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MAIS PRAZO PARA OS CANDIDATOS

Saúde: inscrições para
concurso vão até dia 13
Alteração no calendário da seleção aconteceu por causa de um problema com a internet
PANORAMA\PÁG. 2

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Recepção
apoteótica para
as bicampeãs
No seleto hall de atletas
brasileiros com duas medalhas
de ouro em Olimpíadas,
Martine Grael e Kahena Kunze
desembarcaram ontem no Brasil
após mais de 30 horas e viagem e
desfilaram pelas ruas de Niterói
com o ouro no peito, conquistado
na classe 49er FX dos Jogos
Olímpicos de Tóquio. Elas, ao
lado de outros atletas da cidade
que também estiveram na capital
japonesa, foram recepcionadas
pelo prefeito Axel Grael.
PÁG. 3

Seleção busca
o bi no palco
do penta
Vôlei feminino
e boxe ainda
lutam pelo ouro
PÁG. 8

Martine Grael e Kahena Kunze desﬁlaram ontem pelas ruas de Niterói, sendo aplaudidas pela população após repetirem o feito do Rio-2016, conquistando a medalha de ouro em Tóquio

ESPORTES

CULTURA

Rafael Ribeiro / Vasco

Vasco tenta
volta a vencer
na Série B

Divulgação

Vindo de derrota na última
rodada para o rival Botafogo,
o time cruz-maltino busca a
recuperação contra o Vitória.
Martinho da Vila é uma da atrações

Site italiano põe
David Luiz na
mira do Fla
Juninho, cria das categorias de base do Vasco, completará 50 jogos como proﬁssional

Tempo de
samba no
Niemeyer

PÁG. 8

PÁG. 2

Aulas suspensas em 36 cidades por uma semana
Motivo foi o avanço da covid-19. Nos demais 56 municípios do RJ, foi autorizado esquema híbrido
CIDADES\PÁG. 5
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Panorama RJ
Projeto de proteção
aos idosos
O Rio de Janeiro poderá ter
um Programa de Segurança
Pública voltado exclusivamente para combater casos
de violência contra idosos. A
proposta do deputado Renato
Zaca (PRTB), que começou a
tramitar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) na última
quinta-feira (5), pede ainda a
criação da Patrulha da Pessoa
Idosa no estado.
O projeto de lei 4581/21
autoriza o Poder Executivo a
criar um programa estadual
com objetivo de dar mais
efetividade nas ações destinadas à prevenção e combate
às violências física, psíquica,
moral, sexual e patrimonial
contra idosos.
“Os números de violência
contra a pessoa idosa estão
aumentando e o Rio está no
topo do ranking de denúncias
de violações cometidas contra
idosos no Sudeste. Isso mostra
o quão urgente é termos um
programa de segurança pública voltado para combater este
mal”, defende Renato Zaca.

Feira movimenta
Itaboraí

União contra o feminicídio

Niterói: mais prazo
para concurso
Divulgação

Para marcar os 15 anos da Lei
Maria da Penha, comemorados
no dia 7 agosto, as prefeituras
de Niterói, Rio de Janeiro e
Maricá realizam a Campanha
Juntas Contra o Feminicídio. O
objetivo é destacar os avanços
conquistados nos últimos 15
anos de implementação da
Lei e, ao mesmo tempo, trazer
luz ao tema do feminicídio. A
abertura oficial da campanha
acontecerá às 10h, no recuo
da Ponte Rio-Niterói, em frente
ao posto da Polícia Rodoviária
Federal.
A campanha mobilizou
parceiros para dar visibilidade
ao tema em vias e transportes,
além de iluminar na cor roxa,
pontos das três cidades. Serão
iluminados pontos como o
Cristo Redentor; a Igreja da
Penha; o Maracanã; o Estádio
São Januário; a Igreja Nossa
Senhora da Penna; os Arcos da
Lapa; a Câmara de Vereadores;
o Museu do Amanhã; o Copacabana Palace; o Chafariz da
Estrada do Galeão; o Telão da
Cidade das Artes; e o prédio da
Prefeitura do Rio, no Rio de Janeiro; o Caminho Niemeyer e o
MAC, em Niterói; a entrada da

Os papais de Itaboraí podem
ficar tranquilos, o presente do
Dia dos Pais está garantido.
Neste sábado (7), a Prefeitura
de Itaboraí, através das secretarias de Turismo e Eventos
(Semtur) e Trabalho e Renda
(Semtrab) promovem a tradicional feira Top Fashion, que
estará de volta. Será um dia
repleto de promoções até às
23h com mais de 50 marcas
de moda e artesanato.
A feira terá entrada gratuita e respeitará todos os
protocolos de saúde em vigor. O uso de máscaras será
obrigatório. O evento contará
também com gastronomia
e faz parte de uma série de
medidas de fomento para
retomada das atividades turísticas e culturais de Itaboraí.

O objetivo é destacar os avanços conquistados nos últimos 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha

cidade e a Igreja Nossa Senhora
do Amparo, em Maricá. A iluminação será realizada neste
sábado (7), a partir das 18h.
Nos transportes, cartazes
e panfletos irão divulgar os
canais de atendimento às mulheres em situação de violência. A proposta é mostrar
que essas mulheres não estão
sozinhas e que podem pedir

Assistência social em Mangaratiba

ajuda, mesmo quando ainda
não se sentem preparadas para
denunciar o caso.
A campanha conta com as
parcerias da EcoPonte; Barcas S/A; BRT; VLT, Taxi-Rio; o
Sindicato dos Taxistas do Rio;
SuperVia; Eletromidia; Bora
Brasil Mobilidade; Lady Driver;
Vasco; Museu do Amanhã;
Cristo Redentor; Câmara Rio;

Vans: novos horários em Casimiro

Jonathan Abade/Prefeitura de Mangaratiba

A Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos
(SMASDH) da Prefeitura de
Mangaratiba realizou a 13ª
Conferência Municipal de
Assistência Social, com o
tema: “Assistência Social:
Direito do povo e dever do

CARTA DO LEITOR

Estado, com financiamento público, para enfrentar
as desigualdades e garantir
proteção social”. O evento,
no Hotel Porto Real, reuniu
representantes do setor
não só da Costa Verde, mas
de todo o estado do Rio.

RioLuz; Copacabana Palace e
Cidade das Artes.
A ação conjunta foi proposta pelas Gestoras de Políticas
para as Mulheres dos Municípios do Rio de Janeiro, Niterói
e Maricá, Joyce Trindade, Fernanda Sixel e Luciana Piredda,
em resposta ao aumento dos
casos de feminicídio nessas
três cidades.

Divulgação/Secom

As vans do transporte público de Casimiro de Abreu
tiveram mudanças de horários e tarifas, informa a
Secretaria de Ordem pública. Algumas tarifas foram
reduzidas, como o caso da
circular, e outras reajus-

CULTURA

tadas, como a de Campos
Elíseos. O intervalo das
linhas Casimiro x Barra e
Barra x Casimiro caiu para
20 minutos, funcionando
de 5h20 às 21h. Aos domingos, o intervalo será de 40
minutos, das 6h às 21h.

O prazo de inscrições para
o concurso da Fundação
Estatal de Saúde de Niterói
(FeSaúde) para os candidatos que se autodeclararem
pretos ou pardos e aqueles
já inscritos que optarem por
mudança da vaga pretendida, foi prorrogado até as
14h do dia 13 de agosto de
2021. Os salários variam de
R$1,1 mil a R$13,8 mil. De
acordo com o novo calendário, as provas serão realizadas a partir de outubro
deste ano.
A alteração do calendário ocorreu devido a um
incidente na fornecedora de
internet para a Universidade
Federal Fluminense (UFF),
que impossibilitou o acesso
ao endereço eletrônico do
certame até a última terça-feira (3).
O concurso passou por
ajustes com a inclusão de 90
novas vagas em cinco novos
empregos públicos, entre
eles, auxiliar de saúde bucal
na equipe de Consultório
na Rua, cuidador em saúde
mental, oficineiro em saúde
mental, agente redutor de
danos e acompanhante territorial em saúde mental para
o quadro da rede de atenção
psicossocial.

SG inaugura
Sala Multimeios
Nesta sexta-feira (6), Dia Nacional dos Profissionais de
Educação, a Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos
Soares Dutra, em Alcântara,
inaugurou a Sala Multimeios
em uma cerimônia que contou com a presença do secretário de Educação Maurício
Nascimento.
O espaço foi criado para
os alunos do primeiro segmento (1º ao 5º ano) e do
segundo segmento (6º ao 9º
ano), além de ser utilizado
para a educação de jovens e
adultos.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Tandara fora das olimpíadas
Fiquei triste com a notícia confirmando o flagra no exame
antidoping de Tandara. Ela que sempre foi uma jogadora
importante para nossa seleção de vôlei e participou das
principais conquistas nos últimos anos, sair da competição dessa forma deve ser um choque tremendo. Infelizmente esse é um cuidado que o atleta tem que tomar
sempre. Espero que ela se recupere do acontecido.
Angélica Caldas

Volta do calor
Depois de dias de frio, finalmente a previsão parece estar
do nosso lado neste fim de semana. Em todo lugar que eu li,
a previsão é de que dê praia. São Pedro não pode mais neste momento. Niteroiense não nasceu para o inverno, haha.
Ana Carolina Caetano

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências 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.

EXPEDIENTE

Neste sábado, a partir das
16h, tem Martinho da Vila e
Mart’nália, Marcelo Falcão e
Diogo Nogueira na segunda
edição do festival “Cultura
nas Estações”, no Caminho
Niemeyer, com transmissão
gratuita, pelo Youtube, com
Toni Guarrido como mestre
de cerimônias.
Em clima de samba,
Diogo fará uma homenagem ao pai, João Nogueira.
Continuando a atmosfera
sambista, Martinho da Vila

Zeca
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O samba toma conta
do Caminho Niemeyer

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Zeca Pagodinho apresenta
uma live especial para celebrar o Dia dos Pais, neste
domingo, às 17h. O sambista
tem a companhia de músicos, mantendo a distância
recomendada pela OMS. O
repertório ainda é surpresa, mas é provável que o
batuque conte com muitos
sucessos do sambista, como
“Minha Fé” e “Deixa a Vida
Me Levar”, além de canções
inéditas do álbum “Mais
Feliz”. O show pode ser conferido no Youtube.

apresentará em seguida
seus sucessos com a participação de sua filha, Mart’nália. Marcelo Falcão fecha
o dia, com grandes hits de
sua trajetória, além de seu
trabalho mais recente, “Céu
Aberto”.
O evento também contará com uma programação
de cursos e palestras, com o
objetivo de estimular o empreendedorismo. Inscrições
no site www.culturanasestacoes.com.br.

Divulgação

Martinho da Vila é uma das atrações do “Cultura nas Estações”, às 16h

Divulgação

EDUCATIVO – Para o público infantil, o CCBB Educativo do Rio oferece oficinas artísticas e presenciais: Lugar
de Criação. São vivências para todos os públicos com
atividades artísticas de criação e mediação cultural
que estimulam o convívio e o diálogo com as artes e
com temas da atualidade. Todos os sábados, às 15h,
mediante agendamento na plataforma Eventim.

Zeca Pagodinho faz live especial
em comemoração ao Dia dos Pais

DIVERSIDADE – Até o dia 13, acontece a 8ª edição do
projeto “Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade”. Virtual, a mostra trata da sexualidade e dos
diferentes corpos em uma programação com artistas
como a cantora Jup do Bairro, a drag queen Lee Brandão, além de uma trupe circense formada por pessoas
transgêneras e não-binárias. No site do Itaú Cultural.
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Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Reduto dos seus treinamentos no ciclo olímpico, a dupla Kahena Kunze e Martine Grael terminou o dia de celebração no Rio Yacht Club Sailing, junto com amigos, familiares e as futuras gerações da vela niteroiense e brasileira

Niterói aplaude de pé as
bicampeãs Martine e Kahena
Após feito histórico em Tóquio, dupla desembarcou ontem no Rio e desfilou em carro aberto pela cidade
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Niterói recebeu com orgulho
as bicampeãs olímpicas da
vela, Martine Grael e Kahena
Kunze, nesta sexta-feira (06).
A dupla, que conquistou
medalha de ouro nos Jogos
Olímpicos de Tóquio, desfilou em caminhão aberto
acompanhada dos atletas
Marco Grael, Gabriela Nicolino e Fabiana Silva, que
também participaram da
competição internacional. O
comboio percorreu a orla de
Niterói, passando por pontos emblemáticos da cidade,
como o Museu de Arte Contemporânea (MAC). Essa é a
nona medalha olímpica que
a vela traz para o município.
Martine, que é niteroiense, e sua dupla, Kahena,
chegaram ao Rio de Janeiro
pela manhã no aeroporto
Santos Dumont e foram
recebidas por familiares
e amigos. Depois de coletiva no Comitê Olímpico
Brasileiro, as duas subiram
no caminhão do Corpo de
Bombeiros com Marco Grael
e Gabriela Nicolino, também
da vela, e Fabiana Silva, do
badminton.
O desfile em carro aberto
começou pela Ponte Rio-Niterói, com apoio da Ecoponte, e passou pelas avenidas
Jansen de Melo e Amaral
Peixoto, Praça Arariboia, no
Centro, e seguiu pela orla
da Zona Sul da cidade até
o Rio Yacht Club, em São
Francisco. O prefeito de
Niterói, Axel Grael, lembrou
que essa é a nona medalha
da família Schmidt Grael na
vela, representando Niterói
e o Brasil.
“Histórias de sucesso
como a de Martine e Kahena
estimulam a garotada a se
dedicar ao esporte, a buscar
aquela modalidade que mais
interessa, que mais se ajusta
a seu biotipo. As políticas
de iniciação esportiva em
nossa cidade estão avançando muito. A Prefeitura
de Niterói está implantando
parques esportivos em regiões que antes eram mar-

Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói

Sem ligar para
o fuso, atletas
encararam
um maratona
no festejo pela
cidade

Atletas percorreram as ruas da cidade e receberam o carinho da população

Martine com a mãe Andrea (esq.), e os tios Axel e Christa após a chegada

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

A população de Niterói parou para ovacionar as campeãs nas ruas da cidade

cadas pela violência. Hoje temos 2 mil
pessoas praticando atividades físicas
nesses locais. O esporte tem esse efeito
transformador e a gente precisa desses
exemplos de sucesso para motivar a
nova geração que vem aí”, destacou Axel,
que é tio de Martine.
Filha de Torben Grael, cinco vezes
medalhista olímpico, Martine Grael
chegou a contar que os treinos nas águas
que banham Niterói foram fundamentais para a manobra que garantiu o ouro
na baía de Enoshima. Ela se surpreendeu com a recepção desta sexta.
“Estar perto das pessoas foi muito
bacana, ver o mar ali no Gragoatá e percorrer esse trajeto que faço tantas vezes

Martine Grael sendo tietada por um jovem velejador do projeto da sua família

de bicicleta foi muito emocionante. Essa
medalha é do país, é de Niterói, é do Rio
e de todos os velejadores que sabem o
quanto a gente ama esse esporte”, disse.
Sétimo colocado na competição, o
velejador Marco Grael fez o percurso
pela cidade com a bandeira de Niterói
nas costas.
“A Olimpíada em Tóquio foi especial,
mas bem diferente da edição no Rio de
Janeiro, onde a gente teve muito calor
humano. Em Tóquio tínhamos acolhimento, mas a gente estava restrito a
nossa base, ao nosso hotel e ao nosso
centro de treinamento. Chegar aqui
com esse carinho foi muito legal. Não
conseguimos a medalha, mas a gente

teve o carinho grande da cidade com
uma recepção muito calorosa”, contou.
Cria do Preventório e atleta do badminton, Fabiana Silva também representou Niterói nos Jogos Olímpicos com
garra e vontade de vencer.
“Foi minha primeira Olimpíada, uma
conquista que veio já muito próxima
do início das competições. Estou muito
emocionada depois de passear pela
nossa cidade com os atletas que representaram Niterói. Fiquei maravilhada
com a recepção”, comentou.
Atleta da vela na classe Nacra 17,
Gabriela Nicolino também participou
da recepção desta sexta.
“Foram duas felicidades muito gran-

des nesses Jogos: levar o
Brasil até a regata da medalha e acompanhar a vitória
da Martine e da Kahena. As
duas são uma inspiração,
amigas e parceiras de muito
tempo. Por conta da pandemia, foi uma Olimpíada muito diferente, com tudo ainda
mais intenso. Chegar aqui e
ser recebida com tanto carinho foi muito forte”, disse.
Tradição no esporte Com o bicampeonato na
vela, Niterói manteve a tradição dos atletas da cidade
no esporte. Em 1964, Aída
dos Santos entrou para a história nacional como a única
mulher da delegação brasileira na época. Além dos
esportes náuticos, a cidade
também é pioneira no remo
(primeiros clubes da modalidade se estabeleceram
em Niterói e participaram
das primeiras competições
contra tripulações do Rio
de Janeiro), no futebol (o
Rio Cricket Club, localizado
em Niterói, em 1901, sediou
o primeiro jogo de futebol
realizado no estado do Rio)
e no rúgbi.
Desde 2013, a Prefeitura de Niterói investe no
esporte como instrumento
de inclusão e transformação social. Inaugurado em
2020, o Parque Esportivo
do Caramujo oferece dezenas de atividades esportivas, incluindo modalidades
olímpicas, para jovens de
uma das áreas mais carentes de Niterói. No Parque
Rural de Niterói, também
recentemente inaugurado,
já treinam jovens talentos da
equitação.
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Um lento e
promissor renascer
Charbel Tauil Rodrigues*
O Dia dos Pais que vem
chegando está cercado de
mais expectativas do que
seria normal. É que no ano
passado praticamente a
data “não aconteceu”, em
meio a estabelecimentos fechados e um clima
de pânico pelos riscos
de contaminação pela
covid-19. Agora é muito
diferente, com os lojistas
apostando no momento
de esperança proporcionado pelo avanço da vacinação e pelos indicativos
de um início da retomada
econômica. Claro, ninguém está esperando um
imediato estouro nas vendas, mas o fato é que o otimismo está gradualmente
voltando ao horizonte de
todos -- o que é ótimo.

Divulgação

estudo do Instituto Fecomércio RJ apontou, em
primeiro lugar, as roupas
(52,5%); seguidas por calçados e acessórios (24,7%);
perfumes ou cosméticos
(18,5%); livros e Ebooks
(8%), smartphones (8%);
joias e relógios (7,4%) e
computadores e tablets
(2,5%).

*Charbel Tauil Rodrigues
Presidente do Sindilojas Niterói

Cabo Frio: feira do
livro até setembro
Para incentivar o interesse
da população de Cabo Frio
pela leitura, a Nova Feira do
Livro de Cabo Frio prossegue em Tamoios até o dia
9 de setembro. A estrutura
está montada em frente
ao Ginásio Poliesportivo
João Augusto Teixeira Silva,
no bairro Santo Antônio.
Instalada no local desde o
início de julho, a estrutura
proporciona à população
a possibilidade de adquirir
exemplares de clássicos
da literatura como “Dom
Casmurro” e “Memórias
Póstumas de Brás Cubas”,
por preços a partir de R$ 2.
Realizada pela Emergir
Livros com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, a feira
acontece todos os dias, das
8h às 20h. No local, o público vai encontrar publicações dos segmentos infantil,
infanto-juvenil, literatura
brasileira, romance, ficção,
biografia, saúde, culinária, entre outros. Os com-

Governo Presente: 2º dia no
Norte e Noroeste fluminense
Agenda começou com café da manhã com empresários na CDL de Campos
Reprodução

Aqui e ali, os consumidores recomeçam a
O Instituto ainda descircular pelas calçadas e taca que itens de maior
shoppings, olhando vitri- valor, como smartphones
nes, entrando nas lojas, e relógios, por exemplo,
conferindo preços, prazos
tiveram sua intenção
e modelos das mercade compra dobradorias. O Comércio
da em relação ao
vive disto, depende
ano passado. Sobre
disto, e está
onde vão admuito atento
quirir esses
Em suma,
para não faitens, a sonzer nada que
dagem idenfinalmente o
possa comtifica que os
país começa a
prometer o
fluminenses
retorno do
estão dividipúblico. As- sair do pesadelo
dos: 48,1%
sim, a ideia
em lojas fída pandemia
é respeitar
sicas, 24,1%
fielmente
em lojas one da recessão
questões
line e 27,8%
econômica
como a exiem ambas.
gência do
uso de máscaras, a
Em suma, finalmanutenção do dismente o país cometanciamento social e
ça a sair do pesaa disponibilização de
delo da pandemia
álcool líquido ou em gel. e da recessão econômica.
Somados à própria prá- Não é o caso de dizer que
tica da higienização dos estamos tranquilos, mas
ambientes, esses cuida- sim que o pior parece já ter
dos deverão ser mantidos passado. Aos poucos, Coaté que não mais reste mércio e Serviços estão renenhum risco de conta- tornando às suas rotinas, e
minação.
os empregos igualmente
estão voltando. Trata-se de
Mas voltemos ao nosso um processo de retomada,
Dia dos Pais 2021. Segun- que -- não nos iludamos
do levantamento do Insti- -- vai requerer tempo, pertuto Fecomércio RJ, cerca sistência e muito trabalho
de 40% dos fluminenses de todos para que possa se
devem comprar presen- tornar realidade.
tes em função da data, o
equivalente a 5,6 milhões
Neste lento e promisde pessoas, cada qual com sor renascer, que tenhaum gasto médio de R$ mos força, saúde e unida161,70, representando in- de redobrados. E um feliz
jeção financeira de R$ 901 Dia dos Pais!
milhões na economia do
estado.
Quanto aos presentes preferidos este ano, o
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pradores podem realizar o
pagamento em dinheiro e
cartões de crédito e débito.
De acordo com Evandro
Manhães, responsável pela
Emergir Livros, uma grande
reposição com novos livros
está sendo preparada para
atender este novo período
em Tamoios, proporcionando ao público uma maior
variedade de produtos de
todos os segmentos.
A Nova Feira do Livro
de Cabo Frio faz parte do
Circuito Literário da Costa do Sol e já passou por
outros locais da cidade,
como Praça Porto Rocha,
no Centro da cidade, e pela
Praça do Jardim Esperança.
De setembro a outubro a
previsão é de que a feira seja
realizada na Praça de São
Cristóvão, antes de voltar à
Praça Porto Rocha. Durante o verão, a Nova Feira do
Livro montará um stand na
Praça da Cidadania, na Praia
do Forte.

O presidente do Departamento de Recursos Minerais
do Estado do Rio de Janeiro
(DRM/RJ), Luiz Claudio Almeida Magalhães, participou
ontem (6) do café da manhã
na Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL) de Campos
dos Goytacazes, com o governador Cláudio Castro, com
o secretário de Governo do
Estado, Rodrigo Bacellar, e
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia
e Relações Internacionais,
Vinicius Farah, dentre outras
autoridades. Segundo Magalhães, o objetivo do DRM/RJ é
unir forças, para construir os
resultados necessários, para
o desenvolvimento do nosso
Estado.
O encontro com o governador fez parte do segundo
dia do programa Governo
Presente na região. Castro
cumpriu agenda movimentada. Logo após o café da
manhã com empresários na
CDL de Campos, ele seguiu
para o distrito de Guarus,
onde inaugurou posto do
Detran, participou da entrega
de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e visitou a Casa
do Trabalhador.
“Campos dos Goytacazes é
uma cidade importantíssima
para o nosso planejamento
de retomada da economia
após a pandemia. Investir no

Vinícius Farah, Claudio Castro e presidente do DRM, Luiz Claudio Magalhães

município é garantir um cenário promissor para a região
e, consequentemente, para
o estado do Rio de Janeiro”,
disse Claudio Castro.
Na quinta-feira, primeiro
dia do Governo Presente, o
governador acompanhou o
início das ações do Programa Limpa Rio em Macaé.
Na cidade, ele anunciou investimentos na educação
e obras de infraestrutura,
como a duplicação da Ponte

Ivan Mundim e a finalização
da Estrada de Santa Teresa.
Nos próximos meses, vários
programas do Governo do
Estado, como o Bairro Seguro,
o Restaurante do Povo e a Delegacia da Mulher, chegarão a
Macaé.
A segunda cidade das regiões Norte e Noroeste do
estado a receberem o Governo Presente, em seu primeiro
dia, foi Conceição de Macabu.
O governador Cláudio Castro,

o prefeito Valmir Tavares Lessa e o secretário municipal de
Saúde, Pedro Folly, assinaram
convênio para a construção
de um hospital de média
complexidade, com 50 leitos.
Com o objetivo de promover
a melhoria na saúde pública,
o governo investirá R$ 10
milhões.
“Eu fiz questão que a minha agenda passasse aqui
para assinarmos esse convênio porque é um pleito justo e
eu tenho um orgulho enorme
de proporcionar a construção
desse hospital”, disse Cláudio
Castro.
Em Carapebus, a terceira
cidade visitada pelo Governo
Presente, Cláudio Castro esteve na Ponte dos Lameiros, no
Centro, principal acesso do
município Norte Fluminense
à cidade de Macaé. A ponte
sobre o córrego Lameiro, na
RJ-178, foi totalmente revitalizada pelo Departamento de
Estradas de Rodagem (DER-RJ), com investimentos de
R$ 3.881.962,63.
“Recuperar as cidades do
interior mostra o quão importante ele é para todo o estado.
Eu morei no interior, e sei o
que ele precisa e o que merece, que seja tratado de igual
para capital e a região metropolitana. Chegou a hora de
cuidar desse interior”, disse o
governador Cláudio Castro.

SG finaliza novo espaço de
lazer na Praia das Pedrinhas
Praça com quadra poliesportiva e playground será entregue à população
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo
está perto de inaugurar um
novo equipamento de lazer
em um dos cartões postais da cidade. As intervenções na praça da Praia das
Pedrinhas, realizadas pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, estão perto
do fim. Por determinação
do prefeito Capitão Nelson,
que esteve nesta sexta-feira
(6) no local, as obras foram
retomadas pela nova gestão
ainda em janeiro, após um
período de cinco meses paralisadas.
“A Praia das Pedrinhas é
um símbolo da cidade e esse
equipamento chega para
somar na qualidade de vida,
não apenas dos moradores,
mas também dos visitantes.
A nossa gente merece e não
vamos medir esforços para
seguir realizando melhorias
como essa pela cidade”, disse

As obras foram retomadas pela nova gestão, em janeiro deste ano

o prefeito Capitão Nelson.
O local recebeu uma nova
quadra poliesportiva e arquibancadas, além da conclusão

da instalação do piso por
toda a extensão da nova praça. Seis caminhões do tipo
betoneira foram utilizados

nesta etapa, projetando 45
metros cúbicos de concreto.
A quadra poliesportiva
possui 13 metros de largura, com dois patamares de
arquibancadas. Alambrado e o pergolado da praça,
além dos brinquedos do
playground, também foram
instalados.
O novo espaço de lazer
possui uma área total de
1008 m², em frente à Baía de
Guanabara, e contará também com espaço de convívio
e bicicletário. Além dos equipamentos, a praça também
recebeu intervenções de
paisagismo. A expectativa
é de que o local seja mais
um atrativo na região, além
da orla da Praia das Pedrinhas. Os recursos utilizados
para execução das obras são
provenientes de emendas
parlamentares que totalizam
mais de R$ 430 mil.

São Gonçalo realiza obras
de calçamento no Boa Vista

Prefeitura faz melhorias na pavimentação, constrói meio-fios e uma escada
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Ocorrência de tombos e a
dificuldade de acesso estão
com os dias contados na travessa que liga a Av. Joaquim
de Oliveira à Rua Domingos
Nanci, no bairro Boa Vista.
A Prefeitura de São Gonçalo,
através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por
meio do 1º Departamento de
Conservação e Obras (DCO),
segue com obras de melhorias
no local.
Dentre as ações, foram
concretados 35 metros da
referida travessa e as equipes constroem uma escada
de 30 metros. Além disso, os
servidores estão trabalhando

O que antes era um barranco com mato, já toma forma com as melhorias

na instalação de meio-fio e
calçadas.
“Estamos com uma importante frente de trabalho
no Boa Vista, que vai dar mais
dignidade aos moradores
daquela localidade, melhorando consideravelmente o
acesso, evitando acidentes e
dando mais segurança principalmente para as pessoas
de mais idade”, destacou o
prefeito Capitão Nelson, ao
visitar a obra, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior
Barboza.
Moradores estão ansiosos
pela conclusão dos trabalhos.

Cidades
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Rio recua na reabertura devido
ao aumento dos casos de c-19
Mapa de risco volta para bandeira laranja em todo o município. Restrições são prorrogadas até dia 23
Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Com o aumento do número
de casos de covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, verificado nas duas últimas semanas,
e o avanço da variante Delta, a
prefeitura recuou no planejamento da reabertura. O mapa
de risco, que avançava com
áreas na bandeira amarela,
de risco moderado de contágio pelo novo coronavírus,
voltou para o laranja, de risco
alto, em todo o município. Os
dados foram apresentados
ontem (6) na divulgação do
31º boletim epidemiológico
da prefeitura.
O prefeito Eduardo Paes
ressaltou que, caso o cenário epidemiológico continue
apresentando piora, o calendário de reabertura, previsto
para iniciar em 2 de setembro,
pode ser adiado.
“Quando a gente anuncia
uma programação de reabertura, a gente não quer
dizer que a situação está sob
controle. Vou enfatizar as
premissas. Todo o nosso planejamento guarda relação
direta com a evolução do cenário epidemiológico. Nesse
momento, se a gente continua
tendo o número de casos
aumentando, a tendência
não é de abrir, a tendência
é de fechar mais. Assumo a
responsabilidade de talvez
ter passado uma impressão
de que as coisas estavam me-

Eduardo Paes
disse que se a
situação piorar,
calendário de
reabertura pode
ser adiado

Prefeito Eduardo Paes diz que todo planejamento tem relação direta com a evolução do cenário epidemiológico

lhores do que estão”.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), os
atendimentos na rede de urgência e emergência permanecem estáveis em um nível
alto. A secretaria destaca que
a variante Delta já representa
45% dos casos no município,
mas 95% deles apresentam
sintomas de síndrome gripal e

apenas três casos entre os que
fizeram a genotipagem foram
de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com 99%
evoluindo para alta e cura.
Foi registrado um óbito por
covid-19, com confirmação
para a variante Delta, de uma
idosa que não se vacinou por
opção própria.
O decreto que impõe me-

didas restritivas na cidade foi
renovado até 23 de agosto.
Permanece obrigatório o uso
de máscaras e suspenso o
funcionamento de boates,
danceterias e festas que precisem de autorizaqção do
Poder Público. Há limites de
ocupação e distanciamento
em bares, restaurantes, academias, cinemas e teatros.

Aulas presenciais suspensas
em 36 municípios do Estado
Motivo foi o avanço da covid-19, nas localidades, incluindo a capital
O governo do Rio de Janeiro
determinou, por uma semana, a suspensão de aulas presenciais de escolas estaduais
em 36 municípios, incluindo a capital. O motivo foi o
avanço da covid-19 nessas
localidades. A determinação
foi publicada ontem (6) e vale
para toda a próxima semana.
Os 36 municípios onde
estão suspensas as aulas presenciais são os seguintes:
Aperibé, Belford Roxo, Bom
Jesus de Itabapoana, Cambuci, Carapebus, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Iguaba Grande,
Italva, Itaocara, Itaperuna,
Japeri, Laje do Muriaé, Mesquita, Miracema, Natividade,
Nilópolis, Nova Iguaçu, Porciúncula, Queimados, Rio das
Flores, Rio de Janeiro, Santo
Antônio de Pádua, São Fran-

cisco de Itabapoana, São João
da Barra, São João de Meriti,
São José de Ubá, São Pedro da
Aldeia, São Sebastião do Alto,
Seropédica, Silva Jardim, Teresópolis, Trajano de Moraes
e Varre-Sai.
Nos demais 56 municípios,
foi autorizado esquema de ensino híbrido, incluindo aulas
presenciais e remotas. Nesses
casos, segundo a Secretaria
de Estado de Educação (Seeduc), as unidades escolares
poderão oferecer atividades pedagógicas presenciais,
obedecendo protocolos e
orientações complementares
já estipulados. Caberá aos responsáveis, ou alunos maiores
de idade desses municípios, a
opção pelo retorno presencial
ou a permanência somente
no ensino remoto.
Estão autorizados a ofere-

cer aulas no modelo híbrido
os seguintes municípios: Angra dos Reis, Araruama, Areal,
Armação de Búzios, Arraial
do Cabo, Barra do Piraí, Barra
Mansa, Bom Jardim, Cabo
Frio, Cachoeiras de Macacu,
Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carmo, Casimiro de
Abreu, Comendador Levy
Gasparian, Conceição de
Macabu, Engenheiro Paulo
de Frontin, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Itatiaia, Macaé,
Macuco, Magé, Mangaratiba,
Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Niterói, Nova Friburgo,
Paracambi, Paraíba do Sul,
Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto
Real, Quatis, Quissamã, Resende, Rio Bonito ,Rio Claro,
Rio das Ostras, Santa Maria
Madalena, São Fidélis, São
Gonçalo, São José do Vale do

Rio Preto, Sapucaia, Saquarema, Sumidouro, Tanguá,
Três Rios, Valença, Vassouras
e Volta Redonda.
Capital - Na capital, a Secretaria Municipal de Educação informou que vai manter
as aulas presenciais, iniciadas
nesta semana. Em nota, a
secretaria afirma que segue
as determinações sanitárias
da Secretaria Municipal de
Saúde e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.
“As aulas presenciais estão mantidas nas escolas
municipais da capital. A rede
municipal de educação do
Rio possui um rigoroso protocolo sanitário, validado pelo
Comitê de Enfrentamento à
Covid-19, que é aplicado em
todas as unidades escolares”,
diz o texto.

SG mantém vacinação neste
sábado, para maiores de 18
Postos vão funcionar de 8h às 12h. Gonçalenses devem chegar até 11h30
A vacinação contra o coronavírus continua em São
Gonçalo para maiores de 18
anos neste sábado (7), das 8h
às 12h. A Secretaria de Saúde
e Defesa Civil de São Gonçalo também imuniza, com a
segunda dose, os moradores
que já tomaram as vacinas
Coronavac e Astrazeneca.
Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com
mais de 18 anos precisam
levar comprovante de residência, carteira de vacinação
e cartão do SUS ou CPF. Para

a segunda dose, é obrigatório
apresentar documento de
identidade e o comprovante
de vacinação da primeira
dose em São Gonçalo. Os
gonçalenses devem chegar
até 11h30 nas unidades.
Gestantes – As grávidas
que tomaram o imunizante
Astrazeneca vão receber a
segunda dose da Pfizer ou
Coronavac. Só as grávidas,
puérperas e lactantes têm
exclusividade para tomar
a vacina da Pfizer. Pessoas
com comorbidades, doen-

ças neurológicas crônicas
e deficiência permanente
também podem tomar esta
vacina. No entanto, não há
exclusividade, já que estes
grupos podem ser vacinados
com outras vacinas. Para ter
escolha do imunizante, deve
ser apresentado um laudo
médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os
motivos.
Balanço – A cidade já vacinou 615.204 pessoas com
a primeira dose ou dose única. Destas, 21.901 recebe-

ram a vacina da Janssen. Ao
todo, 32.317 trabalhadores da
saúde, 137.075 idosos, 1.692
funcionários e pessoas em
Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de
residências terapêuticas, dois
indígenas, 83.989 pessoas com
comorbidades, 1.340 pessoas
com deficiência permanente,
8.218 trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento,
2.889 acamados, 334.603 pessoas da população em geral
com mais de 18 anos.

Vacina - A prefeitura destacou que apenas 5% das
pessoas que se internam por
covid-19 tomaram ao menos
uma dose da vacina. Os outros 95% são de pessoas que
não tomaram nenhuma dose,
tendência verificada há quatro semanas. De acordo com
o secretário de Saúde, Daniel
Soranz, a cidade já teve 1.400
pessoas internadas ao mesmo
tempo por causa da covid-19
e hoje são 650.
Até o momento, 80% dos
adultos moradores da cidade já tomaram ao menos a
primeira dose, o que corresponde a 62,5% da população
total. Na faixa entre 40 e 59
anos, a imunização parcial
chegou a 90%. A segunda dose
ou dose única foi aplicada em
35,8% da população adulta,
chegando a 92% dos maiores
de 60 anos.
Por causa de atrasos na entrega das vacinas, a Prefeitura
do Rio determinou que neste
sábado (7) os postos abrirão

um pouco mais tarde, às 10h,
em vez das 8h como de costume, fechando às 17h. Foi aberta a repescagem permanente
para maiores de 50 anos,
pessoas com comorbidade,
gestantes e puérperas. Nas
próximas duas semanas será
aplicada a segunda dose nas
pessoas com comorbidades.
Eduardo Paes adiantou
que, caso o calendário seja
cumprido e até o dia 18 de
agosto todas as pessoas com
18 anos ou mais estejam imunizadas, a prefeitura estuda
adiantar a aplicação da dose
de reforço nos idosos, prevista
para outubro, e também diminuir o intervalo entre as doses
de quem recebeu a vacina da
Pfizer. No cartão de vacinação, foi previsto o prazo de
12 semanas, mas a fabricante
autoriza a aplicação do reforço com três semanas.
Réveillon - O Diário Oficial
do município publicou ontem
o caderno de encargos com o
planejamento para a festa de
réveillon na cidade. Além de
Copacabana, com três palcos, estão previstos shows e
queima de fogos também no
Boulevard Olímpico, Bangu,
Penha, Parque Madureira,
Praia do Flamengo, Praia da
Moreninha (Paquetá), Praia
da Bica (Ilha do Governador),
Guaratiba, Praia de Sepetiba e
Piscinão de Ramos.

Fiocruz: novas variantes
A nova edição do Boletim
Observatório Covid-19, da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), indica que o
surgimento e o crescimento de novas variantes do
novo coronavírus, como a
Delta, acendem um alerta.
Conforme o estudo, a pandemia ainda não acabou e
novos cenários de transmissão e de risco podem
surgir.

De acordo com a Fiocruz, o elevado patamar
de risco de transmissão
do vírus Sars-CoV-2 pode
ser agravado pela maior
transmissibilidade da nova
variante, por isso, é fundamental manter vacinação
e uso de máscaras, campanhas de informação para
a população e busca ativa
de quem ainda não se vacinou.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de
energia de nossos clientes.
Dia: 12/08/2021
Horário
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
13:00 às 17:00
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
14:00 às 17:00
14:00 às 17:00
14:00 às 17:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00
14:00 às 18:00

Endereço
NITERÓI
Estrada Jacaré - Muriqui - Niterói
Travessa Prefeito Brigido Tinoco - Muriqui - Niterói
Rua Baronesa de Goytacazes - Barreto - Niterói
Rua do Rumo - Engenhoca - Niterói
Rua Doutor Collet - Engenhoca - Niterói
Rua Doutor Liborio Seabra - Engenhoca - Niterói
Rua São José - Barreto - Niterói
Travessa Barão Goitacazes - Barreto - Niterói
Travessa Particular - Icaraí - Niterói
Travessa São José - Barreto - Niterói
Travessa São Roque - Barreto - Niterói
Travessa Urubata - Barreto - Niterói
Avenida do Contorno - Largo do Barradas - Niterói
Avenida Carlos G Risso - Serra Grande - Niterói
Avenida Central - Serra Grande - Niterói
Avenida Costa Xavier - Serra Grande - Niterói
Estrada Ewerton da C Xavier - Engenho do Mato - Niterói
Rua Proc Doutor Luiz de Araújo Braz - Serra Grande - Niterói
Rua Doutor Celestino - Centro - Niterói
Rua Waldir Cabral - Santa Rosa - Niterói
Travessa Lions Clube - Santa Rosa - Niterói
Travessa Alcebíades Campos - Santa Rosa - Niterói
Travessa da Pedra - Santa Rosa - Niterói
Travessa da Tendinha - Santa Rosa - Niterói
Travessa União - Santa Rosa - Niterói
SÃO GONÇALO
Rua 9 - Apolo 3 - São Gonçalo
Rua Francisco de Assis Fernandes - Marambaia - São Gonçalo
Rua Neomir Pereira Salles - Apolo 3 - São Gonçalo
MARICÁ
Ruas 33, 74, 75, 76, 77 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Elzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá
Avenida Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
Ruas 87, 88, 90 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Antônio Rodrigues Correia - Jardim Atlântico - Maricá
Avenida Circular - Costa Verde - Maricá
Rua das Camélias - Costa Verde - Maricá
Rua das Petunias - Itaipuaçu - Maricá
Rua das Tulipas - Costa Verde - Maricá
Rua dos Hélio Trópio - Costa Verde - Maricá
Rua Jornalista Valter Rocha - Praia das Amendoeiras - Maricá
Estrada Real de Maricá - Centro - Maricá
Estrada São José Imbassai - Praia das Amendoeiras - Maricá
Estrada Velha Maricá - Praia das Amendoeiras - Maricá
Ruas 1, 3 - Estrada Velha de Maricá - Maricá
Rua João Walter Roque - Praia das Amendoeiras - Maricá
Rua Jornalista Alípio do Santos - São José de Imbassaí - Maricá
Rua Waldomiro Claudio N Filho - São José - Maricá
Travessa São José - São José de Imbassaí - Maricá
Ruas 10, 34, 36 - Jardim Atlântico - Maricá
Rua General Hemir - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá
Avenida Beira Mar - Jardim Atlântico - Maricá
Avenida Mqe de Maricá - Recanto Itaipuaçu - Maricá
Avenida Praia - Jardim Atlântico - Maricá
Rua Benvindo Taques Horta Junior - Jardim Atlântico - Maricá
Ruas 12, 37, 83, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 - Cordeirinho Jardim Atlântico Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá
Rua Douglas Marques Rience - Jardim Atlântico - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
15536739
15536739
15585877
15585877
15585877
15585877
15585877
15585877
15585877
15585877
15585877
15585877
15585939
15586019
15586019
15586019
15586019
15586019
15585247
15585303
15585303
15585303
15585303
15585303
15585303
15569129
15569129
15569129
15585173
15585173
15585173
15585173
15587401
15587401
15587401
15586085
15586085
15586085
15586085
15586085
15585973
15585973
15585973
15585973
15585973
15585973
15585973
15585973
15585973
15586109
15586109
15586109
15585335
15585335
15585335
15585335
15585335
15585335
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visita o Vitória,
Brasil tem último obstáculo Vasco
em crise, pela Série B
na busca pelo ouro olímpico
Seleção encara a Espanha no mesmo palco da ﬁnal da Copa do Mundo de 2002
Lucas Figueiredo / CBF

A grande final do futebol
masculino
dos Jogos Olímpicos de Tóquio
acontece hoje, a partir das
8h30 (de Brasília), com duas
potências mundiais. O Brasil,
atual campeão olímpico, enfrenta a Espanha, no Estádio
Internacional de Yokohama.
O palco do jogo de hoje
traz boas lembranças para a
Seleção Brasileira. Foi neste
estádio que o Brasil, comandado pelo técnico Luiz Felipe
Scolari, conquistou o penta há
19 anos.
Em termos de Olimpíadas,
o confronto será uma espécie
de tira-teima entre as seleções.
O jogo de hoje, será o terceiro
entre Brasil e Espanha na
história dos Jogos, com uma
vitória para cada.
O primeiro embate entre
as duas seleções foi em 1968,
nos Jogos do México. Em sua
estreia na edição, a Seleção
Brasileira acabou derrotada
por 1 a 0 na capital mexicana.
O resultado complicou muito
a vida do Brasil, que, com empates contra Japão e Nigéria,

deve contar com força máxima. Isso porque o atacante
Matheus Cunha trabalhou
normalmente e vai reforçar
o Brasil. Com isso, Paulinho
volta a ficar como opção.
Só que do outro lado, a Espanha chega a final motivada e
com um grupo com experiência. Oito jogadores do elenco
participaram da campanha na
última Eurocopa.

Seleção Brasileira está pronta para encarar a Espanha na decisão olímpica

foi eliminado ainda na fase
de grupos.
O troco do Brasil veio
oito anos depois, em Montreal-1976. Na partida que
marcava a estreia da Espanha
naquela Olimpíada, a Seleção
Brasileira venceu por 2 a 1. A

vitória encaminhou a classificação do Brasil e acabaria
eliminando o time europeu,
que não conseguiu superar a
Alemanha Oriental no mesmo
grupo.
Mas voltando a decisão de
hoje, o técnico André Jardine

Mais ouros em disputa - O
Brasil pode ganhar ainda mais
duas medalhas de ouro. Na
madrugada de domingo (de
Brasília), a seleção feminina
de vôlei enfrentará os Estados
Unidos na grande decisão. A
equipe do técnico José Roberto Guimarães, que busca seu
quarto título olímpico, chega
embalada para a final após
uma grande vitória sobre a
Coreia do Sul nas semis.
No boxe, que tentará a
medalha de ouro, também
na madrugada de domingo,
será a peso-leve Bia Ferreira.
A baiana terá como adversária
Raykhona Kodirova, do Uzbequistão.

Determinado a
uma virada na
t e m p o ra d a , o
Vasco visita o
Vitória hoje, em
Salvador (BA).
Mas a partida
das 19h30 no Barradão também é de grande importância para o Leão e o duelo
promete ser intenso pela 16ª
rodada da Série B.
Após a eliminação do
Cruz-maltino na Copa do
Brasil, o técnico Lisca projetou uma reação da equipe na
temporada. A derrota do Vasco foi cercada de polêmicas
com a arbitragem e o clima
no vestiário era de revolta.
“Pode ter certeza que
hoje foi o início da nossa arrancada. Nós vamos buscar

tirar toda essa indignação
que vi no vestiário para levarmos como combustível
para os próximos jogos”,
bradou.
Lisca, entretanto, cerca
de mistério a formação e o
esquema tático que usará
contra o Vitória. A princípio, Rômulo deve substituir
Bruno Gomes, que, com um
problema muscular, não
viajará com a equipe.
No Vitória, o clima também é de agitação. Assim
como o Vasco, o Leão caiu
na Copa do Brasil após derrota para o Grêmio, em Porto
Alegre. Na equipe baiana,
contudo, o técnico Ramon
Menezes não resistiu aos
maus resultados e deixou o
clube.
Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Lisca planeja colocar o elenco vascaíno nos trilhos da vitória na temporada

Tricolor também quer Zagueiro David Luiz Jonathan volta mais
público no Maracanã na mira do Flamengo maduro ao Botafogo
O Fluminense
segue os passos
do Flamengo e
se movimenta
para ter público em seu duelo das quartas de final da
Libertadores. A princípio, o
presidente Mário Bittencourt
se posicionou contrário à medida, mas cedeu às pressões
da torcida.
O Tricolor estreia nas
quartas de final na próxima
quinta-feira contra o Barcelona-EQU. As duas equipes
estão de acordo e a diretoria
tricolor irá protocolar um
pedido às autoridades.
“Estamos propondo que
se aplique o protocolo da
Prefeitura, que está válido a

partir de setembro, ou seja,
que as pessoas com o ciclo
completo de vacina possam
ir ao estádio. No limite máximo de 4,5 mil pessoas, que é
10% da capacidade, tirando
gratuidades, camarote, tudo
isso. Como se fizéssemos
um evento com 10 ou 20 mil
pessoas não teríamos retorno
financeiro e entendemos que
precisamos fazer um evento-teste, estamos propondo que
seja um ‘evento-teste’ com a
participação da Prefeitura”,
afirmou Bittencourt em live
na Flu TV.
Os ingressos não serão
cobrados e será aberto apenas
para sócios. O Fluminense
espera ter uma resposta da
Prefeitura até hoje.

O Flamengo está
a procura de reforços. Tanto
que Marcos Braz
e Bruno Spindel
estão na Europa
buscando novos nomes para
esta temporada.
Os dirigentes rubro-negros
tentam as contratações de
Thiago Mendes e Kennedy.
No entanto, o Flamengo pode
trazer um outro reforço.
Segundo o portal italiano
“Tuttomercadoweb”, o zagueiro David Luiz espera uma
proposta do clube carioca. O
defensor, inclusive, encerrou
a negociação com Demirspor-TUR.
A proposta dos turcos foi
de quatro milhões de euros

(R$ 24,17 milhões na cotação
atual) por temporada. David
Luiz tem 34 anos e passou as
últimas duas no Arsenal-ING.
Atualmente, a zaga do Flamengo é formada por Rodrigo
Caio e Gustavo Henrique.
Outro nome de destaque
internacional com o nome
ligado ao Fla é o chileno Arturo
Vidal. Segundo a imprensa de
seu país, a diretoria rubro-negra voltou a fazer contato pelo
volante.
Arturo Vidal está de saída
da Internazionale. O clube
italiano não pretende contar
com o jogador para a próxima temporada. Assim não vai
criar grandes problemas para
a sua liberação. Neste ponto os
brasileiros levam vantagem.

O Botafogo
trouxe o lateral
esquerdo Jonathan como
reforço para a
sequência da
temporada. O jogador é cria
das categorias de base do
clube e retorna com status de
titular.
Jonathan foi negociado
em 2019 pela equipe carioca e desde então atuou na
Espanha. O lateral ressaltou
que amadureceu muito neste
período.
“Nesses dois anos que eu
fiquei na Espanha serviu para
aprender, me formar como
homem, pai de família. O Botafogo fez uma proposta muito
boa, aceitei e estou muito feliz

de estar de volta. Não tive muita sequência na Espanha, mas
aqui tenho certeza de que as
coisas vão correr bem”, disse.
O novo reforço alvinegro
apontou as principais características do futebol espanhol
em relação ao brasileiro.
“Futebol espanhol é de
muita intensidade, com linhas
muito compactas e aprendi
muito como lateral. Aqui no
Brasil também está muito
assim, o professor Enderson
também gosta muito destas
linhas juntos e isso vai me
ajudar muito”, declarou.
Jonathan não deve estrear
neste domingo, contra a Ponte Preta, no Nilton Santos. O
jogador afirmou que precisa
melhorar a parte física.

