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Niterói volta a antecipar 
calendário de vacinação
Adolescentes de 14 já podem ser imunizados hoje. Amanhã é vez de quem tem 13 e, na quinta, os de 12
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A Orquestra Municipal de São Gonçalo vem ensaiando no grande palco do teatro para apresentar um espetáculo que está sendo montado para ser uma verdadeira renovação da vida cultural da cidade

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Butantan: mais 
10 milhões de 
doses entregues
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PGR denuncia 
Roberto 
Jefferson
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São Paulo vive novo cangaço
Bando faz moradores de reféns para assaltar bancos em Araçatuba. Três pessoas morreram

CIDADES\PÁG. 5

Ensaio de 
orquestra em 
São Gonçalo

A abertura para o público 
do Teatro Municipal George 

Savalla Gomes - Palhaço 
Carequinha, amanhã, no 

Centro de São Gonçalo, 
promete ser em grande estilo. 

A Orquestra Municipal está 
caprichando nos ensaios para 

as apresentações e promete 
abrir os trabalhos à altura 

do palco gonçalense. Serão 
dois espetáculos, às 18h e 

às 20h30, cada um para 120 
convidados, dos quais 60 foram 

contemplados por sorteio 
realizado em rede social.
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PÁG. 2

CULTURA

O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 começa a ser 
comemorado com a abertura, a partir de amanhã, da exposição 
Brasilidade Pós-Modernismo, que será apresentada até 22 de 
novembro no CCBB Rio, reunindo obras de 51 artistas.

Divulgação

Obra de Fábio Baroli, Meu matuto predileto, 2013, é um dos trabalhos em exposição

Brasilidade em cartaz no CCBB Flu faz as pazes com a vitória
Com gols de Lucca e Bobadilla, Fluminense derrota o Bahia por  
2 a 0 no Maracanã e volta a vencer no Campeonato Brasileiro 
após cinco partidas, se afastando da zona de rebaixamento. 

PÁG. 8

ESPORTES
Lucas Merçon / Fluminense

Atacante Lucca comemora seu belo gol que abriu caminho para a vitória tricolor
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Violência em SG
Todo dia é uma notícia diferente sobre novas mortes em 
São Gonçalo, quase sempre envolvendo assassinatos 
cruéis, balas perdidas, ou assaltos seguidos de mortes. E a 
promessa de que a segurança iria melhorar na cidade? Na 
prática parece que está tudo como sempre esteve, comple-
tamente desequilibrado para o lado do crime.
Suzana Possi

Boates abertas no Rio
Sei que a vacinação está aumentando, temos muita gente 
já completamente imunizada, mas as restrições estão 
muito baixas. Só esse fim de semana rodei como Uber 
e levei muita gente para locais fechados com festas. Não 
acho que era a hora de liberar essas gandaias em locais 
fechados ainda.
Rodrigo Alberto

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.

CCBB celebra a 
Semana de Arte de 22
Nesta quarta, o CCBB Rio 
inaugura a exposição “Bra-
silidade Pós-Modernismo”, 
que antecipa as comemora-
ções do centenário da Sema-
na de Arte Moderna de 1922, 
um dos mais importantes 
marcos do Modernismo. A 
mostra fica em cartaz até 22 
de novembro e tem curado-
ria de Tereza de Arruda.

A exposição estará divi-
dida em núcleos temáticos 
(Liberdade, Futuro, Identi-
dade, Natureza, Estética e 

Poesia) e ocupará a rotunda 
e todas as salas do primeiro 
andar do CCBB RJ com obras 
de  51 importantes artistas, 
como Adriana Varejão, Anna 
Bella Geiger, Arnaldo Antu-
nes, Cildo Meireles, Ernesto 
Neto, Jaider Esbell, Tunga, 
entre outros.

O CCBB Rio fica na Rua 
Primeiro de Março, 66, Cen-
tro. Funcionamento: quarta 
a segunda (fecha terça). É 
necessário agendamento no 
site eventim.com.br. 

CULTURA FABIANA MAIA

Bate-papo
O Teatro Unimed apresenta 
programa Hora de Naná, 
comandado por Naná Kara-
bachian, que reúne um time 
de estrelas, é uma série de 
conversas com alguns dos 
ídolos da música, do teatro 
e da televisão, recheadas 
perguntas inusitadas e reve-
lações. Nesta sexta, o convi-
dado é Reynaldo Gianecchi-
ni. O programa, produzido 
pelo Teatro, poderá ser visto 
com acesso gratuito, às 21h, 
no site www.teatrounimed.
com.br.

ALEXANDRE THAI – O cantor de axé Alexandre Thai 
prepara para, esta sexta, o lançamento de “Tudo a Ver”, 
gravada com o baiano Tuca Fernandes. A composição 
é uma parceria de Thai com Aílton Assumpção e Da-
niel da Hora, repleta de alto astral. A canção marca a 
conexão Rio-Bahia, com o finalista do reality musical 
“Toca o Som”.

360º – A visita virtual 360º à exposição ‘Arte, Cidade e 
Patrimônio: futuro e memória nas poéticas contem-
porâneas’ segue no Oi Futuro. A mostra reúne obras de 
10 artistas de seis estados, com curadoria de Adriana 
Nakamuta e permite um passeio completo. Acesso 
pelo http://tourvirtual-artecidade.institutooifuturo.
org.br/virtualtour.html  

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

Divulgação

Exposição “Brasilidade Pós-Modernismo” entra em cartaz nesta quarta 

Divulgação

Reynaldo Gianecchini é o convidado 

desta sexta do programa Hora de Naná

POR JEFFERSON LEMOS

Caloteiros
Durante audiência por vi-
deoconferência da CPI dos 
Royalties e Participações 
Especiais da Alerj, ontem, 
para discutir os processos ju-
diciais e administrativos, re-
lativos ao ICMS, passíveis de 
acordo entre a Procuradoria-
-Geral do Estado (PGE-RJ) e 
as concessionárias de petró-
leo e gás, o procurador esta-
dual Paulo Enrique Mainier 
destacou que a Petrobras 
ocupa a primeira posição da 
lista de devedores do estado 
inscritos em Dívida Ativa, 
somando R$ 9,5 bilhões em 
passivos relativos ao paga-
mento de ICMS.
E de acordo com o coor-
denador do TCE-RJ, André 
Cirne de Paula, dentre os 
10 maiores devedores do 
estado inscritos em Dívida 
Ativa, cinco são empresas 
petroleiras. “É inadmissível 
que as empresas petroleiras 
se utilizem seguidamente 
do poder Judiciário para 
simplesmente não pagarem 
suas dívidas, mesmo nos 
casos em que não há mais 
hipótese de ganharem em 
tribunais superiores. É um 
comportamento de deve-
dor contumaz”,classificou o 
presidente da CPI, deputado 
Luiz Paulo (Cidadania). 

Mulheres de destaque

Mulheres que se destaca-
ram com combate à co-
vid-19 em Nierói foram 
homenageadas na última 
sexta, durante sessão pre-
sidida pelo vereador Ca-
sota (PSDB). Na foto, ele 
aparece com a secretária 
de Governo de Niterói, 
Rubia Secundino; com a 

Divulgação

secretária municipal de 
Conservação e Serviços 
Públicos, Dayse Monassa; 
com a coordenadora de 
Políticas e Direitos das Mu-
lheres de Niterói, Fernanda 
Sixel; e com Maria Celia, 
vice-presidente de Atenção 
Coletiva, Ambulatorial e da 
Família do município. 

Ex do Fla no 
conselho na ANI

Empresários, personalidades 
do esporte e do jornalismo 
vão estar presentes, hoje, 
no centro do Rio de Janeiro, 
para a solenidade de posse 
de Edmundo dos Santos Sil-
va como titular do Conselho 
Consultivo da Associação 
Nacional e Internacional de 
Imprensa (ANI). Edmundo 
é ex-presidente do Clube de 
Regatas do Flamengo e atual-
mente preside o Grupo Vi-
deira Invest, onde ocorrerá a 
cerimônia, na Rua México, 3, 
16º andar. O novo conselheiro 
promete alinhar sua atuação 
em prol da comunicação e da 
liberdade de imprensa. 

Tempo 
indeterminado

Aulas presenciais 
em debate

O PL 4.347/21, que estabelece 
que os laudos periciais que 
atestam deficiências físicas, 
mentais ou intelectuais irrever-
síveis sejam válidos por tempo 
indeterminado, foi ontem tema 
do debate realizado pelas Co-
missões de Saúde, Assuntos da 
Criança, do Adolescente e do 
Idoso e da Pessoa com Defi-
ciência Física da Alerj. O texto 
esteve em pauta no plenário 
no começo de agosto e recebeu 
quatro emendas, retornando à 
análise das comissões perma-
nentes. 
A proposta, do deputado An-
dré Ceciliano (PT), diz que o 
laudo será válido para todos os 
serviços públicos e benefícios 
que exijam comprovante de 
deficiência para concessão. “O 
objetivo principal desse pro-
jeto é evitar que a pessoa com 
deficiência precise retornar 
diversas vezes para obter um 
laudo pericial, uma vez que 
possui uma deficiência irrever-
sível”, explica a presidente da 
Comissão de Saúde, deputada 
Martha Rocha (PDT). 

E a Comissão de Educação 
da Alerj realiza, hoje, às 10h, 
audiência pública para deba-
ter as condições sanitárias e 
pedagógicas de retorno das 
atividades presenciais na rede 
estadual de ensino. O encontro 
será realizado por videoconfe-
rência e vai ser transmitido, ao 
vivo, pela TV Alerj. “Apresenta-
mos à Secretaria de Estado de 
Educação um grande relatório 
de visitas realizadas em quase 
cem escolas, em 33 municí-
pios de todas as regiões do 
estado. Ele gerou mais de 16 
notificações sobre problemas 
nas unidades. A chegada da 
variante delta nos preocupa. 
É preciso garantir o direito à 
educação e o direito à vida”, 
afirma o presidente da Co-
missão de Educação,  Flávio 
Serafini (PSOL). 

Dunas abertas para o turismo

A Costa do Sol vai ganhar 
mais um atrativo turístico no 
próximo verão. Os turistas 
vão poder conhecer as Dunas 
do Peró a pé, de bugre ou de 
quadriciclo usando circuitos 
demarcados e independentes 
para não degradar as áreas 
de preservação permanente. 
O anúncio foi feito pelo se-
cretário de Turismo de Cabo 
Frio, Carlos Cunha, durante 
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encontro com os Amigos 
do Peró. O município pediu 
licença ambiental ao INEA 
(as dunas estão na Área de 
Proteção Ambiental do Pau-
-Brasil) e só poderão operar 
no local veículos previamente 
cadastrados na Prefeitura 
de Cabo Frio. O secretário 
municipal de Governo, Davi 
Souza, também participou 
do encontro. 

Panorama RJPanorama RJ

Nova pesquisa da Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes no RJ (Abrasel RJ), en-
tre 12 e 24 de agosto, aponta 
que, mesmo com a retomada 
das atividades, o setor se-
gue fortemente impactado 
pela pandemia. Segundo a 
Abrasel, 39% dos estabeleci-
mentos tiveram prejuízo em 
julho, 35% trabalharam no 
equilíbrio e só 26% tiveram 

lucro no período. Os índices, 
porém, mostram melhora 
em relação a junho, quando 
47% afirmaram ter tido pre-
juízo. “Estamos melhorando 
de modo consistente, com 
o faturamento voltando. 
Mas o endividamento das 
empresas e a pressão infla-
cionária preocupam” afirma 
Paulo Solmucci, presidente 
da Abrasel. 

Pandemia ainda assola comércio
Thomas Silva /EBC

Quem visita o Campo de 
São Bento, em Icaraí, e 
se depara com a barra-
ca do apicultor Haroldo 
Queiroz Peçanha, não sai 
de lá apenas com as bol-
sas cheias com produtos 
derivados do mel. Leva 
consigo também um vas-
to conhecimento sobre o 

mundo das abelhas. Dono 
de um bom papo, Haroldo 
gosta de conversar com os 
clientes e fazendo uso de 
uma linguagem simples, 
dá uma verdadeira aula 
sobre apicultura e sobre 
os benefícios do néctar 
das flores para a saúde das 
pessoas. 

Sobre o mundo das abelhas
Reprodução
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Foram entregues 10 milhões de CoronaVac; Pfizer envia 2,1 milhões e mais 4,7 milhões de AstraZeneca serão produzidas

Vacinas: reforço nos estoques
O Instituto Butantan en-
tregou ontem (30) mais 10 
milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 CoronaVac, 
desenvolvida em parceria 
com o laboratório chinês 
Sinovac. Essa foi a maior 
entrega do instituto ao Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (PNI). Desde janeiro, o 
Butantan disponibilizou 92,8 
milhões de doses da vacina 
para serem distribuídas a 
todo o país pelo Ministé-
rio da Saúde. O instituto se 
aproxima agora de cumprir 
os contratos com o governo 
federal para o fornecimento 
total de 100 milhões de doses 
do imunizante.

O primeiro contrato, que 
previa a entrega de 46 mi-
lhões de doses, foi concluí-
do em maio. Desde então, 
o Butantan trabalha para 
fornecer as 54 milhões de 
doses estipuladas no segun-
do termo.

A estimativa dera que a 
entrega fosse finalizada hoje 
(31) mas, segundo o diretor 
Dimas Covas, o instituto está 
“reprogramando as entre-
gas”. Segundo ele, a conclu-
são do contrato vai ocorrer 
em meados de setembro, 
dentro do prazo acordado.

A mudança no cronogra-
ma do instituto acontece, de 
acordo com Covas, porque 

tério da Saúde informou que 
iniciará, na segunda quinze-
na de setembro, a aplicação 
da dose de reforço da vacina 
contra a covid-19 a todos os 
indivíduos imunossuprimi-
dos após 28 dias da segunda 
dose e para as pessoas acima 

de 70 anos vacinados há 6 
meses.

Segundo o ministério, a 
imunização deverá ser feita, 
preferencialmente, com uma 
dose da Pfizer ou, de maneira 
alternativa, com a vacina de 
vetor viral Janssen ou Astra-

Zeneca.
Pfizer - No final de sema-

na o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) recebeu 
mais 2,1 milhões de doses da 
vacina contra a covid-19 do 
laboratório norte-americano 
Pfizer. Os imunizantes foram 
recebidos em dois voos que 
chegaram no domingo (29) 
ao Aeroporto de Viracopos, 
em Campinas, com cada 
aeronave carregando pouco 
mais de 1 milhão de doses 
da vacina.

Desde o final de abril, a 
Pfizer já disponibilizou 53 
milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 ao Brasil. 
O contrato assinado com o 
Ministério da Saúde prevê 
o fornecimento de 100 mi-
lhões de doses até o final de 
setembro.

Um segundo contrato as-
sinado com o governo federal 
estipulou ainda a entrega de 
outras 100 milhões de doses 
entre outubro e dezembro.

AstraZeneca- Os estoques 
da vacina Oxford/AstraZe-
neca também terão reforço: 
a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) recebeu na manhã 
de ontem (30) mais um carre-
gamento do ingrediente far-
macêutico ativo (IFA) usado 
para a a fabricação do imuni-
zante contra a covid-19.

A remessa chegou às 5h50 
ao Aeroporto Internacional 
do Rio de Janeiro e foi levada 
para a fábrica do Instituto de 
Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos/
Fiocruz). 

A Fiocruz calcula que o 
IFA recebido ontem pode-
rá ser usado para produ-
zir 4,7 milhões de doses da  
vacina. Apesar disso, as ins-
talações de Bio-Manguinhos 
devem continuar operando 
abaixo de sua capacidade 
total, já que a disponibilida-
de do insumo é menor que 
a capacidade produtiva do 
instituto.

Desde o início do ano, 
a  fundação já  entregou 
91,9 milhões de doses de 
 vacinas contra a covid-19 
ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). Foram 
entregues 4 milhões de do-
ses importadas da Índia e 
87,9 milhões produzidas em 
Bio-Manguinhos.

Vacinação dos 
adolescentes 
prossegue e 
terceira dose dos 
idosos será em 
setembro

Mauricio Bazílio/Governo do Rio

Com a chegada de mais doses a ação vacinal ganha força no país para tentar imunizar o máximo de pessoas 

S. Gonçalo oferece 
vacinas especiais
A Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
disponibiliza 16 tipos de 
vacinas, chamadas de roti-
na, nas unidades de saúde 
espalhadas pela cidade e que 
toda a população tem acesso, 
dependendo de sua faixa 
etária. No entanto, a cidade 
oferece cinco imunizantes 
especiais, que são indicados 
para pessoas que apresentam 
contra-indicação às vacinas 
tradicionais da rede munici-
pal de saúde. Normalmente, 
essas vacinas são indicadas 
para cardiopatas, pacientes 
oncológicos, pessoas que 
convivem com HIV/Aids, 
transplantados de órgãos e 
imunodeprimidos.

As cinco vacinas são: 
DTPa infantil, Haemophilus 
Influenzae tipo B (Hib), He-
patite A para adultos e Pneu-
mocócica 13 e 23. Atual-
mente, a cidade recebe uma 
cota mensal e pode atender 
com mais agilidade a popu-
lação. “Muitos gonçalenses 
não sabem da existência das 
vacinas especiais e outros, 
quando pedem, não voltam 
para tomar quando estão 
liberadas para receberem. 
Elas são muito importan-
tes, principalmente para 
as pessoas que estão com 
imunidade baixa devido a 
alguma doença”, explicou o 
coordenador de imunização 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, Rafael Vidal.  

A DTPa infantil é contra 
difteria, tétano e coqueluche. 
A Haemophilus influenzae 
tipo B, também conhecida 
como Hib, combate a menin-
gite, pneumonia, inflamação 
da garganta, otite, artrite, 
infecção da membrana que 
recobre o coração, infec-

ção dos ossos, entre outras 
doenças mais sérias. Nessa 
lista também encontra-se a 
Hepatite A para adultos, que 
normalmente só é oferecida 
para crianças na atenção 
básica.

A pneumocócica conjuga-
da 13-valente previne cerca 
de 90% das doenças graves 
(pneumonia, meningite e oti-
te) causadas por 13 sorotipos 
de pneumococos em crian-
ças. A pneumocócica 23 é 
indicada para crianças acima 
de dois anos, adolescentes e 
adultos que tenham algum 
problema de saúde que au-
menta o risco para doença 
pneumocócica (diabetes, 
doenças cardíacas e respi-
ratórias graves; sem baço ou 
com o funcionamento com-
prometido desse órgão; com 
problemas de imunidade, 
entre outras condições).

Para ter acesso à vacina-
ção com qualquer um desses 
imunizantes, os gonçalen-
ses têm que ter prescrição 
médica indicando a vacina 
especial e apresentar o cartão 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a identidade em qual-
quer unidade básica de saúde 
da rede municipal, todos os 
polos sanitários e nos PAMs 
Neves e Coelho para dar en-
trada no pedido. 

O pedido segue para a 
Coordenação de Imunização, 
onde será avaliado conforme 
as indicações do Ministério 
da Saúde. Se o morador es-
tiver enquadrado nos crité-
rios estabelecidos, ele será 
chamado para a vacinação, 
que será realizada no polo 
sanitário mais próximo de 
sua residência. Esse trâmite 
leva entre 15 e 30 dias para a 
liberação.

Niterói: adolescentes de 12 anos 
serão vacinados na quinta-feira
A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 da Prefeitura 
de Niterói vai chegar aos ado-
lescentes a partir de 12 anos já 
nesta quinta-feira (02). Com 
a antecipação do calendário, 
nesta terça (31), os adoles-
centes a partir de 14 anos já 
podem receber o imunizante. 
Na quarta-feira (01) é a vez de 
quem tem a partir de 13 anos. 
Na quinta-feira (02), a cidade 
chega aos 12 anos. Sexta (03) 
e sábado (04) serão dias de 
repescagem.

Para ser vacinado, o ado-
lescente precisa estar acom-
panhado do responsável e 
apresentar CPF, identidade e 
comprovante de residência 
dos pais. A imunização dos 

adolescentes acontece em oito 
postos de saúde do município, 
com a vacina Pfizer.

A meta do município é 
alcançar a maior cobertura 
possível de sua população. 
Niterói tornou-se, na semana 
passada, a primeira cidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
a iniciar a aplicação da ter-
ceira dose da vacina contra a 
Covid-19 em idosos.  A imu-
nização já começou e segue 
com as pessoas acima de 60 
anos alocadas em instituições 
de longa permanência que 
tomaram a segunda dose da 
vacina há seis meses ou mais. 
O calendário de aplicação da 
dose de reforço para os idosos 
em geral será divulgado em 

breve, assim como a vacinação 
de acamados.

SG - A Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil vacina todos os 
gonçalenses com mais de 14 
anos contra o coronavírus hoje 
(31). Doze locais de vacinação, 
um com drive thru, atendem 
das 8h às 17h. As clínicas 
gonçalenses Dr. Zerbini, no 
Arsenal; e do Mutondo, aten-
dem das 8h às 21h. Os polos 
sanitários Paulo Marques Ran-
gel, no Portão do Rosa; e Jorge 
Teixeira de Lima, no Jardim 
Catarina, também estão vaci-
nando. A cidade recebeu mais 
9.200 doses de Astrazeneca e 
outras 5.910 de Pfizer nesta 
segunda-feira (30).  

Para a aplicação da primei-
ra dose, as pessoas com mais 
de 18 anos precisam levar 
comprovante de residência, 
carteira de vacinação e cartão 
do SUS ou CPF. Os menores 
de 18 anos devem apresentar 
caderneta de vacinação, cartão 
do SUS ou CPF, identidade e 
comprovante de residência 
do responsável, que deverá 
acompanhá-los ao local de 
vacinação. A imunização com 
a segunda dose das vacinas 
Coronavac, Astrazeneca e 
Pfizer está disponível. Para a 
segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 
identidade e o comprovante 
de vacinação da primeira dose 
em São Gonçalo.

Cidade já tem 99,5% da população adulta com ao menos uma dose do imunizante

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O secretário de Saúde de SG com representantes da Águas do Rio

foram feitos contratos para 
fornecimento a outros paí-
ses e o Ministério da Saúde 
sinalizou que não pretende 
incluir a CoronaVac na va-
cinação com terceira dose 
no país.

Terceira dose - O Minis-

SG recebe doação de insumos 
para campanha de vacinação

Enquanto está em operação 
assistida, acompanhando os 
serviços da Cedae para ali-
nhamento do planejamento 
estratégico, a empresa Águas 
do Rio já atua em benefício 
da população residente em 
sua área de concessão com 
a doação de insumos para o 
combate a pandemia da Co-
vid-19. 

Ontem (30), o diretor supe-
rintendente da nova conces-
sionária para a região de São 
Gonçalo, Itaboraí, Paquetá e 
Maricá, Sérgio Braga, esteve 
em São Gonçalo para assina-
tura do termo de doação ao 
município de 2.312 itens, 
entre eles 12 geladeiras, dois 
freezers, 50 termômetros para 
caixa térmica, além de luvas, 
caixas de descarte de perfu-
rocortantes com suporte e 
lixeiras. Os donativos foram 
entregues no Polo Sanitário 
Washington Luiz, na praça Zé 
Garoto. 

“Nossa empresa tem um 
foco de atuação voltado para 
a população mais vulnerável, 
afinal saneamento é sinônimo 
de saúde. É uma alegria po-
dermos chegar ao município 
de São Gonçalo contribuindo 
com a vacinação contra a Co-

vid-19. Temos certeza de que 
estes insumos vão acelerar 
o processo de imunização 
na cidade”, afirmou o diretor 
superintendente da Águas do 
Rio para a região, Sérgio Braga. 

Além de São Gonçalo, ou-
tros municípios têm sido con-

templados com doações da 
Águas do Rio, como parte do 
Movimento Unidos Pela Vaci-
na. Na última semana, houve 
entregas em Rio Bonito, Can-
tagalo, Cachoeiras de Macacu, 
Cambuci, São Sebastião do 
Alto, Itaocara e São Francisco 
de Itabapoana. 

“Nós, de São Gonçalo es-
tamos muito felizes com esta 
doação da Águas do Rio, que 
será muito importante para 
intensificar a ampliação da 
vacinação contra a Covid-19. 
Além disso, estamos receben-
do a Águas do Rio de braços 
abertos. Reconhecemos a im-
portância de sua chegada para 
investimento em melhorias no 
serviço de abastecimento de 
água e tratamento do esgoto, 
permitindo que este acesso 
chegue em localidades que 
hoje não há, beneficiando 
muito nossa população”, res-
saltou o prefeito de São Gon-
çalo, Capitão Nelson.

Concessionária que assume água e esgoto no município faz parceria com a Saúde

A Diretoria da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) pror-
rogou mais uma vez a va-
lidade de regras especiais 
para a importação de me-
dicamentos prioritários 
no contexto da emergên-
cia de saúde pública da 
pandemia.

A Resolução 483, pu-
blicada neste ano, facilita 

o trâmite para a importa-
ção de dispositivos mé-
dicos novos e remédios 
prioritários definidos 
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) para 
resposta à covid-19.

A norma dispensa a 
obrigação de regulariza-
ção sanitária do produto a 
ser importado em caráter 
excepcional.

Remédios: importação facilitada
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São Gonçalo: orquestra toca 
na abertura de teatro, amanhã
Serão duas apresentações da Orquestra Municipal, na inauguração do Teatro George Savalla Gomes

A cultura de São Gonçalo ga-
nha um novo capítulo a par-
tir de amanhã, dia 1º de se-
tembro, data de inauguração 
do Teatro Municipal George 
Savalla Gomes – Palhaço 
Carequinha. A abertura para 
o público terá como atração 
a Orquestra Municipal de 
São Gonçalo (OMSG). Serão 
duas apresentações, às 18h 
e às 20h30, cada uma com 
120 convidados, dos quais 
60 foram contemplados por 
sorteio realizado em rede 
social.

“Um antigo sonho da 
população gonçalense será, 
enfim, realizado. Desde o 
início da gestão do Capitão 
Nelson estamos trabalhando 
para abrir as portas do Teatro 
Municipal para a população. 
E agora podemos fazer um 
evento à altura do cidadão 
de São Gonçalo”, afirmou o 
secretário de Turismo e Cul-
tura, Lucas Muniz. 

A OMSG vem ensaiando 
no grande palco do teatro 
para apresentar um espetá-
culo que está sendo monta-
do para ser uma verdadeira 
renovação da vida cultural 
da cidade. Criada com o ob-
jetivo de levar paz, alegria, 
esperança, a Orquestra visa, 
ainda, elevar a autoestima da 
população de São Gonçalo. 

A iniciativa de montar a 
banda, em 2005, foi do então 
vereador Fael Abreu junto 

com o músico Natinho Bat-
tera e sua primeira formação 
era de uma big band, na qual 
os músicos se revezavam em 
diversos eventos como datas 
comemorativas, lançamento 
de obras e algumas inaugu-
rações.

Em 2006, foi instituciona-
lizada a formação oficial da 

Orquestra Municipal de São 
Gonçalo e, em 2010, ela foi 
transformada em Patrimô-
nio Cultural do município. 
Em 2011, foi realizado, por 
intermédio da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
o concurso público para 
músicos, onde a equipe foi 
formada.

Hoje a Orquestra con-
ta com a participação do 
maestro convidado Paulo 
Guarany, na regência, e com 
seis clarinetas, três flautas, 
quatro violinos, dois vio-
loncelos, dois contrabaixos 
acústicos, cinco saxofones, 
quatro trompetes, quatro 
trombones, uma tuba, três 

trompas, um oboé, um fago-
te, bateria, percussão, baixo 
elétrico, violão, guitarra, te-
clado, dez pessoas no coral e 
dois técnicos de som. Na sua 
coordenação, está a diretoria 
administrativa, formada por 
Pedro Lemos, Robson Lemos 
e Rafael Nascimento. Na 
produção artística, estão Na-
thália Gama, Mauro Ornellas 
e Thiago Martins.

“É um orgulho ser o pre-
cursor e condutor desse 
grande dia!  É um marco para 
a classe artística da cidade e 
um ganho para nossa popu-
lação. É o início de uma nova 
história! Antes, o gonçalense 
tinha que se deslocar para 
cidades vizinhas para ter a 
oportunidade de ir ao teatro 
e agora isso não será mais 
preciso. Vamos trabalhar 
para oferecer entretenimen-
to para reflexões, razões e 
emoções. Me sinto honrado 
em fazer parte da realização 
deste sonho e concretização 
deste projeto”, disse o maes-
tro Paulo Guarany. 

O repertório da noite de 

abertura reunirá peças de 
bossa nova, MPB e samba, 
passando também pela soul 
music, o rock e também o 
gospel.  

“Posso garantir que será 
um verdadeiro espetáculo. 
Estamos ensaiando e pre-
parando o melhor para a 
população que tanto almeja 
por um espaço grandioso 
como é o Teatro Municipal”, 
afirmou o maestro. 

Por conta da pandemia, 
a inauguração contará com 
apenas 50% da capacidade 
total do teatro. Para que 
os gonçalenses tivessem a 
oportunidade de participar 
dessa noite histórica, a Pre-
feitura de São Gonçalo, atra-
vés da Secretaria de Turismo 
e Cultura, sorteou 60 pares 
de ingressos para a abertura 
em uma rede social. O sor-
teio, que teve grande adesão 
com quase 3 mil comentá-
rios, aconteceu sexta-feira 
(27) e transmitido ao vivo 
para os internautas.  

Com 240 lugares, dividi-
dos entre plateia e mezanino, 
o Teatro Municipal oferece 
toda estrutura para realiza-
ção de apresentações e peças 
teatrais. O prédio possui 
equipamentos modernos 
de iluminação e sonoriza-
ção, cênicos e de acústica, 
além de camarins, banhei-
ros, cabine de som e salas 
de apoio.

Para a abertura do 
espaço, que tem o 
nome do Palhaço 
Carequinha, foram 
sorteados ingressos

Divulgação

Serão duas apresentações, cada uma com 120 convidados, dos quais 60 foram contemplados por sorteio online

Niterói com 
inscrições 
abertas 
na EJA
A Secretaria Municipal 
de Educação (SME) e a 
Fundação Municipal de 
Educação (FME) estão com 
inscrições abertas para a 
Educação de Jovens e Adul-
tos em turmas do 1º ao 9º 
ano do Ensino Fundamen-
tal. Os alunos retornaram 
às aulas presenciais no dia 
16 de agosto, em todas as 
turmas, com exceção da 
E.M. Dr. Francisco Alberto 
Torres, no Centro, que está 
em fase de finalização de 
obra.

O retorno às aulas pre-
senciais, de acordo com o 
modelo de ensino híbrido 
por conta da pandemia 
do coronavírus, segue as 
especificidades de cada 
unidade, com os proto-
colos de segurança deter-
minados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e que 
estão previstos no Plano 
de Retomada das Aulas. 
Entre as medidas, o uso 
obrigatório de máscara, 
disponibilidade de álcool 
em gel, distanciamento 
entre mesas e cadeiras e 
turmas reduzidas com 50% 
da ocupação das salas.

“O processo de reaber-
tura das nossas escolas foi 
planejado de maneira gra-
dual e responsável. Todas 
as ações que implemen-
tamos têm por objetivo 
garantir uma volta segura 
para a comunidade escolar, 
retomando o vínculo entre 
alunos e profissionais. O 
processo de retomada das 
aulas é fundamental para 
assegurar o direito à edu-
cação e contribuir para 
a formação dos alunos 
da Educação de Jovens e 
Adultos’’, disse o secretário 
municipal de Educação de 
Niterói, Vinicius Wu.  

As unidades da rede 
municipal de ensino foram 
preparadas para o retorno 
das aulas.

Município oferece capacitação a moradores cadastrados em programas sociais

SG inicia aulas na Padaria Escola
Teve início, na manhã de 
ontem (30), no Cras de Vista 
Alegre, a nova fase do curso 
de panificação da Padaria 
Escola. A capacitação, que 
era oferecida desde 2004 
e encerrou as atividades 
em 2014, passou por uma 
reformulação para retomar 
as aulas. O prefeito Capitão 
Nelson visa, com a medida, 
minimizar os impactos so-
cioeconômicos enfrentados 
por São Gonçalo neste pe-
ríodo pandêmico. 

A Prefeitura de São Gon-
çalo, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, através 
da Subsecretaria de Proteção 
Social Básica, em parceria 
com o Programa Nacional 
de Promoção ao Acesso ao 
Mundo do Trabalho (Aces-
suas), do Governo Federal, 
traz de volta a proposta de 

qualificação profissional 
para facilitar a entrada no 
mercado de trabalho e a 
geração de emprego e ren-
da. A padaria escola terá 
capacidade para formar 60 
novos profissionais da área a 
cada três meses. A produção 
irá abastecer as instituições 
de acolhimento infantil do 
município.

“Essa é uma grande rede 
de serviços. A Assistência 
Social funciona como uma 
porta de entrada, em par-
ceria com Acessuas. É de 
extrema importância essa 
integração de outras secre-
tarias para que essas pessoas 
possam, de fato, ser inseridas 
na sociedade”, disse o secre-
tário de Assistência Social, 
Edinaldo Basílio, que está 
em sintonia e já conta com 
o apoio da Secretaria de De-

senvolvimento Econômico.
“A profissionalização das 

pessoas é uma das saídas 
para a retomada econômica. 
Com a economia voltando a 
se desenvolver neste final de 
ano, novos postos de traba-
lhos serão abertos e aqueles 
que estiverem qualificados 
sairão na frente. E, junto a 
isso, estaremos dando apoio 
para os que quiserem em-
preender por conta própria, 
com a parte de legalização, 
estruturação do negócio 
e, quem sabe, até mesmo 
uma cooperativa”, destacou 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Marcio  
Picanço.

A aula inaugural foi co-
mandada pelo professor 
Cláudio Márcio da Silva Ma-
rinho, que  se reencontrou 
com o ambiente que se sente 

mais à vontade: na padaria 
junto aos alunos.

“Me sinto muito feliz por 
esse reencontro com os alu-
nos e espero que eles ve-
nham com bastante garra. 
Estou aqui para comparti-
lhar experiência e tenho cer-
teza que a troca será muito 
produtiva”, disse.

Na primeira turma não 
faltou expectativa para os 
futuros padeiros de São Gon-
çalo.

“Estou desempregado e 
contando com esse curso 
para tentar uma recoloca-
ção, um emprego de carteira 
assinada”, disse Fabiano 
Machado Pereira, de 41 anos 
e morador de Vista Alegre, 
que mesmo sem nenhuma 
experiência na área espera 
trabalhar no setor em um 
futuro próximo.

Já Carlos Henrique, de 51 
anos, que trabalhava como 
segurança em uma escola 
particular e se viu sem em-
prego com a chegada da pan-
demia, também espera um 
novo trabalho com o curso.

“Não tenho nenhuma 
experiência e como estou 
desempregado por conta 
dessa pandemia quero uma 
recolocação. Acredito que os 
primeiros dias serão muito 
desafiadores”, destacou.

Ação ambiental: 400 pneus 
são recolhidos em Maricá
A Prefeitura de Maricá re-
colheu, nesta segunda-feira 
(30/08), cerca de 400 pneus 
abandonados em ruas e de 
áreas de preservação am-
biental. A ação foi realizada 
na orla e na Avenida Carlos 
Marighella, ambas em Itai-
puaçu, e na Rodovia Amaral 
Peixoto (RJ-106), altura do 
km 22, em São José do Im-
bassaí.

Ao todo, já foram reco-
lhidos mais de 3 mil pneus 
em todo município desde o 
início da operação em junho 
deste ano.

A ação, executada pela 
da autarquia de Serviços e 

Obras de Maricá (Somar), 
por meio da equipe de pro-
jetos da Diretoria Operacio-
nal de Coleta, Resíduos e 
Varrição, em parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente 
de Itaboraí, teve o objetivo 
de reduzir o impacto no 

meio ambiente causado pelo 
descarte irregular dos pneus.

De acordo com a biólo-
ga da equipe de projetos, 
Vanessa Rodrigues, depen-
dendo da demanda, a ação  
pode acontecer a cada 15 
dias.

“Com a retirada desses 
pneus das ruas e principal-
mente das áreas de preser-
vação ambiental, conse-
guimos diminuir os danos 
ambientais e evitar a pro-
liferação de insetos e o au-
mento dos casos de doenças  
causadas pelo mosquito 
Aedes aegypti”, explicou a 
bióloga.

Vanessa contou ainda que 
durante a ação, borrachei-
ros locais foram abordados, 
orientados e conscientiza-
dos a realizarem o descarte 
correto dos pneus usados. 
“Os pneus recolhidos serão 
destinados a empresas de re-
ciclagem, uso em contenção 
de encostas e fabricação de 
fossas sépticas no município 
de Itaboraí”, disse.

A Somar orienta a todos 
que possuam pneus inutili-
zados em casa para entrarem 
em contato pelo telefone 
3731-9633, ligação ou men-
sagens, para que a devida 
coleta seja realizada.

Operação aconteceu na orla e avenida de Itaipuaçu e em S. José do Imbassaí

Com objetivo de resga-
tar a tradição da arte 
oleira e atender os ar-
tistas no município, o 
prefeito Marcelo Dela-
roli sancionou no Diário 
Oficial a Lei nº 2880, de 
23 de agosto de 2021, 
que institui a criação da 
Casa de Artesanato Olei-
ros e Olarias, destinada 
à exposição e comer-
cialização permanente 
de produtos artesanais, 
produzidos por artesãs 
e artesãos de Itaboraí.

A lei regulamenta o 
artesanato como ativi-
dade econômica, reco-
nhecido valor cultural 
e social, que assenta na 
produção, restauração 
ou reparação de bens 
de valor artístico, de raiz 
tradicional ou étnica ou 
contemporânea.

Tradição em 
Itaboraí

A Padaria 
Escola tem 
capacidade 
de formar 60 
profissionais a 
cada três meses

Desde o início 
de junho foram 
recolhidos 
mais de 3 mil 
pneus em todo 
o município
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Roberto Jefferson denunciado 
por crimes previstos na LSN
Ex-deputado federal e presidente do PTB também é acusado de homofobia em entrevista a uma rádio

A subprocudora da República 
Lindôra Araujo apresentou 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) denúncia contra o ex-
-deputado federal e presiden-
te do PTB Roberto Jefferson. 
Na peça, a subprocuradora 
cita que Jefferson cometeu 
crimes previstos na Lei de Se-
gurança Nacional e de homo-
fobia durante uma entrevista 
a uma emissora de rádio. O 
documento foi assinado no 
dia 25 de agosto. 

A subprocuradora também 
pediu que o STF analise o 
pedido de prisão domiciliar 
feito pela defesa do ex-depu-
tado e a possibilidade de que 
o caso seja julgado por outra 
instância já que Jefferson não 
tem foro privilegiado na Corte. 

No dia 13 de agosto, a Po-
lícia Federal (PF) prendeu 
Roberto Jefferson. Os agentes 
cumpriram mandado expedi-
do pelo ministro do Supremo 
Alexandre de Moraes. A prisão 
foi justificada após publica-
ções de supostos ataques aos 
ministros da Corte nas redes 
sociais do ex-deputado.

Na semana passada, Lin-
dôra Araujo deu parecer fa-

vorável ao pedido de prisão 
domiciliar. 

No habeas corpus, os ad-
vogados informaram que o 

ex-parlamentar tem estado 
de saúde frágil e o sistema 
penitenciário não tem condi-
ções de oferecer tratamento 

adequado de saúde.
Cunha: recurso negado - 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF), seguindo entendimen-

to do Ministério Público Fe-
deral (MPF), julgou improce-
dente recurso do ex-deputado 
federal Eduardo Cunha para 
ter acesso total às mensagens 
telemáticas obtidas no âm-
bito da Operação Spoofing, 
que investiga a invasão aos 
aparelhos telefônicos de au-
toridades que atuaram na 
Operação Lava Jato. Cunha 
havia obtido permissão do 
STF para acessar somente as 
mensagens que não estives-
sem sob sigilo e com menção 
expressa a seu nome. O recur-
so do ex-deputado questiona 
esse provimento parcial. A 
decisão da Corte foi proferida 
por meio do Plenário Virtual, 
que terminou na última sex-
ta-feira (27).

A defesa do ex-político ale-

ga omissão do STF ao autori-
zar o acesso às mensagens ao 
ex-presidente Lula, mas não 
a Cunha. Segundo a defesa, 
em relação ao ex-deputado, 
também teria havido viola-
ção ao princípio do devido 
processo legal, que garantiria 
o chamado efeito extensivo. 
Após acolhimento parcial em 
decisão monocrática do mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
o ex-parlamentar entrou com 
novo agravo, alegando que a 
decisão do relator “contraria 
os princípios da ampla defesa 
e do contraditório, uma vez 
que apenas o acesso à íntegra 
das mensagens da operação 
permitem escrutinar os fatos 
que o envolvem”.

Ao decidir pelo desprovi-
mento do pleito de Eduardo 
Cunha, o Supremo Tribunal 
entendeu que a Corte não 
reconhece como legítimo o 
“oferecimento de reclamação 
constitucional por sujeito que 
não integrou a relação jurídica 
processual paradigma, nos 
casos em que o precedente foi 
proferido em processo de na-
tureza subjetiva, sem efeitos 
erga omnes”.

Jefferson está 
preso desde 
13 de agosto e 
seus advogados 
pediram prisão 
domiciliar

Arquivo/Valter Campanato/Agência Brasil

 Jefferson teve mandado de prisão pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, devido a vídeos nas redes sociais

Bolsa Família: aumento só 
com solução para precatórios
O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, disse ontem 
(30) que é preciso solucionar 
o pagamento dos precatórios 
em 2022 para abrir espaço no 
orçamento para o aumento 
do valor do Bolsa Família. O 
senador se reuniu, ontem, 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que também 
defendeu a solução, que deve 
acontecer por via judicial.

Os precatórios são as dí-

vidas contraídas pelos go-
vernos, em todas as esferas, 
quando são condenados em 
instância final pela justiça 
a pagar pessoas físicas ou 
jurídicas. A previsão é que o 
valor a ser pago passe de R$ 
54,7 bilhões, em 2021, para R$ 
89,1 bilhões em 2022.

Na semana passada, o pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 

ministro Luiz Fux, disse que 
deve propor uma solução 
que prevê microparcelamen-
tos, além da publicação de 
uma resolução pelo CNJ para 
regulamentar a postura dos 
tribunais em relação ao as-
sunto. Hoje (31), Pacheco e o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira, devem se encontrar com 
Fux para alinhar essa decisão.

“Há uma possibilidade 
desde sempre ventilada, que 

agora tem evoluído que, con-
siderando que houve decisão 
do STF referente à imposição 
da obrigatoriedade do paga-
mento de R$ 89 bilhões em 
precatórios em 2022, que se 
faça uma mediação pelo CNJ, 
presidido pelo ministro Luiz 
Fux. Uma solução que repu-
tamos inteligente, possível. 
É uma definição que ainda 
precisa acontecer”, disse Pa-
checo.

Afirmação é do presidente do Senado, que teve encontro com Paulo Guedes

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: 03/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

09:00 às 12:00 Rua Cesário Francisco da Cruz Nunes Filho - Cantagalo - Niterói 15710083
09:00 às 12:00 Rua Floripes B da Silva - Cantagalo - Niterói 15710083
09:00 às 12:00 Ruas K, M  - Cantagalo - Niterói 15710083
09:00 às 12:00 Rua Waldemar Condack - Cantagalo - Niterói 15710083
09:00 às 12:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes  - Cantagalo - Niterói 15710119
09:00 às 12:00 Ruas D, M - Cantagalo - Niterói 15710119
09:00 às 12:00 Rua Florípedes Bernardo da Silva - Cantagalo - Niterói 15710119
09:00 às 14:00 Rua Octavio Kelly - Icaraí - Niterói 15684283

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Antônio Pinhão - Colubandê - São Gonçalo 15698819
12:00 às 16:00 Rua Aliados - Colubandê - São Gonçalo 15698819
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Silva - Colubandê - São Gonçalo 15698819

MARICÁ
09:00 às 12:00 Rua 1 - Itaipuaçu  - Jardim Atlântico - Maricá 15709889
09:00 às 12:00 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15709889
09:00 às 12:00 Rua Professor Cardoso de Menezes - Itaipuaçu - Maricá 15709889
10:00 às 13:00 Avenida Beira Mar Cabana - Cond Jaconé  Cabana Parque - Jaconé 15713139
10:00 às 13:00 Ruas 1, 2, 53, 54, 59 - Estrada do Jaconé - Recanto Itaipuaçu - Maricá 15713139
13:00 às 17:00 Ruas 2, 7, 55, 56  - Gamboa - Jardim Atlântico - Jardim Interlagos 15713825
13:30 às 17:30 Avenida Central  - Praia Lagoas-Gu - Maricá 15698805
13:30 às 17:30 Avenida Maysa Monjardim - Guaratiba - Maricá 15698805
13:30 às 17:30 Avenida Reginaldo Zeidan - Guaratiba - Maricá 15698805
13:30 às 17:30 Ruas 2, 16, 54, 55 - Centro - Guaratiba - Praia Lagoas-Gu - Maricá 15698805
13:30 às 17:30 Rua Central - Praia Lagoas-Gu - Maricá 15698805
13:30 às 17:30 Avenida Itaipuaçu - São Bento da Lagoa - Itaipuaçu  - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Avenida Praia - Itaipuaçu   - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Avenida Vitória Régia - São Bento da Lagoa - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Rua Carlos Marighella - Costa Verde - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Ruas 2, 10, 11, 34 - Costa Verde - Jardim Atlântico - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Rua Costa do Sol - Praia de Itaipuaçu - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Glória - Costa Verde - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Rua Serra e Mar - Itaipuaçu - Maricá 15713487
13:30 às 17:30 Rua Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá 15714567
13:30 às 17:30 Ruas 20, 21, 22, 23, 24, 35, 85  - Bosque Fundo - Jardim Inoã - 

Rodovia Amaral Peixoto
15714567

13:30 às 17:30 Rua Doutor Heitor da Costa Matta - Inoã - Maricá 15714567
13:30 às 17:30 Rua João Paulo da Costa - Inoã - Maricá 15714567
13:30 às 17:30 Rua Leonardo José  Antunes - Inoã  - Maricá 15714567
13:45 às 17:45 Avenida Marquês de Maricá - Caxito - Maricá 15706717
13:45 às 17:45 Ruas 1, 3, 5, 6, 7, 9 - Caxito - Maricá 15706717
13:45 às 17:45 Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá 15706717
13:45 às 17:45 Rua Baltazar - Caxito - Maricá 15706717
13:45 às 17:45 Rua do Caxito - Caxito - Maricá 15706717
13:45 às 17:45 Rua Melchior  - Caxito - Maricá 15706717
13:45 às 17:45 Loteamento Estâncias de Maricá - Centro - Maricá 15706717
13:45 às 17:45 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15706717
13:45 às 17:45 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá 15706717

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), convocados a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 20 de setembro de 2021, 
às 10:00h, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01, na Cidade de Niterói, Estado do Rio 
de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia: I. Transferência 
da sede da Companhia para a cidade do Rio de Janeiro, com a consequente alteração do art. 3º do 
Estatuto Social. Conforme §§ 1º e 2º do artigo 25 do Estatuto Social, para participar da AGE, o acionista 
deverá apresentar comprovante de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das ações 
da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a Companhia solicita o depósito 
do respectivo mandato acompanhado dos documentos necessários, com 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência do dia da AGE. Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei 
6.404/76. Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada na AGE encontram-se à disposição dos 
acionistas, na sede da Companhia e por meio de sistema eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). 
Niterói, 30 de agosto de 2021. Guilherme Gomes Lencastre - Presidente do Conselho de Administração.

Terror em Araçatuba: 
moradores são reféns
Homens fortemente arma-
dos atacaram três agências 
bancárias em Araçatuba 
(SP), deixando três mor-
tos e cinco feridos, durante  
madrugada desta segun-
da-feira (30). Os bandidos 
cercaram as ruas e fizeram 
os moradores de reféns. Dois 
morreram durante a troca 
de tiros.

As vítimas foram o per-
sonal trainer Márcio Victor 
e o dono de um posto de 
combustíveis, o comerciante 
Renato Bortolucci. A outra 
vítima do confronto é suspei-
ta de ser um dos integrantes 
da quadrilha e não teve a 
identidade revelada.

Além da vítimas mais 
cinco homens, entre 28 e 45 
anos, ficaram feridos. 

Tudo começou por volta 
da meia-noite de segun-
da-feira (30), quando 20 
homens em dez carros ataca-
ram três agências bancárias 
no centro de Araçatuba.  

Moradores do local foram 

feitos de reféns e usados 
como escudos contra a po-
lícia. 

Com a intenção de isolar 
a cidade, os infratores incen-
diaram veículos nas pontes 
do Rio Tietê, em Buritama, 
e Santo Antônio do Aracan-
guá. Eles também utilizaram 
drones para monitorar todo 
ataque e calcular a fuga pela 
zona sul da cidade. Além 
disso, eles espalharam ex-
plosivos por toda localidade 
que são acionados com a 
aproximação de pessoas.

Na fuga, os veículos uti-
lizados na ação foram dei-
xados para trás com farta 
munição e armas.

Ainda não foi divulgado o 
montante do roubo. A ação já 
é considerada uma das mais 
violentas do Estado.

O secretário de Segurança 
Pública de São Paulo, coro-
nel Álvaro Batista Camilo, 
afirmou que a quadrilha se 
beneficiou de informações 
privilegiadas.

Reprodução da internetAraçatuba

Dois moradores e um bandido morreram no ataque, nesta segunda (30)
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William Arão 

confiante na 
conquista do 
Brasileirão

O Flamengo 
tem mostra-
do que está 
afiado sob o 
comando do 
técnico Re-

nato Gaúcho. Os rubro-
-negros atropelaram o 
Santos, no fim de semana, 
na Vila Belmiro, por 4 a 0.

Antes dos santistas, os 
cariocas também golea-
ram o Grêmio, em Porto 
Alegre, pela Copa do Bra-
sil. O resultado pratica-
mente assegurou o clube 
nas semifinais da compe-
tição.

O volante Willian Arão 
exaltou mais um bom re-
sultado dos rubro-negros. 
O jogador destacou que 
o elenco está focado na 
conquista do tri do Cam-
peonato Brasileiro.

“Mais uma vitória, jogo 
difícil, como todos são. O 
mais importante é que, no 
final, conseguimos os três 
pontos. Mais um jogo em 
que a gente goleou. Estou 
muito feliz e a gente segue 
nessa caminhada em bus-
ca pelo tri”, disse.

O Flamengo ganhou 
um período de descanso, 
pois só volta a campo no 
dia 12 de setembro, às 16 
horas (de Brasília), contra 
o Palmeiras, no Allianz 
Parque, pela Série A.

Com gols de Lucca e Bobadilla, Tricolor voltou a vencer no Brasileirão

Fluminense derrota o 
Bahia e se afasta do Z-4

O Fluminense 
acabou com a 
sequência ne-
gativa ontem 
ao vencer por 2 
a 0 o Bahia, no 

Maracanã. Com o resultado, 
o tieme chegou a 21 pontos e 
se afastou da zona de rebai-
xamento. Já os baianos, com 
18, ficaram colados na degola.

Os donos da casa foram 
mais eficientes no primeiro 
tempo e marcaram com Luc-
ca, de falta. O Bahia foi me-
lhor na etapa final, colocou 
duas bolas na trave, mas viu 
o Fluminense ampliar no fim, 
com Bobadilla.

O confronto começou 
morno, com as duas equipes 
sem muita inspiração ofensi-

va. Tanto que a primeira boa 
chance aconteceu somente 
aos 18 minutos. Martinelli re-
cebeu passe e chutou sobre o 
travessão. O Bahia respondeu 
em seguida, com Gilberto.

A partida seguiu com o 
mesmo panorama. No entan-
to, o Fluminense aproveitou 
um lance de bola parada para 
abrir o placar no Maracanã, 
aos 35 minutos. Lucca cobrou 
falta com categoria, Matheus 
Teixeira ainda tocou na bola 
antes dela ir para a rede.

Nos minutos finais, o due-
lo ficou nervoso, com algumas 
jogadas mais ríspidas. Com 
isso, o Fluminense manteve 
a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Bah-
ia veio buscando o ataque 

com mais intensidade, mas 
só finalizavam em chutes de 
fora da área. O Fluminense 
chegou a colocar a bola na 
rede, com Fred. No entanto, 
o atacante estava em posição 
de impedimento.

Com o tempo, os visitan-
tes passaram a dominar o 
jogo no Maracanã. O Bahia 
pressionou e quase empatou 
aos 32. Após cobrança de es-
canteio, Luiz Otávio acertou 
o travessão.

O Fluminense recuou de 
vez nos minutos finais. O 
Bahia seguiu em busca do 
gol, mas parou na retranca 
carioca. Os cariocas ainda 
ampliaram nos acréscimos, 
com Bobadilla, para garantir 
o triunfo em casa.

Lucas Merçon / Fluminense

Com um belo gol de falta no primeiro tempo, Lucca abriu ontem à noite o caminho da vitória tricolor sobre o Bahia

Chay perto de 
renovar com o Bota

Vasco contrata 
atacante equatoriano

O  B o t a f o g o 
v i v e  g r a n -
d e  m o m e n -
to dentro de 
campo, ao en-
trar no G-4 da 

Série B. Só que fora dele os 
alvinegros estão perto de 
anunciar uma boa notícia 
para a torcida.

Isso porque a diretoria 
alvinegra deve anunciar nos 
próximos dias a contratação 
em definitivo do meia Chay. 
O jogador pertence a Portu-
guesa-RJ e faz grande Série 
B pelo Botafogo.

Os cariocas devem con-
firmar a aquisição de 50% 
dos direitos econômicos de 
Chay. Além disso, o meia 
vai assinar contrato com o 

Os ventos co-
meçam a mudar 
na Colina de São 
Januário. De-
pois de vencer a 
Ponte Preta por 
2 a 0, após três 

derrotas seguidas no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
B, o Vasco anunciou ontem, a 
contratação do atacante Jhon 
Sánchez, por empréstimo.

O equatoriano de 22 anos 
foi campeão da Copa Sul-
-Americana em 2019 com 
o Independiente Del Valle e 
é o primeiro reforço da era 
Lisca. “Este é o momento de 
reavaliação, algo que todos 
os clubes estão fazendo, em 
todas as séries. Então devemos 
ter mais um ou dois reforços 

clube até 2024.
A expectativa é a de que 

a concretização do acordo 
seja feita nesta semana. 
Com isso, o contrato de 
Chay com a Portuguesa será 
rescindido e o novo com o 
Botafogo vai aparecer no 
BID da CBF.

O Botafogo tenta se man-
ter no grupo de acesso da 
Série B neste sábado, quan-
do a equipe viaja para en-
frentar o Remo, em Belém.

pontuais”, comentou o treina-
dor cruz-maltino.

O Vasco volta a campo na 
próxima sexta-feira, às 19h 
(horário de Brasília), em São 
Januário, para enfrentar o Bra-
sil de Pelotas. O Cruz-maltino 
soma 31 pontos na décima 
posição da tabela e está a 
quatro pontos do Botafogo, 
primeiro clube a abrir o pelo-
tão do G-4.

Meia-atacante 
é um dos 
destaques do 
time na Série B

Elenco rubro-
negro só volta 
a treinar 
amanhã

Jhon Sánchez 
foi campeão 
da Copa Sul-
Americana 
pelo Del Valle


