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Niterói começa a aplicar a 
3ª dose da vacina amanhã
Serão imunizados idosos que estão em asilos na cidade e que serão visitados por profissionais da Saúde

REFORÇO CONTRA A COVID-19

CIDADES\PÁG. 3

Deputado Gurgel 
recebe Medalha 
do Pacificador

PANORAMA/PÁG 2

Rio suspende 
a retomada de 
atividades

CIDADES\PÁG. 3

Consulta avalia atendimento
Morador de Niterói pode opinar sobre os canais que usa para obter serviços municipais

PÁG. 4

Tropeçando no Campeonato Brasileiro, o Fluminense deixa de lado 
a competição para enfrentar o Atlético-MG hoje, no estádio Nilton 
Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O 
Tricolor tenta abrir vantagem para o duelo de volta, em setembro.

Mailson Santana / Fluminense

Titular hoje, Fred deixou sua marca no duelo contra o Galo na última 2ª feira pelo Brasileiro

Fluminense reencontra o Atlético

Vasco quer 
zagueiro da 
Série A
Fazendo campanha 
irregular na Série B, o 
Vasco busca de reforços 
para a equipe e um dos 
nomes é do zagueiro 
Walber, do Cuiabá

PÁG. 8

ESPORTES
Rafael Ribeiro / Vasco

Arraía 
da Maria 
Sangrenta
O Arraiá da Maria 
Sangrenta, com a banda 
Bloody Mary, é a atração 
desta sexta e sábado, do 
Theatro Municipal de 
Niterói. 

PÁG. 2

CULTURA

Deputado Ricardo da Karol e o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, durante encontro para tratar do fim da cobrança do pedágio no município de Magé

Divulgação

Magé 
livre dos 
pedágios
O deputado federal Ricardo 
Karol (PSC) conseguiu 
junto ao ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, o 
compromisso com o fim 
definitivo do pedágio em 
Magé, município da Baixada 
Fluminense, onde três praças 
de cobrança assolam há 
mais 25 anos os moradores 
da cidade de cerca de 250 mil 
habitantes. Após encontro 
com o ministro, Ricardo 
Karol anunciou ainda a 
possibilidade de construção 
de um viaduto na entrada 
de Mauá, que possibilitará 
o retorno mais curto para 
os moradores de Piabetá e 
da própria Mauá. O projeto 
será inserido no edital 
da próxima concessão da 
Rodovia Rio-Teresópolis.

PÁG. 4

INFORME PUBLICITÁRIO

Marcelo Oliveira/Divulgação

A banda Bloody Mary comanda a 
festa misturando rock com forró

Técnico Lisca está aguardando 
pela chegada de reforços ao Vasco
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Liberação de jogadores
Certamente esse novo acordo de não liberar os jogadores 
sul-americanos que atuam na Europa para as elimina-
tórias vai mexer com o desempenho das equipes nos 
próximos jogos, ainda mais para o Brasil que tem muitos 
atletas convocados que atuam lá. Mas, sinceramente 
falando, acho até bom que essa é a chance do Tite olhar 
para o futebol brasileiro com mais carinho, já que temos 
bons jogadores aqui!
Mauro Soido

São Gonçalo vacina adolescentes
Achei que não fosse chegar nunca, mas dessa vez respiro 
aliviada de saber que minha filha será vacinada já nos 
próximos dias. Mesmo nova, é importante se prevenir 
contra a covid-19. 
Regina Lima

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.

Arraiá da Maria 
Sangrenta em Niterói
O Arraiá da Maria Sangrenta, 
com a banda Bloody Mary, é 
a atração desta sexta e sába-
do, do Theatro Municipal de 
Niterói. Nesta grande festa, 
que acontece às 19h, o rock 
visita o forró, mostrando 
que eles podem caminhar 
lado a lado. O espetáculo 
contará com apenas 30% 
da capacidade do local, em 
função da pandemia.

A proposta é fazer um 
espetáculo que leva ao pal-
co os grandes clássicos tão 

presentes nessas festas fol-
clóricas, aliados aos grandes 
clássicos do rock, mas com 
a assinatura do velho baião, 
xote e xaxado.

O público terá a chance 
de ouvir e cantar músicas de 
Gonzagão, Dominguinhos e 
muitos outros ícones dessa 
arte, só que agora com a as-
sinatura do rock, em versões 
inusitadas bebendo na fonte 
do forró. O ingresso custa R$ 
60 e está à venda no site da 
Sympla. 

CULTURA

‘Ciberteatro’
De quinta a domingo, acon-
tece o projeto “Animadinhos 
Ciberteatro”, que reúne ani-
mação, teatro, cinema e no-
vas tecnologias, no espetá-
culo infanto-juvenil “Itaí - A 
travessia do Valente”, desen-
volvido pela Cia “Depois do 
Ensaio”. O trabalho da atriz e 
produtora cultural Marcielly 
Vanucci é gratuito e pode ser 
assistido pelo canal do You-
tube da Firjan SESI. Confira 
os horários: quinta e sexta, 
às 15h, e sábado e domingo, 
às 18h.

SEMANA NERD – O universo dos quadrinhos, com 
heróis, ficção científica e games ocupa as redes da 
Biblioteca Parque de Niterói, até domingo, sempre 
às 16h, com a Semana Nerd. Além de vídeos e leitura, 
a programação conta com 3 eventos de bate-papo 
on-line. Para os eventos, a biblioteca conta com com 
o Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos.

CAMINHADA – Neste sábado, acontece mais uma ca-
minhada do projeto ‘Circuito Ecológico Caminhos de 
Maricá’. As inscrições estarão abertas a partir das 13h 
desta quarta, preenchendo o formulário Google Forms 
(https://forms.gle/ucPqDkfsCcKyKhH5A). A atividade 
faz parte do circuito ‘Refúgio de Vida Silvestre’, que 
levará até a Cachoeira do Espraiado.

Marcelo Oliveira/Divulgação

A banda Bloody Mary comanda a festa misturando rock com forró

Divulgação

 “Itaí - A travessia do Valente” pode 

ser assistido, às 15h, no Youtube

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

Estímulo à 
qualificação

Começou a ser discutido ontem 
na Alerj, o PL 4099/2021, do 
deputado Filippe Poubel (PSL), 
que propõe o pagamento de 
um adicional aos agentes de 
segurança pública com nível 
técnico, ensino superior ou pós-
-graduação. Seis comissões da 
Casa deram parecer favorável à 
proposta. O texto também esta-
belece o pagamento retroativo 
do adicional aos aposentados 
e veteranos do setor que, exce-
dendo o requisito de ingresso 
para suas respectivas carreiras, 
tenham investido em estudos 
acadêmicos. Vassouras pode ganhar Deam

Moradoras de Vassouras e 
demais municípios do Cen-
tro-Sul do estado poderão 
ganhar, em breve, uma Dele-
gacia Especializada de Aten-
dimento à Mulher (Deam). 
A instalação da unidade, au-
torizada pelo PL 4.271/21, foi 
aprovada pela Alerj e seguiu 
para análise do governador. 
“Ampliar ações de preven-

Divulgação

ção, proteção e investigação 
dos crimes de violência do-
méstica e violência sexual 
contra as mulheres são os 
objetivos desse projeto, fun-
damental em um momento 
de aumento assustador de 
casos de feminicídio, espe-
cialmente durante a pande-
mia”, diz o deputado Eurico 
Júnior, autor da proposta. 

Pandemia com 
mais fumaça
Dados do IPC Maps, espe-
cializado em potencial de 
consumo, apontam para um 
acréscimo nominal de 16% 
nos gastos relacionados a 
fumo no País em comparação 
ao ano passado. De acordo 
com o estudo, embora de 
2019 para 2020 a categoria 
tenha apresentado queda de 
5,4% (totalizando R$ 18,1 bi-
lhões), a previsão é de que o 
consumo no setor ultrapasse 
R$ 21 bilhões em 2021, o que 
representa 0,45% do orça-
mento familiar. 

Neste cálculo, são levadas 
em conta as despesas com 
cigarros, charutos, fumo para 
cachimbo, fumo para cigarros 
e outros artigos para fumantes, 
como fósforos, isqueiros etc. 

Linha de frente

Dupla cobrança

Criada pela Associação Na-
cional de Hospitais Privados 
(Anahp), a campanha Linha 
de Gente busca relatos de 
profissionais da linha de frente 
da pandemia para que suas 
histórias sejam eternizadas. O 
público irá escolher os cinco 
depoimentos mais marcantes. 
Os profissionais que contaram 
essas histórias serão entrevis-
tados pelo médico Drauzio 
Varella e revelados durante o 
maior congresso de saúde do 
país, o Conahp, que acontece 
de 18 a 22 de outubro. 

A rede Hortifruti parece ter 
pisado feio na bola ao trans-
ferir o seu cartão para a DM 
Card. Ontem uma cliente que 
recebeu a fatura com cobran-
ça em duplicidade passou 
cerca de uma hora ao telefone 
falando com o atendimento 
ao cliente da administradora 
e não conseguiu resolver seu 
problema. Não deve ser à toa 
que a Hortifruti está avaliada 
apenas como “regular” no site 
Reclame Aqui, com nota 6,9. 
A avaliação feita pelos clientes 
na mesma plataforma ainda é 
pior: 5,9. A DM Card comprou 
recentemente a operação 
private label da Rede Horti-
fruti e de outro varejista, que 
incluiria 90 mil clientes, 10 
mil deles ativos. Com isso, o 
cartão Hortifruti deve receber 
a bandeira Mastercard, sendo 
aceito em outros estabeleci-
mentos, mas passará a cobrar 
anuidade a partir de 2022. 

Noventa anos de história

Mais de 38 mil peças e qua-
se um século contando a 
história do Rio. Esse é o Ar-
quivo Público do Estado que 
completou ontem 90 anos, 
com a abertura de uma ex-
posição com fotografias da 
história fluminense. Entre 
as imagens, estão registros 
de campanhas de vacinação 
e das construções da Ponte 
Rio-Niterói e da Estação 

Erik Barros Pinto/Palácio Guanabara

de Tratamento de Água do 
Guandu. Nesta semana de 
aniversário, também será 
lançado o concurso de mo-
nografias. A obra vencedora 
será publicada em livro, 
e seu autor receberá  R$ 5 
mil. Até o fim do ano, ha-
verá uma série de eventos 
virtuais sobre educação, 
história, cultura e entrete-
nimento. 

Panorama RJPanorama RJ

O deputado federal Sar-
gento Gurgel (PSL-RJ) foi 
homenageado ontem, em 
Brasília, com a “Medalha 
do Pacificador”, conde-
coração concedida pelo 
Exército no Dia do Soldado 
a militares e civis que, em 
tempo de paz, tenham se 
distinguido no exercício 
de suas funções ou no 

cumprimento de missões. 
“Uma grande honra rece-
ber neste dia a Medalha 
do Pacificador. Parabéns a 
todos soldados do Brasil! 
Militares das Forças Arma-
das, policiais e bombeiros 
militares, somos todos 
soldados! Pátria Amada 
Brasil!! Parabéns!!!”, postou 
o deputado em seu Twitter. 

Sargento Gurgel homenageado
Divulgação

Co-autora do projeto, com 
outros deputados, Adriana 
Balthazar (Novo) defende 
a urgência da instalação da 
Deam em Vassouras, já que 
a unidade especializada mais 
próxima fica em Volta Redon-
da, a cerca de 60 quilômetros. 
“As mulheres do interior do 
estado precisam estar mais 
bem amparadas. Infelizmen-

te, as estatísticas no país 
mostram aumento nos regis-
tros de violência, mas esses 
números podem estar mas-
carados em regiões onde não 
há delegacias especializadas 
no atendimento às vítimas. 
A demora e dificuldade de 
acesso atrapalham desmo-
tivam as mulheres a procu-
rarem a autoridade policial. 

Deputada pede urgência
Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Cidade é a primeira a aplicar reforço em idosos mantidos em instituições a partir desta sexta-feira

Niterói inicia 3ª dose amanhã
A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Niterói inicia a partir 
de amanhã (27) a aplicação da 
terceira dose da vacina contra 
a Covid-19 em idosos manti-
dos em instituições de longa 
permanência da cidade. Será 
o primeiro município a ofere-
cer dose de reforço a idosos. A 
imunização será realizada por 
equipes da SMS que irão aos 
locais.

Ontem, o Ministério da Saú-
de anunciou que a terceira dose 
da vacina contra o coronavírus 
começará a ser aplicada em 
idosos entre 70 e 80 anos, bem 
como imunossuprimidos, a 
partir de 15 de setembro.

Os imunossuprimidos que 
já tomaram a segunda dose 
da vacina há 21 dias pode-
rão tomar o reforço a partir 
de meados de setembro. No 
caso dos idosos, eles devem 
ter tomado a segunda dose da 
vacina há mais de seis meses. 
A vacina usada para a dose 
de reforço será a da Pfizer. 
No mesmo dia que a terceira 
dose iniciar, entrará em vigor 
a redução do intervalo entre as 
vacinas Pfizer e AstraZeneca, de  
12 semanas para 8. A decisão 
faz parte de uma medida de 
contenção da variante delta, 
tomada as mesmas iniciativas 
feitas no Reino Unido nesse 
combate.

Segundo o ministério, a 

partir da antecipação da se-
gunda dose existe muito mais 
probabilidades do país vencer 
a nova onda da variante Delta, 
diminuindo ainda mais o nú-
mero de óbitos.

Uma definição sobre uma 

futura aplicação de dose de re-
forço no restante da população 
só entrará em discussão a partir 
da finalização de um estudo 
que o Ministério da Saúde está 
fazendo em parceria com uni-
versidades.

Vacina- Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) autorizou um novo estudo 
para o desenvolvimento de 
uma vacina contra a covid-19. 
A pesquisa será conduzida 
pela indústria de biotecnolo-

gia Inovio Pharmaceuticals, 
com sede nos Estados Unidos.

O estudo ocorrerá em di-
versos países além do Brasil, 
como Argentina, Colômbia, 
Peru, México, Estados Unidos, 
República Checa, Polônia, Fi-

lipinas e Tailândia. A previsão 
é da participação de 7.116 
voluntários.

A autorização é para a fase 
3 da pesquisa, quando é ana-
lisada a segurança e eficácia 
em uma grande quantidade 
de pessoas. Dois voluntários 
a cada três receberão doses 
de vacina e um, uma de pla-
cebo. As fases 1 e 2 já foram 
realizadas nos Estados Unidos, 
na Coreia do Sul e na China. 
Esse é o 12º estudo clínico 
para vacinas contra a covid-19 
autorizado pela Anvisa.

Segunda dose Niterói- 
Quase 65 mil cadastrados no 
sistema de mensagens por 
SMS da Defesa Civil de Niterói 
começaram a receber, ontem 
(25), alerta sobre a importân-
cia da segunda dose da vacina 
contra a covid-19. A iniciativa 
faz parte de um pacote de 
açõespara estimular a popu-
lação que não compareceu 
aos postos de saúde para a 
imunização.

Ontem, o 
Ministério da 
Saúde anunciou 
aplicação da 3 
dose a partir de 
15 de setembro

Myke Sena/MS

Idosos entre 70 e 80 anos e imunossuprimidos com segunda dose há 21 dias poderão tomar a terceira a partir de meados de setembro, diz Ministério da Saúde

Vacina a partir de 14 
hoje em São Gonçalo
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
inicia, a partir desta quin-
ta-feira (26) a vacinação 
contra o coronavírus para 
todos os gonçalenses com 
mais de 14 anos em 12 pon-
tos de vacinação, um com 
drive thru, nesta quinta-feira 
(26). A imunização com a 
segunda dose das vacinas 
Coronavac, Astrazeneca e 
Pfizer também está dispo-
nível. Menores de 18 anos 
receberão a Pfizer. Os locais 
de vacinação funcionam 
das 8h às 17h e as clínicas 
Dr. Zerbini, no Arsenal, e do 
Mutondo, ficam abertas até 
as 21h.

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas pre-
cisam levar comprovante de 
residência, carteira de vaci-
nação e cartão do SUS ou 
CPF. Os menores de 18 anos 
também devem apresentar 
caderneta de vacinação e 
cartão do SUS, documen-
to de identidade ou CPF e 
comprovante de residência 
do responsável, que deverá 
acompanhá-los ao posto de 

vacinação. 
 Para a segunda dose, é 

obrigatório apresentar do-
cumento 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 moradores de-
vem 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 Pfi-
zer. Pessoas com comorbi-
dades, doenças neurológicas 
crônicas e deficiência per-
manente também podem 
tomar esta vacina, segundo 
o informe técnico do Gover-
no do Estado. No entanto, 
não há exclusividade, já 
que estes grupos podem 
ser vacinados com outras  
vacinas.

Rio decide suspender 
flexibilização no dia 2
A prefeitura do Rio de Ja-
neiro decidiu suspender o 
plano de flexibilização das 
atividades, que começaria 
a vigorar em 2 de setembro. 
Os motivos alegados são 
o avanço da pandemia na 
cidade, principalmente com 
a variante Delta, e a irregu-
laridade no fornecimento de 
vacinas por parte do Minis-
tério da Saúde. O anúncio foi 
feito nesta quarta-feira (25), 
em nota divulgada pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS).

“Desde o primeiro anún-
cio sobre o plano de reaber-
tura da cidade, no início de 
agosto, foi frisado que essas 
medidas estavam condicio-
nadas a um cenário epide-
miológico favorável, com 
continuidade da regressão 
do mapa de risco da cida-
de para alertas moderado 
e baixo; e da regularidade 
de entrega de vacinas pelo 

Ministério da Saúde. Em 
não se confirmando essas 
condições, o planejamento 
poderia ser revisto”, explicou 
a SMS.

Com isso, o plano de fle-
xibilização anunciado pelo 
prefeito Eduardo Paes, em 
julho, prevendo a reaber-
tura quase total da cidade 
para eventos com público, 
ficará adiado. Paes chegou a 
batizar o dia 2 de setembro 
como o Dia do Reencontro, 
quando as restrições cairiam 
para diversas atividades, o 
que acabou não ocorrendo.

“Diante do recente au-
mento do número de casos 
da doença devido à circu-
lação da variante Delta, 
retorno de todo mapa de 
risco para alerta moderado e 
da recomendação do Comitê 
Especial de Enfrentamento 
da Covid-19 (CEEC), o plano 
de reabertura foi adiado”, 
disse a secretaria.

SG dá atenção a pacientes 
com sequelas da covid-19

Com menos de um mês de 
atividade, o tratamento pós-
-covid oferecido na Clínica 
Gonçalense do Mutondo já co-
lhe resultados. No local, 14 pa-
cientes em franca recuperação 
buscam a cada dia superar as 
sequelas respiratórias e mus-
culares da doença. O trabalho 
da Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de Saúde, 
é desenvolvido por Jéssica da 
Silva, educadora física, duas 
vezes por semana, no período 
da manhã e da tarde. Quem 
tiver interesse no programa 
é só procurar a unidade, às  
segundas e quartas-feiras, das 
8h às 17h.

O trabalho de reabilitação 
pós-covid-19 é para aque-
les que estão apresentando 
problemas respiratórios e de 
força após o acometimento da 

doença.
“Vemos a evolução diária 

dos pacientes. Eles chegam 
aqui muito travados ou cansa-

dos e, em poucas semanas, já 
apresentam uma melhora sig-
nificativa. Fico muito satisfeita 
com o trabalho que estou rea-

lizando”, disse Jéssica da Silva.
Uma das primeira pacien-

tes do programa foi Susi Maria 
dos Santos Miguel, de 64 anos. 
Após ficar quase um mês in-
ternada com 75% do pulmão 
comprometido, no Pronto 
Socorro Central (PSC) e no 
Hospital Retaguarda (Menino 
de Deus), a gonçalense segue 
com o tratamento pós-covid 
na Clínica do Mutondo.

“Fui muito bem atendida 
nas duas unidades. Quando 
recebi alta, eu praticamente 
não andava, por conta das 
complicações e de ter ficado 
muito tempo deitada. Estou 
sentido a diferença e melhora 
a cada dia e faço um convite 
para as pessoas que tiveram 
covid e precisam de uma rea-
bilitação”, disse a moradora do 
Mutondo.

Clínica do Mutondo oferece tratamento para problemas respiratórios e musculares

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

A ação contou com grande adesão da população de São Gonçalo

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Pacientes conquistam avanços diários com as atividades na unidade médica

‘Agosto Laranja’ mobiliza para 
a doação de medula óssea 

A Secretaria Municipal de Saú-
de e Defesa Civil de São Gonça-
lo, em parceria com o Centro 
Oncológico (Oncorj) e a Asso-
ciação Davida Samaritanos, 
realizou ontem (25), o Dia D de 
Conscientização da campanha 
“Agosto Laranja”, que tem o 
intuito de amparar e ajudar a 
população que precisa de doa-
ções de medula óssea e cordão 
umbilical. No local, além de 
doações de sangue, as pessoas 
realizaram um pré-cadastro 
para se tornarem doadoras de 
medula óssea.

A coordenadora de Políticas 
Públicas de Combate ao Cân-
cer de São Gonçalo, Patrícia 
Silva, destaca a importância 
da ação e a potencialidade da 
cidade para fazer a diferença.

“É com muita alegria que 
estamos realizando o Agosto 
Laranja. Sabemos da necessi-

dade de pessoas que estão na 
fila de espera por uma doação 
e esse doador pode estar em 
qualquer lugar. São Gonçalo é 
uma cidade muito grande, um 

terreno fértil e pode daqui sair a 
cura de muitas pessoas. Salvar 
uma vida em vida é o Agosto 
Laranja”, disse.

A ação conta com a parceria 

de Cristina Figueroa, fundado-
ra e presidente da Associação 
Davida Samaritanos, que per-
deu o seu filho para leucemia, 
e desde então luta para ajudar 
outras pessoas a conseguir a 
cura.

“Um dia como esse leva a 
conscientização para quem 
quer se cadastrar como pos-
sível doador e todas as infor-
mações corretas sobre todo o 
processo de doação”, explicou 
Cristina, que ajudou no pré-
-cadastro dos interessados no 
Centro Oncológico. 

Após essa etapa, os pré-ca-
dastrados serão levados, em 
uma data a ser definida, ao 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) para exames de sangue 
e poderão ser inseridos no 
Registro Nacional de Doadores 
Voluntários de Medula Óssea 
(Redome).

Dia D de Conscientização em São Gonçalo também realizou coleta de sangue
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Divulgação

Técnicos recadastram moradores que 

vivem em áreas consideradas de risco

Consulta pública aberta em Niterói e realizada pela plataforma Colab termina na próxima terça, dia 31

Atendimento ao cidadão é avaliado
A consulta pública sobre a 
Política de Atendimento da 
Prefeitura de Niterói, que está 
sendo realizada através da 
plataforma Colab, termina na 
próxima terça-feira (31). É a 
primeira vez que uma prefei-
tura no Brasil tem a iniciativa 
de envolver a população na 
regulamentação do Códi-
go de Defesa dos Usuários 

de Serviços Públicos (Lei 
13.460/2017).

A consulta pública pode 
ser acessada pelo link ht-
tps://consultas.colab.re/
atendimentoaocidadao e 
pelo aplicativo Colab, dispo-
nível para download gratuito 
na Play Store (Android) e 
App Store (iOS). A pesquisa 
é uma realização do Comitê 

de Atendimento ao Cidadão 
e da Rede de Atendimento ao 
Cidadão, criados neste ano 
pelo prefeito Axel Grael e que 
contam com a participação 
de 100 servidores municipais 
focados em melhorar a quali-
dade da prestação de serviços 
em Niterói.

“A Política Municipal de 
Atendimento ao Cidadão é 

uma iniciativa que envolve 
todos os órgãos que ofertam 
serviços à população e sua 
criação está sendo baseada 
em consultas a servidores 
públicos, a conselheiros mu-
nicipais, e agora aos cidadãos 
de Niterói. Estamos buscando 
a transformação dos serviços 
da Prefeitura de Niterói, apri-
morando a eficiência, a sus-

tentabilidade e a participação 
social”, destacou a secretária 
municipal de Planejamento, 
Orçamento e Modernização 
da Gestão, Ellen Benedetti.

Nesta pesquisa estão 
questões sobre a avaliação 
da qualidade do atendimento 
na Prefeitura, quais canais 
de atendimento o cidadão já 
usou para obter um serviço 

municipal, o que pode ser 
melhorado nos postos de 
atendimento presenciais e 
canais digitais, qual grupo de 
serviços gostaria de priorizar 
para ser realizado de forma 
digital, se já usou algum canal 
de ouvidoria ou das redes so-
ciais da Prefeitura para fazer 
reclamações, elogios, denún-
cias, entre outras.

Deputado Federal Ricardo da Karol, apresenta 
proposta ao Ministro da Infraestrutura e Liberta 
Magé do pedágio

MAGÉ LIVRE DO PEDÁGIO 

Deputados Aloísio Mendes e Ricardo da Karol e Ministro Tarcísio Gomes Divulgação.

foto praça do Pedágio CRT divulgação

Técnicos do Ministério da Infraestrutura divulgação

Foto: Rharinson Oliveira 

Além da Saída do Pedágio de Magé, o Deputado incluiu um viaduto na altura da entrada de Mauá que possibilitará 
o retorno mais curto para a população de Piabetá e Mauá. O projeto será inserido no processo da nova concessão 

Há mais de 25 anos o município de Magé vem sofrendo com as praças de pedágio. 

Ao todo, 3 praças cobrem o município, que tem cerca de 250 mil habitantes.  

Em março deste ano o Deputado Federal Ricardo da Karol(PSC) foi recebido pelo 

Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes, para tratar sobre o término da concessão 

da empresa que administra o Pedágio na Rodovia Rio – Teresópolis.  Ricardo 

apresentou uma proposta que foi o resultado de várias audiências públicas, 

reuniões e manifestações do movimento Magé Sem Pedágio e da Sociedade Civil 

Organizada. Essa proposta foi nomeada Proposta Número 2, que após ter sido 

analisada pelo corpo técnico do Ministério, foi aprovada. 

Antes dessa proposta ser apresentada pelo Deputado Ricardo da Karol, várias 

autoridades tentaram intervir para a saída do pedágio, apresentando propostas 

que não nham a aprovação da população, como  exemplo a proposta número 1, 

que levaria a Praça do Pedágio do KM 133 (Bongaba) para o KM 127 (Suruí), ou seja, 

não resolveria o problema dos Mageenses.  

Em nota o Deputado falou sobre a oportunidade que teve em levar a proposta, que 

foi elaborada através das audiências públicas, realizada pelo Movimento Magé sem 

Pedágio e pela Sociedade Civil Organizada.

Falou também sobre a economia que o Mageense fará com a construção de mais 

um viaduto da entrada de Piabetá:  

“Tive a oportunidade de levar ao Ministro Tarcísio, no início do ano, uma proposta 

mostrando que nha sim um caminho para que Magé fosse contemplada. 

Apresentamos a proposta que verdadeiramente atenderia a população Mageense e, 

finalmente, deixaria Magé Livre do Pedágio. O Ministro prontamente nos atendeu, 

na ocasião aproveitei e falei da importância de instalar um viaduto na entrada de 

Piabetá. Esse viaduto vai ser muito importante, vai atender aproximadamente 60% 

da população do Município, e vai fazer com que os moradores do distrito de Mauá 

economizem cerca de 8 kms do percurso de ida e volta para o trabalho, não 

precisando fazer o retorno em Suruí para quem vai em direção ao Rio” Ressaltou o 

Deputado Ricardo da Karol. 

Em suas redes sociais Ricardo publicou um vídeo agradecendo o Ministro 

Tarcísio, que ressaltou o resultado posi vo da reunião com o Deputado e 

ainda anunciou a possibilidade da construção de mais um viaduto próximo as 

entradas de Mauá e Piabetá.

“Deputado Ricardo da Karol, primeiro foi uma alegria recebê-lo graças aquela 

reunião que vemos a oportunidade de reestudar a questão da distribuição 

dos pedágios os fluxos, redirecionamos as praças do pedágio. Tiramos de 

Magé o pedágio, que foi uma conquista importante. Acho que a população de 

Magé e do Rio de Janeiro ficou muito sa sfeita., Então, a gente tem condição 

agora de prosseguir com a nova concessão, que deverá ser liberada em breve 

pelo TCU. Acredito que no início do ano que vem, no mais tardar, vamos ter a 

concessão que vai trazer muito inves mento para o Rio de Janeiro e para a 

Baixada Fluminense, pois temos o Arco, além de toda BR 116, até Governador 

Valadares. Discu mos a questão do viaduto de Piabetá que eu acho que é 

uma intervenção importante e que cabe dentro dessa concessão; então, 

nossa equipe vai fazer as análises técnicas, vai verificar a viabilidade para 

colocar dentro do projeto. Vai ser mais uma conquista dentro dessa 

concessão importante que vamos fazer” disse o Ministro.

A licitação para a exploração do serviço está prevista para ocorrer até o início 

de 2022, pois o projeto de concessão está em análise no Tribunal de Contas da 

União (TCU), desde o dia 21 de junho deste ano, e a previsão para que emita o 

parecer é até o fim de 2021. 

O ministro da Infraestrutura, esteve recentemente visitando as obras na BR-

493, via que liga Magé a Itaboraí. As obras estavam paralisadas desde 2018 e 

foram retomadas no úl mo dia 1º de julho, antes da entrega da rodovia à 

inicia va privada. A previsão é que os trabalhos de pavimentação, duplicação 

de pistas e de recapeamento sejam concluídos

‘‘...Apresentamos a proposta que 

verdadeiramente atenderia a população 

Mageense e, finalmente, deixaria Magé Livre 

do Pedágio. O Ministro prontamente nos 

atendeu, na ocasião aproveitei e falei da 

importância de instalar um viaduto na 

entrada de Piabetá...’’

‘‘Equipe técnica do Ministério 

da Infraestrutura visitando 

o local onde será implantado 

o viaduto entre Mauá e Piabetá’’  

São Gonçalo 
trabalha na 
prevenção 
das chuvas 

Na manhã desta quarta-feira 
(25), técnicos da Subsecretaria 
de Defesa Civil de São Gonça-
lo iniciaram as atividades de 
preparação das comunidades 
para as chuvas de verão.

Os técnicos realizaram o 
recadastramento de todos 
os munícipes residentes nas 
áreas de risco geológico que 
são abrangidas pela sirene 
Engenho Pequeno 4, situada 
em frente ao condomínio Re-
canto do Engenho, no bairro 
do Engenho Pequeno.

Essa atividade é o início da 
preparação para o simulado 
de evacuação que acontecerá 
no sábado, dia 28, partir das 
9 horas. 

“Essa integração da po-
pulação com a Defesa Civil é 
de extrema importância para 
o desenvolvimento das ativi-
dades de prevenção nas áreas 
de risco de desastres naturais”, 
explicou o subsecretário de 
Defesa Civil, coronel Fernando 
Rodrigues.

Obras - Depois de lançar o 
projeto Mãos à Obra, na sema-
na passada, na Rua Mário de 
Alencar, em Vista Alegre, que 
segue recebendo melhorias, 
a Prefeitura de São Gonçalo já 
possui as duas próximas vias 
que serão contempladas. A 
segunda será a Rua Ari Matos, 
que também fica em Vista Ale-
gre, e a terceira a Rua Romero 
Peres de Carvalho, em Ipiíba.

No fim de semana, o prefei-
to Capitão Nelson, o secretário 
de Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas, e o 
secretário de Desenvolvimen-
to Urbano, Junior Barboza, se 
reuniram com moradores de 
Ipiíba para apresentar o pro-
jeto de pavimentação.

O projeto piloto na Rua Má-
rio de Alencar, em Vista Alegre, 
terá cerca de 150 metros de 
concreto. O local já recebeu 
meio fio e os primeiros 16m³ 
de concreto foram aplicados 
na via. Ao todo, cerca de 40m³ 
de concreto serão utilizados na 
intervenção. No local, também 
foram realizadas obras de lim-
peza e manutenção em caixa 
de passagens e manilhas de 
águas pluviais.

Mãos à Obra é uma par-
ceria entre o Poder Executivo 
Municipal e a comunidade 
para execução de obras de 
calçamento e/ou pavimenta-
ção de ruas, com o objetivo 
de melhorar a situação de 
acessibilidade às comunida-
des e a qualidade de vida dos 
usuários. Essa ação tem por 
objetivo promover o associa-
tivismo e participação comu-
nitária nos planos de gestão 
administrativa, destinados à 
dotação de infraestrutura das 
vias urbanas municipais. As 
solicitações serão recebidas 
em breve pela Prefeitura.

INFORME PUBLICITÁRIO
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CPI: diretor da FIB Bank deu o 
depoimento ‘mais escabroso’
Avaliação foi feita ontem por senadores que integram comissão, após interrogatório no Congresso

“Escabroso”, “contraditório”, 
“demolidor” foram alguns 
dos adjetivos usados pelos 
senadores para qualificar o 
depoimento ontem (25) na 
CPI da Pandemia. O depoen-
te foi Roberto Pereira Ramos 
Júnior, diretor-presidente 
da FIB Bank — empresa 
apresentada como garanti-
dora de crédito da Precisa 
Medicamentos na malograda 
compra da vacina indiana 
Covaxin.

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), vice-pre-
sidente da CPI, afirmou ter 
sido, “de longe, o depoimen-
to mais contraditório desta 
comissão”. O senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), relator, 
qualificou o depoimento de 
“escabroso” e lembrou que o 
negócio foi paralisado graças 
à CPI. A senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) disse 
que nenhum outro depoi-
mento foi “carregado de 
tantas irregularidades”.

O senador Jorginho Mello 
(PL-SC) qualificou a atuação 
da empresa de “golpe”, “tra-
moia” e “picaretagem”, mas 
elogiou o governo por não ter 
fechado o negócio. Marcos 
Rogério (DEM-RO) também 
louvou o governo federal 
pelo fato de não ter ocorrido 
a compra da Covaxin.

Apesar do nome, a FIB 
Bank não é banco ou institui-
ção financeira. O questiona-
mento da CPI concentrou-se 
na falta de credenciais da 
empresa para avalizar um 
negócio da ordem de R$ 1,6 

bilhão com o Ministério da 
Saúde, diante de várias pos-
síveis ilegalidades em sua 
constituição e operação.

“O pior é que coloca o 
nome de banco e nem banco 
é! A fake news começa aí!”, 
indignou-se o presidente 
da CPI, senador Omar Aziz 
(PSD-AM).

Também indagou-se so-
bre o papel do advogado 
Marcos Tolentino, apontado 
como verdadeiro dono da 
FIB Bank e ligado ao líder 
do governo na Câmara dos 
Deputados, Ricardo Barros 
(PP-PR). O nome de Barros 

foi citado em negociações 
de vacinas com o gover-
no brasileiro suspeitas de 
irregularidades. Roberto 
Pereira limitou-se a dizer 
que Tolentino é advogado 
de Ricardo Benetti, dono da 
empresa Pico do Juazeiro, 
uma das atuais sócias da  
FIB Bank.

Em diversos momentos, 
Roberto Pereira afirmou des-
conhecer pessoas envolvidas 
nos negócios da FIB Bank 
(até mesmo Francisco Maxi-
miano, dono da Precisa), ou 
não dispor dos documentos 
necessários para responder 
as perguntas do relator, en-

caminhando as solicitações 
aos departamentos comer-
cial e jurídico de sua empre-
sa. Ao lhe perguntarem sua 
remuneração, o depoente 
pediu para prestar a infor-
mação por escrito após a 
reunião.

“Estamos diante de uma 
situação que é a cara do 
governo Bolsonaro”, avaliou 
Humberto Costa (PT-PE). 
Tudo é feito com ausência 
de cuidado, sem qualquer 
preocupação com a coisa 
pública, feito por pessoas e 
por empresas que não têm 
idoneidade”, afirmou.

Renan Calheiros chegou a 
cogitar que a CPI prendesse 
o depoente, mas Omar Aziz 
ponderou que perjúrio não 
seria fundamento para a 
prisão.

Roberto Pereira reconhe-
ceu que a FIB Bank nas-
ceu como shelf company. O 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) explicou que 
o termo em inglês (que signi-
fica “empresa de prateleira”) 
designa empresas constituí-
das em cartório apenas para 
serem revendidas a quem 
queira possuir uma pessoa 
jurídica sem enfrentar bu-
rocracia.

“A empresa de prateleira é 
um mecanismo para enganar 
os clientes e dar a impressão 
de que se é uma empresa 
sólida, para participar, por 
exemplo, de uma licitação”, 
esclareceu Alessandro.

Artimanhas - A senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) fez 
uma detalhada exposição 
das “artimanhas” da FIB 
Bank ao longo dos anos, a co-
meçar pelo uso de “laranjas” 
como sócios.

“O contrato da Covaxin 
era fraudulento. Faltavam 
partes, [havia] valores para 
serem pagos em paraíso fis-
cal por quem não fazia parte 
da assinatura do contrato, e 
garantia de um banco que 
não era banco. O Ministério 
da Saúde é tão ou mais res-
ponsável por isso”, afirmou 
a senadora.

‘Vai vendo, Brasil’-  Um 
dos momentos mais sur-
preendentes da reunião foi a 
reprodução de um áudio de 
Geraldo Rodrigues Machado, 
morador do município ala-
goano de Pão de Açúcar. No 
áudio, Machado contou que, 
ao tentar financiar uma moto 
em 2015, descobriu que era 
sócio da empresa.

“Está vendo, Brasil?”, 
exaltou-se Renan Calheiros, 
usando uma expressão repe-
tida em vários momentos da 
reunião.

Também causou surpresa 
o valor da avaliação de um 
terreno em Curitiba incluído 
no capital social da empresa 
- R$ 7 bilhões.

“A gente recebe muitas 
mensagens. Uma mensa-
gem que eu recebi é que o 
Palácio de Buckingham, na 
Inglaterra, custa US$ 1,5 bi-
lhão. Então, o terreno que o 
senhor tem dá pra comprar 
o Palácio de Buckingham”, 
comparou Omar Aziz.

Convocação - Foi aprova-
do requerimento do senador 
Randolfe Rodrigues convo-
cando a depor Ivanildo Gon-
çalves da Silva, motoboy para 
a VTCLog, empresa de logís-
tica que atende o Ministério 
da Saúde na distribuição de 
vacinas e insumos para todo 
o país. Desde 2018 Ivanildo 
fez saques em espécie para 
a VTCLog num total superior 
a R$ 4 milhões. (Agência Se-
nado).

Edilson Rodrigues/Agência Senado 

Roberto Pereira teria oferecido garantia à Precisa Medicamentos, intermediária de vacina junto ao Ministério da Saúde

Dia do Soldado: Bolsonaro 
participa das comemorações
O presidente Jair Bolsonaro 
participou, ontem (25), da 
cerimônia em comemoração 
ao Dia do Soldado, no Quar-
tel-General do Exército, em 
Brasília. Durante a solenida-
de, personalidades e autori-
dades civis militares e orga-
nizações militares também 
foram condecoradas com a 
Ordem do Mérito Militar, a 
Medalha Exército Brasileiro 
e a Medalha do Pacificador, 
pelos serviços prestados ao 
Exército.

Bolsonaro chegou à ce-
rimônia acompanhado da 
primeira-dama Michelle 
Bolsonaro. Também estavam 
presentes o vice-presiden-

te Hamilton Mourão e os 
ministros da Defesa, Walter 
Braga Netto; da Saúde, Mar-
celo Queiroga; da Economia, 
Paulo Guedes; do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
Augusto Heleno; entre outras 
autoridades.

O Dia do Soldado ho-
menageia o nascimento do 
marechal Luís Alves de Lima 
e Silva, em 25 de agosto de 
1803, o Duque de Caxias, 
patrono do Exército.

“O resultado de seus fei-
tos traduziu-se, sempre, no 
restabelecimento da paz, 
na restauração da lei e da 
ordem e na manutenção da 
integridade do país. Enal-

tecida pelo povo brasilei-
ro, a atuação de Caxias foi 
marcada pela conciliação, 
 pela superação de posi-
ções antagônicas, e,  so-
bretudo,  pela prevalên-
c i a  d a  l e g a l i d a d e ,  d a  
justiça e do respeito a todos”, 
disse o comandante do Exér-
cito, general Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira.

O general agradeceu e 
destacou o trabalho dos 
soldados nas ações de en-
frentamento à pandemia 
de covid-19 e em diversas 
missões pelo país.

“Graças a você, solda-
do, provido de sólido sen-
timento de solidariedade, 

nos unimos para dar forma 
à mão amiga do Exército, 
que se estende a todos os 
brasileiros em prol do bem-
-estar social, nas situações 
de calamidade, na distribui-
ção de água no Semiárido 
nordestino, no apoio de 
 saúde aos indígenas, na 
construção de estradas e 
ferrovias, na preservação 
dos biomas, na acolhida 
de irmãos estrangeiros, no 
estímulo à cultura e aos 
 desportos, bem como na 
histórica e significativa  
contribuição com a comu-
nidade internacional na 
 m a n u t e n ç ã o  d a  p a z”,  
disse.

Solenidade, em Brasília, contou com entrega de condecorações e medalhas

Documento retorna à Anatel, que deve publicar o edital em até sete dias

Plenário do TCU conclui 
aprovação do leilão do 5G

O plenário do Tribunal de 
Contas da União (TCU) con-
cluiu ontem (25) a votação da 
proposta da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
para o leilão de exploração de 
serviços utilizando a tecno-
logia de conectividade móvel 
5G. Sete ministros acompa-
nharam o voto favorável do 
relator, ministro Raimundo 
Carreiro, confirmando o qua-
dro de avaliação formado 
na semana passada. Um foi 
contrário. 

Após a aprovação, o docu-
mento retorna à Anatel, que 
deve publicar o edital em até 
sete dias. A previsão do go-

verno é que o procedimento 
ocorra ainda em outubro e 
que, até julho de 2022, todas 
as 27 capitais brasileiras terão 
cobertura 5G. 

O 5G é uma nova tecnolo-
gia que amplia a velocidade 
da conexão móvel e reduz a 
latência, permitindo novos 
serviços com conexão com 
segurança e estabilidade que 
abrem espaço para o uso de 
novos serviços em diversas 
áreas, como indústria, saúde, 
agricultura e na produção e 
difusão de conteúdos.

A proposta de leilão tem 
valor previsto de R$ 44 bilhões 
e está estruturada com foco 

em investimentos e oferta da 
tecnologia a todos os municí-
pios com mais de 600 pessoas 
e não na arrecadação de recur-
sos para o governo.

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, agradeceu 
ao ministro relator e a todos os 
ministros do TCU, “por com-
preenderem a importância do 
5G para o país, que agora am-
plia seu potencial competitivo 
no mundo”. Faria disse que o 
edital já previa o atendimento 
a todas as escolas, porém o 
Tribunal fez um ajuste à inicia-
tiva, recomendando o uso de 
valores de multas e de outorga 
para reforçar o atendimento.

Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG),presidente do Se-
nado, disse ontem (25) 
que decidiu rejeitar o 
pedido de impeachment 
do ministro Alexandre 
de Moraes, protocola-
do pelo presidente Jair 
Bolsonaro na úttima 
sexta-feira (20). Pacheco 
alegou que tomou a de-
cisão após a Advocacia-
-Geral do Senado emitir 
parecer afirmando que 
o pedido não tem fun-
damento político.

O presidente do Se-
nado disse ainda que 
espera que a decisão 
sele o fim da crise ins-
titucional entre os Três 
Poderes, que tinha o 
ministro do TSF no olho 
do furacão.

Senado nega 
impeachment

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: 29/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
07:00 às 11:00 Rua Paulo Freire - Itaipu - Niterói 15664339
07:00 às 11:00 Rua São João - Itaipu - Niterói 15664339
12:00 às 16:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 15669155
12:00 às 16:00 Estrada Itaipu - Piratininga - Niterói 15669155
12:00 às 16:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 15669227
12:00 às 16:00 Rua 38 - Piratininga - Niterói 15669227
12:00 às 16:00 Rua Cornélio de Mello Júnior - Piratininga - Niterói 15669227
14:00 às 18:00 Avenida 7 - Piratininga - Niterói 15664483
14:00 às 18:00 Avenida Chico Xavier - Piratininga - Niterói 15664483
14:00 às 18:00 Avenida Raul de O Rodrigues - Piratininga - Niterói 15664483
14:00 às 18:00 Rua 26 - Piratininga - Niterói 15664483
14:00 às 18:00 Rua Chico Xavier - Piratininga - Niterói 15664483
14:00 às 18:00 Rua Ciclovia - Piratininga - Niterói 15664483
14:00 às 18:00 Rua Doutor Dráuzio Cazes - Piratininga - Niterói 15664483
14:00 às 18:00 Rua Doutor Gerson Gonçalves - Piratininga - Niterói 15664483
14:00 às 18:00 Rua Doutor Manoel Knust (Antiga R. 29) - Piratininga - Niterói 15664483

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Alencar C Branco - Lindo Parque - São Gonçalo 15655813
12:00 às 16:00 Avenida Lúcio Tomé Feteira - Barro Vermelho - São Gonçalo 15655813
12:00 às 16:00 Rua 1º de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo 15655813
12:00 às 16:00 Rua 19 de Maio - Barro Vermelho - São Gonçalo 15655813
12:00 às 16:00 Rua Cândido Sobral - Tiradentes - São Gonçalo 15655813
12:00 às 16:00 Rua Conceição Silva Sobral - Barro Vermelho - São Gonçalo 15655813
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15655813
12:00 às 16:00 Rua Jurumenha - Barro Vermelho - São Gonçalo 15655813
12:00 às 16:00 Travessa Átila Costa - Barro Vermelho - São Gonçalo 15655813

MARICÁ
14:00 às 18:00 Ruas 32, 33, 49, 50 - Jardim Atlântico - Maricá 15664391
14:00 às 18:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico Central - Maricá 15664391
14:00 às 18:00 Rua Pioneiros - Jardim Atlântico - Maricá 15664391
Dia: 30/08/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói 15671257
13:30 às 17:30 Ruas 1, 10, 16 - Camboinhas - Niterói 15671361
13:30 às 17:30 Rua Edma R Valadão - Camboinhas - Niterói 15671361
13:30 às 17:30 Rua Jorge Picanço Siqueira - Camboinhas - Niterói 15671361

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua 1 - Engenho Pequeno - São Gonçalo 15663555
12:00 às 16:00 Rua Artur Bernardes - Santa Catarina - São Gonçalo 15663555
12:00 às 16:00 Rua Benedito Jardim - Santa Catarina - São Gonçalo 15663555
12:00 às 16:00 Travessa Floresta - Santa Catarina - São Gonçalo 15663555
12:00 às 16:00 Travessa Virgílio Franco - Santa Catarina - São Gonçalo 15663555
12:00 às 16:00 Travessa Miguel Restun - Santa Catarina - Barro Vermelho - São Gonçalo 15663555
12:00 às 16:00 Travessa Pincesa Izabel - Santa Catarina - São Gonçalo 15663555
12:00 às 16:00 Travessa Virgílio Franco - Santa Catarina - São Gonçalo 15663555
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 15664577
13:00 às 17:00 Rua Carlos Maia - Porto Velho - São Gonçalo 15664193
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Brasilândia - São Gonçalo 15664193
13:00 às 17:00 Rua Afonso Arinos - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15664195
13:00 às 17:00 Rua General Savari - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15664195
13:00 às 17:00 Rua Rodrigues Coutinho - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15664195
13:00 às 17:00 Rua Samiranda - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15664195

MARICÁ
09:00 às 12:00 Ruas 64, 74, 75, 76 - Caju - Jacaroá - Maricá 15683385
13:30 às 17:30 Avenida Jornalista Irineu Marinho - São José de Imbassaí - Maricá 15671475
13:30 às 17:30 Estrada Real de Maricá - Estrada Velha São José - Maricá 15671475
13:30 às 17:30 Estrada Velha Maricá - Praça Amendoeiras - Maricá 15671475
13:30 às 17:30 Rua do Canal - São José de Imbassaí - Maricá 15671475
13:30 às 17:30 Rua Francisco da Costa - Estrada Velha de Maricá - Maricá 15671475
13:30 às 17:30 Rua Jornalista Aricipo dos Santos - São José Imbassaí - Maricá 15671475
13:30 às 17:30 Rua Jornalista Roberto de Andrade - São José - Maricá 15671475
13:30 às 17:30 Travessa Santa Bárbara - São José de Imbassaí - Maricá 15671475
13:30 às 17:30 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 15684745
13:30 às 17:30 Praça Tiradentes - Araçatiba - Maricá 15684745
13:30 às 17:30 Ruas 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 - Araçatiba - Centro - Jardim B. Maricá 15684745
13:30 às 17:30 Rua Álvares de Castro - Araçatiba - Maricá 15684745
13:30 às 17:30 Rua Dolores Bezerra - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15684745
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pedro da Cunha - Araçatiba - Maricá 15684745
13:30 às 17:30 Rua Gilka de Abreu Rangel - Araçatiba - Maricá 15684745
13:30 às 17:30 Rua Murilo Kremer dos Santos - Jardim Balneário - Maricá 15684745
13:30 às 17:30 Rua Osvaldo Lima - Araçatiba - Maricá 15684745
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Diego Ribas 
defende 
torcida em 
Brasília

O  Fl a m e n -
g o  é  u m 
d o s  c l u b e s 
do país que 
mais querem 
o retorno da 

torcida nos  estádios. 
 Por conta disso, tem man-
dado alguns jogos em Bra-
sília. O meia Diego Ribas 
defendeu a escolha dos 
dirigentes pelo Mané Gar-
rincha, onde o governo do 
Distrito Federal liberou 
30% da capacidade do es-
tádio.

“Nos sentimos em casa. 
Com certeza é um ambien-
te muito favorável, recep-
ção sempre muito caloro-
sa, condições excelentes 
também, desde o hotel, o 
estádio. A logística também 
é muito boa, o hotel fica 
muito próximo do estádio. 
Estamos muito satisfeitos 
de ter essa nossa segunda 
casa. O aproveitamento 
também já acaba falando 
por si só. E que a gente 
continue assim, retribuin-
do todo o carinho que o 
pessoal de Brasília sempre 
nos dá”, comentou Diego.

O jogador destacou que 
a presença da torcida nos 
estádios “faz parte do es-
petáculo” e é fundamental 
para o elenco, sem contar 
que muda completamente 
o clima dentro de campo.

“O ambiente é muito 
bom. Obviamente, quere-
mos a nossa torcida, mas 
mesmo um ambiente com 
torcida adversária já faz 
com que fique mais agra-
dável, nossa concentração 
fica ainda maior”, declarou 
o capitão rubro-negro.

Equipes fazem hoje à noite primeiro jogo das quartas de final do torneio

Flu reencontra Atlético-
MG pela Copa do Brasil

Fluminense e 
Atlético-MG se 
enfrentam hoje, 
às  21h30 (de 
Brasília), pelo 
jogo de ida das 

quartas de final da Copa do 
Brasil. O duelo vai acontecer 
no estádio Nilton Santos.

As duas equipes duelaram 
no último fim de semana, em 
São Januário, pela Série A. O 
empate por 1 a 1 acabou com 
a sequência de vitórias do 
Galo na competição.

Os donos da casa vão para 
campo com a necessida-
de de um bom resultado. O 
Fluminense quer retomar o 
caminho das vitórias para 
abrir vantagem e ter tranqui-
lidade para a sequência da 
temporada.

O técnico Marcão pode 
ter reforços para o confronto. 
Os atacantes Caio Paulista e 
o recém-chegado Jhon Arias 
devem estar à disposição.

Caio Paulista se recupe-
rou e deve ser titular. Já Arias 
chegou há pouco tempo, 
mas pode ficar no banco de 
reservas.

O volante Yago afirmou 
que o Fluminense tem con-
dição de passar pela equi-
pe mineira. “Acho que sim, 
principalmente pelo último 
jogo contra eles. Demos uma 
resposta muito boa depois de 
uma eliminação onde muitos 
sentiram. Eu, particularmen-
te, senti para caramba, mas 
sabia que era o momento de 
virar a chave. E um jogo logo 
contra o Atlético-MG, líder do 
campeonato, grande equipe, 
e o time se comportou muito 
bem em campo. Espero que 

possamos voltar a crescer e 
fazer um grande jogo na Copa 
do Brasil contra eles”, disse.

Yago lembrou que o elen-
co tricolor já mostrou que 
pode dar muitas alegrias 
à torcida. “Esse elenco já 
demonstrou que é capaz, já 
demonstrou nas adversida-
des que se supera. A torcida 
do Fluminense pode esperar 

isso desse elenco. Daremos 
sim uma resposta positiva nos 
próximos jogos”, declarou.

Do outro lado, o Atléti-
co-MG vem embalado pela 
liderança na Série A e vaga 
nas semifinais da Libertado-
res. Mesmo assim, o técnico 
Cuca pregou foco na Copa 
do Brasil.

“Prioridade é o próximo 
jogo, é quinta-feira a Copa do 
Brasil. Não fica em segundo 
plano. Eu, particularmente, 
não penso em prioridade 
nenhuma, ainda que a Li-
bertadores esteja bem mais 
afunilada, a três jogos de ser 
campeão. Mas a Copa do 
Brasil também está afunila-
da. É uma competição muito 
atraente”, disse.

Lucas Merçon / Fluminense

Yago Felipe diz que Fluminense pode surpreender o Galo na Copa do Brasil

Colombiano 
Jhon Arias pode 
estrear pelo 
Fluminense no 
duelo desta noite 
no Nilton Santos

Vasco de olho em 
zagueiro do Cuiabá

Disputa acirrada no 
meio-campo do Bota

O técnico Lis-
ca definiu as 
posições que 
espera a chega-
da de reforços 
no Vasco para 
a sequência da 

temporada. Só que o coman-
dante não apontou nomes 
para os setores carentes.

É certo que uma dessas 
posições é a zaga. Nos últi-
mos dias, a imprensa carioca 
noticiou o interesse cruz-
-maltino em dois defensores: 
Lucas Ribeiro, do Interna-
cional, além de Walber, do 
Cuiabá.

Lucas Ribeiro já teria sido 

Com Ender-
son Moreira no 
comando do 
Botafogo, a es-
calação do time 
tem mudado 

muito a cada partida, princi-
palmente no meio de campo. 
Além disso, os alvinegros pas-
saram a brigar para entrar no 
G-4 do Campeonato Brasileiro 
da Série B.

O meio-campista Pe-
dro Castro falou que a dis-
puta pela titularidade na  
equipe “é sadia” e “tenta bus-
car o melhor entrosamento 
nos treinamentos”.

“Depende da estratégia 
que o professor Enderson quer 
para a partida, até por isso 
que ele tem nos revezado por 
ali. Acredito que quem ganha 
com isso é a equipe e o Bota-
fogo. Isso está dando resulta-

descartado, pois pertence ao 
Hoffenheim-ALE, que não 
autorizou a negociação.

Já Walber parece ser o alvo 
preferido do clube de São Ja-
nuário. O defensor ainda não 
entrou no Campeonato Bra-
sileiro, mas conta com a apro-
vação de Lisca, que o conhece  
da Série B de 2020, pelo Gua-
rani.

A imprensa destaca que 
Walber quer vir para o Vasco. 
No entanto, o Cuiabá não 
deseja liberá-lo. Por isso, os 
cruz-maltinos tentam con-
vencer o Athletico-PR, que 
detém os direitos do jogador, 
para concluir a negociação.

dos e estamos conseguindo 
 as vitórias”, disse o jogador.

Pedro Castro também foi 
questionado sobre o desem-
penho abaixo do ideal fora 
de casa.

“A gente conversa, sim, 
sobre esses tipos de jo-
gos. Acredito que temos  
que encontrar o equilíbrio 
dentro da competição. Te-
mos feito bons jogos dentro 
de casa, até bons jogos fora 
também, mas acaba que o 
resultado fora de casa não tem 
surgido”, declarou.

Pedro Castro 
diz que disputa 
por posição é 
benéfica ao time 
alvinegro


