 11 
anos, público que chega a 347 
mil crianças matriculadas em 
1.307 escolas públicas.

Junto com o folheto, será 
enviado um formulário que os 
responsáveis poderão preen-
cher autorizando a aplicação 
das doses na escola, caso seja 
de interesse da família.

A data será informada com 
antecedência e, no dia marca-
do, a aplicação da vacina nas 
crianças que estiverem com 
a autorização ocorrerá no fim 
das aulas, entre 11h e 12h30 
para o turno da manhã e de 
15h30 a 17h à tarde.

“Se a família não puder ir 
até a vacina por qualquer mo-
tivo, a vacina vem até a escola. 
Isso simplifica o processo e faz 
com que as nossas crianças 
possam ter a oportunidade 
de se vacinar, sempre com a 
autorização do responsável. 
Acreditamos muito nesta par-
ceria família-escola para que 
a educação funcione muito 
bem. Vacinar as crianças per-

mite mais abraços e mais segu-
rança para as nossas escolas”, 
disse o secretário municipal de 
Educação, Renan Ferreirinha.

De acordo com a prefei-
tura, os pais que quiserem 
acompanhar a vacinação da 
criança podem chegar no ho-
rário previsto para ter acesso 
ao local. A previsão é de que 
todas as escolas recebam as 
equipes de saúde dentro de 
45 dias.

A outra ação da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) é 
cruzar os cadastros da Estra-
tégia Saúde da Família com os 
dados do Sistema de Informa-
ção do Programa Nacional de 
Imunizações (SI-PNI). Dessa 
forma, a pasta pretende iden-
tificar as crianças que não 
tenham registro da vacina da 
covid-19, além de outros imu-
nizantes do calendário vacinal 
que possam estar em atraso.

Com isso, os agentes comu-
nitários de saúde irão às casas 
dessas crianças e poderão 
vaciná-las no próprio domi-
cílio, se o responsável estiver 
no local.

Tânia Rego / Agência Brasil

Segundo a secretaria, a segunda dose de reforço (DR2) já é uma realidade no Rio de Janeiro desde 27 de dezembro

Niterói: dose de reforço para 
jovens com comorbidades
A Prefeitura de Niterói vai ini-
ciar, no próximo dia 21, a apli-
cação da dose de reforço da 
vacina contra a Covid-19 em 
adolescentes de 12 a 17 anos 
com comorbidade e deficiên-
cia permanente. A vacina será 
aplicada nas pessoas deste 
grupo que tenham intervalo 
de 5 meses da segunda dose. 
A imunização, que estará dis-
ponível em sete policlínicas, 
seguirá o calendário por idade.

Para receber a dose de re-
forço é preciso apresentar iden-
tidade, CPF, comprovante de 
residência, comprovante da 
primeira e segunda dose da 
vacina e laudo da comorbidade 
ou deficiência permanente. 
Serão vacinados os jovens com 
comorbidades ou deficiência 
permanente listadas no Progra-
ma Nacional de Imunizações 
do Ministério da Saúde.

“A vacina é segura e de gran-
de importância. Avançar com 
a terceira dose é fundamen-
tal, pois o esquema vacinal 
completo garante uma maior 
proteção contra casos graves 

e óbitos”, explica o secretário 
municipal de Saúde, Rodrigo 
Oliveira.

Locais de vacinação:
Policlínica Sérgio Arouca – Vi-
tal Brazil.
Policlínica Dr. João da Silva 
Vizella – Barreto.
Policlínica Regional de Itaipu 
– Itaipu.
Policlínica Regional Carlos An-
tônio da Silva – São Lourenço.
Policlínica Regional Doutor 
Guilherme Taylor March – 
Fonseca.
Policlínica Regional de Pirati-
ninga Dom Luís Orione – Pi-
ratininga.
Policlínica Regional Dr. Renato 
Silva – Engenhoca.
Horário: De segunda a sexta, 
das 8h às 17h, com entrada 
até 16h.

Documentos: identidade, 
CPF, comprovante de residên-
cia, laudo médico indicando a 
condição clínica e comprovan-
te da primeira e segunda dose 
da vacina. Serão vacinados os 
jovens com comorbidades ou 

deficiência permanente lista-
das no Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da 
Saúde.

Calendário:
Segunda-feira, dia 21, a partir 
de 17 anos
Terça-feira, dia 22, a partir de 
16 anos
Quarta-feira, dia 23, a partir 
de 15 anos
Quinta-feira, dia 24, a partir 
de 14 anos
Sexta-feira, dia 25, a partir de 
12 e 13 anos

São Gonçalo - A Secretaria 
de Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo segue com a vacina-
ção contra a covi-19 para todas 
as pessoas acima de 5 anos, 
nesta sexta-feira (11), das 8h às 
17h. Para os jovens de 12 a 17 
anos, estão liberadas a primeira 
e segunda doses. E, para os gon-
çalenses com mais de 18 anos, 
as duas doses e a de reforço. Os 
imunossuprimidos têm direito 
a quatro doses.

A Secretaria de Saúde e 

Defesa Civil pede para que a 
população chegue aos pontos 
de vacinação uma hora antes 
do término da aplicação da 
vacina para que o expediente 
termine no horário previsto.

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

Já para a segunda dose, 
é obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a dose 
de reforço é necessário levar 
identidade e comprovante 
de segunda dose. Para a dose 
adicional e de reforço dos imu-
nossuprimidos, o comprovante 
da segunda dose aplicada/
dose adicional, identidade e o 
comprovante/laudo da doença 
imunossupressora, respectiva-
mente.

Prefeitura imuniza contra covid na faixa de 12 a 17 anos a partir do dia 21

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: 15/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Ruas A, B, C - Barreto - Niterói 16839129
09:00 às 13:00 Rua Benjamin Constant - Barreto - Niterói 16839129
09:00 às 13:00 Rua José Sally - Barreto - Niterói 16839129
14:00 às 18:00 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Rua Doutor Paulo Cesar - Esquina Roberto Silveira - Icaraí - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Rua Lino dos Passos - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Rua Saldanha da Gama - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Rua Silveira Motta - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Travessa Américo Vaz - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Travessa Barcelos - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Travessa Fonte - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Travessa Dona Tereza - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Travessa Olegário Amâncio - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Travessa Osvaldo Gomes - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Travessa Saldanha da Gama - São Lourenço - Niterói 16835911
14:00 às 18:00 Travessa Silveira da Mota - São Lourenço - Niterói 16835911

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Rua Domingos D Duarte - Trindade - São Gonçalo 16807059
12:00 às 16:00 Rua Doutor Eugênio Borges - Arsenal - Rio do Ouro - São Gonçalo 16807849

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Cordeirinho - Maricá 16833957
13:00 às 17:00 Estrada Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - Maricá 16833957
13:00 às 17:00 Ruas 90, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Co - 

Ponta Negra - Maricá 
16833957

13:00 às 17:00 Rua Elis Regina - Jardim Balneário - Maricá 16833957
13:00 às 17:00 Rua Vera Lúcia Adam - Cordeirinho - Maricá 16833957
13:00 às 17:00 Alameda Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Avenida Caxambu - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Avenida São Lourenço - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Estrada Farol - Estrada do Jaconé - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Praça das Alterosas - Estrada do Jaconé - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Almir Aristídes Medeiros - Ubatiba - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Baependi - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Belo Horizonte - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Cambuquira - Estrada do Jaconé - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Caxambu - Estrada do Jaconé - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Cruzilia - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Diamantina - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Farol - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Itanhandu - Estrada do Jaconé - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Juiz de Fora - Estrada do Jaconé - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Maricá - Ubatiba - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Passa Quatro - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Pouso Alegre - Estrada Cassorotiba - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua São João Del Rei - Estrada do Jaconé - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua São Lourenço - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Três Pontas - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Rua Varginha - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Travessa Belo Horizonte - Ponta Negra - Maricá 16841487
13:00 às 17:00 Avenida Circular - Costa Verde - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Avenida Vitória Régia - Itaipuaçu - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Ruas 2, 7, 8 - Costa Verde - Itaipuaçu - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Rua Madressilvas - Costa Verde - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Estrada Alcione de Assis - Rincão Mimoso - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Lot Chácara Rincão Mimoso - Barroco - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Rua Alcione de Assis - Rincão Mimoso - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Rua Circular - Itaipuaçu - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Rua Lótus - Itaipuaçu - Maricá 16842451
13:00 às 17:00 Rua Narcisos - Itaipuaçu - Maricá 16842451
Dia: 16/02/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Rui Barbosa - Largo da Batalha - Niterói 16843939
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - Largo da Batalha - Niterói 16843939
13:00 às 17:00 Rua Nilo Freitas - Largo da Batalha - Niterói 16843939
13:00 às 17:00 Travessa Nossa Senhora de Fátima - Largo da Batalha - Niterói 16843939
14:00 às 18:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 61 - Engenho do Mato - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Rua Castanheiras - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Rua Ciprestes - Engenho do Mato - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Rua Colinas - Engenho do Mato - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Rua Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Rua Eucaliptos - Engenho do Mato - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Rua Hibiscos - Engenho do Mato - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Rua Hilton A Santos - Engenho do Mato - Niterói 16850039
14:00 às 18:00 Rua Santo Amaro - Engenho do Mato - Niterói 16850039

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Albino Imparato - Jardim Catarina - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Afonso Arinos - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Arnaldo Gama - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Aurindo Rabelo - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Bernardino Machado - Portão do Rosa - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Cardeal Saraiva - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Cardeal Saraiva - Jardim Bom Retiro - Jockey Club - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua General Savari - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua General Safari - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua José Serrado - Jardim Bom Retiro - Marambaia - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Laurindo Rabelo - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Monte Belo - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Parça Monte Belo - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 16833633
12:00 às 16:00 Rua Waldir dos Santos - Engenho Pequeno - São Gonçalo 16833633

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 3, 44 - Jardim Miramar - Boqueirão - Amizade - Maricá 16843435
13:00 às 17:00 Rua Eliete Rocha Santos - Boqueirão - Maricá 16843435
13:00 às 17:00 Avenida Roberto Silveira - Flame - Graciena - Maricá 16844165
13:00 às 17:00 Ruas 92, 93 - Cordeirinho Maricá - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Co - 

Estrada de Bambuí - Maricá 
16844165

13:00 às 17:00 Avenida Central - Ponta Negra - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Ponta Negra - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Artuzinho Rangel - Costa Azul - Pr. Lagoas-Pn 16850225
13:00 às 17:00 Rua São Pedro Apóstolo - Estrada do Jaconé - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Ponta Negra - Estrada do Jaconé - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora das Graças - Ponta Negra - Centro - Estrada do Jaconé 16850225
13:00 às 17:00 Ruas 5, 10 - Estrada Cassorotiba - Ponta Negra - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Ruas A, C, D - Edifício Lindomar - Village Ponta Negra - Edifício M 

Azul - Edifício Brisamar Pnegra - Pr. Lagoas-Pn - Edifício Praia Mar 
- E Solmar - Edifício Saint Tropez- Edifício Lisboa - Leme - Edifício 
Genova - Edifício Veneza - Maricá 

16850225

13:00 às 17:00 Rua Alberto J do Nascimento - Lot Vilage - Ponta Negra - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Rua Carolino J do Nascimento - Pr. Lagoas-Pn - Jardim Nova Metrópolis 16850225
13:00 às 17:00 Rua da Praia - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Rua do Canal - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Pn - Jardim Atlântico - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Rua Luiz Aves - Ponta Negra - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Rua Paulo José Cesar - Ponta Negra - Maricá 16850225
13:00 às 17:00 Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 16850225

Proteção de dados já 
é direito fundamental
O Congresso Nacional pro-
mulgou, ontem (10), em 
sessão solene, a emenda à 
Constituição que torna a 
proteção de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, 
um direito fundamental. O 
tema tramitava no Congres-
so desde 2019. Teve origem 
no Senado, onde foi apro-
vado, e foi para a análise  
da Câmara dos Deputados, 
onde sofreu alterações e 
voltou para nova apreciação 
do Senado, o que ocorreu  
no fim de outubro do ano 
passado.

O presidente do Congres-
so, senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), destacou a adap-
tação da legislação brasileira 
aos novos tempos, de infor-
mações circulando digital-
mente em um ritmo muito 
intenso. Nesse cenário, ele 

ressaltou a necessidade de 
garantir a privacidade das 
pessoas. “O novo manda-
mento constitucional reforça 
a liberdade dos brasileiros, 
pois ele vem instalar-se em 
nossa Constituição em so-
corro da privacidade do 
cidadão.

 Os dados, as informações 
pessoais, pertencem, de di-
reito, ao indivíduo e a mais 
ninguém”, disse.

“Cabe a ele, tão somente 
a ele, o indivíduo, o poder 
de decidir a quem esses 
dados podem ser revelados 
e em que circunstâncias, 
ressalvadas exceções legais 
muito bem determinadas,  
como é o caso de investiga-
ções de natureza criminal 
realizadas com o devido 
processo legal”, acrescentou 
Pacheco.
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Joel Carli 
vive a 
expectativa 
pela SAF

O Botafogo 
vive a expec-
tativa da as-
sinatura de 
contrato da 
SAF. O clube 

já recebeu o primeiro inves-
timento do americano John 
Textor.

Mesmo assim, nenhum 
reforço de peso foi anuncia-
do até o momento. O argen-
tino Joel Carli falou sobre o 
assunto e admitiu que torce 
pela mudança de patamar 
do clube.

“Com a chegada do John 
Textor tenho a mesma ex-
pectativa da torcida, de que 
o clube comece a crescer e 
a melhorar em muitos as-
pectos e, fundamentalmen-
te, que comece a disputar 
campeonatos. É o grande 
objetivo que trabalhamos, e 
sabemos que esse processo 
pode nos ajudar a conquis-
tá-los”, declarou.

Joel Carli afirmou que o 
Botafogo já tem uma estru-
tura muito boa. O defensor 
comparou com sua primeira 
passagem pelo clube ca-
rioca.

“O Botafogo é um clube 
que sempre procura evoluir 
e se atualizar, tanto dentro 
quanto fora de campo. Achei 
essa diferença no bom sen-
tido, nossos profissionais 
são ótimos e estão sempre 
dando o melhor para o joga-
dor”, disse.

“Falo para os jogadores 
que estão começando que 
tem que aproveitar nossa es-
trutura, nossos profissionais, 
para estar sempre na melhor 
condição quando entrar em 
campo”, finalizou.

Com o resultado de ontem, time chegou aos dez pontos no Carioca-2022

Sem brilho, Flamengo 
vence Audax Rio por 2 a 1

O Flamengo se 
recuperou no 
C a m p e o n a t o 
Carioca e ven-
ceu por 2 a 1 o 
Audax, na noite 

de ontem, no Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda. 
Com o placar, os rubro-ne-
gros chegaram a dez pontos. 
Já a equipe de Angra dos Reis 
segue com apenas quatro.

O Rubro-Negro viu o Au-
dax ter postura ofensiva nos 
primeiros minutos. No en-
tanto, os rubro-negros quase 
abriram o placar aos sete mi-
nutos. Arrascaeta foi lançado 
na área e tocou para Gabigol. 
O atacante chutou em cima 
do goleiro Max.

O lance fez o Flamengo 

aumentar a intensidade. Com 
isso, os rubro-negros passa-
ram a pressionar o Audax.

Nos minutos finais, o jogo 
ficou aberto. O Audax assus-
tou em cabeceio de Thiagão 
que parou em Hugo Souza 
e acertou a trave, com Fer-
nando Medeiros. Só que nos 
acréscimos, o Flamengo mar-
cou, em belo chute de Gabigol 

para dar vantagem a equipe 
no intervalo.

No segundo tempo, o Fla 
voltou com a mesma inten-
sidade e ampliou o marcador 
aos 8 min. Após falta cobrada 
na área, Thomás tentou cortar 
o perigo, mas mandou direto 
para a própria rede.

O Audax quase diminuiu 
com Lucas Grafite. Léo Pe-
reira falhou e viu o atacante 
finalizar para boa defesa de 
Hugo Souza. Já aos 27, em 
mais uma falha do zagueiro, 
a equipe de Angra dos Reis 
diminuiu, com Hugo Sanches.

O susto fez o Fla melhorar 
na partida. Assim, os rubro-
-negros voltaram a dominar 
o jogo e manteve o resultado 
até o apito final.

Paula Reis / Flamengo

Gabigol abriu o placar para a vitória rubro-negra, ontem, sobre o Audax pela quinta rodada do Campeonato Carioca

Na próxima 
rodada, o Rubro-
Negro enfrentará 
o Nova Iguaçu 
também em 
Volta Redonda

John Kennedy passa 
por cirurgia no pé

Nenê celebra marcas 
históricas no Vasco

O Fluminen-
se ganhou um 
desfalque para 
os próximos 
m e s e s.  Is s o 
porque o ata-

cante John Kennedy fraturou 
o dedo do pé, enquanto esta-
va de folga, após a disputa da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior.

John Kennedy realizou a 
cirurgia na última quarta-fei-
ra semana e o departamento 
médico do Fluminense não 
informou o prazo para seu 
retorno.

Para casos do tipo, o tem-
po fora dos gramados costu-
ma ser de dois meses. Com 
isso, o atleta não deve atuar 
no Campeonato Carioca.

Sem John Kennedy, o téc-

Na vitória con-
tra a Portugue-
sa na noite da 
última quar-
ta-feira, Nenê 
decretou o 1 a 
0 no placar e 

se tornou o segundo maior 
artilheiro do Vasco no sécu-
lo 21. O duelo pela quinta 
rodada do Campeonato Ca-
rioca também marcou a 150ª 
partida do meia-atacante 
pelo clube.

Com o tento em São Ja-
nuário, o experiente joga-
dor chegou a 52 gols e só 
fica atrás de Romário, com 
138. O apoiador de 40 anos 
rechaçou que vá conseguir 
passar o número do Baixi-

nico Abel Braga tem os expe-
rientes Fred e Germán Cano 
para o setor.

Punição - Apesar de toda 
rivalidade entre Fluminense 
e Flamengo e depois do jogo 
quente protagonizado pelas 
equipes no último final de 
semana, o volante tricolor 
Felipe Melo pediu punição 
aos responsáveis pelo su-
posto ataque racista contra o 
rubro-negro Gabigol na saída 
do gramado do Nilton Santos.

“Lamentável. Medidas 
precisam ser tomadas e fi-
camos felizes de saber que 
o Fluminense está tomando. 
Isso não pode acontecer nos 
estádios e nos demais am-
bientes da sociedade”, disse 
ao “ge”.

nho.
“Impossível passar o Ro-

mário. É fenômeno, um ído-
lo, mais de 100 gols não tem 
como. Para mim já é uma 
honra chegar em segundo, 
fazer tantos jogos com essa 
camisa e marcar meu nome 
na história. Para mim não 
tem preço”, disse Nenê à 
“Cariocão TV”.

No Estadual, Nenê tam-
bém lidera a lista de artilha-
ria. Ele balançou a rede qua-
tro vezes até agora, além de 
somar duas assistências. Se-
gundo a Footstats, também 
está no topo da lista quando 
se trata de participações 
diretas (6) e é o terceiro em 
mais finalizações no alvo.


