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Variante P1 do vírus já 
domina os casos no Rio

Identificada em 94,4% das amostras no Estado, ela pode ter carga viral 10 vezes maior que outras cepas

DO AMAZONAS PARA O RESTO DO PAÍS

CIDADES\PÁG. 5

Objetivo do Cievs de São Gonçalo é monitorar o coronavírus e outras doenças na cidade para traçar estratégias de políticas públicas em conjunto, a fim de melhorar os resultados
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Rio vai pedir 
adesão ao 
novo RRF

CIDADES\PÁG. 3

Impeachment 
de Witzel será 
julgado dia 30

PANORAMA\PÁG. 2
Fiocruz: mais 5 milhões de doses
Novo lote de vacinas Oxford/AstraZeneca produzidas em Bio-Manguinhos será entregue amanhã

CIDADES\PÁG. 5

Depois de uma ausência de oito anos, o Fluminense volta à 
Taça Libertadores da América e terá logo um grande desafio na 
estreia marcada para hoje, no Maracanã, a partir das 19 horas (de 
Brasília): o poderoso River Plate, da Argentina.

Lucas Merçon / Fluminense

Bicampeão brasileiro pelo Flu, Fred quer ficar eternizado na história tricolor com o título da Libertadores

Noite de estreia no Maracanã

Fla volta a 
pensar na 
Taça GB
Após folga ontem, elenco 
se reapresenta hoje 
visando o duelo contra o 
Volta Redonda, no sábado, 
que pode valer o título da 
Taça Guanabara.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

São Gonçalo 
ganha centro para 

monitorar doenças
Com apoio do Ministério da 

Saúde, a Prefeitura de São 
Gonçalo inaugurou o Centro 

de Informações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde (Cievs) para 

monitorar as doenças e traçar 
estratégias de políticas públicas 

em conjunto para melhorar os 
resultados. A rede é composta 

apenas por municípios com mais 
de 500 mil habitantes e alguns 

de fronteira internacional. A 
comunicação se dá através 

videoconferências.

CIDADES\PÁG. 5

Movimentos 
que 
transcendem
O bailarino Djalma 
Moura apresenta nas 
redes o espetáculo “Oxalá, 
bailarino”, que reflete e 
resignifica nossas reações 
diante de conflitos.

PÁG. 2

CULTURA
Érico Santos / Divulgação

‘Oxalá, bailarino’ aborda o exercício 
da paciência, calma e criatividade

Rogério Ceni pode poupar alguns 
jogadores visando a Libertadores
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Zona Norte abandonada
O prefeito de Niterói tem a cara de pau de anunciar que vai 
abrir concurso para escolher projeto pra reformar a orla 
de Charitas sem mesmo começar as obras prometidas de 
fazer a ciclovia no Fonseca. Mais uma vez os moradores 
da Zona Norte estão sendo deixados de lado. Um absurdo.
Ronaldo Sampaio

Favelização de Niterói
Só quem é cego não observa o crescimento desordenado 
das favelas em Niterói. Quem mora perto de áreas verdes 
todos os dias encontra fuligem no quintal, resultado das 
queimadas promovidas pelos invasores para abrir a mata 
e levantar suas casas. E as autoridades não fazem nada. 
Deve ser porque depois mandam botar luz e água em 
troca de votos.
Caroline Rocha

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.

POR JEFFERSON LEMOS

Prioridade 
na vacinação
O vereador Paulo Eduardo 
Gomes, líder da Bancada do 
PSOL, protocolou esta semana 
Projeto de Lei estabelecendo a 
inclusão de gestantes, puérpe-
ras e lactantes com bebês de até 
6 meses no grupo prioritário de 
vacinação contra a covid em 
Niterói. 

Os parlamentares justificam 
na proposta que cerca de 900 
bebês com menos de 1 ano 
morreram em 2020 no Brasil 
vítimas da doença, o que con-
figura um dos maiores índices 
de óbitos do mundo nessa faixa 
etária. Segundo o documento, o 
maior risco de hospitalizações 
seria para menores de seis 
meses, com maior taxa de mor-
talidade. Na última semana, 
o vereador enviou Indicação 
Legislativa à Prefeitura pedindo 
a inclusão de lactantes no grupo 
prioritário.

Estudos apontam que a 
mortalidade de gestantes e 
puérperas por covid-19 é, sozi-
nha, equivalente a 77% de todas 
estas mortes no mundo. 

Casa Rosa em Tanguá

A vereadora de Tanguá 
Márcia Matos apresentou 
indicação legislativa ao 
prefeito, Rodrigo Medeiros, 
para implantação de uma 
Casa Rosa na cidade. A 
ideia inicial é que o espaço 
a ser implantado no bairro 
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Pinhão tenha atendimento 
especializado em algumas 
áreas, incluindo masto-
logistas, nutricionistas e 
exames como mamografia, 
ultrassonografia, preven-
tivo, colonoscopia, entre 
outros.

Liberdade de expressão nas escolas
A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou o texto subs-
titutivo ao Projeto de Lei 
4.496/18, de autoria dos de-
putados Carlos Minc (PSB) 
e André Ceciliano (PT), que 
garante a toda comunidade 
escolar - professores, estu-
dantes e funcionários - a livre 
expressão de pensamentos 
e opiniões no ambiente es-
colar. A votação do texto 
ainda não foi concluída, pois 
há destaques da bancada 
do PSL para que três emen-
das sejam incorporadas ao 
substitutivo. A conclusão 
da votação acontecerá na 
ordem do dia da próxima  
terça-feira (27).

A proposta proíbe que 
opiniões sejam cerceadas me-
diante violência ou ameaça, 
além de qualquer violação 
aos princípios constitucionais 
e normas que regem a edu-
cação nacional. Além disso, 
estudantes e profissionais 
da educação só poderão ser 
filmados durante aulas ou 
atividades de ensino me-
diante autorização expressa 
de quem será filmado ou do 

Divulgação/Alerj

Alerj aprovou texto substitutivo ao PL 4.496/18, que garante a professores, estudantes e funcionários a livre expressão

Campanha 
contra a violência
Presidente da Comissão dos 
Assuntos da Criança na As-
sembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), a deputada 
estadual Rosane Felix (PSD) 
afirma que a pandemia da co-
vid-19 deixou os menores de 
idade mais vulneráveis devido 
ao fechamento das escolas. “As 
crianças em casa estão mais 
expostas a agressões”, alertou 
em live realizada na noite des-
ta terça-feira. A parlamentar 
repudiou o assassinato de 
Henry Borel, de 4 anos, e o 
brutal espancamento de uma 
menina de 6 anos no muni-
cípio de Porto Real, região 
Sul fluminense. Rosane Felix 
defendeu uma ampla campa-
nha de conscientização, com 
participação de igrejas, para 
estimular a sociedade a não 
tolerar agressões e denunciar 
violência doméstica. 

responsável - com exceção 
das atividades remotas. A 
norma ainda cita especifica-
mente a proibição do uso de 
bens públicos - incluindo as 
escolas - para a propaganda 
eleitoral, prevista na Legisla-
ção Eleitoral.

A medida também garante 
que os grêmios estudantis te-
rão liberdade para promover 

debates nas escolas públicas 
estaduais, desde que sejam 
divulgados e abertos a todos 
os membros da comunidade 
escolar, garantindo a plurali-
dade de ideias e concepções. 
A Secretaria de Estado de 
Educação fica autorizada a 
criar um canal de comunica-
ção destinado ao recebimen-
to de reclamações relacio-

nadas ao descumprimento 
desta lei, sendo assegurado o 
anonimato.

“A defesa das liberdades 
de expressão e de concepções 
pedagógicas, evidentemente, 
não significa estar livre para 
disseminar preconceitos e 
para ameaçar e intimidar 
professores”, justificaram os 
autores. 

Witzel: julgamento 
será no dia 30

Cartão lidera 
a inadimplência

O julgamento do pedido de 
impeachment do governador 
afastado do Rio, Wilson Witzel 
(PSC), foi marcado para o dia 
30 de abril por decisão do de-
sembargador Henrique Carlos 
de Andrade Figueira, presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio 
(TJRJ), que também preside o 
Tribunal Especial Misto (TEM). 
O relator do processo, deputado 
estadual Waldeck Carneiro (PT), 
protocolará o relatório final até 
o dia 29 de abril e dará seu voto 
na sessão de julgamento do 
TEM. O voto do relator poderá 
ser seguido ou não pelos outros 
nove integrantes do TEM (cinco 
desembargadores e quatro de-
putados estaduais). Se houver 
sete votos pelo impeachment, 
Witzel deixará definitivamente 
o cargo. O prazo das alegações 
finais da Defesa do governador 
afastado venceria ontem (21), 
até 23h59, mas houve uma 
solicitação de prorrogação de 
cinco dias, aceita pelo Tribunal. 
Assim, poderão ser apresenta-
das até dia 26, às 23h59. 

“Meu voto vai levar em con-
ta tudo o que li a respeito deste 
processo: os documentos, as 
oitivas e as alegações finais da 
acusação e da defesa”, disse 
Waldeck. 

Pesquisa do Instituto Fe-
comércio RJ mostra que a 
porcentagem de consumi-
dores inadimplentes ou com 
muitas restrições apresentou 
leve redução nesse estudo: 
de 41,2% para 37,4%. O ín-
dice de fluminenses pouco 
inadimplentes aumentou de 
15% para 20,4%. Já o número 
de cidadãos sem restrições 
praticamente se manteve: de 
43,8% para 42,2%. Entre os 
que se declararam inadim-
plentes, o cartão de crédito 
segue na liderança (61,1%), 
seguido pelas contas de luz, 
gás, água, internet e telefone 
(45,1%) e pelo IPVA (27,9%).

Escolas abertas, mas com segurança

A vereadora Priscilla Cane-
do (PT) teve aprovado seu 
projeto de lei que prioriza 
profissionais de educação 
e de segurança na vaci-
nação contra a covid-19 
em São Gonçalo. “Quero 
agradecer aos vereadores 

Divulgação

que entenderam a impor-
tância do projeto e votaram 
a favor. Queremos escolas 
abertas com segurança. A 
luta não para!”, declarou. 
Só votaram contra o líder 
do governo, Jalmir Júnior, e 
Nelsinho, filho do prefeito.

Panorama RJPanorama RJ

Memórias de um 
futebol amador
Nos dias 23 e 24 de abril, 
próximas sexta e sábado, 
às 19h, acontecem as exi-
bições online de estreia do 
documentário “Relembra 
- Futebol de Operários do 
Manufatora Atlético Clube”. 
O filme conta a história do 
Manufatora Atlético Clube, 
time de futebol amador de 
Niterói que existiu entre 
os anos 1940 e 1980 no 
bairro do Barreto. O clube 
era, em sua maioria, for-
mado por funcionários da 

Companhia Fluminense de 
Tecidos. Longa faz um apa-
nhado das relações que se 
estabeleciam dos operários 
com a fábrica, com o bairro 
e com o futebol amador da 
época. O curta conta com 
entrevistas gravadas em 
campos históricos como o 
Campo do Cruzeiro de Pen-
dotiba, no bairro de Pen-
dotiba. Também há cenas 
no Campus do Gragoatá, 
na Universidade Federal 
Fluminense. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Na paz
Nesta quinta (22), Djalma 
Moura, artista da dança, se 
apresenta no Intragam (@
sescaoavivo) com o solo 
“Oxalá, bailarino”. O proces-
so da obra surge em meio 
a tentativas de se manter 
consciente sobre a realidade 
do mundo em que vivemos, 
e traz na construção de sua 
gestualidade o exercício 
da paciência, da calma e 
da criatividade. Reelabora 
modos de ser e de estar em 
situações de conflito mental, 
físico e espiritual.

BATE-PAPO - Nesta quinta (22), às 19h, tem um bate 
papo com a cubana Cristina Figueroa, curadora da 
mostra “Um Autorretrato Cubano”, de José Alberto 
Figueroa, exibida virtualmente pelo MAC Niterói. O 
debate sobre a narrativa da exposição e o mercado de 
arte em Cuba, terá a participação do diretor do MAC, e 
será exibido no site culturaniteroi.com.br/macniteroi.

ÚLTIMOS DIAS - Segue para os últimos dias a mostra 
‘Steve McQueen – The king of cool’, no CCBB Rio, que 
relembra a trajetória de um dos principais fenômenos 
da indústria cinematográfica de todos os tempos, in-
fluenciando atores e também artistas da música e da 
animação. Mostra segue até o dia 26 de abril (segunda). 
Ingressos gratuitos na plataforma Eventim.

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Divulgção

 Futebol é o viés do filme que resgata a história de operários niteroienses

Érico Santos / Divulgação

Espetáculo ‘Oxalá, bailarino’ ressigni-
fica as reações diante dos conflitos



Cidades 3Quinta-feira, 22/4/2021 ofluminense.com.br

Município é o melhor colocado do RJ em estudo que analisa 405 cidades do País com mais de 80 mil habitantes

Niterói: 1º em competitividade
Niterói ficou em primeiro 
lugar entre os municípios 
do estado do Rio de Janeiro 
na primeira edição do Ran-
king de Competitividade dos 
Municípios, realizado pelo 
Centro de Liderança Pública 
(CLP). O estudo analisa a 
capacidade competitiva das 
405 cidades com mais de 80 
mil habitantes do País. Dos 
33 municípios do estado do 
Rio de Janeiro que foram 
analisados, somente três 
aparecem entre os cem pri-
meiros colocados: Niterói 
(29º), Rio de Janeiro (71º) e 
Volta Redonda (97º).

O município de Niterói 
aparece com grande desta-
que em três pilares específi-
cos do estudo: Saneamento e 
Meio Ambiente (12º), Inser-
ção Econômica (16º) e Capi-
tal Humano (33º). Dentro do 
pilar de Saneamento e Meio 
Ambiente, a cidade apresen-
ta o melhor rendimento den-
tre todos os 405 municípios 
nos seguintes indicadores: 
“cobertura do abastecimento 
de água”, “cobertura da coleta 
de resíduos domésticos” e 
“destinação do lixo”.  

“O estudo do Centro de 
Liderança Pública mostra 
que o trabalho de gestão 
fiscal desenvolvido em Nite-
rói desde 2013 se reflete em 
melhor qualidade de vida 
para a população. Com as 
contas públicas ajustadas, foi 
possível investir em políticas 
públicas que incentivem a 
economia local e movimen-
tam o mercado de trabalho. 
Além disso, a administra-
ção municipal está alinhada 
com a tendência mundial de 

prioridade para a sustenta-
bilidade e vem implantando 
políticas ambientais que são 
consideradas referência no 
país, avançando na qualida-
de ambiental, na proteção 
e na recuperação dos seus 
ecossistemas”, afirmou o pre-
feito de Niterói, Axel Grael.

De acordo com o Centro 
de Liderança Pública (CLP), 
a definição de competitivi-
dade, sob a ótica da gestão 
pública, diz respeito à capa-
cidade de planejamento, arti-
culação e execução por parte 
do poder público, em seus 
territórios de responsabili-

dade, na promoção do bem 
estar social,  atendimento às 
necessidades da população e  
geração de um ambiente de 
negócios favorável.

“Nos últimos anos, a ad-
ministração municipal tem 
investido de forma consis-
tente na desburocratiza-
ção da máquina pública e 
incentivo a novos negócios 
no município. Se antes uma 
empresa demorava mais de 
um mês para abrir, agora 
tem seu alvará de funciona-
mento de dois a cinco dias 
com solicitação por meio 
de sistema on-line. A Casa 

do Empreendedor, espaço 
presencial de atendimento à 
população, emite o alvará em 
até 30 minutos para os MEIs. 
Queremos seguir sendo re-
ferência na simplificação e 
em serviços cada vez mais 
digitais para facilitar o am-
biente de negócios em nossa 
cidade”, falou a secretária de 
Fazenda de Niterói, Marilia 
Ortiz.

Todas as cidades foram 
avaliadas a partir de 55 in-
dicadores, distribuídos em 
12 pilares temáticos e três 
dimensões consideradas 
fundamentais para a pro-

moção da competitividade e 
melhoria da gestão pública 
dos municípios:>Os pilares 
são: Sustentabilidade Fiscal, 
Funcionamento da Máqui-
na Pública, Acesso à Saúde, 
Qualidade da Saúde, Acesso 
à Educação, Qualidade da 
Educação, Segurança, Sanea-
mento e Meio Ambiente, In-
serção Econômica, Inovação 
e Dinamismo Econômico, 
Capital Humano e Telecomu-
nicações.

A pesquisa também faz 
um recorte de desempenho 
das cidades com 500 mil a 
999 mil habitantes. Dos 31 
municípios com este perfil 
populacional, Niterói ocupa 
a quarta posição do ranking 
geral, à frente de capitais 
como Cuiabá (MT), Teresina 
(PI), Aracaju (SE), Natal (RN), 
Porto Velho (RO), Macapá 
(AP) e João Pessoa (PB). A 
cidade se destaca no pilar 
“Capital Humano”, apare-
cendo na primeira posição 
do indicador “taxa bruta de 
matrícula no ensino supe-
rior”, que compara o núme-
ro de matrículas no ensino 
superior com a população 
estimada de 18 a 24 anos.

Dentre os 31 municípios, 
Niterói aparece em segundo 
lugar no indicador de ‘cresci-

mento do PIB per capita’ e na 
terceira posição do indicador 
de ‘recursos para a pesquisa e 
desenvolvimento científico’, 
que compara o valor total dos 
recursos para fomento cien-
tífico provenientes do CNPQ 
e a população do município.

No pilar Funcionamento 
da Máquina Pública, o mu-
nicípio aparece na segunda 
posição do indicador ‘tempo 
para abertura de empresas’, 
que significa o tempo médio 
para abertura de empresas, 
levando-se em consideração 
o tempo na etapa de viabili-
dade e na etapa de registro. Já 
em Acesso à Educação, Nite-
rói ocupa a segunda posição 
no indicador ‘alunos em 
tempo integral na Educação 
infantil’, que compara o nú-
mero de matrículas no ensi-
no infantil em tempo integral 
e o número de matrículas no 
tempo regular.

Para conferir todas as in-
formações sobre o estado do 
Rio de Janeiro no Ranking de 
Competitividade dos Muni-
cípios, acesse: https://www.
clp.org.br/competitividade/
ranking.

Sobre o CLP (Centro de Li-
derança Pública) - O Centro 
de Liderança Pública é uma 
organização suprapartidária 
que busca engajar a socie-
dade e desenvolver líderes 
públicos para enfrentar os 
problemas mais urgentes 
do Brasil. Há 12 anos, de-
fende um Estado Demo-
crático de Direito eficiente 
no uso de seus recursos e 
constituído sobre princípios  
republicanos.

Entre os 
cem melhor 
pontuados, 
aparecem 
também Rio e 
Volta Redonda

Divulgação

Niterói aparece com grande destaque em três pilares: Saneamento e Meio Ambiente, Inserção Econômica e Capital Humano

Estado do 
Rio vai pedir 
adesão ao 
novo RRF
O Estado do Rio de Janeiro 
vai pedir adesão ao novo 
Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), regulamenta-
do na terça-feira (20) pelo 
Decreto 10.681, publica-
do em edição especial do 
Diário Oficial da União. 
A adesão ao novo Regime 
poderá proporcionar um 
alívio no caixa do estado 
superior a R$ 4,553 bilhões 
só este ano. Isso porque os 
pagamentos do serviço da 
dívida junto à União, em 
2021, chegariam a R$ 5,757 
bilhões. Como ainda está 
no RRF original, instituído 
pela Lei Complementar 
159/17, o estado vem sendo 
obrigado a arcar com ele-
vados pagamentos à União 
desde setembro de 2020, 
com desembolso total de 
R$ 1,204 bilhão até maio.

Para 2022, estavam pre-
vistos R$ 13,185 bilhões, 
e R$ 24,779 bilhões em 
2023. Com a adesão ao 
novo RRF, a despesa com 
o pagamento do serviço 
da dívida, até 2023, cairá 
para R$ 10,7 bilhões. Isso 
significa um alongamento 
no pagamento de quase 
R$ 50 bilhões relativos a 
compromissos com o go-
verno federal. A iniciativa 
dependia da regulamen-
tação das alterações na 
Lei Complementar 159 (de 
19/05/2017), que instituiu 
o Regime de Recuperação 
Fiscal, estabelecidas pela 
Lei Complementar 178 (de 
13/01/2021).

Um dos principais be-
nefícios da nova lei é o es-
calonamento das dívidas 
junto à União e por ela 
garantidas, que no RRF 
original era de três anos 
e no novo passa a ser de 
10 anos. Nos primeiros 12 
meses, a suspensão dos 
pagamentos é integral e, 
depois, a retomada será 
em nove anos.

Bares e restaurantes podem funcionar com 50% da capacidade. Shoppings podem abrir de 11h às 22h

SG: alívio para estabelecimentos

A Prefeitura de São Gonçalo 
alterou o decreto 108/2021, 
que tem validade até 25 de 
abril, e define as medidas 
restritivas de proteção à vida 
no combate à covid-19. Des-
de ontem (21), bares, restau-
rantes e estabelecimentos 
congêneres podem funcionar 
com 50% da capacidade, para 
consumo no estabelecimento 
e retirada de alimentos, entre 
11h e 22h, sendo vedada a 
permanência de clientes após 
as 23h.

As atividades essenciais, 
como farmácias, drogarias, 
comércio de equipamentos 
médicos, serviços assisten-
ciais de saúde e óticas; su-
permercados, padarias, mer-
cados, açougues e peixarias, 
centros de abastecimento de 
alimentos, assistência vete-
rinária, postos de combus-

tíveis, chaveiros, locação de 
veículos e serviços funerários 
– podem funcionar com 50% 
da capacidade em horário 

normal. Lojas de materiais 
de construção e serviços 
de mecânica e comércio de 
autopeças podem funcionar, 

das 9h às 19h, também com 
50% da capacidade.

Shoppings centers, cen-
tros comerciais e galerias, 
incluindo praças de alimen-
tação, podem abrir, exclu-
sivamente, entre 11h e 22h, 
desde que limitem a capaci-
dade de utilização a 50% da 
capacidade de mesas e assen-
tos. A mesma regra vale para 
uso de estacionamento. Fica 
permitida a entrada de crian-
ças menores de três anos.

Demais estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços podem abrir entre 9h 
e 19h. Fica permitido o ser-
viço de entrega de refeições 
e lanches, seja por meio de 
aplicativos de entrega ou por 
meio de entrega direta – deli-
very – entre 6h e 24h.

Barbearias e salões de 
beleza podem funcionar com 

50% de sua capacidade, no 
mesmo sistema que os es-
tabelecimentos comerciais 
no que diz respeito às orien-
tações de distanciamento 
mínimo obrigatório.

As academias, estúdios 
de musculação e de Pilates, 
centros de ginástica podem 
funcionar com capacidade 
limitada de 50%, entre 6h e 
22h, também obedecendo 
aos protocolos de segurança.

O decreto volta a permitir 
a abertura de parques exter-
nos e internos, salas de jogos, 
cinemas, espaços de entrete-
nimento externos e internos 
com capacidade limitada a 
50% dos frequentadores.

Todos os estabelecimen-
tos deverão adotar uma sé-
rie de procedimentos para 
impedir a aglomeração de 
pessoas.

Prefeitura de SG imuniza pessoas nessas condições e profissionais de saúde a partir de 45 anos

Comorbidades: vacina a partir de 59

São Gonçalo continua va-
cinando pessoas a partir de 
59 anos com comorbidades 
contra a covid-19 nesta quin-
ta-feira (22). Profissionais 
de saúde a partir de 45 anos 
que trabalham ou moram na 
cidade que não são da linha 
de frente podem se vacinar 
com a primeira dose. A cidade 
também continua vacinando 
idosos com mais de 60 anos e 
trabalhadores da saúde da li-
nha de frente. Doze pontos de 
vacinação estão disponíveis, 
sendo quatro com drive thru. 

O município vacina as 
pessoas com mais de 59 anos 
que têm as seguintes comor-
bidades: diabetes mellitus, 
hipertensão arterial grave, 
doença pulmonar obstru-
tiva crônica, doença renal, 

doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares, indivíduos 
transplantados de órgão sóli-
do, anemia falciforme, câncer 
e obesidade mórbida. Para 
serem vacinados, os gon-
çalenses devem levar as duas 
últimas receitas, prescrições 
ou atestados médicos que 
comprovem a comorbidade, 
além dos seguintes documen-
tos: identidade, CPF ou cartão 
do SUS, comprovante de resi-
dência e carteira de vacinação.         

Os trabalhadores da saúde 
da linha de frente dos hospi-
tais de São Gonçalo que ainda 
não se vacinaram por serem 
recém-contratados podem se 
vacinar. Os trabalhadores dos 
serviços de saúde públicos e 
privados da linha de frente são 
aqueles que estão envolvidos 

diretamente na atenção/refe-
rência para os casos suspeitos 
e confirmados de covid-19 – 
tanto da urgência e emergên-
cia quanto da atenção básica. 
Neste grupo estão todos os 
trabalhadores envolvidos na 
unidade de saúde (faxineiros, 
atendentes, recepcionistas, 
maqueiros, médicos, enfer-
meiros, copeiras, cozinheiras, 
técnicos…).  

Para se vacinarem, eles 
devem comprovar o vínculo 
empregatício em unidade de 
saúde do município que seja 
da linha de frente. Ou se traba-
lham em outra cidade, devem 
apresentar o vínculo de traba-
lho em unidade que seja linha 
de frente e o comprovante de 
residência.     

Os profissionais de saúde 
que trabalham ou moram 
em São Gonçalo e não são da 
linha de frente com mais de 45 
anos também podem se vaci-
nar com a primeira dose. São 
eles: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxi-
liar de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farma-
cêutico, assistente social, 

biomédico e auxiliar e técnico 
de saúde bucal.     

A secretaria também imu-
niza com a segunda dose da 
vacina CoronaVac, idosos e 
funcionários da saúde que 
têm mais de 21 dias de vaci-
nados. Para a segunda dose, 
todos devem estar munidos 
com o comprovante da pri-
meira dose da vacina Coro-
naVac aplicada pela Secretaria 
Municipal de São Gonçalo. 
Aqueles que não levarem o 
comprovante ou apresenta-
rem comprovante de outra 
cidade, não serão imuniza-
dos. Os que foram vacinados 
com o imunizante Oxford/
Astrazeneca devem aguardar 
o intervalo da vacina, que é de 
12 semanas, e ainda não está 
disponível.

É preciso 
apresentar 
comprovação 
médica, RG, CPF 
e comprovante 
de residência

Divulgação

Equipe de fiscalização acompanha cumprimento das restrições sanitárias
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SG: Defesa 
Civil reúne 
lideranças 
comunitárias
A Subsecretaria de Defesa Ci-
vil de São Gonçalo promoveu, 
ontem (21), uma reunião com 
líderes comunitários para a 
formação de Núcleos de Pro-
teção e Defesa Civil (Nupdec). 
O serviço é formado por um 
grupo organizadao em um 
distrito, bairro, rua, associa-
ção, entidade, entre outros, 
que participa de atividades de 
Defesa Civil como voluntário.

“Estamos dando o pon-
tapé inicial de encontros e 
reuniões com líderes comu-
nitários, para coordenarem os 
núcleos de proteção e Defesa 
Civil que serão implantados”, 
disse o subsecretário de Defe-
sa Civil, coronel Rodrigues.

Grupos, 
mulheres e 
negros lideram 
os casos 
registrados no 
órgão municipal

Microempreendedoras: Codim 
promove Feira Virtual dia 24
Objetivo é qualificar e dar visibilidade às mulheres de Niterói no mercado digital. Evento será de 13h às 18h
 A Coordenadoria de Direitos 
da Mulher (Codim), em con-
junto com o Coletivo Mães 
Empreendedoras de Niterói 
(Amen), a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
(Seden) e  o Instituto Fede-
ral do Rio de Janeiro (IFRJ 
- Campus Niterói), realiza, 
no próximo sábado (24), o 
Curso Empreendedorismo 
Digital Feminino, das 13h 
às 18h30, pelas páginas da 
Codim (fb.com/mulheres-
niteroi) e da Amen (fb.com/
maesempreendedorasnit). 
O objetivo é qualificar as 
empreendedoras e dar opor-
tunidade de visibilidade no 
mercado digital.

A coordenadora da Codim, 
Fernanda Sixel, acredita que 
nesse contexto de pandemia 
a Feira Virtual é uma possibi-
lidade concreta para as em-
preendedoras e abre portas 
para novas empreendedoras 
se posicionarem no mercado.

“A parceria com o IFRJ, 
Mães Empreendedoras e a 
Seden é uma ação que se 
consolidou. São duas turmas 
formadas e a Feira Virtual ce-
lebra o esforço de cada uma 
das alunas para conquistar 
a eficiência do seu próprio 
negócio. Além disso, essa será 
uma possibilidade impor-

tante de divulgação do seu 
trabalho e o fortalecimento 
de uma rede de empreende-
doras locais. A Codim planeja 
e coordena ações e projetos 
em diferentes áreas e con-
ta com uma coordenadoria 
específica no eixo empreen-
dedorismo. Estamos muito 
felizes em participar de um 
evento on-line que fomenta a 

economia solidária e a auto-
nomia financeira da mulher”, 
destaca Fernanda Sixel.

A feira será uma oportu-
nidade de visibilidade para 
as participantes das duas 
turmas do curso livre de ex-
tensão “Empreendedoris-
mo Digital: autonomia para 
mulheres frente aos novos 
tempos”, que foi ministrado 

em agosto de 2020 e março de 
2020. Será um espaço para as 
alunas que precisam mostrar 
o seu trabalho e colocar em 
prática todo conteúdo absor-
vido nas aulas dentro dos seg-
mentos de moda, artesanato 
sustentável, beleza, saúde, 
fotografia, marketing e ou-
tros, com vistas à autonomia 
financeira destas mulheres.

A programação terá infor-
mações relacionadas à moda, 
imagens, estilo, autocuida-
do, Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) etc. O evento 
contará com a participação 
da fundadora do Sommos 
Consultoria, Maria José Feres, 
com dicas financeiras para 
negócios, e da administradora 
da DesignSe, Paula Aragão, 
que abordará aspectos im-
portantes para uma gestão de 
negócio adequada.

O curso é uma das etapas 
do projeto de extensão inti-
tulado Direitos e Autonomia 
Para Mulheres Pós-Pandemia 
que busca promover a troca 
de saberes entre mulheres de 
diferentes áreas de atuação, 
identificar e consolidar ações 
intersetoriais, promover a 
autonomia e fomentar de-
bates acerca dos direitos das 
mulheres.

De acordo com a coor-
denadora do Coletivo Mães 
Empreendedoras Niterói, jor-
nalista e docente do curso de 
extensão, Erika Blaudt,”esse é  
o momento das empreende-
doras colocarem em prática 
o que aprenderam e vende-
rem seus produtos, resultado 
do nosso projeto”. Já para a 
coordenadora de extensão do 
IFRJ campus Niterói, Michel-

le Abraão, “a promoção de 
ações como essa reafirmam 
o processo de intercâmbio 
com a sociedade por meio 
da extensão e, sobretudo, 
enquanto eixo que contribui 
para redução de problemas 
sociais que foram agravados 
pela pandemia da Covid-19”.

Programação:

13h - Abertura (Codim + Se-
den: Fernanda Sixel e Lindal-
va Cid)
13h15 - Apresentação do pro-
jeto e da programação da feira 
(Michele - IFRJ)
13h30 - Bloco 1 - Apresen-
tação das empreendedoras 
(Erika Blaudt)
14h10 - Pitch 1 - Expositora 
autocuidado
14h35 - Bloco 2 - Apresenta-
ção das empreendedoras
15h15 - Pitch 2 - Finanças
15h40 - Bloco 3 - Apresenta-
ção das empreendedoras
16h10 - Pitch 3 - Organização 
do negócio
16h45 - Bloco 4 - Apresenta-
ção das empreendedoras
17h25 - Apresentação da 
coordenação de empreende-
dorismo da Codim e serviços 
para empreendedoras 
17h40 - Bloco 5 - Apresenta-
ção das empreendedoras.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Coordenadora da Codim, Fernanda Sixel aposta que a Feira Virtual pode ser vitrine para novas empreendedoras

Centro de Cidadania oferece apoio a pessoas vítimas de violações de direitos humanos 

Cecid: 183 atendimentos em um mês
  O Centro de Cidadania 
de Niterói (Cecid), órgão 
da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos, atendeu 
183 pessoas vítimas de vio-
lações de direitos humanos 
em seu primeiro mês de 
funcionamento. O espaço 
da Prefeitura de Niterói con-
ta com profissionais para 
realizar orientação jurídica, 
psicológica e social gratui-
tamente. De acordo com os 
dados, quase 90% dos casos 
são de violações sofridas por 
grupos (violação coletiva). 
Outro dado mostra que 65% 
das pessoas que procuraram 
atendimento são mulheres 
e 78% das que buscaram 
orientação no espaço são 

negros.
“Os dados mostram a 

importância da criação de 
uma rede de proteção dos 
direitos humanos, integrada 
com outros órgãos. Há uma 
grande demanda na cidade 
pelo combate às violações 
de direitos humanos, pela 
orientação jurídica e social 
e pelo acompanhamento 
dos casos, e o Centro de 
Cidadania vem ao encontro 
desta necessidade”, destaca 
Raphael Costa, secretário de 
Direitos Humanos.

Ainda de acordo com o 
levantamento, a maior parte 
das pessoas que buscaram 
ajuda são moradoras do 
Centro (52%), Ingá (23%) 

e Fonseca (9%). Entre os 
casos mais comuns reporta-
dos estão prisão arbitrária, 
informações sobre direito à 
moradia/população em si-
tuação de rua e ameaça à in-
tegridade pessoal e familiar.

“O Centro da Cidadania 
funciona como um facili-
tador no recebimento da 
denúncia de violação de 
direitos humanos e, de for-
ma eficaz e eficiente, busca 
por soluções e acompanha-
mentos dos casos, tornan-
do Niterói cada vez mais 
acessível aos seus direitos e 
também na promoção social 
à prevenção, atuando como 
articulador junto aos órgãos 
responsáveis, atuação insti-

tucional e acolhimento”, res-
salta Monique Seabra Melo 
Oliveira, assistente social.

O Cecid é destinado a pes-
soas que tenham enfrentado 
situações como intolerância 
religiosa, trabalho escravo, 
racismo, homofobia, abuso 
infantil e prisões injustas. No 
local, também são oferecidos 

serviços como apoio para 
retificação de nome social, 
emissão de documentos, 
acolhimento de migrantes 
e refugiados, entre outros. 
O projeto foi elaborado em 
parceria técnica com a Secre-
taria de Direitos Humanos de 
São Paulo, que possui o Cen-
tro Integrado de Cidadania 
desde 2010.

Por conta da pandemia 
do novo coronavírus, os 
atendimentos são feitos me-
diante agendamento prévio 
pelo “Zap da Cidadania”, por 
meio do número (21) 96992-
9577. O endereço do Centro 
de Cidadania é Rua Cônsul 
Francisco Cruz, 49 - Centro, 
Niterói.

Felipe Peixoto esteve ontem no Complexo do Ginásio Caio Martins

Deputado inspeciona base 
do Segurança Presente

Para conferir as condições 
das instalações da base 
do Segurança Presente no 
Complexo Ginásio Caio 
Martins, em Icaraí, Zona 
Sul de Niterói, o deputa-
do estadual Felipe Peixoto 
(PSD) inspecionou ontem 
(21) local. Acompanhado 
do seu chefe de gabinete, 
ex-vereador Bruno Lessa 
(DEM), o parlamentar cons-
tatou a falta de estrutura e o 
ambiente totalmente insalu-
bre no espaço que abriga os 
profissionais de segurança.

O Segurança Presente é 
um programa do Governo 
do Estado realizado por con-
vênio com as prefeituras, 
que arcam com o pagamen-
to das gratificações dos poli-
ciais contratados na folga e 
sendo responsáveis por toda 
a estrutura para o funciona-
mento do programa, como 
os espaços físicos. Por isso, 
Felipe Peixoto vai enviar 
ofício ao prefeito Axel Grael, 

solicitando obras urgentes 
de recuperação da unidade 
e ainda a renovação da frota 
de veículos.

“É lamentável que um 
programa tão importante 
como o Segurança Presente 
tenha instalações tão precá-
rias. Chega a ser um desres-
peito e até um risco à saúde 

dos policiais que trabalham 
dia e noite para levar segu-
rança a toda população. Não 
faz sentido, em especial, em 
uma cidade tão rica como 
Niterói - lamentou o depu-
tado, que foi recebido pelo 
coordenador operacional 
do Segurança Presente em 
Niterói, capitão Moreira.

Divulgação

Felipe Peixoto verificou as condições da base do programa em Niterói
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Estado amplia a investigação 
de variantes da Covid-19
Nova parceria, um dos maiores sequenciamentos de variantes do país, identifica predominância da variante P1

O sequenciamento genético 
para verificação de novas va-
riantes da Covid-19 em circula-
ção no Estado do Rio de Janeiro 
foi ampliado, e já apresenta os 
primeiros resultados. O estudo, 
que busca entender mais sobre 
as modificações sofridas pelo 
SARS-CoV-2, é um dos maiores 
na área de sequenciamento do 
vírus da Covid-19 do país. A pri-
meira etapa foi realizada com 
90 amostras e, nos próximos 
seis meses, serão analisadas 
cerca de 400 a cada 15 dias, to-
talizando 4.800 amostras. Nos 
primeiros resultados, obtidos 
com amostras colhidas de 24 a 
28 de março, houve a confirma-
ção da circulação das linhagens 
P1, P2 e B.1.1.7, com predo-
minância da P1 nesta terceira 
onda da pandemia no estado. 
Identificada inicialmente no 
Amazonas, ela pode ter carga 
viral 10 vezes maior que outras 
cepas, segundo a Fiocruz.

A iniciativa, que conta com 
a participação da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), é finan-
ciada pela Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro (Faperj) - com recur-
so de R$ 1,2 milhão. A parceria 
envolve ainda o Laboratório 
Nacional de Computação Cien-
tífica (LNCC), o Laboratório de 
Virologia Molecular da UFRJ, o 
Laboratório Central Noel Nu-
tels (LACEN-RJ), a Fiocruz e a 
Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio.
 “Este monitoramento cons-

tante é essencial para o acom-
panhamento epidemiológico 
da doença. Neste novo sequen-
ciamento, foi observada a rá-
pida substituição da linhagem 
P.2 pela P.1, que se apresenta 

predominante nesta terceira 
onda. Também foi percebida, 
em casos isolados, uma muta-
ção na variante P1, que ainda 
requer aprofundamento nos 
estudos, visto que não apre-
senta alterações epidemioló-
gicas significativas”, comenta a 

subsecretária de Vigilância em 
Saúde, Cláudia Mello.

Este novo estudo é resul-
tado de um sequenciamento 
genético de última geração, 
com dados captados em 17 
municípios, que contemplam 
todas as regiões do estado. 

Nos dados analisados neste 
período, a linhagem de maior 
frequência foi a P1, identifica-
da em 94,44% das amostras, e 
em todas as regiões do estado. 
Nas regiões Metropolitana, 
Centro e Norte, a prevalência 
foi de 100%. A variante P2 foi 

identificada nas regiões Sul e 
Baixada Litorânea, e a B.1.1.7, 
nas regiões Médio Paraíba e 
Noroeste do estado.

“As áreas técnicas da Se-
cretaria de Estado de Saúde 
têm feito acompanhamento 
constante de todos os dados 
da Covid-19. E as informações 
obtidas pelo sequenciamento 
genômico permitem ter um pa-
norama atual da evolução das 
variantes circulantes no estado 
e melhorar ações epidemiológi-
cas, o que possibilita fortalecer 
as estratégias de combate à 
pandemia, que já vêm sendo 
tomadas pela secretaria”, des-
taca o secretário de Estado de 
Saúde, Carlos Alberto Chaves.

Em paralelo, há outros 
dois sequenciamentos em 
andamento, com amostras 
do Estado do Rio de Janeiro, 
realizados pela Fiocruz e pelo 
Ministério da Saúde. Juntos, 
já analisaram 287 amostras, 
desde fevereiro, apresentan-
do a prevalência da variante 
P1 nos sequenciamentos.

Em paralelo, 
há outros dois 
sequenciamentos 
em andamento, 
com amostras do 
Estado do Rio

Divulgação / Governo do Estado

A iniciativa, que conta com a participação da Secretaria de Estado de Saúde (SES), é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Fiocruz: 5 milhões de 
doses na sexta-feira
A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) anunciou hoje (21) 
que vai entregar, na próxima 
sexta-feira (23), 5 milhões de 
doses da vacina Oxford/As-
traZeneca contra covid-19 
produzidas pelo Instituto de 
Tecnologia em Imunobioló-
gicos (Bio-Manguinhos). A 
quantidade supera a previsão 
inicial para esta semana em 
300 mil doses.

Por questões logísticas re-
lacionadas à distribuição das 
vacinas, a Fiocruz passará a 
liberar os lotes para o Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) sempre às sextas-feiras. 
Segundo a fundação, a decisão 
foi tomada em conjunto com o 
Ministério da Saúde, o Conse-
lho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Conasems).

Na semana passada, Bio-
-Manguinhos também liberou 
5 milhões de doses, porém em 
duas remessas, na quarta-feira 

e na sexta-feira. Para a semana 
que vem, o cronograma prevê 
mais 6,7 milhões de doses, o 
que fará com que a fundação 
entregue mais de 18 milhões 
de doses no mês de abril.

Para os próximos meses, 
a programação é que as en-
tregas cresçam em volume 
e cheguem a 21,5 milhões, 
em maio; 34,2 milhões, em 
junho; e 22 milhões, em ju-
lho. Desse modo, a fundação 
cumprirá a meta de produzir 
100,4 milhões de doses a partir 
do ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA) importado, con-
forme acordo de encomenda 
tecnológica firmado com a 
farmacêutica AstraZeneca. No 
segundo semestre, a Fiocruz 
prevê produzir 110 milhões 
de doses com IFA fabricado 
no Brasil.

Já foram entregues 14,8 
milhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca, sendo 
10,8 milhões produzidas por 
Bio-Manguinhos.

São Gonçalo instala centro de 
monitoramento em Saúde
A Secretaria de Saúde de São 
Gonçalo dá mais um passo 
para o acompanhamento, a 
nível nacional, da pandemia do 
coronavírus e outras doenças. 
O Centro de Informações Estra-
tégicas de Vigilância em Saúde 
(Cievs) está instalado e faz parte 
do projeto chamado “Fortale-
cimento da Rede Nacional de 
Vigilância, Alerta e Resposta às 
Emergências de Saúde Pública” 
do Ministério da Saúde. O ob-
jetivo é monitorar as doenças 
e traçar estratégias de políticas 
públicas em conjunto para 
melhorar os resultados. A rede 
é composta apenas por mu-
nicípios com mais de 500 mil 
habitantes e alguns de fronteira 
internacional.

O Cievs foi instituído pela 
Portaria n° 30, de 7 de julho 

de 2005, com a finalidade de 
fomentar a captação de noti-
ficações, mineração, manejo e 
análise de dados e informações 
estratégicas relevantes à prática 
da vigilância em saúde, além de 
unir mecanismos de comuni-
cação avançados.

“Inauguramos o centro de 
monitoramento de leitos e 
fizemos o convênio com a 
universidade de Toronto para 
avaliarmos, cientificamente, o 
nosso painel epidemiológico, 
não só do covid-19, mas de 
outras doenças. Hoje, a nossa 
cidade é a única no Estado do 
Rio de Janeiro a contar com 
essa análise precisa”, explicou 
o secretário de Saúde de São 
Gonçalo, Dr. André Vargas.

Na prática, a implantação 
do sistema ajuda no moni-

toramento e na análise das 
informações relacionadas aos 
agravos e acontecimentos 
emergenciais em saúde pública 
de forma a desencadear ações 
para prevenção, combate e tra-
tamento de doenças de forma 
oportuna.

“O Cievs é de grande impor-
tância para o município de São 
Gonçalo, principalmente para 
a saúde da população. Pode-
mos trabalhar as informações 
referentes à saúde com outros 
departamentos, não só dentro, 
como fora da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, contribuindo 
para um trabalho de prevenção 
de doenças e agravos de saúde”, 
explicou Gláucia de Oliveira, 
coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica.

A equipe do Cievs de São 

Gonçalo é composta por pro-
fissionais da Vigilância Epi-
demiológica e uma equipe 
de apoio multiprofissional, 
que monitora os dados diaria-
mente. Conforme demanda e 
necessidade, a equipe se reúne 
para discussão do cenário e 
implantação de ações. Toda 
a instalação do Cievs foi feita 
com apoio do Ministério da 
Saúde, que tem comunicação 
direta com todos os envolvidos 
na rede através de conferências 
e videoconferências.

Sistema, pioneiro entre cidades do Rio, garante análise em tempo real

Prefeitura e IAB lançam hoje 
concurso para orla de Charitas
A Secretaria de Urbanismo e 
Mobilidade de Niterói e o de-
partamento do Rio de Janeiro 
do Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB) lançam, nesta 
quinta-feira (22), o concur-
so público nacional para a 
escolha do projeto que vai 
requalificar a orla de Charitas. 
O lançamento acontecerá de 
forma virtual, às 18 horas, nas 
plataformas das redes sociais 
do IAB. O resultado com o 
vencedor será divulgado no 
dia 22 de julho.

O projeto tem como objeti-
vo transformar o trecho entre a 
Praça Radio Amador e o Clube 

Naval em um grande parque li-
near. A iniciativa do município 
de Niterói foi concebida com 
base no Plano Diretor, que 
está elaborando o Programa 
de Requalificação Urbana das 
Praias da Baía da Guanabara.

“Além de ser um projeto 
que vai transformar a orla de 
Charitas do ponto de vista 
urbanístico, esta iniciativa 
está diretamente ligada ao 
desenvolvimento econômico 
da região, que tem muitos 
bares e restaurantes, além de 
representar mais um incentivo 
para o turismo da cidade, ge-
rando renda e oportunidades 

de trabalho. A ideia é tornar 
esta área ainda mais agradável 
para os niteroienses e visitan-
tes, com um espaço público 
moderno e que trará mais 
qualidade de vida para todos”, 
afirma o prefeito de Niterói, 
Axel Grael.

O secretário municipal 
de Urbanismo e Mobilidade, 
Renato Barandier, enfatiza 
que a orla de Charitas é, atual-
mente, o espaço com a maior 
diversidade de vocações da 
cidade, desde o seu poten-
cial paisagístico único até as 
questões sociais, de trabalho 
e renda da população. Além 

disso, a pandemia de Covid-19 
veio mostrar a importância 
fundamental dos espaços 
públicos abertos para a saúde 
e bem-estar social.

“É nesse contexto que a 
Prefeitura de Niterói busca 
trazer arquitetos e urbanistas 
de todo o Brasil para pensar 
e discutir a orla de Charitas 
como um espaço estruturador 
da cidade e de importância 
estratégica para a saúde, en-
contro, esporte, lazer, turis-
mo, transporte e desenvolvi-
mento social da população 
de Niterói”, ressalta Renato  
Barandier.

Objetivo é requalificar trecho entre Praça Radio Amador e Clube Naval

Objetivo é 
monitorar as 
doenças e traçar 
estratégias
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Vasco segue 
aguardando 
melhora de 
lesionados

O Vasco da Gama 
segue com três 
jogadores entre-
gues ao depar-
tamento médico 
do Vasco e sem 
previsão de retor-

no às atividades com o restante 
do elenco. São eles os atacantes 
Talles Magno e Vinícius, e o 
meia MT.

Talles Magno está em fase 
avançada de recuperação de 
uma artroscopia no joelho e 
pode ser o primeiro do trio a 
trabalhar com o grupo.

O técnico Marcelo Cabo 
elogiou o atacante e falou de 
seus planos para o jogador.

“É uma joia que tem que 
ser lapidada e um jogador que 
a gente conta com o retorno 
dele. Provavelmente vai voltar 
muito melhor porque ele vem 
de uma artroscopia, vai ter 
todo o processo de fisioterapia, 
implementação física”, disse.

O segundo da fila em pers-
pectiva de retorno é MT. O 
meia foi diagnosticado com 
um problema na coluna ver-
tebral, mas está praticamente 
sem dores nas costas.

Já Vinícius sofreu uma pan-
cada no nariz numa disputa 
de bola em um treinamento e 
passou por cirurgia. Ele ainda 
está em recuperação sem po-
der treinar e não tem previsão 
de retorno.

Finalista há 13 anos, time quer começar com pé direito sua trajetória em 2021

Flu inicia busca pela inédita 
Libertadores contra o River

O Fluminense 
inicia sua cami-
nhada na Taça 
Libertadores da 
América, hoje, 
às 19 horas. Os 
tricolores rece-

bem o River Plate-ARG, no 
Maracanã. O duelo é válido 
pelo grupo D, que ainda ain-
da tem o Junior Barranquilla 
e o Independiente Santa Fé, 
ambos da Colômbia, que 
também se enfrentam nesta 
quinta.

O Tricolor vai a campo 
embalado pelo bom come-
ço de temporada. O técnico 
Roger Machado ganhou um 
pacote de reforços na última 
semana e terá à disposição 
um elenco recheado de ex-
perientes e jovens jogadores.

Os donos da casa vão a 
campo sabendo que terão 
um adversário complicado. 
O atacante Fred pregou res-
peito ao River Plate.

“Nosso sentimento é o 
que sempre aconteceu. É 
de respeitar muito nossos 
adversários, com o River não 
vai ser diferente mas ter mui-
ta coragem e personalidade. 
Futebol é um jogo muito 
emocional, onde trocamos 
momentos com os nossos 
adversários. Terão momen-
tos no jogo que teremos 

posse, em outros será nosso 
adversário. Nossa briga será 
por tomar o espaço em todos 
os setores do campo e agre-
dir ao máximo”, disse.

Em termos de escalação, 
Roger Machado deve optar 
pela manutenção da for-
mação que venceu o clássi-
co contra o Botafogo. Uma 
ausência será sentida no 
banco. O recém-chegado Bo-

badilla não foi regularizado  
a tempo deste jogo e está 
fora.

Do outro lado, o River 
Plate chega motivado para 
o confronto após a goleada 
aplicada no fim de semana 
por 5 a 0 sobre o Central 
Córdoba pelo Campeonato 
Argentino. O clube quer vol-
tar a fazer grande campanha 
na Libertadores.

Mailson Santana / Fluminense

Debaixo de chuva, Fluminense encerrou sua preparação para encarar o River

Botafogo corre para 
fazer contratações

Fla ganha folga após 
vitória na Argentina

O mau início de 
temporada do 
Botafogo acen-
deu o sinal de 
alerta na dire-
toria alvinegra. 

Eliminado da Copa do Brasil 
e fora das semifinais do Ca-
rioca, restou ao clube focar na 
disputa da Série B em 2021.

O técnico Marcelo Cha-
musca ganhou apoio e será 
mantido no cargo até o início 
da competição nacional, no 
final de maio. Mas, faltando 
menos de seis semanas de 

Após vencer o 
Vélez Sarsfield 
na estreia na 
L i b e r t a d o re s 
2021, a delega-
ção do Flamen-
go retornou ao 

Rio de Janeiro ontem. O voo 
fretado que trouxe o grupo 
de Buenos Aires desembar-
cou no aeroporto Tom Jobim 
por volta das 6h.

Com a missão cumprida 
na vitória por 3 a 2, os joga-
dores que viajaram recebe-
ram folga ontem. O grupo se 
reapresenta hoje para iniciar 
a preparação para o duelo 

preparação, o clube ainda 
espera contratar mais joga-
dores para posições carentes 
no elenco. Nos planos estão 
um lateral-direito, um volan-
te, um meia de criação e um 
centroavante.

Ontem, um velho conhe-
cido surgiu como possibi-
lidade. Trata-se do volante 
Aírton, que se destacou no 
Alvinegro em 2017. Com 
passagens por Flamengo e 
Fluminense, o jogador de 
31 anos está no Erbil Sports 
Club, do Iraque.

de sábado contra o Volta 
Redonda, pelo Campeonato 
Carioca.

Com presença assegurada 
nas semifinais do Estadual, 
a partida da última rodada 
pode definir quem levará 
para casa a Taça Guana-
bara. O Voltaço aparece na 
liderança na tabela com 21 
pontos, um a mais que o 
Rubro-Negro. 

Quem vencer o confron-
to, fica com o caneco, mas 
se houver empate e o Flu-
minense vencer o Madu-
reira, o Tricolor ficará com  
a Taça.

Treinador chega ao clube de Porto Alegre para substituir Renato Gaúcho

Grêmio contrata Tiago Nunes

O gaúcho Tiago Nunes, de 
41 anos, é o novo técnico do 
Grêmio. O anúncio foi feito 
pelo clube ontem. O trei-
nador deve chegar a Porto 
Alegre hoje para acompanhar 
a estreia do Tricolor na Copa 
Sul-Americana, contra o La 
Equidad, da Colômbia. Ele 
substituirá o treinador Re-
nato Gaúcho, que deixou o 
clube no último dia 15, após 
comandar o time por quatro 
anos e sete meses. 

A previsão é de que o novo 
técnico assine contrato até 
dezembro do ano que vem. 
Em 2019, Nunes estava à fren-
te do Athletico-PR que der-
rotou o Tricolor na semifinal 
da Copa do Brasil, e depois 
conquistou o título diante 
do Internacional. O técnico 
assumiu a equipe principal 
do Furacão um ano antes, e 
logo faturou a Copa Sul-Ame-
ricana. Na última temporada, 
foi treinador do Corinthians.

“Acho que o Tiago já mos-
trou seu trabalho, foi campeão 
no Athletico-PR, se mostrou 
vitorioso e depois teve uma 
passagem pelo Corinthians. 
Preciso de mais um tempo 
para conhecer ele para poder 
falar melhor”, disse o zagueiro 
gremista Pedro Geromel.

A apresentação oficial de 
Nunes ocorrerá amanhã. O 
novo treinador levará para o 
clube os auxiliares Evandro 
Fornari e Kelly Guimarães.

Finalistas no Rio, seleções estão no mesmo grupo nos Jogos de Tóquio

Brasil reencontra Alemanha

Brasil e Alemanha vão reeditar 
a final das Olimpíadas de 2016. 
O sorteio realizado ontem colo-
cou os dois rivais frente a frente 
já na fase de grupos dos Jogos 
de Tóquio. Os confrontos da 
primeira fase foram definidos 
na sede da Fifa, em Zurique. 
Costa do Marfim e Arábia Sau-
dita completam o grupo D.

Os outros grupos também 
já foram definidos. No grupo A, 
está obrigatoriamente o Japão, 
país sede, ao lado de África do 

Sul, México e França. O grupo 
B é formado por Nova Zelân-
dia, Coreia do Sul, Honduras 
e Romênia. Por fim, o C conta 
com Egito, Espanha, Argentina 
e Austrália.

No formato atual da moda-
lidade, os dois melhores colo-
cados de cada grupo avançam 
às quartas de final. Caso o Brasil 
termine na primeira posição, 
enfrentará o segundo colocado 
do grupo C. Se ficar em segun-
do, pega o líder do grupo C.

A bola começa a rolar no 
futebol masculino a partir do 
dia 22 de julho, com o jogo entre 
Japão e África do Sul. O Brasil 
estreia exatamente no mesmo 
dia, contra a Alemanha, no es-
tádio onde conquistou o penta 
em 2002.

Seleção estreia 
no Japão no dia 
22 de julho


