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Niterói amplia a vacinação 
contra covid neste sábado

Ao todo, cinco postos vão estar funcionando na cidade, com entrada permitida entre 8h e 11h30

DE OLHO NA REPESCAGEM

CIDADES\PÁG. 4

O prefeito Axel Grael tenta marcar um gol no recém revitalizado campo de futebol do Cantagalo, na Região de Pendotiba, que ganhou grama sintética entre outras melhorias

               Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                     

Cantagalo: 
campo ganha 
reforma
O prefeito de Niterói, Axel Grael, 
participou ontem da entrega da 
reforma do campo de futebol 
Campolino Teixeira, no bairro 
do Cantagalo. A revitalização 
incluiu a implantação de rede 
de drenagem para instalação de 
grama sintética em substituição 
ao piso em pó de pedra, troca 
do alambrado e cobertura 
de rede. O espaço também 
recebeu nova iluminação. Uma 
área de convivência que inclui 
playground e academia de 
ginástica para a terceira idade 
foi construída em anexo. A obra 
custou quase R$ 500 mil. “Esse é 
o tipo de obra que eu fico muito 
feliz em fazer”, declarou Grael. 

CIDADES\PÁG. 3

Icaraí retoma 
hoje Feira de 
Artesanato

CIDADES\PÁG. 4

O Vasco espera iniciar uma nova fase na Série B a partir deste sá-
bado. O Cruzmaltino inicia o segundo turno diante do Operário, 
em Ponta Grossa (PR), às 19 horas.

PÁG. 8

Calcanhotto 
faz pré-turnê 
no Rio
Retomando as 
apresentações presenciais, 
Adriana Calcanhotto 
faz show voz e violão no Rio, 
neste sábado. No repertório, 
canções que marcaram a 
carreira de uma das maiores 
estrelas da MPB.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Cantora reencontra o público com 
versão intimista de seu show

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Lisca quer colocar novamente o Gigante da Colina no trilho das vitórias

Vasco quer voltar a vencer

Brasil: 75% 
dos adultos já 
tomaram 1ª dose

CIDADES\PÁG. 3

Rio de Janeiro 
vai ganhar 
Museu Olímpico

PANORAMA\PÁG. 2

Aumenta tensão entre os Poderes
Bolsonaro protocola no Senado pedido de impeachment contra ministro do STF Alexandre de Moraes

PÁG. 5
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CARTA DO LEITOR

Pintou sujeira
Quem anda pelas ruas de Niterói se depara com a má 
conservação das lixeiras espalhadas pela cidade pela 
prefeitura. Isso quando o cidadão encontra uma lixeira. 
Dizer que há vandalismo é desculpa, porque muitas vezes 
elas estão cheias de lixo onde não cabe mais nada, se tor-
nando inúteis. Além disso, se há vandalismo é porque falta 
educação e policiamento, atribuições também do governo.
Romário Dantas

Poluição sonora
A prefeitura precisa dar uma passada nas lojas que botam 
em suas entradas caixas de som para anunciar produtos 
e chamar a atenção dos clientes. Somos obrigados a ouvir 
um barulho insuportável quando caminhamos e, além 
disso, acredito que a prática seja irregular de acordo com 
o Código de Posturas da Cidade. Cadê a fiscalização???
Bruno Sampaio

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

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

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Zélia Ducan e Ira! na 
‘ViradaSP Online’
A #ViradaSP Online 2021 
está recheada de atrações 
neste sábado. Na agenda, 
que começa às 12h, estão 
Zélia Duncan e Ira! com 
apresentações realizadas 
no Teatro Sérgio Cardoso. 
São 12 horas de maratona 
de música, artes cênicas e 
cultura urbana, gratuitas, 
pela plataforma #Cultu-
raEmCasa.

A agenda também tem 
homenagem a Raul Seixas e 
aos 50 anos do icônico disco 

“Sociedade da Grã-Ordem 
Kavernista” com apresen-
tação de Edy Star, Sebastião 
Reis, Felipe Cordeiro e Tatá 
Martinelli. Além de atra-
ções artísticas de Itapevi, 
selecionada no programa de 
difusão cultural #Juntospe-
laCultura.

Outro destaque desta 
edição é o quadro especial 
Rolando Prosa, capitaneado 
por Rolando Boldrin. Tudo 
comandado por Ellen Oléria 
e Luiz Ramalho. 

CULTURA

Voz e violão
Adriana Calcanhotto 

faz show voz e violão no Tea-
tro Claro Rio, em Copacaba-
na, neste sábado, às 20h. Os 
ingressos podem ser adqui-
ridos pelo site Sympla. Entre 
as músicas que farão parte 
do repertório estão faixas que 
marcaram sua carreira, além 
de “Veneno Bom”, “Flor En-
carnada” e algumas canções 
inéditas. Adriana dará uma 
prévia da tour que está agen-
dada para acontecer no ano 
que vem, 2022, nos Estados 
Unidos e Europa. 

CINEMA – Até o dia 2, acontece a nova edição da 
“Mostra Mundo Árabe de Cinema”, que reúne sete 
filmes inéditos e vários bate-papos com cineastas, 
virtualmente. As conversas são exibidas pelo canal do 
ICArabe no Youtube. A programação é gratuita. A ideia 
da mostra é reforçar a diversidade dos países árabes, 
além de promover a aproximação dessas nações.

CIRCO – Jovens de Itaboraí de 14 anos a 17 anos po-
dem se inscrever para aprender técnicas circenses. A 
Secretaria de Cultura, em parceria com o Circo de La 
Costa, está promovendo todas as segundas-feiras curso 
de artes circenses gratuito na Praça Marechal Floriano 
Peixoto. São duas turmas, das 9h às 11h, e das 14h às 
16h. Inscrições: (21) 98779-7304 ou Sala Paulina Porto.

Roberto Setton/Divulgação

Cantora faz parte da maratona de música, artes cênicas e cultura urbana

Divulgação

Adriana Calcanhotto faz show no 
Teatro Claro Rio neste sábado

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

POR JEFFERSON LEMOS

Rio: gasolina mais 
cara do país

De acordo com o último Índice 
de Preços Ticket Log (IPTL), 
o preço médio da gasolina 
se manteve acima de R$ 6 na 
primeira quinzena de agosto, 
após novo aumento de 1,03%, 
em relação ao fechamento de 
julho. O valor médio do litro no 
País foi de R$ 6,068. No recorte 
por estados, o Rio apresentou a 
gasolina mais cara, a R$ 6,458. 
Desde o início do ano, é a pri-
meira vez que o IPTL registra o 
combustível com valor médio 
mais alto fora do Acre. 
O IPTL se baseia nos abaste-
cimentos dos 21 mil postos 
credenciados da Ticket Log, 
envolvendo 1 milhão de veícu-
los e média de oito transações 
por segundo. 

Mais segurança alimentar

A Alerj aprovou nesta sema-
na, em primeira discussão, 
o PL 538/19, da deputada 
Martha Rocha (PDT), que 
proíbe a comercialização 
de alimentos cujas embala-
gens estejam em contrarie-
dade às normas da Anvisa.

Martha Rocha ressaltou 
que a agência já aprovou a 

Divulgação

Resolução RDC 91/01, que 
regulamenta as normas 
das embalagens alimen-
tícias. “O objetivo deste  
projeto é impedir a conta-
minação física de produtos 
alimentícios por corpos 
estranhos vinculados à 
embalagem do produto”, 
declarou. 

Justiça Itinerante 
em São Gonçalo
A Prefeitura de São Gonçalo 
fechou parceria com o TJ-RJ 
e vai retomar no mês que 
vem as atividades do Progra-
ma Justiça Itinerante para 
atender a população com 
dificuldades de acesso ao 
Poder Judiciário. O ônibus do 
TJ-RJ ficará durante o mês, às 
quartas, das 9h às 13h (exceto 
feriados), no Colégio Munici-
pal Estephânia de Carvalho, 
no Laranjal. E os serviços 
serão gratuitos, ressalta a 
procuradora-geral do muni-
cípio, Januza Brandão Assad  
Santos. 

Bairro Seguro 
pode ser ampliado

Viradouro define 
hoje seu samba

O secretário de Ordem Pú-
blica de Maricá, Julio Ve-
ras, esteve ao lado do novo 
comandante do 12° BPM 
(Niterói), tenente coronel 
Roberto Dantas, discutindo 
a ampliação dos progra-
mas de segurança pública 
na cidade, como o Bairro 
Seguro já implantado em 
Itaipuaçu. A recente aumen-
to do efetivo do Proeis tam-
bém já vem apresentando 
bons resultados na cidade.  
O batalhão de Niterói é res-
ponsável também pelo po-
liciamento ostensivo em 
Maricá.

A próxima etapa do concurso 
que vai definir o samba da 
Viradouro para o próximo 
Carnaval será neste sábado, 
21, a partir das 18h30. O even-
to será restrito a convidados e 
transmitido através das redes 
sociais da escola (Youtube, 
Facebook e Instagram). Ao 
todo serão apresentadas cin-
co obras de compositores. 

A Viradouro promete bus-
car o bicampeonato com o 
enredo “Não há tristeza que 
possa suportar tanta alegria”, 
dos carnavalescos Tarcísio 
Zanon e Marcus Ferreira. A 
gente fica aqui na torcida por 
mais um título da vermelha e 
branca de Niterói. 

Rio terá Museu Olímpico

O prefeito Eduardo Paes in-
formou ontem que a Prefei-
tura do Rio voltará a patroci-
nar um grupo de atletas que 
treinam na cidade, com a 
reedição do Time Rio, para os 
Jogos Olímpicos de Paris, em 
2024. Durante homenagem 
aos competidores no Palá-
cio da Cidade, em Botafogo, 
ele ainda revelou que um 
Museu Olímpico será criado 

Beth Santos/Prefeitura do Rio

para eternizar os momentos 
vividos na Rio 2016. 

“A Prefeitura vai voltar a 
ser muito atuante a partir 
de agora, para que a gente 
chegue em Paris 2024 e faça  
mais sucesso ainda”, dis-
se Paes. A ginasta campeã 
olímpica em Tóquio 2020 
Rebeca Andrade discursou 
pelos atletas e agradeceu a 
homenagem. 

Panorama RJPanorama RJ

É imprescindível que a 
concessão do Aeroporto 
Santos Dumont (SDU), em 
2022, garanta coordenação 
com o Aeroporto Interna-
cional Tom Jobim (Galeão). 
Essa foi a principal questão 
debatida no evento “Hub 
Econômico – Reconectan-
do o Rio com o Brasil e o 
Mundo”, realizado ontem, 

Modelo de concessão preocupa
Divulgação/Firjan

Zeidan, deputada es-
tadual do Partido dos 
Trabalhadores (PT), en-
tregou ao secretário de 
Saúde do estado, Alexan-
dre Chieppe, o relatório 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do 
Feminicídio instaurada 
na Assembleia Legisla-

tiva do Estado (Alerj). 
No documento entre-
gue ao secretário, foram  
pontuadas as ações ne-
cessárias na área de saú-
de para melhoria da as-
sistência e atendimento 
das mulheres vítimas 
de violência na área da 
saúde. 

Carta de reivindicações
Divulgação

DivulgaçãoTomaz Silva/Agência Brasil pela Firjan. De acordo com 
a federação, a falta de coor-
denação pode reduzir voos 
para passageiros e para o 
transporte de cargas, au-
mentar custos, reduzindo a 
competitividade do estado 
do Rio e do país. A previsão 
é de que nos próximos 
dias seja aberta consulta 
pública sobre o processo 
de concessão.

“Somos favoráveis a 
que o Santos Dumont te-
nha uma administração 
privada. O que somos ra-
dicalmente contra é que se 
estabeleça um modelo de 
concessão desse aeroporto 
que não leve em conside-
ração a visão conjunta dos 
dois ativos, Santos Dumont 
e Galeão, que maximize o 
resultado para a economia 
do estado do Rio”, destacou 
o presidente da Firjan, 
Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira. 



Cidades 3Sábado, 21/8/2021 ofluminense.com.br

Espaço recebeu obras de drenagem, grama sintética, playground e academia

Niterói entrega novo campo 
de futebol no Cantagalo
Os moradores do bairro Can-
tagalo, em Niterói, contam 
com uma novidade neste fim 
de semana. A Prefeitura de 
Niterói entregou na manhã 
de ontem (20), a reforma do 
campo de futebol Campoli-
no Teixeira. A revitalização 
contou com implantação 
de rede de drenagem para 
instalação de grama sintética 
em substituição ao piso em 
pó de pedra, troca do alam-
brado e cobertura de rede. O 
local também recebeu nova 
iluminação e foi construída 
uma área de convivência que 
inclui playground e academia 
de ginástica para a terceira 
idade. A obra teve investi-
mento municipal de R$ 488 
mil.

“Esse é o tipo de obra 
que eu fico muito feliz em 
fazer porque é um projeto 
que começou por iniciativa 
da comunidade. A prefeitura 
veio para consolidar o espaço 
que foi preparado pelos mo-
radores. Espero que o campo 
consolide esse espaço de 
integração, de encontro da 
comunidade, de esporte e 
lazer. O esporte tem um papel 
muito importante na motiva-

ção desta garotada”, disse o 
prefeito Axel Grael.

Moradora do Cantagalo 
há 52 anos, Sandra Mouta 
Teixeira, filha de Campolino 
Teixeira, não escondia a emo-
ção com a homenagem.

“Fiquei muito feliz, nunca 
esperei que fôssemos receber 
essa homenagem. Meu pai foi 
um líder comunitário muito 
querido aqui na região”, con-
ta. “A reforma no campo foi a 

melhor coisa que aconteceu, 
todos os eventos da nossa 
comunidade são aqui e agora 
teremos estrutura, um espaço 
acolhedor e limpo. A obra de 
saneamento aqui no entorno 
foi muito importante porque 
antes o esgoto era aberto. As 
crianças podem brincar na 
rua sem a gente se preocupar 
que elas vão se sujar”.

Também participaram do 

evento de entrega das obras 
de remodelação no campo 
de futebol o presidente da 
Federação das Associações de 
Moradores (FamNit), Manoel 
Amâncio, o presidente da 
Emusa, Paulo César Carreira, 
o subsecretário de Esportes, 
Robert Voss, o administrador 
regional do Largo da Batalha, 
Antonino Mendes Gonçalves, 
além de outras autoridades 
municipais.

A tradicional 
feira do bairro 
terá atividade 
retomada neste 
sábado, das 9h 
às 15h

         Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                           

O prefeito Axel Grael marcou presença na inauguração das obras no campo do Caramujo, na Zona Norte

Feira de Artesanato 
volta à praça de Icaraí
A Praça Getúlio Vargas, em 
Icaraí, Zona Sul de Niterói, 
volta a receber a sua feira 
de artesanato a partir deste 
sábado (21). Das 9h às 15h, 
os artesãos vão vender itens 
de costura criativa, bijuterias, 
produtos decorativos, gastro-
nomia artesanal, entre outros. 
A feira, que tem apoio da 
Prefeitura de Niterói, estava 
com as atividades paralisadas 
por conta da pandemia da 
Covid-19.

A Casa do Artesão orientou 
os vendedores sobre os proto-
colos sanitários de combate 
à Covid-19, especialmente as 
medidas de higiene e de pro-
teção individual para atender 
os clientes com segurança e 
reduzir o risco de contágio, 
conforme determinação da 
Secretaria Municipal de Saú-
de. O distanciamento entre as 
barracas será de pelo menos 
dois metros. O uso de másca-
ra de proteção e de álcool 70% 
é indispensável.

Outras feiras – A feira de 
artesanato do Campo de São 
Bento está funcionando aos 
sábados, domingos e feriados, 
entre 8h e 14h. Já a feira da 
Orla de São Francisco funcio-
na no segundo domingo de 
cada mês, das 9h às 15h.

Serviço:

Feira de Artesanato da Praça 
Getúlio Vargas
Local: Avenida Jornalista 
Alberto Francisco Torres, em 
frente à reitoria da UFF.
Horário: sábados, das 9h às 
15h.

           Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói                         

A feira, que tem o apoio da prefeitura, estava suspensa por conta da pandemia 

A obra que teve 
investimento 
de R$ 488 mil 
vai melhorar a 
qualidade de vida 
dos moradores



Cidades4 Sábado, 21/8/2021ofluminense.com.br

No total, serão cinco pontos de imunização neste sábado (21), com entrada permitida de 8h às 11h30

Niterói amplia número de postos 
Niterói vai contar, neste sá-
bado (21), com mais dois 
postos de vacinação contra 
a Covid-19. No total, serão 
cinco pontos de imunização, 
com entrada permitida de 
8h às 11h30. Estarão fun-
cionando as policlínicas de 
Itaipu, Fonseca, Vital Brazil, 
São Lourenço e o drive thru 
do Campus Gragoatá da UFF. 
A iniciativa tem o objetivo de 
alcançar um maior número 
de pessoas na repescagem.

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 em Nite-
rói chegou, na quinta-feira 
(19), a toda a população com 
mais de 18 anos. Ontem (20), 
foi iniciada a busca ativa 
pelas pessoas maiores de 
18 anos que não tomaram 
a primeira dose da imuni-
zação e das pessoas acima 
desta idade que tomaram a 
primeira dose, mas não retor-
naram ao posto para receber 
a segunda. A repescagem 

vale também para os adoles-
centes, de 12 a 17 anos, com 
comorbidades ou deficiência  
permanente.

Adolescentes - A partir de 
segunda-feira (23), a Prefei-
tura de Niterói vacina ado-
lescentes com idades entre 12 
e 17 anos contra a Covid-19. 
A medida faz parte de um 
pacote de novas iniciativas 
anunciadas pelo prefeito Axel 
Grael durante transmissão ao 
vivo, na última quinta-feira 
(19), nas redes sociais da 
Prefeitura.  De segunda (23) 
a quarta-feira (25), jovens a 
partir de 17 anos já poderão 
se vacinar contra a Covid-19. 
De quinta (26) a sábado (28) 
será a vez dos adolescentes 
a partir de 16 anos. A ex-
pectativa é chegar até 10 de 
setembro aos 12 anos, idade 
mínima permitida pela An-
visa para vacinação com o 
imunizante da Pfizer.

Locais de vacinação 
deste sábado (21):

Policlínica Sérgio Arouca – 
Rua Vital Brazil Filho, s/nº, 
Vital Brazil.

Policlínica Regional de 
Itaipu – Avenida Irene Lo-
pes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva – Avenida 
Jansen de Melo, s/nº, São 
Lourenço.

Policlínica Regional Dou-
tor Guilherme Taylor Mar-
ch – Rua Desembargador 
Lima Castro, 238, Fonseca.

Drive thru na Universida-
de Federal Fluminense -  
Campus Gragoatá, Rua 
Alexandre Moura, 8, São 
Domingos.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

A campanha contra a Covid-19 em Niterói chegou, nesta quinta-feira (19), a toda a população com mais de 18 anos

Brasil: 75% dos 
adultos com 1ª dose

O Ministério da Saúde in-
formou ontem (20) que 120 
milhões de brasileiros já 
receberam a primeira dose 
de vacinas contra a covid-19 
– o número corresponde a 
75% da população adulta  
no país.

A expectativa da pasta 
é que, com a chegada de 
131,4 milhões de doses em 
agosto e setembro, todos os 

brasileiros adultos estejam 
imunizados até o fim do 
próximo mês.

Ainda de acordo com 
o ministério, mais de 53,2 
milhões de pessoas já rece-
beram a segunda dose ou 
a dose única contra a co-
vid-19. Ao todo, 207 milhões 
de doses foram distribuídas 
aos estados e ao Distrito 
Federal.

Estudo de terapia 
para evitar covid-19
A AstraZeneca anunciou 
nesta sexta-feira (20) que 
sua terapia de anticorpos 
atingiu o objetivo principal 
de evitar a covid-19, em um 
estudo de estágio avançado, 
o que coloca a farmacêutica 
britânica a caminho de po-
der oferecer uma alternativa 
a pessoas com sistemas imu-
nológicos debilitados.

A empresa disse que o 
coquetel de dois tipos de 
anticorpos, descobertos 
inicialmente pelo Centro 
Médico da Universidade 
Vanderbilt, nos Estados Uni-
dos, diminuiu em 77% o 
risco de desenvolvimento de 
covid-19 sintomática.

Mais de 75% dos parti-
cipantes tinham problemas 

crônicos, incluindo alguns 
ligados a uma reação imu-
nológica reduzida à vacina-
ção, explicou a AstraZeneca.

Os resultados causam 
alívio para a farmacêutica, 
que em junho relatou que 
um teste de estágio avan-
çado menor não forneceu 
indícios de que o coquetel 
de anticorpos, conhecido 
por ora como AZD7442, pro-
tegia pessoas que tiveram 
contato com infectado pelo 
novo coronavírus.

A empresa anglo-sue-
ca, que enfrenta desafios à 
distribuição de sua vacina 
contra covid-19, também 
está trabalhando para adap-
tar remédios existentes a fim 
de combater o vírus.

Rio conclui vacinação dos 
adultos e supera a meta 

O município do Rio de 
Janeiro concluiu ontem (20) 
a vacinação contra covid-19 
dos adultos. Além disso, a 
cidade superou a meta esta-
belecida de cobertura de 90% 
deste grupo. Com a convo-
cação dos jovens de 18 anos 
na sexta-feira (20), todos os 
cariocas a partir dessa idade 
já terão recebido pelo menos 
uma dose do imunizante. 
Analisando a população total 
do município, 70% dos 5,2 
milhões de cariocas já recebe-
ram a primeira ou dose única 
do esquema vacinal, no mo-
mento em que o número de 
casos da doença tem crescido.

“É um momento marcan-
te, não tenho dúvida que a 
vacina está colaborando para 
o não agravamento dos novos 
casos da doença. A vacina 
salva vidas, os números con-
firmam isso. Mas a situação 
ainda é crítica. Neste mo-
mento, o Rio é o epicentro da 
variante Delta. Estamos com 
o maior número de pessoas 
com Covid em todo o ano 
de 2021, esse dado é muito 
preocupante. Felizmente, 
ainda temos uma queda no 

número de óbitos”, alertou o 
prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
durante a divulgação da 33ª 
edição do Boletim Epidemio-
lógico da Covid-19, no Centro 
de Operações Rio (COR), na 
Cidade Nova.

O prefeito ressaltou que 
poderá ampliar as medidas 
de proteção à vida se a popu-
lação não mantiver os proto-
colos sanitários, com o uso 
de máscara e a higienização 
das mãos, além de respeitar 
o distanciamento social. Por 
isso, pediu atenção redobrada 
à população para a necessida-
de de ser proteger e vacinar.

A partir da próxima sema-
na, se o Ministério da Saúde 
enviar as remessas de vacinas 
no prazo, a campanha passa 
a ser estendida aos adoles-
centes. O calendário seguirá 
escalonado e com três dias 
para cada idade (meninas em 
primeiro, depois os meninos 
e a repescagem): entre segun-
da e quarta-feira (23 e 25 de 
agosto), poderão receber a 
primeira dose da vacina ado-
lescentes de 17 anos; entre 
quinta e sábado (26 e 28 de 
agosto), quem tiver 16 anos; 

e assim sucessivamente até 
a faixa etária de 12 anos, em 
meados de setembro. 

Exceção para os adoles-
centes com deficiência, que 
poderão se vacinar em qual-
quer dia, independentemente 
de escalonamento. A vacina 
aplicada nesta faixa etária 
será a Pfizer, única com li-
beração da Anvisa para uso 
nesse público. No momento 
da vacinação, eles devem 
apresentar documento de 
identidade original com foto, 
número do CPF e, se possivel, 
a caderneta de vacinacao. 

Até quinta-feira (19), 
4.709.852 pessoas haviam to-
mado a primeira dose (D1) de 
CoronaVac, AstraZeneca ou 

Pfizer no Rio, e outras 137.523 
receberam o imunizante da 
Janssen, que tem o esquema 
vacinal de dose única (DU). 
Esse total representa 91,8% 
da população carioca elegível 
para a vacinação (a partir de 
18 anos) com a imunização 
iniciada ou concluída. En-
tre as pessoas que seguem 
o esquema vacinal de duas 
doses, 2.159.349 já receberam 
a segunda dose (D2), o equi-
valente a 43,5% da população 
elegível com a imunização 
completa. A continuidade do 
calendário de vacinação do 
Rio está condicionada à regu-
laridade do envio de remessas 
pelo Ministério da Saúde.

Na segunda-feira, adolescentes entre 12 e 17 anos iniciam a imunização

SG recebe nova remessa de vacinas contra covid-19
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
retirou da Coordenação Geral 
de Armazenamento (CGA) 
do Barreto, em Niterói, mais 
19.260 doses de CoronaVac e 
outras 14.796 de Pfizer nesta 
sexta-feira (20). A vacinação 
continua em São Gonçalo 
para todos os gonçalenses 
com mais de 18 anos em 12 
pontos de vacinação, um 
com drive thru, todos das 
8h às 12h neste sábado. A 
imunização com a segunda 

dose das vacinas Coronavac, 
Astrazeneca e Pfizer também 
está disponível.   

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar comprovante de resi-
dência, 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 16h30 nas unidades que 
atendem até 17h e até 20h30 
nas clínicas que atendem 
até 21h. Aos sábados, os mo-
radores devem chegar até  
11h30.

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizante 
Astrazeneca vão receber a 
segunda dose da Pfizer ou 
Coronavac. Vale lembrar que 
só as grávidas, puérperas e 
lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 

Pessoas com comorbida-
des, doenças neurológicas 
crônicas e deficiência per-
manente também podem 
tomar esta vacina, segundo o 
informe técnico do Governo 
do Estado. No entanto, não 
há exclusividade, já que estes 
grupos podem ser vacinados 
com outras vacinas. Para ter 
escolha do imunizante, o 
gonçalense deve ter um laudo 
médico indicando a aplica-
ção da vacina escolhida e os 
motivos. 

Balanço – Desde o início 
da campanha, a cidade va-
cinou 626.853 pessoas com 
a primeira dose ou dose úni-
ca. Destas, 22.128 recebe-
ram a vacina da Janssen. Ao 
todo, 32.436 trabalhadores 
da saúde, 137.325 idosos 
com mais de 60 anos, 1.692 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Perma-
nência (Ilpis), 105 pessoas de 
residências terapêuticas, dois 
indígenas, 84.319 pessoas 
com comorbidades, 1.353 

pessoas com deficiência per-
manente, 8.276 trabalhadores 
da educação, 383 trabalhado-
res das forças de segurança e 
salvamento, 2.894 acamados, 
344.975 pessoas da popula-
ção em geral com mais de 18 
anos, 3.590 pessoas privadas 
de liberdade, 267 pessoas 
em situação de rua, 311 por-
tuários e 8.925 gestantes, 
puérperas e lactantes foram 
vacinados. Ao todo, 232.878 
pessoas foram imunizadas 
com a segunda dose.

Divulgação

O prefeito Eduardo Paes durante apresentação dos dados do Rio de Janeiro

Cenário epidemiológico
A 33ª edição do Boletim Epi-
demiológico da Covid-19, 
divulgada ontem (20), mostra 
que os casos da doença têm 
aumentado no município do 
Rio nas últimas seis semanas. 
Esse efeito pode estar sendo 
causado pela circulação da 
variante Delta, que, como 
estudos apontam, tem maior 
transmissibilidade. Em oposi-
ção à tendência de aumento 
dos casos por Covid-19, o 
índice de óbitos mantém 
queda sustentada, o que pode 
ser relacionado como re-
flexo da imunização, que 
tem como principal objetivo  
prevenir casos graves e mor-
tes.

Na última semana, 94 no-
vos casos de diferentes va-
riantes do vírus foram iden-
tificados na cidade, sendo 72 
moradores locais e os demais 
pacientes que foram atendi-
dos na cidade, mas moram 
em outros municípios. Desde 
a identificação do primeiro 

caso de novas variantes, o 
município contabiliza 1.246, 
sendo 1.007 residentes. En-
tre os que moram na cida-
de, 871 casos da Gamma, 
123 da Delta e 13 da Alfa.  
Dos moradores infectados 
por essas cepas, 59 faleceram, 
seis permanecem internados 
e 942 já são considerados 
curados.

Por causa da disseminação 
da variante Delta e do aumen-
to do número de casos notifi-
cados, o boletim aponta ainda 
o mapa de risco da cidade 
para Covid-19 retornando 
ao estágio de atenção. Todas 
as 33 regiões administrativas 
(RAs) do município estão 
classificadas com risco alto 
(laranja) para transmissão do 
coronavírus. 

O 33º boletim mostra que, 
desde março de 2020, o muni-
cípio do Rio soma 429.734 ca-
sos de Covid-19, com 31.276 
óbitos. Em 2021 são 214.820 
casos e 12.239 mortes.

Myke Sena/MS

Mais de 53,2 milhões já receberam a segunda dose ou a dose única
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Bolsonaro questiona decisões 
do inquérito das fake news
Presidente aciona STF e pede suspensão da investigação, alegando violação de direitos dos acusados

O Palácio do Planalto entrou 
ontem, no fim do dia, com 
pedido de impeachment 
contra o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes. “Não 
se pode tolerar medidas e 
decisões excepcionais de um 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal que, a pretexto de 
proteger o direito, vem ruin-
do com os pilares do Estado 
Democrático de Direito. Ele 
prometeu a essa Casa e ao 
povo brasileiro proteger as 
liberdades individuais, mas 
vem, na prática, censurando 
jornalistas e cometendo abu-
sos contra o presidente da 
República e contra cidadãos 
que vêm tendo seus bens 
apreendidos e suas liberda-
des de expressão e de pen-
samento tolhidas”, diz trecho 
do documento protocolado.

Com o presidente Jair 
Bolsonaro e o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), fora de Brasília, 
não houve a entrega formal 
do documento. Bolsonaro 
havia postado anteriormente 
em suas redes sociais que 
pediria o impeachment tam-
bém de Luís roberto Barroso, 
mas até o fechamento desta 
edição não o havia feito.

Mais cedo, Bolsonaro 
havia entrado ontem com 
ação no STF questionando 
as decisões no inquérito das 
fake news, pois, segundo ele, 

os atos processuais adota-
dos estão “contrariando as 
liberdades individuais e os 
princípios constitucionais”.

A ação de Arguição de 
Descumprimento de Precei-
to Fundamental (ADPF) con-
testa, entre outros pontos, a 
forma como a investigação 
foi aberta, amparada no 
regimento interno da Corte, 

e pede a sua suspensão, em 
caráter liminar, até o julga-
mento da ADPF.

“Há violação persistente 
e difusa de direitos funda-
mentais dos acusados, há 
uma omissão do Supremo 
Tribunal Federal em neutra-
lizar os atos destoantes dos 
preceitos fundamentais e há 
um claro bloqueio institucio-

nal para o aperfeiçoamento 
da temática, já que alteração 
regimental é dependente da 
iniciativa da Suprema Corte, 
razão pela qual somente ela 
pode reparar as violações 
constitucionais em anda-
mento”, diz a ADPF.

A ação aberta pelo pre-
sidente também é assina-
da pelo advogado-geral da 

União (AGU), Bruno Bianco. 
De acordo com o documen-
to, as medidas adotadas pelo 
relator do inquérito, ministro 
Alexandre de Moares, cau-
sam “desconforto jurídico” 
naqueles que acompanham 
a tramitação, pois “trata-se 
de um mosaico de fatos sem 
nenhuma relação aparente 
de conexão concreta, que 
foram submetidos ao escru-
tínio investigatório de um 
mesmo Ministro Instrutor/
Relator apenas por se en-
quadrarem em uma ‘classe 
de fatos’ – a hostilidade à 
dignidade da jurisdição do 
Supremo Tribunal Federal”.

Bolsonaro e Bianco citam 
decisões como a remoção 
de conteúdo jornalístico 
envolvendo relatos que men-
cionavam nome de minis-
tro do STF; a realização de 
busca e apreensão contra o 
ex Procurador-Geral da Re-
pública, por manifestações 
externadas na imprensa; o 
afastamento de auditores 
fiscais da Receita Federal 

por suposto acesso indevi-
do a informações sigilosas 
de ministros do STF e de 
seus familiares; a prisão de 
parlamentar que hostilizou 
ministros do STF em mídias 
sociais mediante excesso de 
crítica e; acolhimento do 
despacho do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) para 
determinar a investigação 
de condutas do presidente 
da República por críticas 
à integridade do processo 
eleitoral praticado no siste-
ma eletrônico de apuração 
e por alegado vazamento de 
inquérito sigiloso.

Além disso, segundo a 
ADPF, a prática de decisões 
no âmbito do inquérito é 
“absolutamente discrepante 
do itinerário comum seguido 
pelos procedimentos poli-
ciais, ministeriais e judiciais 
de persecução penal”. Além 
de questionar a forma de 
abertura, a ADPF pede a 
adequação constitucional 
do regimento da Corte, sob 
a alegação de que é preciso 
observar o critério da espa-
cialidade previsto na norma.

Por fim, a ADPF pede 
ainda que, caso nenhuma 
das teses anteriores seja 
acolhida, o STF observe con-
dicionantes mínimas na 
aplicação do seu poder de 
polícia judiciária sobre atos 
de ofensa qualificado a seus 
membros.

Palácio do 
Planalto entra 
com pedido de 
impeachment 
contra o ministro 
Moraes

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Presidente Bolsonaro entrou ontem com ação no Supremo questionando decisões do ministro Alexandre de Moraes

Operações contra Jefferson, Reis e Otoni
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Decisões do ministro levaram ex-deputado à prisão e à busca e apreensão na casa de cantor e atual deputado federal

Um dos últimos alvos do in-
quérito foi o ex-deputado Ro-
berto Jefferson (PTB-RJ), preso 
no dia 13 em uma operação da 
Polícia Federal (PF) para cum-
prir decisão do ministro Ale-
xandre de Moraes. Para o ma-
gistrado, um vídeo vinculado 
às redes sociais oficiais do PTB 
foi amplamente divulgado, in-
clusive por WhatsApp, em que 
se observa “o nítido objetivo de 
tumultuar, dificultar, frustrar 
ou impedir o processo eleitoral, 
com ataques institucionais ao 
Tribunal Superior Eleitoral e 
ao seu ministro presidente. As 
manifestações, discursos de 
ódio e homofóbicos e a incita-
ção à violência não se dirigiram 
somente a diversos ministros 
da Corte, chamados pelos mais 
absurdos nomes, ofendidos 
pelas mais abjetas declarações, 
mas também se destinaram a 
corroer as estruturas do regime 
democrático e a estrutura do 
Estado de Direito”.

No dia seguinte à operação 
da PF, Bolsonaro disse que le-
varia ao presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, um pedido 
para que instaurasse um pro-
cesso contra os ministros do 

STF Alexandre de Moraes e Luís 
Roberto Barroso, esse último 
também presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

Ontem, a PF também cum-
priu mandados de busca e 
apreensão em operação que 
tinha entre os alvos o cantor 
e ex-deputado Sérgio Reis e 
o deputado federal Otoni de 
Paula (PSC-RJ), por determina-

ção do ministro Alexandre de 
Morais, do STF. O objetivo era  
apurar “o eventual cometi-
mento do crime de incitar a 
população, através das redes 
sociais, a praticar atos violen-
tos e ameaçadores contra a 
democracia, o Estado de Di-
reito e suas instituições, bem 
como contra os membros dos 
Poderes”. 

Moraes determinou que os 
autores de ameaças à demo-
cracia não podem se aproximar 
da Praça dos Três Poderes. Se-
gundo o ministro, a restrição, 
que não se aplica ao deputado 
federal Otoni de Paula, que 
está no exercício de seu man-
dato na Câmara, visa proteger 
parlamentares e ministros dos 
órgãos do Judiciário.

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 26/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Avenida Presidente Roosevelt - São Francisco - Niterói 15658725
08:00 às 12:00 Rua A - São Francisco - Niterói 15658725
08:00 às 12:00 Rua Clara Nunes - São Francisco - Niterói 15658725
08:00 às 12:00 Rua Doutor Diógenes Travessa - São Francisco - Niterói 15658725
08:00 às 12:00 Rua Doutor Henrique Portugal - São Francisco - Niterói 15658725
08:00 às 12:00 Rua General Rondon - São Francisco - Niterói 15658725
08:00 às 12:00 Rua Henrique Portugal - São Francisco - Niterói 15658725
08:00 às 12:00 Rua Leila Diniz - São Francisco - Niterói 15658725
08:00 às 12:00 Rua Tupiniquins - São Francisco - Niterói 15658725
12:00 às 16:00 Rua Anita - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua B - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Bombeiro Américo da Silva - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Baronesa de Goitacazes - Barreto - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Garibaldi - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Jaboticabeira - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Jurandyr - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Manoel Duarte - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Monte Líbano - Casa 1A - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Olinda - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Rua Vereador Erany José da Silva - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Travessa Anita - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Travessa Jaboticabeira - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Travessa Jornalista Ernani Costa - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Travessa Jurandir - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Travessa Manoel Duarte - Caramujo - Niterói 15661715
12:00 às 16:00 Travessa Olinda - Caramujo - Niterói 15661715
13:00 às 17:00 Rua Tavares de Macedo - Icaraí - Niterói 15629009
13:30 às 17:30 Rua Carlos Chagas - Jacaré - Niterói 15661749
13:30 às 17:30 Rua Jacaré - Jacaré - Niterói 15661749
13:30 às 17:30 Ruas 2, 4, 7, 8, 9, 10 - Jacaré - Niterói 15661749
13:30 às 17:30 Praça 1 - Ingá - Niterói 15662723
13:30 às 17:30 Rua Doutor Paulo Alves - Ingá - Niterói 15662723
14:00 às 15:30 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói 15644497

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Estrada Sapucaia - Salgueiro - São Gonçalo 15651653
12:00 às 16:00 Rua Jorge Luiz - Luiz Cacador - Salgueiro - São Gonçalo 15651653
12:00 às 16:00 Rua José Luiz - Salgueiro - Luiz Cacador - São Gonçalo 15651653
12:00 às 16:00 Rua Miguel Gustavo - Luiz Cacador - Salgueiro - São Gonçalo 15651653
12:00 às 16:00 Rua Sobral do Campos - Salgueiro - São Gonçalo 15651653
13:00 às 17:00 Estrada de Bonsucesso - Santa Izabel - São Gonçalo 15651565
13:00 às 17:00 Rua Ana Lúcia Ferreira - Santa Izabel - Quinta Dom Ricardo - São Gonçalo 15651565
13:00 às 17:00 Rua C - Santa Izabel - São Gonçalo 15651565
13:00 às 17:00 Rua Dom Ricardo - Santa Izabel - São Gonçalo 15651565
13:00 às 17:00 Rua Epitácio Pessoa - Coelho - Santa Izabel - São Gonçalo 15651565
13:00 às 17:00 Rua Francisco L Portugal - Santa Izabel - São Gonçalo 15651565
13:00 às 17:00 Rua Orlando G. Silva - Santa Izabel - São Gonçalo 15651565

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Reginaldo Zeidan - Ponta Negra - Maricá 15658913
08:00 às 12:00 Estrada Beira da Lagoa - Ponta Negra - Maricá 15658913
08:00 às 12:00 Rua 149 - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 15658913
08:00 às 12:00 Rua Central - Ponta Negra - Maricá 15658913
09:00 às 12:00 Avenida Central - Guaratiba - Maricá 15661137
09:00 às 12:00 Avenida Litorânea - Guaratiba - Maricá 15661137
09:00 às 12:00 Ruas 56, 57 - Guaratiba - Pr. Lagoas-Gu - Maricá 15661137
13:30 às 17:30 Avenida 1 - Interlagos - Maricá 15661363
13:30 às 17:30 Estrada Gamboa - Jacaroá - Maricá 15661363
13:30 às 17:30 Ruas 66, 69, 73 - Jardim Interlagos - Maricá 15661363
13:30 às 17:30 Ruas 1, 72 - Jrd Interl. - Pr. Lagoas-Co - Caju - Lot J Interl. - Jacaroá 15661469
13:30 às 17:30 Rua Ruth Ribeiro - Jardim Interlagos - Maricá 15661469
13:30 às 17:30 Estrada Gamboa - Jacaroá - Maricá 15661469
13:30 às 17:30 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15662611
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15662611
13:30 às 17:30 Estrada Antônio Calado - Cordeirinho - Maricá 15662611
13:30 às 17:30 Rua Beira Lagoa - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15662611
13:30 às 17:30 Ruas 12, 106, 107, 108 - Itaipuaçu - Ponta Negra - Pr. Lagoas-Ba 15662611
13:30 às 17:30 Rua B - Cordeirinho Maricá - Maricá 15662611
13:30 às 17:30 Rua Eulina M Rabello - Cordeirinho - Maricá 15662611
14:00 às 18:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Avenida Canal - Jardim Atlântico - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Avenida Litorânea - Jardim Atlântico - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Avenida Maysa - Itaipuaçu - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Avenida Marquês de Maricá - Itaipuaçu - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Avenida Praia - Itaipuaçu - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Ruas 37, 116, 123, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 - Jardim Atlântico 15663587
14:00 às 18:00 Rua Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Rua Allan Bueno Guapyassu de Sá - Jardim Atlântico - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Rua Casuarina - Jardim Atlântico - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Rua Doutor Adair Farah Mota - Jardim Atlântico - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Rua Envindo Taques H Junior - Jardim Atlântico - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Rua Gloria B Dick - Jardim Atlântico - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Rua Ivan Dias Pereira - Jardim Atlântico Leste - Maricá 15663587
14:00 às 18:00 Rua Pedro Araújo - Jardim Atlântico - Maricá 15663587

Palácio Capanema: 
sem edital de venda
Segundo o Ministério da Eco-
nomia, não há atualmente 
nenhum edital aberto para 
alienação do Palácio Ca-
panema e nem de nenhum 
outro edifício tombado. Ao 
mesmo tempo, a pasta diz 
que, em junho do ano pas-
sado, entrou em vigor a Lei 
Federal 14.011/2020 e, desde 
então, qualquer imóvel pú-
blico federal pode receber 
uma proposta de compra 
de qualquer cidadão. Cada 
uma delas deve ser avaliada 
e, mesmo aceitando o negó-
cio, o poder público poderia 
inclusive impor obrigações 
relacionadas ao uso de bens 
tombados ou com interesse 

histórico e cultural.
Nos últimos dias, comuni-

dades de artistas e entidades 
da sociedade civil começa-
ram a levantar preocupações 
em torno do futuro do Palácio 
Capanema após ser noticiada 
sua inclusão em uma lista 
de imóveis que o governo 
federal pretendia oferecer a 
investidores. O Ministério da 
Economia afirma que uma 
listagem do patrimônio pú-
blico é disponibilizada pela 
Secretaria de Coordenação 
e Governança do Patrimônio 
da União (SPU), que seria 
uma obrigação legal voltada 
para a garantia da transpa-
rência.
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Botafogo se 
posiciona 
contra jogo 
com público

O Cruzeiro 
inicia o returno 
da Série B do Bra-
sileiro nesta sex-
ta-feira, contra 
o Confiança, no 

Mineirão. A partida terá como 
novidade a presença do público.

O governo de Minas Gerais 
autorizou 30% da capacidade 
do estádio. No entanto, isso 
desencadeou críticas.

O Botafogo se posicionou 
contra a presença do público 
neste momento por se tratar de 
uma vantagem.

“O Botafogo de Futebol e Re-
gatas vem a público se manifes-
tar sobre a iminente realização 
de partida com a presença de 
torcida no Campeonato Brasi-
leiro Série B.

O posicionamento é direto e 
claro: o Botafogo é contra qual-
quer tipo de privilégio e exceção 
que não atenda a totalidade dos 
clubes. 

Permitir o desequilíbrio es-
portivo é inaceitável, além de 
uma ameaça à segurança jurí-
dica do torneio. Ter que abordar 
este tema é um retrocesso que 
nos leva a reflexões sobre o pro-
duto futebol brasileiro

Desigualdades, benefícios 
especiais e falta de critério colo-
cam em xeque o modelo e o pro-
duto, impactando diretamente 
na performance da indústria 
do futebol.

O Clube defende que ocorra 
de forma segura e isonômica, 
atendendo as orientações das 
autoridades sanitárias e consi-
derando a realidade dos estados 
e municípios envolvidos na 
competição, com um deno-
minador comum entre todas 
as agremiações participantes.” 
publicou em nota.

Cruz-Maltino decepcionou a torcida nas últimas rodadas e quer voltar a vencer

Sob pressão, Vasco da 
Gama visita o Operário

O Vasco decep-
cionou nas últi-
mas rodadas. Só 
que neste sába-
do, os cruzmal-
tinos terão pela 
frente o Operá-

rio, às 19h (de Brasília), em 
Ponta Grossa.

Os vascaínos vão reen-
contrar seu primeiro algoz 
na campanha da Série B. 
Além disso, o Operário está 
imediatamente acima dos 
cariocas na tabela de clas-

sificação.
O técnico Lisca tenta 

acabar com a sequência 
de derrotas na competição 

para voltar a se aproximar 
do G-4. Para esta partida, o 
comandante tem uma boa  
notícia.

O goleiro Vanderlei cum-
priu suspensão contra o Lon-
drina e voltar a ser titular na 
vaga de Lucão. No restante, 
Lisca ainda não definiu a 
equipe.

Do outro lado, o Operário 
vem de quatro jogos sem 
perder na Série B. No entan-
to, foram dois nas últimas 
rodadas.

Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Elenco vascaíno tenta reencontrar a confiança para voltar a pontuar na Série B do Campeonato Brasileiro

Lisca ainda 
crê no acesso 
vascaíno para 
a Série A do 
Campeonato 
Brasileiro

Flu confirma lesões 
de Ganso e Yago

Flamengo anuncia 
Andreas Pereira

O Fluminense 
empatou em 1 
a 1 com o Bar-
c e l o n a - E QU , 
em Guayaquil, 
e foi eliminado 

da Libertadores, nesta quin-
ta-feira. Porém, esta não foi 
a única notícia ruim para os 
torcedores tricolores.

Paulo Henrique Ganso 
deixou o campo com do-
res no antebraço direito. A 
assessoria do clube carioca 
informou que o meia sofreu 
uma fratura no rádio, um 
dos ossos do antebraço, e 
deverá passar por cirurgia.

Yago Felipe também foi 

Nesta sexta-fei-
ra, o Flamen-
go oficializou 
a contratação 
do meio-cam-
pista Andreas 

Pereira. O jogador belga, 
que pertence ao Manchester 
United, assinou por emprés-
timo de um ano. O contrato 
prevê cláusula de opção de 
compra.

Nascido em Duffel, na 
Bélgica, Pereira é filho de 
brasileiros e iniciou a carrei-
ra no PSV, da Holanda. Em 
2011, foi comprado, ainda na 
base, pelos Red Devils. Para 
ganhar experiência, acabou 
emprestado a Granada e Va-
lencia, da Espanha, e Lazio, 
da Itália.

Com as cores do United, o 
jogador de 25 anos disputou 
74 jogos, anotando quatro 

substituído durante o jogo. 
O atleta sofreu uma entorse 
no tornozelo esquerdo e 
passará por reavaliação no 
Rio de Janeiro.

Mesmo sem perder ne-
nhum dos confrontos das 
quartas de final, o Flumi-
nense se despede da Liber-
tadores por conta do gol fora 
de casa.

A equipe de Roger Ma-
chado volta  suas aten-
ções para o Campeonato 
Brasileiro, onde encara o 
Atlético-MG, na próxima  
segunda-feira, às 20 horas 
(de Brasília), em São Januá-
rio.

gols e cinco assistências. Já 
pela Lazio, na última tem-
porada, jogou 33 partidas: 
balançou as redes uma vez e 
deu quatro passes para gol.

Novo camisa 18 do Fla, 
Andreas Pereira, que tam-
bém pode atuar como segun-
do volante, defendeu a Sele-
ção Belga nas categorias de 
base. No entanto, ele estreou 
pelo Brasil em 2018, pelo 
time principal, na vitória por 
5 a 0 contra El Salvador.

Jogador pertence 
ao Manchester 
United, equipe 
da Primeira 
Divisão da 
Inglaterra


