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INSS vai agendar para 
atendimento especial
Novo serviço possibilitará que as pessoas sejam recebidas presencialmente em uma agência

COM HORA E DATA MARCADAS

CIDADES\PÁG. 5

Prova de ciclismo Serra do Piloto reuniu mais de 320 participantes em duas modalidades. Ela foi a primeira prova de ciclismo de montanha realizada no estado do Rio de Janeiro neste ano

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Rio e Niterói no 
topo de ranking de 
qualidade de vida

PANORAMA\PÁG. 2

Niterói: mais de 
60% tomaram 
primeira dose

CIDADES\PÁG. 3

Enem: inscrições na reta final
Prazo termina amanhã. Candidatos farão prova nos dias 21 e 28 de novembro

CIDADES\PÁG. 5

A Prefeitura de Niterói realizou operação em bares e restaurantes para 
verificar se estão adequados à legislação que trata da poluição sonora. 
Estabelecimentos no Centro, Icaraí, São Francisco e Região Oceânica 
foram alvos da ação, motivada por denúncias.

CIDADES\PÁG. 4 

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Denúncias levaram fiscais a estabelecimentos localizados em vários pontos da cidade

Niterói combate a poluição sonora

Volta ao Fla 
sonhando 
com títulos
Após mais de 20 anos de 
sua última partida como 
jogador do Flamengo, 
Renato Gaúcho foi 
apresentado ontem como 
treinador do clube.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Mangaratiba 
reúne ciclistas 
de todo o país

O município de Mangaratiba 
reuniu atletas de todas as 

idades, e de diversas partes do 
país que participaram neste 

fim de semana do Desafio 
de Ciclismo Serra do Piloto. 

Mais de 320 participantes se 
dividiram entre os formatos de 

competição Speed e Montain 
Bike. Os atletas percorreram 
de 40 a 80 quilômetros sobre 

duas rodas. Um dos destaques 
da competição foi o mineiro 

Felipe Marques, morador de Juiz 
de Fora, em Minas Gerais, que 

alcançou o primeiro lugar na 
categoria Elite Masculino.

CIDADES\PÁG. 4

Inscrições 
para festival 
de samba
O Museu do Samba vai sele-
cionar obras inéditas para o 
Festival do Partido Alto. Ins-
crições podem ser feitas até 
o dia 31. Haverá premiação 
para os primeiros colocados.

PÁG. 2

CULTURA
João Laet/Divulgação

O Museu do Samba está com as 
inscrições abertas até o dia 31 

Renato ganhou a camisa 7, a mesma 
que vestia quando defendia o Fla

Papa Francisco 
ainda seguirá 
internado

CIDADES\PÁG. 5
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Argentina campeã
Sinceramente fiquei feliz pela conquista da Argentina por 
conta do Messi. Claro, é ruim o Brasil ter perdido, mas con-
venhamos que a competição era muito mais importante 
para a carreira do Lionel do que para qualquer jogador do 
Brasil. Ficou em boas mãos a taça.
Welerson Chagas

Relaxamento
A cada dia que passa as pessoas estão relaxando mais em 
relação às restrições impostas pela covid. Já vejo muita 
gente andando nas ruas sem máscara. Comércios também 
não estão mais medindo temperatura e fornecendo álcool 
em gel. Será que a pandemia tá acabando ou é irrespon-
sabilidade mesmo?
Anitta do Carmo

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 
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POR JEFFERSON LEMOS

Rio e Niterói 
lideram ranking
A cidade do Rio de Janeiro 
lidera o ranking fluminense 
de municípios campeões na 
aplicação de impostos em 
qualidade de vida, segui-
da de Niterói e Petrópolis. 
Campos, Nova Iguaçu e São 
João de Meriti aparecem em 
seguida, logo antes de São 
Gonçalo, em sétimo lugar. 
Desenvolvido pela consul-
toria Assertif, consultoria 
especializada na mineração 
de créditos tributários, o Ín-
dice de Retorno do Tributo 
Municipal (IRTM) mostra 
o impacto nas cidades do 
estado. O estudo mediu o 
retorno dos impostos em  
qualidade de vida para os 
100 maiores municípios bra-
sileiros.

Para Bertrand Douet, só-
cio-fundador da Assertif, os 
gestores públicos brasileiros 
precisam ganhar fôlego na 
administração e na aplica-
ção inteligente de recursos. 
“Do mesmo modo, os cida-
dãos precisam se conscien-
tizar sobre essa questão e,  
assim, saber cobrar as auto-
ridades”. 

De zero a 100, Rio 
teve 61,67 pontos
O estudo utiliza como fonte 
de regresso dos impostos o 
Índice de Desafios da Gestão 
Municipal (IDGM), calculado 
pela Macroplan. Já como cus-
tos, leva-se em consideração 
a receita de arrecadação do 
município (incluindo repas-
ses) em relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB) munici-
pal, calculados pelo Ipeadata 
e o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

O Rio teve nota 61,7 em 
uma escala de 0 a 100. Em se-
guida, surgem Niterói (61,4), 
Petrópolis (58,9), Campos 
dos Goytacazes (55,4), Nova 
Iguaçu (53,4), São João de Me-
riti (50,1), São Gonçalo (49,5), 
Belford Roxo (46,8), e Duque 
de Caxias (46,6). 

Laico, sim... 
graças da Deus!

Curso gratuito

Estreou ontem, às 19h, o 
programa Expo Religião na 
TV Alerj. O Cardeal do Rio 
de Janeiro, Dom Orani Tem-
pesta, foi o primeiro entre-
vistado do programa que 
abordará assuntos inter-re-
ligiosos. Os episódios serão 
comandados pela jornalista  
Luzia Lacerda. 

“A cada programa será 
abordada uma religião dife-
rente. Acredito sempre que 
o conhecimento e a cultu-
ra desconstroem a intole-
rância e a ignorância”, diz  
Lacerda.

No primeiro episódio, o 
Cardeal do Rio contou sua 
trajetória religiosa e como 
está enfrentando as necessi-
dades criadas pela pandemia 
do coronavírus.

Além dessa estreia, a emis-
sora tem diversificado sua 
grade para além do noticiário 
legislativo, investindo em en-
tretenimento. Numa parceria 
com a Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Ferj), a TV passou a exibir 
jogos do Campeonato Carioca 
das Séries C e A2. 

E além de futebol, a emis-
sora começou a transmitir 
também concertos de música 
realizados na Sala Cecília 
Meireles. 

O Instituto JCA abriu ins-
crições abertas para o curso 
Desenvolvimento Humano, 
Elétrica Veicular e Empreen-
dedorismo. Com duração de 
5 meses, o treinamento será 
gratuito e terá aulas presen-
ciais. As inscrições vão até o 
dia 30 pelo site do IJCA, ou 
presencialmente na sede da 
ONG, na Rodovia Amaral Pei-
xoto, 2504, Baldeador, Niterói. 
Os interessados devem ter de 
18 a 50 anos, residir em São 
Gonçalo, Niterói e Itaboraí, e 
estar cursando a partir do 5º 
ano do ensino fundamental 
ou ter concluído o ensino 
médio na rede pública. 

Panorama RJPanorama RJ

Museu do Samba 
promove festival
O Museu do Samba está com 
inscrições abertas, até o dia 
31, para o Festival do Parti-
do Alto, que vai selecionar 
sambas inéditos de uma das 
mais tradicionais matrizes 
deste gênero musical. Serão 
oferecidas premiações em 
dinheiro para o primeiro, se-
gundo e terceiro colocados, 
além do Troféu Aniceto para 
o campeão. 

O festival faz parte do 
projeto ‘Partido alto: renova-
ção e tradição’, desenvolvido 

pelo Museu do Samba com 
apoio da Prefeitura do Rio.

As inscrições são gratui-
tas e o candidato pode soli-
citar o regulamento e a ficha 
de inscrição pelo e-mail 
festivalpartidoaltomuseu@
gmail.com.

A final está marcada para 
21 de agosto e terá seis con-
correntes. O prêmio para o 
campeão é de R$ 1.500. O se-
gundo lugar será premiado 
com R$ 1.000,00 e o terceiro 
com R$ 500.  

CULTURA FABIANA MAIA

Exposição CBMERJ

O Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado do Rio (CB-
MERJ) apresenta a expo-

COLETIVA – O Oi Futuro apresenta, até o dia 25, a 
exposição coletiva “Arte, Cidade e Patrimônio: futuro 
e memória nas poéticas contemporâneas”, sob cura-
doria de Adriana Nakamuta, com 10 artistas de seis 
estados brasileiros, em que se debate memória e futuro 
através de poéticas urbanas. Agendamento: https://
oifuturo.org.br ou por telefone 3131-3060.  

‘CANSADITA’ – Bem-humorada, refrão marcante, re-
ferências latinas e pitadas de brega e funk. Esses são 
os ingredientes da faixa ‘Cansadita’, nova aposta de 
Nat Guareschi que conta também com a participação 
de Rappin´Hood. “Cansadita nasceu de uma junção 
de sentimentos pandêmicos. Insatisfações, revoltas, 
exaustão, estafa mental e física e cansaço”, explica Nat. 

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

João Laet/Divulgação

 As inscrições para o Festival do Partido Alto estão abertas até o dia 31 

Divulgação

A mostra traz 30 fotos que retratam 

as atividades da instituição centenária

Parcão é reformado

E por falar em bem estar 
animal, os moradores da 
Tijuca vão ganhar em breve 
um espaço novinho em folha 
dedicado aos seus filhos de 
“quatro patas”. A Prefeitura 
do Rio vai reformar o ParCão 
da Praça Luis La Saigne, no 
Maracanã, próximo ao Sho-
pping Tijuca. As obras, que 

Divulgação

foram viabilizadas graças a 
uma parceria com a APSA e 
a UIA  2021RIO EXPO, feira 
oficial do 27º Congresso 
Mundial de Arquitetos, tive-
ram início no dia 9 e devem 
durar um mês. A iniciativa 
aconteceu depois de indica-
ção legislativa do vereador 
Marcio Ribeiro (Avante). 

Linhas de crédito

A AgeRio assinou, ontem, 
convênio do Programa de 
Microcrédito Produtivo 
Orientado com Italva e Ita-
boraí, durante evento com 
as presenças do presidente 
da AgeRio, André Vila Ver-
de, do presidente do Con-
selho de Administração, Vi-
nicius Sarciá, da diretora de 
Operações, Tatiana Oliver, 
além do prefeito de Italva, 
Léo Pelanca, do secretário 

Divulgação

municipal de Trabalho e 
Renda de Itaboraí, Dinei 
Oliveira e do deputado es-
tadual Jair Bittencourt (PP).

Interlocutor de muni-
cípios do interior junto ao 
governo estadual, Bitten-
court destacou a impor-
tância de proporcionar 
linhas de crédito para em-
preendedores superarem 
as dificuldades impostas 
pela pandemia. 

O fim de semana foi de muita 
alegria para os peludinhos de 
quatro patas. Foram três fei-
ras que receberam apoio do 
Governo do Estado, através 
da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abasteci-
mento, que é responsável 
pelas políticas públicas de 
Proteção e Bem estar Ani-
mal. As feiras aconteceram 
no município de Rio Bonito, 

Shopping Bangu e Partage 
shopping em São Gonçalo. 
Mais de cem animais ga-
nharam lares novos cheios 
de amor. Além disso, foi feito 
o lançamento do Selo Pet 
Friendly no município de 
Rio Bonito, onde a feira de 
adoção também foi uma das 
atrações da cidade no fim 
de semana, comemorou o 
secretário Marcelo Queiroz. 

Bem estar animal
Divulgação

O 4° Grupamento Maríti-
mo (Gmar) do Corpo de 
bombeiros, em Itaipu, com 
apoio da médica veteriná-
ria Fernanda Campista e de 
moradores de Piratininga, 
resgataram um gato que 
estava há dias no alto de 
uma árvore na Rua Lisan-
dro Mota, em Piratininga, 

na Região Oceânica de 
Niterói. Há dias sem con-
seguir descer, o bichano foi 
salvo e recebeu no local os 
primeiros cuidados. Após 
receber chip, o animal será 
colocado, em breve, para 
adoção em uma das cam-
panhas da Prefeitura de 
Niterói. Mais um final feliz. 

Resgate nas alturas
Divulgação

sição virtual, até o dia 31,  
no site http://www.cbmerj.
rj.gov.br/. A mostra traz 
30 fotos que retratam as 
atividades da instituição 
centenária, ressaltando seus 
valores e tradições. São re-
gistros que documentam 
o cotidiano do serviço, a 
excelência e a beleza do tra-
balho realizado, mantendo 
viva a memória do CBMERJ. 
São imagens vencedoras do 
2º Festival de Fotografia da 
corporação.
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Mais de 60% dos niteroienses 
já receberam a primeira dose
Meta do município é chegar ao final de agosto com todos os adultos vacinados com a primeira dose
Mais de 311 mil pessoas já 
receberam ao menos uma 
dose da vacina contra a Co-
vid-19 em Niterói. O número 
representa mais de 60% da 
população total do município 
e cerca de 76% da população 
vacinável (acima de 18 anos). 
Já são 122.607 pessoas com o 
esquema vacinal completo 
– 24% da população. Nesta 
terça-feira (13), é a vez das 
pessoas a partir de 36 anos 
tomarem a primeira dose.

O calendário de julho se-
gue em dois dias por idade, 
chegando até o fim deste 
mês na população a partir 
de 28 anos. A meta é chegar 
ao final de agosto com todos 
os adultos vacinados com a 
primeira dose. A imunização 
está ocorrendo em 10 pontos 
espalhados pela cidade, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
explicou que o calendário é 
montado de acordo com o 
número de doses recebidas 
pelo Ministério da Saúde 
(MS).

“Estamos avançando rapi-
damente com a imunização 
em nossa cidade. Sempre 
que possível aceleramos o 
calendário, mas para isso é 
necessário avaliar o número 
de doses que são disponibili-
zadas pelo Ministério da Saú-
de. Caso você esteja na idade, 
não deixe de ser imunizado. 

E não esqueça da segunda 
dose”, destacou o secretário.

Para receber a vacina, é 
necessário estar na idade cor-
reta do calendário e procurar 
a unidade de saúde levando 
documento de identidade, 
CPF e comprovante de resi-

dência. A imunização pode 
ser agendada por meio do 
aplicativo Colab, disponível 
gratuitamente na Play Store 
(Android) e App Store (iOS). 
Também é possível agendar 
a vacinação pelo site www.
niteroi.rj.gov.br/agendamen-

tovacina. Basta seguir o passo 
a passo no cadastro.

O aplicativo, método mais 
prático que evita aglomera-
ções e agiliza o andamento 
da imunização, já tem 50 mil 
pessoas cadastradas. Só para 
este mês, são 26 mil agenda-

mentos. O vendedor Marcelo 
Maia da Silva, de 36 anos, 
morador do bairro Santo 
Antônio, na Região Oceânica, 
agendou a vacina para esta 
segunda (12), na Policlínica 
de Piratininga.

“O aplicativo é muito sim-
ples de usar. Cheguei com 30 
minutos de antecedência e 
já notei que a fila para quem 
agendou estava bem menor, 
cerca de 5 pessoas no meu 
horário, justamente pela or-
ganização de marcação. Em 
menos de 5 minutos a equipe 
verificou meus dados no sis-
tema, preencheu meu cartão 
de vacinação e eu saí de lá 
com a tão esperada vacina 
aplicada”, contou Marcelo.

Euclides Souza Carvalho, 
também de 36 anos, agendou 
e recebeu a sua primeira dose 
no Campo de São Bento, nes-
ta segunda-feira (12).  

“O processo foi todo bem 
rápido. Entrei em uma fila 
diferente quando cheguei ao 
local, uma pessoa me orien-
tou, tudo muito fácil e claro. O 

agendamento pelo aplicativo 
adiantou bastante, conse-
gui tomar a vacina antes de 
muitas pessoas que tinham 
chegado antes de mim e não 
fizeram o agendamento”, 
relatou.

O aplicativo Colab tam-
bém oferece a opção de re-
marcar a data e horário da 
vacinação, caso a pessoa não 
consiga comparecer no dia 
agendado. Para a segunda 
dose, a marcação também 
deve ser realizada pela fer-
ramenta. Por ele é possível 
obter comprovação digital da 
imunização.

Confira o calendário 
atualizado de vacinação

contra a Covid-19 em Niterói

Julho:

13/07 – a partir de 36 anos

14 e 15/07- a partir de 35 anos

16 e 17/07 – a partir de 34 anos

19 e 20/07 – a partir de 33 anos

21 e 22/07 – a partir de 32 anos

23 e 24/07 – a partir de 31 anos

26 e 27/07- a partir de 30 anos

28 e 29/07 – a partir de 29 anos

30 e 31/07 – a partir de 28 anos

Calendário de 
julho segue em 
dois dias por 
idade, chegando 
até 28 anos no 
fim do mês

Divulgação/Prefeitura de Niterói

O vendedor Marcelo Maia da Silva, de 36 anos, morador da Região Oceânica, agendou a vacinação por aplicativo

Quem não retirou os alimentos poderá fazê-lo nesta quinta e sexta-feira, em dois pontos de distribuição na cidade

Repescagem para cestas básicas
A Prefeitura de Niterói vai 
fazer a repescagem das ces-
tas básicas para a população 
vulnerável nesta quinta (15) 
e sexta-feira (16). A entrega 
acontecerá, das 10h às 16h, 
em dois pontos: CIEP Profes-
sor Anisio Teixeira (Fonseca) e 
Escola Municipal Mar Alegre 
(Cafubá). É importante levar 
documento original com foto 
para retirar a cesta (RG, cartei-
ra de trabalho, carteira de mo-
torista etc). O uso da máscara 
é obrigatório.

O benefício é destinado às 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social e risco de des-
nutrição e que não fazem jus a 
nenhum dos outros programas 
de mitigação dos impactos 
financeiros da pandemia do 

novo coronavírus.  A lista com 
o nome dos beneficiários e o 
local onde devem buscar sua 
cesta está disponível no Portal 
da Transparência da Prefeitura 
no link https://transparencia.
niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. 
Desde maio de 2020, todos os 
meses, são entregues em torno 
de 8 mil cestas básicas para 
garantir a alimentação das 
famílias durante a pandemia.

Quem não puder compare-
cer ao local para a retirada da 
cesta básica, pode indicar um 
procurador. Para isso, é preciso 
imprimir e preencher o formu-
lário disponível no Portal da 
Transparência. O documento 
precisa estar preenchido com 
caneta esferográfica azul ou 
preta e a assinatura tem que 

ser a mesma do documento 
do beneficiário.

Serviço: Repescagem das ces-
tas básicas para população em 
situação vulnerável
Data: 15 e 16 de julho de 2021
Horário: 10h às 16h
Locais: a lista com data e lo-
cal de cada beneficiário está 
disponível em https://trans-
parencia.niteroi.rj.gov.br/#/
cms/48
Polos de distribuição: CIEP 
Professor Anisio Teixeira - Tv. 
Luis de Matos, 16 – Fonseca 
seguindo Rua ao lado do Hor-
to) e Escola Municipal Mar 
Alegre – Cafubá (Rua Doutor 
Waldir Costa, quadra 87, lote 
10 e 11 - Próximo à Praça do 
Cafubá).

Divulgação/Prefeitura de Niterói

As entregas serão realizadas em dois polos: no Fonseca, na Zona Norte, e no Cafubá, na Região Oceânica de Niterói

Consultório volante da Prefeitura de São Gonçalo leva serviços de saúde e assistenciais aos mais vulneráveis

Imunização vai até população de rua
A vacinação em São Gonçalo 
segue avançando e, desde a 
última sexta-feira (9), todos 
os moradores da cidade aci-
ma de 18 anos podem se va-
cinar contra a covid-19. Como 
forma de levar a vacinação, 
que é direito de todos, para as 
pessoas em vulnerabilidade 
social, o Consultório na Rua 
criou um cronograma para 
atender as pessoas cadastra-
das no projeto e também no 
Centro Pop e no Centro de Re-
ferência LGBTI+. A iniciativa 
começou no início de junho e 
a expectativa é vacinar todos 
os cadastrados, com primeira 
e segunda dose, até outubro.

“Nosso trabalho consiste 
em atender pacientes em 
situação de rua e em extrema 
vulnerabilidade. Levamos 
serviços de saúde a essas pes-
soas, como testagem, atendi-
mento médico, psicológico e 

assistencial. Desde o início 
da pandemia, o Consultório 
de Rua foi convocado para 
trabalhar com a testagem. 
Recebemos testes da Secre-
taria de Saúde e conseguimos 
testar mais de 300 pessoas 
em situação de rua. No mês 
de maio entramos no Plano 
Nacional de Imunização e 
estamos trabalhando com 
a vacinação voltada para as 
pessoas em situação de rua 
e em vulnerabilidade social. 
Temos um cronograma sema-
nal e seguimos ele de acordo 
com a demanda. Nosso ponto 
de apoio é a Secretaria de 
Assistência Social, que nos 
disponibiliza o Centro Pop 
para atuar na vacinação no 
nosso público alvo”, disse 
Lydiane Salle, coordenadora 
do Consultório na Rua.

A equipe multidisciplinar 
do Consultório na Rua, com-

posta por médicos, enfermei-
ros, psicólogos, assistentes 
sociais e técnicos de enfer-
magem, atua de segunda a 
sexta, das 8h às 17h, nas vias 
da cidade, dando assistência 
aos moradores em situação 
de rua, oferecendo cuida-
dos em saúde, levando para 
consultas médicas e serviços 
de emergência. O serviço 
funciona em conjunto entre 
as secretarias de Saúde e As-
sistência Social. 

Neste momento, a vaci-
nação volante segue apenas 
para as pessoas em vulne-
rabilidade. A Secretaria de 
Saúde está preparando outras 
estratégias para garantir o 
acesso de toda a população 
ao processo de imunização, 
inclusive com atendimento 
itinerante, proposta prevista 
no planejamento desde o 
início da vacinação.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Veículo de atendimento conta com equipe multidisciplinar e atua de segunda a sexta-feira nas ruas do município



Cidades4 Terça-feira, 13/7/2021ofluminense.com.br

Secretário estadual da pasta e presidente da TurisRio se encontram com o trade turístico do município

Búzios: retomada do turismo

Consolidar as ações e parcerias 
para o desenvolvimento do tu-
rismo. Com este objetivo, o se-
cretário de Estado de Turismo, 
Gustavo Tutuca, e o presidente 
da TurisRio, Sergio Ricardo 
de Almeida, participaram, na 
manhã de ontem (12), de um 
encontro com o trade turístico, 
a Câmara de Vereadores e o 
prefeito e secretários de Búzios, 
na Costa do Sol.

Na ocasião, o secretário 
conheceu os gestores da área 
do poder municipal e da inicia-
tiva privada e expôs como está 
sendo realizado o trabalho da 
Setur-RJ e da TurisRio para um 
recomeço consistente do setor.

“Nós estamos aqui hoje 
para fortalecer a retomada do 
turismo. O que a gente precisa 
é consolidar e organizar o ca-
lendário de eventos, porque, 
quando temos um calendário 
estruturado, a hotelaria, os 

comerciantes, os restaurantes, 
todos se ajustam para receber 
melhor os turistas. O nosso foco 
principal será valorizar o turis-
mo do interior do Rio de Janeiro, 
atuando em campanhas de 
divulgação das belezas do nos-
so estado em cidades vizinhas, 
como São Paulo, Minas Gerais, 
Distrito Federal e Goiás”, disse 
Gustavo Tutuca.

O secretário ressaltou, ain-
da, que o setor precisa se pre-
parar para aproveitar os 11 
milhões de turistas brasileiros 
que deixaram de viajar para o 
exterior e, hoje, estão ávidos 
para viajar e conhecer as bele-
zas do próprio país.

“Divulgar o turismo de pro-
ximidade e expandir o calen-
dário de feiras e eventos são as 
ações que precisam se conso-
lidadas neste momento. Nós 
temos 12 regiões turísticas no 
estado do Rio, cada cidade com 

sua particularidade e história, e 
queremos trazer estes turistas 
para o nosso estado”, explicou 
Tutuca.

Para o presidente da Tu-
risRio é fundamental a união 

carro. Para isso, a promoção é 
essencial e os eventos do setor 
são um marketing de extrema 
importância.

O município de Armação 
dos Búzios é considerado um 
paraíso com suas dezenas de 
praias e gastronomia requin-
tada.

“A cidade está entre os des-
tinos mais procurados do mun-
do, por isso a necessidade de 
somar esforços no trabalho de 
desenvolvimento turístico do 
município. Essas discussões são 
mais que essenciais”, destacou 
o prefeito Alexandre Martins.

O evento contou com a 
presença dos secretários de 
turismo, cultura e esporte de 
Búzios, Dom de Búzios, Roma-
no Lorenzi e Gugu Braga, res-
pectivamente, do presidente da 
Câmara dos Vereadores, Rafael 
Aguiar, além de representantes 
do trade turístico.

Divulgação/Secretaria de Turismo

Evento de Búzios reuniu gestores do poder municipal e iniciativa privada para consolidar as ações e parcerias

Participantes de todas as idades e de diversas partes do país competiram

Desafio de ciclismo reúne 
320 atletas em Mangaratiba
O município de Mangara-
tiba foi palco do Desafio de 
Ciclismo Serra do Piloto, a 
primeira prova de ciclismo 
de montanha do estado do 
Rio de Janeiro do ano de 2021, 
no último domingo. O even-
to, que foi uma realização 
da Federação de Ciclismo 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Fecierj) e da Galvão Asses-
soria Esportiva, com apoio 
da Prefeitura de Mangaratiba, 
reuniu atletas de todas as 
idades, e de diversas partes 
do país.

Duas modalidades e duas 
quilometragens de percurso 
foram disputadas no circuito. 
Os mais de 320 participantes 
se dividiram entre os forma-
tos de competição Speed e 
Montain Bike, e percorreram 
de 40 a 80 KM.

O maior destaque da com-
petição foi o mineiro Felipe 
Marques, morador de Juiz de 
Fora-MG, que alcançou o pri-
meiro lugar na categoria Elite 
Masculino. Dentre os elogios 
que atribuiu ao município, 
ele destaca o desafio que o 
percurso oferece.

“Eu já participei de uma 
competição nesta rota em 

2016 e refiz o trajeto nova-
mente esse ano. Estou muito 
feliz e satisfeito em alcançar 
o primeiro lugar. Além do 
circuito da Serra ser muito 
desafiador, o visual é lindo, o 
que é um bônus no percurso”, 
afirmou.

Entre os competidores 
que ficaram em primeiros 
lugares em suas categorias, 
está o morador de Mangarati-

ba Carlos Frederico Castilho.
“A Serra do Piloto é o meu 

quintal, já subi isso aqui cen-
tenas de vezes. Sou morador 
de Mangaratiba e pratico esse 
esporte há 15 anos, é muito 
bom. Esta já é minha terceira 
prova aqui e meu primeiro 
pódio”, relata ele, que foi o 
ganhador do primeiro lugar 
na categoria Mountain Bike 
masculino 30+.

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Desafio Serra do Piloto foi disputado em duas modalidades e duas quilometragens 

Poluição sonora: 
bares são fiscalizados
Fiscais da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Susten-
tabilidade de Niterói fize-
ram, neste fim de semana, 
uma ação educativa para 
identificar bares e restau-
rantes de Niterói que não 
estão adequados às normas 
de poluição sonora.

A equipe fiscalizou es-
tabelecimentos em Icaraí, 
 São Francisco, Centro e 
Região Oceânica, atenden-
do denúncias recebidas e 
também para verificar se as 
casas que têm projetos de 
tratamento acústico apro-
vados pelo órgão estavam 
de acordo com a autorização 
que receberam para oferecer 
música ao vivo ou em caixas 
de som.

Na maioria dos locais 
visitados não foram encon-
tradas irregularidades. Os 
fiscais notificaram os repre-
sentantes para procurar a 
Secretaria, caso haja inten-
ção de oferecer música, para 
que possam ser orientados 
a como fazer o projeto de 
tratamento acústico.

Em Piratininga, três ba-
res estavam com música 
ao vivo fora dos padrões 
e foram notificados. Em 

dois deles foi constatado 
que havia projetos apro-
vados pela Secretaria para 
uso de limitador sonoro, 
mas não estavam utilizan-
do este equipamento no 
momento da fiscalização. 
As casas foram notificadas  
a cessar com a música e os 
representantes a compare-
cerem ao órgão dentro do 
prazo de 15 dias. O terceiro 
estava com música ao vivo 
sem ter ainda o projeto de 
tratamento acústico apro-
vado.

No Centro, um bar estava 
com música ao vivo sem 
autorização e foi notificado 
a apresentar o projeto de 
tratamento acústico.

“ R e c e b e m o s  m u i t a s 
denúncias  de  poluição  
sonora. Esta operação teve 
um caráter educativo. Al-
guns estabelecimentos já 
tinham projetos autoriza-
dos, mas estavam fora dos 
padrões. E também cons-
tatamos bares que estavam 
com música ao vivo sem 
autorização. Além da ação 
educativa, as casas foram 
notificadas para que se ade-
quem aos padrões”, explica 
o diretor de Fiscalização, 
Victor Lopes.

Bombeiros: 
Niterói 

tem 3.735 

chamados 
No mês de aniversário de 165 
anos do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, a corporação divulgou 
um levantamento para o mu-
nicípio de Niterói referente ao 
primeiro semestre de 2021. Os 
números contemplam diversas 
áreas, que vão desde socorros 
pré-hospitalares a combates a 
incêndios. Ao todo, foram 3.735 
acionamentos. 

Entre os atendimentos do 
período estão 708 colisões de 
veículos; 178 atropelamentos; 
114 capturas e salvamentos 
de animais; 39 combates a 
insetos; 176 combates a fogo 
em vegetação; 100 combates 
a incêndios; 121 salvamentos 
de pessoas; 16 salvamentos 
marítimos;  18 agressões por 
arma branca e 48 por armas 
de fogo, além de 302 quedas 
de pessoas.

Corporação 
divulgou 
balanço do 
1º semestre

entre os poderes municipal, 
estadual e iniciativa privada 
para fortalecer as iniciativas 
que serão construídas para uma 
retomada consistente.

“É importante que seja valo-

rizada a participação em feiras 
e a divulgação dos destinos nos 
estados vizinhos. O turismo 
de proximidade está em alta. 
Os viajantes buscam lugares 
em que possam chegar de 
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Provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão digital como na impressa

Enem: inscrição só até amanhã
Termina amanhã (14) o pra-
zo para inscrição no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021. Os interessados 
em participar do certame, 
isentos ou não, devem acessar 
o site do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
para fazê-lo, na Página do 
Participante.

A taxa de inscrição para os 
não isentos é de R$ 85. O paga-
mento deve ser feito por meio 
de Guia de Recolhimento da 
União (GRU Cobrança).

Provas - As provas do Enem 
2021 serão aplicadas nos dias 
21 e 28 de novembro, tanto a 
versão digital quanto a impres-
sa. As duas versões também 
terão a mesma estrutura de 
prova: quatro cadernos de 
questões e a redação.

Cada prova terá 45 ques-
tões de múltipla escolha, que, 
no caso do Enem Digital, se-
rão apresentadas na tela do 
computador. Já a redação será 
realizada em formato impres-
so, nos mesmos moldes de 
aplicação e correção da versão 
em papel. Os participantes 
receberão folhas de rascunho 
nos dois dias.

No primeiro dia, serão apli-
cadas as provas de linguagens, 
códigos e suas tecnologias, 
e ciências humanas e suas 
tecnologias, além da redação. 
A aplicação regular terá cinco 
horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia, as provas 
serão de ciências da natureza 
e suas tecnologias, e matemá-
tica e suas tecnologias. Nesse 
caso, a aplicação regular terá 
cinco horas de duração.

Prouni- Começam hoje 

(13) e vão até sexta-feira (16) 
as inscrições para o Progra-
ma Universidade para Todos 
(Prouni), do Ministério da 
Educação. O programa oferece 
bolsas de estudo, integrais e 
parciais (50%), em instituições 
particulares de educação su-
perior, em cursos de gradua-
ção e sequenciais de formação 
específica, a estudantes bra-
sileiros sem diploma de nível 
superior. 

O resultado da primeira 
chamada está previsto para o 
dia 20 de julho.

Para concorrer às bolsas 
integrais, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de 

até 1,5 salário mínimo. Para as 
bolsas parciais (50%), a renda 
familiar bruta mensal deve ser 
de até 3 salários mínimos por 
pessoa.

Somente poderá se ins-
crever no Prouni o estudante 
brasileiro que não possua 
diploma de curso superior 
e que tenha participado do 
Enem mais recente e obtido, 
no mínimo, 450 pontos de 
média das notas. Além disso, o 
estudante não pode ter tirado 
zero na redação.

As modalidades de partici-
pação são para os estudantes 
que tenham cursado todo o 
ensino médio na rede públi-
ca, ou na rede particular na 

condição de bolsista integral 
da própria escola; estudantes 
com deficiência, neste caso, 
não é necessário ter cursado 
todo ensino médio na rede pú-
blica ou na rede particular na 
condição de bolsista integral 
da própria escola e, por fim,  
professores  da rede pública 
de ensino, no efetivo exercício 
do magistério da educação 
básica, integrantes de quadro 
de pessoal permanente de ins-
tituição pública. Nesse caso, 
não é necessário comprovar 
renda.

O candidato a bolsas do 
Prouni não precisa fazer ves-
tibular nem estar matriculado 
na instituição na qual preten-

de se inscrever. Entretanto, 
é permitido às instituições 
participantes do programa 
submeter os pré-selecionados 
a processo seletivo específico, 
isento de cobrança de taxa. 
Essa informação será dada 
ao candidato no momento da 
inscrição.

O processo seletivo do 
Prouni tem uma única eta-
pa de inscrição. A inscrição, 
gratuita, é feita exclusiva-
mente pela internet, na pá-
gina do Prouni. O candidato 
pode escolher, em ordem de 
preferência, até duas opções 
de instituição, curso e turno 
dentre as bolsas disponíveis, 
de acordo com seu perfil. O 
candidato com deficiência ou 
que se autodeclarar indígena, 
preto ou pardo pode optar 
por concorrer a bolsas des-
tinadas a políticas de ações 
afirmativas. Durante o perío-
do de inscrição, o candidato 
pode alterar as opções. Será 
considerada válida a última 
inscrição confirmada.

Encerrado o prazo de ins-
crição, o sistema do Prouni 
classifica os estudantes de 
acordo com as opções e as 
notas obtidas no Enem. Os es-
tudantes são pré-selecionados 
em apenas uma das opções 
de curso, observada a ordem 

escolhida no momento da 
inscrição e o limite de bolsas 
disponíveis.

Serão realizadas duas cha-
madas. A cada chamada, os 
candidatos pré-selecionados 
têm um prazo para compa-
recer à instituição de ensino 
e apresentar os documentos 
que comprovem as informa-
ções prestadas na ficha de 
inscrição. Para certificar-se da 
veracidade das informações 
prestadas, a instituição pode 
pedir ao estudante outros 
documentos que julgar ne-
cessários.

É permitida às instituições 
a realização de processo sele-
tivo próprio dos pré-selecio-
nados pelo Prouni. Essa infor-
mação é dada ao candidato no 
momento da inscrição. Nesses 
casos, as instituições que op-
tarem por processo próprio 
de seleção devem explicar for-
malmente aos estudantes, no 
prazo máximo de 24 horas da 
divulgação dos resultados das 
chamadas, a natureza e os cri-
térios de aprovação, os quais 
não podem ser mais rigorosos 
do que aqueles aplicados aos 
pré-selecionados em seus 
processos seletivos regulares. 
É vedada a cobrança de taxas 
para realização do processo 
seletivo próprio.

Ao final das duas chama-
das, o candidato pode mani-
festar interesse em participar 
da lista de espera do Prouni. 
As bolsas eventualmente não 
preenchidas nas duas cha-
madas serão ocupadas pelos 
estudantes participantes da 
lista de espera que comprova-
rem as informações prestadas 
na ficha de inscrição.

Já no Prouni, 
candidatos têm 
de hoje até sexta-
feira para se 
inscrever para 
bolsa de estudos

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Taxa de inscrição para os não isentos é de R$ 85. O pagamento deve ser feito por meio da GRU Cobrança

O papa Francisco comple-
tou o tratamento pós-cirúr-
gico mas permanecerá no 
hospital por mais alguns 
dias para fazer os ajus-
tes finais de medicação e 
reabilitação, informou o 
Vaticano ontem (12). 

Quando o papa deu 
entrada no hospital em 4 
de julho para ter parte de 
seu cólon removido, o Va-
ticano disse que ele ficaria 
internado por cerca de sete 
dias, caso não ocorressem 
complicações.

“Para ajustar sua te-
rapia de medicação e de 
reabilitação, o Santo Padre 
permanecerá hospitaliza-
do por mais alguns dias”, 
disse o porta-voz Matteo 
Bruni no comunicado em 
italiano.

Bruni disse que antes 

de o papa fazer um pro-
nunciamento público no 
domingo da varanda do 
hospital Gemelli, ele visitou 
crianças em uma ala volta-
da ao tratamento de cân-
cer. Algumas delas ficaram 
ao lado dele na varanda.

Após o pronunciamen-
to, disse Bruni, o papa vi-
sitou outros pacientes e 
membros da equipe mé-
dica.

O papa ficou na varanda 
por cerca de 10 minutos 
enquanto fazia o pronun-
ciamento no domingo e 
pareceu estar em boa con-
dição geral, embora sua voz 
estivesse rouca. O Vaticano 
posteriormente divulgou 
fotos de Francisco sendo 
levado em uma cadeira de 
rodas para visitar médicos 
e outros pacientes.

Papa ainda permanecerá internado 

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e 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: 16/07/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:50 às 12:00 Ruas A, B - Parque Tupinambá - São Francisco - Niterói 15454707

08:50 às 12:00 Travessa Tunel Novo - São Francisco - Niterói 15454707

08:50 às 12:00 Travessa Doutor Diógenes Travessa - São Francisco - Niterói 15454707

12:00 às 16:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 15455921

12:00 às 16:00 Travessa Doutor Leitão - Morro Preventor - Charitas - Niterói 15455921

12:00 às 16:00 Travessa Santana - Charitas - Niterói 15455921

12:00 às 16:00 Travessa São Paulo - Charitas - Niterói 15455921

12:00 às 16:00 Travessa São Vicente - Charitas - Niterói 15455921

12:00 às 16:00 Travessa Santa Cândida - Preventorio - Charitas - Niterói 15455921

12:05 às 16:05 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 15456113

12:05 às 16:05 Travessa São Fidelis - Charitas - Niterói 15456113

12:05 às 16:05 Travessa Doutor João Leitão - Charitas - Niterói 15456113

12:05 às 16:05 Travessa São Fideles - Charitas - Niterói 15456113

13:30 às 17:30 Travessa Souza Soares - Largo da Batalha - Niterói 15455317

13:30 às 17:30 Travessa Cenira Pereira - Largo da Batalha - Maceió - Niterói 15455317

14:00 às 15:30 Rua Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15457215

14:00 às 18:00 Rua Doutor José Pereira Mouco - Várzea das Moças - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Rua H Sem Saida - Lot Fazenda M - Várzea das Moças - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Rua Henri Matisse - Maria Paula - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Rua José L. Rodrigues - Várzea das Moças - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Rua José Pereira Mouco - Várzea das Moças - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Rua Luis de Faria - Frt - Várzea das Moças - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Rua Renato E Pedrosa - Várzea das Moças - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Rua Tereza Campins Gonçalves - Várzea das Moças - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Sítio Andromeda - Várzea das Moças - Niterói 15455323

14:00 às 18:00 Ruas A, C, E, F, G, H - B Freitas - F Mofrei - V Moças - R Ouro - Cala 
Boca - Várzea das Moças - Niterói 

15455323

SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Alzira Vargas do Amaral Peixoto - Laranjal - São Gonçalo 15446009

12:00 às 16:00 Rua Henrique Martins - Vista Alegre - Lagoinha - São Gonçalo 15446009

MARICÁ
09:00 às 12:00 Ruas 4, 5 - Jardim Inohã - Chácaras Inoã - Maricá 15453293

09:00 às 12:00 Rua Esperança - Inoã - Maricá 15453293

13:30 às 17:30 Ruas 84, 85, 96, 97 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15456165

13:30 às 17:30 Avenida 2 - Centro - Maricá 15456183

13:30 às 17:30 Avenida Central - P L Guara - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15456183

13:30 às 17:30 Avenida Maisa - Guaratiba - Maricá 15456183

13:30 às 17:30 Avenida Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 15456183

13:30 às 17:30 Ruas 16, 54, 55, - Pr. Lagoas-Gu - Pte Preta - Guaratiba - Centro - 
Estrada do Jaconé - P Lagoas Barra - Itaipuaçu - Maricá 

15456183

13:30 às 17:30 Rua Central - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15456183

INSS cria 
serviço de 
atendimento 
especializado
O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) criou um novo 
serviço de atendimento espe-
cializado que possibilita agen-
damentos para atendimento 
presencial em casos de “de-
mandas que não podem ser re-
solvidas pelos canais remotos”. 
A portaria nº 908, que prevê o 
serviço, foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem (12). 
De acordo com o instituto, o 
agendamento será liberado a 
partir de quinta-feira (15), de 
forma a permitir que “muitas 
pessoas, que não estavam 
conseguindo atendimento pre-
sencial por conta da pandemia, 
sejam atendidas numa agência 
do INSS, com horário marcado 
e toda a segurança”.

O agendamento do serviço 
deve ser feito via telefone 135. 
Por meio da ligação, o atenden-
te analisará a solicitação e fará 
o andamento caso a situação 
se enquadre nos casos listados 
na portaria. O agendamento 
poder ser feito também nas 
agências.

Serviços - O agendamento 
para os atendimentos abrange 
serviços como os de contes-
tação de Nexo Técnico Epi-
demiológico Previdenciário 
(NTEP) – metodologia pela 
qual se identifica quais doen-
ças e acidentes estão relacio-
nados com a prática de uma 
determinada atividade profis-
sional. 

Também se enquadram nos 
casos previstos pela portaria os 
atendimentos solicitados por 
portadores de necessidades es-
peciais (maiores de 80 anos, de-
ficiência auditiva ou visual); de 
órgãos mantenedores inválidos 
que, por isso, impossibilitam a 
solicitação de serviços; consul-
tas à consignação administrati-
va; pensão especial vitalícia da 
pessoa portadora da Síndrome 
da Talidomida; pensão mensal 
vitalícia do seringueiro e de 
seus dependentes; e pensão 
especial das vítimas de hemo-
diálise de Caruaru (PE).
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Fluminense 
abre as 
oitavas da 
Libertadores

O Fluminen-
se entra em 
campo hoje, 
às 21h30 (de 
Brasília), con-
tra o Cerro 
Porteño-PAR. 

O duelo em Assunção é o de 
ida pelas oitavas de final da  
Taça Libertadores da Amé-
rica.

O Cerro Porteño é co-
mandado pelo técnico Fran-
cisco Arce, que teve passa-
gem vitoriosa por Grêmio 
e Palmeiras. O treinador 
é amigo pessoal de Roger 
Machado.

Os donos da casa terão 
três ausências. O zagueiro 
Patiño está suspenso. Já o 
meia Lucena sofreu lesão 
na Copa América com a 
seleção paraguaia. O lateral 
esquerdo Arzamendia foi 
negociado com o futebol 
espanhol.

Em contrapartida, o Cer-
ro Porteño trouxe reforços. O 
principal é o meia Carrascal, 
que estava no América de 
Cali-COL.

O Fluminense chega para 
a partida embalado pelos 
recentes bons resultados. Os 
tricolores sonham em chegar 
longe na Libertadores.

Roger Machado poupou 
os titulares no fim de semana 
e tem somente uma dúvida 
para a partida. Fred viajou 
com a delegação, mas ainda 
é dúvida. Lucca está de so-
breaviso.

Além disso, sem Nino, 
com a Seleção olímpica, 
Manoel será o parceiro de 
Luccas Claro na zaga. O ob-
jetivo é sair de Assunção com 
um bom resultado.

Vitorioso no clube como atleta, técnico quer títulos fora das quatro linhas

Renato volta ao Flamengo 
sonhando em ser campeão

O técnico Re-
n a t o  Ga ú c h o 
foi apresenta-
do oficialmente 
ontem à tarde 
como novo co-
mandante do 

Flamengo em entrevista co-
letiva realizada no Ninho do 
Urubu.

“Há uns dois, três anos, 
falei que tinha esse sonho, e 
hoje o estou realizando. Acho 
que todo treinador tem que 
sonhar grande e alto. Treinar 
o Flamengo é a mesma coisa 
que treinar a seleção brasilei-
ra”, disse.

Na busca de concretizar o 
sonho de ser campeão como 
técnico do time da Gávea, 
a estreia do treinador no 
banco de reservas da equipe 
carioca será amanhã, quando 
o Rubro-Negro enfrenta o 
Defensa y Justicia (Argenti-
na), pela ida das oitavas de 
final da Taça Libertadores da 
América.

“Lembro até hoje de ter 
dado a volta olímpica em 
1987 no Maracanã como jo-
gador. Espero que, com esse 
grupo, agora como treinador, 
possa realizar esse sonho de 
ser campeão como técnico”.

Além do torneio conti-
nental, Renato Gaúcho terá 
pela frente as disputas do 
Campeonato Brasileiro, no 
qual a equipe busca o tricam-
peonato, e da Copa do Brasil.

Após assinar com o clube 
da Gávea até o final do ano, 
Renato Gaúcho fez questão 
de reiterar sua identificação 
com o rubro-negro. “Quando 
eu jogava pelo Grêmio, tinha 
um sonho de um dia jogar 

no Flamengo. E pude reali-
zar esse sonho. Agora, como 
treinador, vou dar continui-
dade a esse trabalho”, disse o 
treinador, elogiando o elenco 
rubro-negro.

“O elenco é maravilhoso, 
muito forte. Se vai ganhar 

tudo, vamos trabalhar para 
isso. Palmeiras, Atlético-MG e 
outros times também querem 
(ganhar tudo). Qual clube 
que entra em uma competi-
ção e não quer ganhar? Mas 
o elenco rubro-negro é forte, 
sim. Perdemos algumas pe-
ças? Perdemos. Mas ainda as-
sim é muito forte”, concluiu.

Após a coletiva, o treina-
dor teve o primeiro contato 
com os jogadores. E ele já 
pôde contar com Gabigol, o 
atacante que foi vice-cam-
peão da Copa América com 
a Seleção Brasileira, se rea-
presentou ontem no Ninho 
do Urubu.

Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho teve ontem o primeiro contato com jogadores do Flamengo

Mais de 20 
anos após sua 
despedida do 
Fla, Renato 
estreia amanhã 
como técnico

Vasco enfrenta o 
Coxa de olho no G-4

Bota já pensa em 
demitir Chamusca

O Vasco vem 
em uma cres-
cente na Série 
B do Campeo-
nato Brasileiro. 
Hoje, os cruz-
-maltinos en-

caram o Coritiba, às 21h30 
(de Brasília), no Couto Pe-
reira.

O Coxa realiza ótima 
temporada e atualmente 
está na vice-liderança da 
Série B. Os paranaenses 
querem mais um triunfo em 
casa para se consolidar no 
grupo de acesso.

Para esta partida, o téc-
nico Gustavo Morinigo tem 
o desfalque do atacante Wa-
guinho. Robinho e Gustavo 
Bochecha são as principais 
opções para o seu lugar.

O  e m p a t e 
com o Cru-
zeiro no Nil-
ton Santos, no 
último sába-
do, manteve 

o Botafogo longe do grupo 
de acesso da Série B. Com 
isso, os rumores sobre a 
demissão de Marcelo Cha-
musca aumentaram nos 
últimos dias.

A saída do treinador vem 
sendo especulada desde o 
fim da partida. No entanto, 
até o momento, a diretoria 
alvinegra não tomou qual-
quer atitude a respeito. In-
ternamente, o pensamento 
é de achar uma alternativa 
antes da demissão de Cha-

Já o Vasco vem de duas 
vitórias seguidas. No en-
tanto, o objetivo é ter bons 
resultados fora de São Ja-
nuário.

O técnico Marcelo Cabo 
não terá desfalques para 
o confronto. Com isso, o 
comandante deve repetir 
a formação que venceu o 
Sampaio Corrêa.

A boa notícia será o re-
torno do atacante Léo Jabá. 
O jogador recusou voltar 
para o PAOK e segue no 
Vasco para a sequência da 
temporada.

Os cariocas iniciaram a 
rodada na quinta posição, 
com 16 pontos, um atrás do 
G-4. Uma vitória no Couto 
deve fazer a equipe entrar 
no grupo de acesso.

musca. Com isso, alguns 
nomes começaram a ser 
monitorados pelos diri-
gentes.

Dois técnicos passaram 
a ganhar força dentro de 
General Severiano: Zago e 
Luxemburgo. Ambos estão 
livres no mercado, o que 
aumenta a chance de serem 
contratados rapidamente.

Recentemente, Vander-
lei Luxemburgo admitiu 
que gostaria de comandar 
o Botafogo em uma live 
com torcedores em suas 
redes sociais. O treinador 
não trabalha desde o fim 
do Campeonato Brasileiro, 
quando não livrou o Vasco 
do rebaixamento.


