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Niterói começa a aplicar 
3ª dose da vacina nos postos

No Rio, prefeitura adia para dia 15 exigência de comprovante de vacinação para locais de lazer e cirurgias

PRIMEIROS A RECEBER IMUNIZANTE SERÃO IDOSOS A PARTIR DE 90 ANOS

CIDADES\PÁG. 3

Símbolo do município, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói completa 25 anos amanhã com cinco exposições. O público não paga entrada e ainda pode ganhar um brinde

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

MAC de portas 
abertas no mês 
de aniversário
O Museu de Arte Contemporânea 
(MAC) de Niterói completa 25 
anos amanhã e a celebração será 
de portas abertas. Durante todo 
o mês a entrada será gratuita e 
o público poderá conferir cinco 
exposições. No fim da visita, 
terá contato com imagens, 
documentos e publicações 
que relembram as origens do 
MAC, a construção do museu 
e também a primeira exibição 
pública do livro de ouro do 
MAC, que guarda depoimentos 
e assinaturas de grandes 
personalidades que visitaram o 
espaço em seus 25 anos. E mais: 
o visitante poderá ganhar livros 
da coleção do museu. 

CIDADES\PÁG. 4

Erasmo Carlos 
é internado com 
covid-19

CIDADES\PÁG. 5

Convocado pelo técnico Tite para os jogos da Seleção Brasileira pelas 
Eliminatórias, o meia Gérson comemorou ontem a chance de estar com 
Gabigol e Éverton Ribeiro, ex-companheiros da época do Flamengo.

PÁG. 8

Festival 
de circo 
na web
Para quem está com 
saudades do picadeiro, 
o Festival Internacional 
Sesc de Circo do Sesc 
vai exibir 11 espetáculos 
transmitidos ao vivo pelo 
Youtube.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

 Festival Internacional Sesc de 
Circo acontece virtualmente 

ESPORTES

Bota anuncia 
renovação 
de Chay
Botafogo anunciou a 
contratação em definitivo 
do meia-atacante Chay, de 
31 anos, criado no bairro 
Ponta D’areia, e destaque 
do time na Série B.

Divulgação / Botafogo

Chay não escondeu a felicidade por 
renovar com o Botafogo até 2024

Lucas Figueiredo / CBF

Gérson, que trocou o Fla pelo futebol francês em junho, colocou a conversa em dia com Gabigol

Reencontro na Seleção Brasileira

R$ 1.169 é o 
mínimo previsto 
para 2022

CIDADES\PÁG.5

Risco de 
contaminação 
nas escolas

PANORAMA\PÁG. 2

Luz mais cara a partir de hoje
Custo de 100 kilowatt-hora tem aumento de 50% e passará de R$ 9,49 para R$ 14,20 até abril

CIDADES PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Perigo
A marquise do Estádio Caio Martins, na Rua Lopes Trovão, 
está em um estado ruim de conservação. Fico preocupado 
que algo possa desabar dali em cima de alguém que estiver 
passando pelo local. Merecia uma atenção.
Wilson Fontes

Haja saúde!
Atualmente a gente precisa estar preparado para qualquer 
tempo quando sai de casa. As temperaturas estão subindo 
e caindo bruscamente de um dia para o outro, e, às vezes, 
até no mesmo dia. Chuva, sol vento, calor, frio, até arco-íris, 
tem de tudo. E haja saúde!
Carla Cordoeira

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.

‘Ah, se eu fosse 
Marilyn!’ em festival 
Nesta quarta, às 20h, o Festi-
val Funarte Acessibilidança 
apresenta o espetáculo “Ah, 
se eu fosse Marilyn!”, do co-
reógrafo e pesquisador Edu 
O. A performance foi criada 
pelo primeiro professor ca-
deirante de uma faculdade 
de Dança do Brasil, o Edu. 

“A obra é uma proposta 
artística que versa sobre os 
padrões corporais e morais 
impostos às individualida-
des e particularidades de 
cada um. Suas reflexões são 

menos sobre o desejo de ser 
igual a uma outra pessoa 
— no caso, a atriz Marilyn 
Monroe —, mas, sobretudo, 
acerca do que ela represen-
ta no imaginário coletivo, 
sobre o que se projeta de 
expectativas para o outro”, 
aponta o dançarino.

“Ah, se eu fosse Marilyn!”, 
da Bahia, faz parte dos 25 
projetos que estão sendo 
apresentados, gratuitamen-
te, pelo Festival, até outubro 
no Youtube. 

CULTURA

Circo
Até sábado, acontece o Fes-
tival Internacional Sesc de 
Circo que conta com 11 
espetáculos transmitidos ao 
vivo, sendo quatro estreias 
mundiais. O evento circense 
é totalmente online e gra-
tuito. A programação ainda 
tem mais de 50 atividades 
gravadas, ações formativas 
e encontros entre profis-
sionais circenses de várias 
partes do mundo. O público 
pode conferir todas as exibi-
ções pelo canal do Sesc no 
Youtube.

LANÇAMENTO – Hiosaki lança a música “Te amo 
bebê” nas plataformas digitais. A canção é um desa-
bafo a respeito de relacionamentos e a maneira como 
o cantor vê seu passado amoroso. A faixa é misteriosa, 
cativante e promete conquistar os fãs logo de cara. Sua 
batida aliada à voz de Hiosaki, são a receita perfeita de 
tudo o que os fãs esperam do cantor.  

OLHO NU – “Olho nu”, novo livro do renomado fotó-
grafo carioca Rogério Reis, chega às livrarias. A publica-
ção editada pelos irmãos João e Kiko Farkas, reúne um 
consistente trabalho de Rogério, cuja trajetória marca 
cerca de 40 anos ininterruptos. O valor arrecadado pelo 
autor nas vendas do livro pelas livrarias será doado 
para um projeto social na cidade do Rio. 

Divulgação

Performance de Edu O. faz parte do Festival Funarte  Acessibilidança

Divulgação

 Festival Internacional Sesc de Circo 

acontece virtualmente até sábado

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

POR JEFFERSON LEMOS

Adicional para 
policiais civis

Policiais civis podem ganhar 
adicional de 20% pelo trabalho 
noturno superior ao diurno. O 
PL 3.471/20, do deputado Már-
cio Gualberto (PSL), que autori-
za o Estado a conceder esse be-
nefício, foi aprovado ontem na 
Alerj e segue para sanção ou veto 
do governador. O deputado ale-
ga que a remuneração é prevista 
na CLT e cita decisões judiciais 
que embasam esse direito, en-
tre elas, a da 1ª Turma Recursal 
Fazendária do TJ-RJ, em dezem-
bro de 2020, movida por dois 
peritos da corporação que rei-
vindicaram o adicional de 20%. 

‘Movimento Amplificadoras’

Após se encontrarem em uma 
sala da plataforma “Club Hou-
se”, a atriz e empreendedora 
Suzana Pires e a curadora do 
TEDx, Elena Crescia, reparti-
ram a angústia que estavam 
sentindo com a volta do Talibã 
ao poder no Afeganistão e deci-
diram criar o grupo “Movimen-
to Amplificadoras”, para apoiar 
e acolher mulheres daquele 
país e também brasileiras. 
Em 24 horas o grupo contava 

Fardin Waezi (UNAMA)

com quase 200 integrantes, 
entre advogadas, mulheres da 
tecnologia, artistas, executivas, 
jornalistas. Entre as participan-
tes estão Luiza Brunet, Luciana 
Temer, Mafoane Odara, Kenia 
Maria, Viviane Duarte, Gabriela 
Siqueira, Kelly Marfe, Camila 
Tavares, Swany Zerobini, Julia 
Janequine, Andrea Bisker, Cris 
Guzzi, Joyce Pascovitch, Katia 
Tokoro, Lais Trajano e Flavia 
Diniz, entre outras. 

PM: aprovados 
podem ser 
chamados

A Alerj também aprovou ontem 
o PL 2.614/20, dos deputados 
Rodrigo Amorim (PSL), Bruno 
Dauaire (PSC) e Martha Rocha 
(PDT), que autoriza o governa-
dor a convocar todos os aprova-
dos nos concursos abertos para 
o Curso de Formação de Solda-
dos da Polícia Militar de 2014. 
Mas a proposta vale apenas para 
os candidatos que, até a data da 
inscrição do concurso, tinham 
35 anos de idade. A medida se 
estende aos aprovados que, na 
época da inscrição no concurso 
de 2013, tinham 35 anos, já que 
o concurso de 2013 foi encer-
rado pelo Estado antes mesmo 
do resultado final e muitos dos 
candidatos da época ultrapassa-
ram o limite de idade em 2014. 

Mulheres do Brasil 
pela vacina

Bolsonaro tem 
evento no Rio

O movimento Unidos pela Va-
cina, do Grupo Mulheres do 
Brasil, liderado pela empre-
sária Luiza Helena Trajano, 
acaba de se juntar ao Kwai, 
app de criação e compartilha-
mento de vídeos curtos, para 
engajar a sociedade e tornar 
viável vacinar 70% dos brasi-
leiros até o final de setembro 
deste ano. Para participar 
da atividade, o usuário deve 
gravar um vídeo mostrando 
como tem contribuído para o 
fim da pandemia utilizando a 
hashtag #FazendoMinhaPar-
te. Os usuários podem com-
partilhar imagens se vacinan-
do e usando máscara, bem 
como dicas de prevenção e 
dados oficiais que reforcem 
a importância da vacinação 
e das medidas de segurança 
contra a covid-19. 

Em meio à crise entre os 
Três Poderes, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
tem presença marcada em 
mais um evento das Forças 
Armadas. Ele participa hoje 
da solenidade de entrega da 
“Medalha Mérito Desportivo 
Militar”. A cerimônia acon-
tece das 9h às 10h no Centro 
de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (Cefan), na 
Av. Brasil, 10590, Penha, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro. 

Estudantes e professores em risco

Uma em quatro escolas da 
rede estadual tem problemas 
com ventilação nas salas de 
aula; 40% das unidades têm 
duas entradas, porém só 
12% estão com as duas por-
tarias funcionando e há falta 
de profissionais de limpeza 
para manter os protocolos 
de higienização necessários 
nos colégios. É o que mostra 
relatório apresentado ontem 
pela Comissão de Educa-

Alerj

ção da Alerj, que realizou 
vistorias para verificar as 
condições sanitárias para o 
retorno das atividades neste 
segundo semestre.  “Envia-
mos esse relatório para o 
Executivo há 20 dias. Vamos 
cobrar melhorias para que 
a segurança dos alunos e 
dos profissionais da rede 
seja preservada”, frisou o 
presidente da comissão, de-
putado Flávio Serafini (PSol). 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj aprovou ontem o PL 
2575-A/2017, do deputado 
Waldeck Carneiro (PT), que 
torna obrigatória a divulga-
ção, por cartazes no interior 
de Delegacias de Polícia, 
presídios e  batalhões da 
PM, o artigo 318-A do Código 
Penal. O texto rege que “a 
prisão preventiva imposta 
à mulher gestante ou que 
for mãe ou responsável por 
crianças ou pessoas com 

deficiência será substituída 
por prisão domiciliar, desde 
que não tenha cometido cri-
me com violência ou grave 
ameaça a pessoa ou contra 
seu filho/dependente”. “É 
importante divulgar esta 
mudança recente no Código 
de Processo Penal para que 
as mulheres encarceradas 
saibam da possibilidade que 
a lei agora lhes faculta”, diz 
Waldeck. 

‘Importante divulgar esta mudança’
Divulgação/Alerj

De hoje até sexta, o Pátio 
Alcântara, em São Gonçalo, 
realiza, em parceria com a 
Clínica de Hemoterapia de 
Niterói, a campanha de doa-
ção de sangue “Pátio Sangue 
Bom”. Uma equipe estará das 
9h às 16h, no primeiro piso, 
entre as lojas South e Dream 
House. O atendimento será 

por ordem de chegada. A ação 
visa regularizar os estoques 
de 40 hospitais, dentre eles o  
Municipal Ronaldo Gazolla, 
Hospital e Clínica São Gonça-
lo, Samcordis, CHN, Hospital 
Icaraí, São Lucas Copacabana, 
Memorial FuadChidid, São 
Matheus e o Hospital do Cora-
ção de Duque de Caxias. 

‘Pátio Sangue Bom’
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ana Volpe/Agência SenadoDivulgação/Alerj
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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o motivo da decisão foi a instabilidade no ConecteSUS

Rio adia comprovação vacinal
A Prefeitura do Rio de Janei-
ro decidiu adiar de 1° para 
15 de setembro o início da 
exigência de comprovação 
vacinal contra covid-19 para 
acessar estabelecimentos 
como cinemas, clubes, aca-
demias e pontos turísticos. 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, o motivo da 
decisão foi a instabilidade 
no aplicativo ConecteSUS, 
no qual os cidadãos po-
dem gerar o comprovan-
te de vacinação de forma  
digital.

“Nesse período, entre os 
dias 1º e 14 de setembro, 
será realizada uma série de 
ações educativas com o se-
tor regulado e essa cobrança 
pode ser iniciada por cada 
setor que já se sinta prepara-
do e queira estimular a vaci-
nação”, disse o comunicado 
da prefeitura.

No último dia 27, a Pre-
feitura do Rio de Janeiro pu-
blicou decretos que previam 
a exigência de certificado de 
vacinação contra covid-19 
a partir de 1° de setembro. 
Além do acesso a locais de 
lazer, a prefeitura também 
definiu que seria necessá-
rio comprovar a vacinação 
contra covid-19 para receber 
recursos do Cartão Família 
Carioca e realizar cirurgias 
eletivas nas redes pública 

e privada. Procurada pela 
Agência Brasil, a Secretaria 
Municipal de Saúde escla-
receu que o adiamento da 

exigência também vale para 
esses dois casos.

Entre os locais fechados 
que deverão exigir o cartão 

de vacinação, estão acade-
mias de ginástica, piscinas, 
centros de treinamento, clu-
bes, estádios, vilas olímpi-

cas, cinemas, teatros, circos, 
salas de concerto, pistas de 
patinação, pontos turísticos 
e feiras comerciais.

Segundo os decretos, a 
comprovação da vacinação 
poderá ser feita tanto com 
o aplicativo ConecteSUS 
quanto com o próprio car-
tão de vacinação físico, e 
deverá mostrar que a pes-
soa tomou todas as doses já 
disponíveis para sua faixa 
etária.

Ao defender a exigência 
de vacinação, o secretário 
municipal de saúde, Da-
niel Soranz, disse na última 
sexta-feira que havia 30 mil 
idosos que não tomaram 
nenhuma dose de vacinas 
contra covid-19, e 180 mil 
pessoas que atrasaram a 
segunda dose. 

Entre os moradores do 
Rio com 18 a 39 anos, passa 
de 200 mil o número de pes-
soas que não tomaram a pri-
meira dose ou a dose única 
das vacinas, segundo dados 
consultados hoje no Painel 
Rio Covid-19, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

A comprovação 
também pode ser 
feita por meio 
do comprovante 
físico, entregue 
na vacinação

Fernando Frazão/Agência Brasil

Por determinação do prefeito Eduardo Paes, os primeiros 14 dias do mês serão de ações educativas com o setor regulado e essa cobrança pode começar de forma gradual

Niterói: reforço nos 
acima de 90 anos
A Prefeitura de Niterói co-
meça a aplicar, hoje (1), a 
dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19 em pes-
soas acima de 90 anos. A 
vacinação com a dose de 
reforço segue nesta faixa 
etária na quinta-feira (2). Na 
sexta-feira (3) e sábado (4), é 
a vez dos idosos a partir de 
85 anos. Na semana passa-
da, o município tornou-se a 
primeira cidade do Estado 
do Rio a iniciar a aplicação 
da dose de reforço em Insti-
tuições de Longa Permanên-
cia para Idosos.

A vacinação deste grupo 
será feita com a vacina da 
Pfizer. Para receber a ter-
ceira dose, os idosos devem 
comparecer a um dos oito 
postos de vacinação dispo-
níveis (endereços abaixo) 
munidos de comprovantes 
da primeira e da segunda 
dose recebidas e documento 
de identidade.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
explica que o reforço na 
vacinação dos idosos é uma 
medida importante para 
conter o avanço da variante 
delta que tem se espalha-
do rapidamente no Rio de 
Janeiro.

“A terceira dose é reco-
mendada pela Organização 
Pan-americana de Saúde, 
Ministério da Saúde e Se-
cretaria de Estado de Saú-
de.  Estudos mais recentes 
confirmam que com cerca 
de 6 meses os idosos têm a 
redução da imunização. Por 
isso a importância da dose 
de reforço nesse público, já 

que ela aumenta considera-
velmente a quantidade de 
anticorpos neutralizantes 
e garante mais proteção”, 
destacou o secretário.

A imunização com a dose 
de reforço começou 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. Segundo a SMS, nesta 
primeira etapa, cerca de 
1.200 idosos deste grupo vão 
recebe a terceira dose.

Calendário de adolescen-
tes – Na segunda-feira, Nite-
rói adiantou o calendário de 
vacinação contra Covid-19 
dos adolescentes a partir de 
12 anos. Com a antecipação, 
nesta quarta os adolescentes 
a partir de 13 anos já podem 
receber o imunizante. Na 
quinta-feira (2), a cidade 
chega aos 12 anos ou mais. 
Sexta (3) e sábado (4) serão 
dias de repescagem.

Repescagem contínua 
– Com a chegada do ca-
lendário de vacinação às 
pessoas acima de 18 anos 
no último dia 19, o muni-
cípio segue em repescagem 
contínua. Todos os adul-
tos da cidade que ainda 
não se imunizaram podem  
procurar uma unidade de 
saúde para tomar a primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19. A repescagem vale 
também para os adolescen-
tes de 12 a 17 anos com co-
morbidades ou deficiência 
permanente.

Governo anuncia propostas 
para vacinas nacionais
O Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI) 
divulgou ontem (31) as qua-
tro propostas qualificadas 
preliminarmente, no âmbito 
do chamamento público para 
a prospecção de projetos de 
ensaios clínicos de vacinas 
contra a covid-19 desenvol-
vidas no Brasil. Com o anún-
cio, os quatro proponentes 
qualificados terão, a partir 
de agora, de apresentar a 
documentação necessária, 
conforme previsto em edital. 
Ao anunciar os projetos sele-
cionados, o ministro Marcos 
Pontes destacou a importân-
cia da ciência para o combate 
à covid-19.

 “A pandemia deixou clara 
a importância da ciência, 
que é a única arma que te-
mos para vencer o vírus. Os 
resultados em um ano foram 
expressivos, com redução do 
número de óbitos. Isso mos-

tra a importância da ciência 
e dos nossos cientistas. O 
Brasil tem cientistas de al-
tíssimo gabarito no cenário 
internacional, mas para que 
a ciência funcione precisa de 
irrigação de recursos”, disse o  
ministro.

Pontes destacou que os 
investimentos em educa-
ção, ciência, tecnologia e 
inovação são os diferenciais 
característicos de um país 
desenvolvido. “A chamada 
de hoje é simbólica para uma 
mudança. Nossos orçamen-
tos foram reduzidos, mas 
estamos agora em ponto de 
inflexão. Paulo Guedes [mi-
nistro da Economia] disse 
que no ano que vem o or-
çamento do ministério será 
aumentado”, acrescentou.

Proponentes qualifica-
dos - Das quatro propostas 
qualificadas, anunciadas ao 

final da cerimônia, três foram 
desenvolvidas por universi-
dades públicas e uma pelo 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) 
- todas a partir de estudos 
clínicos que abrangeram as 
fases 1 e 2 das vacinas.

A primeira proposta teve 
como pesquisador responsá-
vel Ricardo Tostes Gazzinelli, 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). O 
ensaio clínico foi feito a par-
tir de uma vacina quimera 
composta de proteínas RBD/
nucleocapsídeo derivada do 
Sars-cov. À vacina foi dado 
o nome de Spintec MCTI 
UFMG.

Desenvolvida pela Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), a segunda 
proposta, que teve à frente a 
pesquisadora Leda dos Reis 
Castilho, visa ao desenvol-
vimento da vacina UFRJ-

VAC, tendo como base uma 
proteína recombinante de 
variantes de Sars-Cov-1.

A terceira proposta, de-
senvolvida pela Universidade 
de São Paulo (USP), por meio 
da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, é a da vacina 
Versamune MCTI, a partir de 
ensaios clínicos de fase 1 e 2, 
visando ao “tratamento pro-
filático de infecção causada 
por Sars-Cov-2”. O trabalho 
tem à frente o pesquisador 
Celio Lopes Silva.

A quarta proposta é a 
da Vacina RNA MCTI Ci-
matec HDT, desenvolvida 
pelo Campus Integrado de 
Manufatura e Tecnologia 
(Senai Cimatec) da Bahia. 
Ela foi formulada a partir de 
nanopartícula carreadora de 
RNA Replicon auto replicante 
e tem como pesquisadora 
Bruna Aparecida Souza Ma-
chado.

Para ministro, pandemia deixou clara importância da ciência

Casimiro 
inicia 
vacinação 
de jovens
Casimiro de Abreu começou 
ontem (31), vacinação de ado-
lescentes de 12 a 17 anos com 
comorbidades ou deficiência 
permanente. A primeira dose 
está sendo aplicada nas uni-
dades básicas de saúde por 
todo o Município no horário 
de 8 as 17h. Também ontem, 
o município vacinou com a 
segunda dose moradores que 
tomaram a vacina da Astraze-
neca entre 8 e 12 semanas. Da 
mesma forma, quem tomou 
a vacina da Pfizer há 12 se-
manas (por volta de junho) 
também já pode retornar aos 
postos e tomar a segunda 
dose. No caso de adolescentes 
com comorbidades e defi-
ciência permanente é preciso 
estar acompanhado de um 
responsável e ter em mãos 
um documento médico que 
comprove a condição.

Município oferece 14 locais de atendimento e um em sistema drive thru

São Gonçalo segue vacinação da 
população a partir de 14 anos

A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil vacina todos os gon-
çalenses com mais de 14 anos 
contra o coronavírus nesta 
quarta-feira (1º). Doze locais 
de vacinação, um com drive 
thru, atendem das 8h às 17h. 
As clínicas gonçalenses Dr. 
Zerbini, no Arsenal; e do Mu-
tondo, atendem das 8h às 21h. 
Os polos sanitários – Paulo 
Marques Rangel, no Portão do 
Rosa; e Jorge Teixeira de Lima, 
no Jardim Catarina, também 
estão vacinando. 

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 ca-
derneta 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.  

Balanço – Desde o início da 
campanha, a cidade vacinou 
659.124 pessoas com a primei-
ra dose ou dose única. Destas, 
22.128 receberam a vacina da 
Janssen. Ao todo, 32.444 tra-
balhadores da saúde, 137.337 
idosos com mais de 60 anos, 
1.692 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas, 84.753 pessoas 

com comorbidades, 1.353 
pessoas com deficiência per-
manente, 8.276 trabalhadores 
da educação, 383 trabalhado-
res das forças de segurança e 
salvamento, 2.894 acamados, 
353.549 pessoas da popula-
ção em geral com mais de 18 
anos, 3.590 pessoas privadas 
de liberdade, 270 pessoas em 
situação de rua, 311 portuá-
rios, 23.115 adolescentes entre 
14 e 17 anos, e 9.050 gestantes, 
puérperas e lactantes foram 
vacinados. Ao todo, 251.894 
pessoas foram imunizadas 
com a segunda dose.

Ao todo, 251.894 
pessoas foram 
imunizadas com 
a segunda dose.

A Prefeitura de Niterói 
enviou para a Câmara de 
Vereadores nesta semana 
o projeto de lei do Plano 
Plurianual (PPA) para o 
período 2022-2025. O PPA 
é um dos elos entre a visão 
de longo prazo e a efetiva 
execução dos programa 
governamentais necessá-
rios para a realização dos 
objetivos propostos para 
o município. O plano in-
clui obras e intervenções 
em todas as regiões da 
cidade. Entre as ações e 

entregas previstas para 
os próximos quatro anos 
dispostas no projeto de 
lei do Plano Plurianual 
estão a requalificação 
urbana da Região Norte, 
a urbanização de comu-
nidades e a pavimentação 
e drenagem de bairros da 
Região Oceânica, a refor-
ma e modernização da 
maternidade municipal 
Alzira Reis, o programa 
Criança na Creche e a 
implantação do Parque 
Orla Piratininga.

 Plano Plurianual para 2022-2025
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Nossa razão de ser

Dom José Francisco*

Depois de escrever, se-
mana passada, que um 
projeto necessário seria 
transformar todos os espa-
ços em espaços humanos, 
durante a semana, fiquei 
pensando numa cena do 
evangelho de Marcos: Je-
sus entra na sinagoga, 
num dia de sábado e en-
contra um homem com 
a mão paralisada. Todos 
olham. Qual seria a reação 
de Jesus? Deixaria aquilo 
passar despercebido? Iria 
curar o homem, em dia 
de sábado? Mas, então, ele 
não respeitaria os precei-
tos de Deus! 

Qual a saída: observar a lei 
e abandonar o humano a 
si mesmo? Ou cuidar das 
necessidades humanas, 
ainda que ao preço de 
forçar os limites da geo-
grafia da lei?

Jesus prefe-
r i u  c u i d a r 
das necessi-
dades huma-
nas.  

A  n ã o  s e r 
para os aco-
metidos de 
neurose ob-
s e s s i v a ,  a 
ordem não 
basta. Não se 
pode passar 
com a lei por cima das 
pessoas. Se um orde-
namento legal concre-
to não está a serviço 
delas, sobretudo, das mais 
fracas e necessitadas de 
proteção, então a lei fica 
vazia e sem sentido.

Não é suficiente defender 
uma disciplina se ela não 
ajuda, de fato, a viver com 
alegria e generosidade. 
Não basta defender a or-
dem e a segurança do 
Estado, se ele não oferece 
essa mesma segurança 

aos mais fracos. Existem 
em nosso meio pessoas 
necessitadas de apoio?  
Continuamos a defender 
a segurança das ideias ou 
nos preocupamos em sal-
var realmente as pessoas? 

Se nos calarmos diante das 
reais necessidades, iremos 

sentir sobre nós o 
olhar de Jesus, que 
nos adverte: O que 
vocês fizerem ao 

menor...

Ritos, cos-
t u m e s  e 
i n s t i t u i -
ções, que se 
encontram 
nos diversos 
povos, são o 
lado visível 
das religiões. 
A contribui-
ção decisiva 
de Jesus é 

mostrar com clare-
za que a obediência 
a Deus nos colo-
ca no caminho do 

bem do ser humano. Deus 
não existe para si mesmo, 
numa espécie de egoísmo 
metafísico. Deus é amor: 
sua glória consiste em 
amar. 

E a nossa razão de ser, 
consiste em?

Não basta 
defender a ordem 

e a segurança 
do Estado, se 

ele não oferece 
essa mesma 

segurança aos 
mais fracos

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Parceria para geração de empregos 
e revitalização do bairro Gradim

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu, na 
noite de segunda-feira (30), 
representantes do Estaleiro 
São Miguel, do Grupo Bra-
vante, para debater o início 
de parcerias com a prefeitura 
para a criação de cursos pro-
fissionalizantes voltados para 
a área industrial, na atuação 
em estaleiros e, também, uma 
parceria para a revitalização 
da região onde está localizado 
o estaleiro, no bairro Gradim.

O objetivo é, inicialmente, 
criar 80 vagas, dedicadas à 
iniciação profissional de jo-
vens, que terão oportunidade 
de se especializar e ingressar 
em um mercado que neces-
sita de mão de obra especia-
lizada. Todos os cursos irão 
priorizar gonçalenses e terão 
certificação e auxílio aos es-
tudantes, como alimentação 
e passagem.

“Precisamos aproximar o 
poder público de iniciativas 
que venham gerar emprego 
e renda para o gonçalense. A 
Prefeitura sempre vai buscar 

parceiros que também quei-
ram o desenvolvimento de 
São Gonçalo”, disse o prefeito 
Capitão Nelson.

A capacitação profissional 
será integrada entre várias 
secretarias e terá o apoio da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e da Secretaria 
de Assistência Social, reali-
zando o encaminhamento 
dos jovens para a qualificação 

profissional. As secretarias de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano irão atuar 
na revitalização da região 
onde está localizada o esta-
leiro, na Rua Manoel Duarte, 
no Gradim, tradicional re-
gião portuária do município. 
Todo o projeto será avaliado 
pela Secretaria de Gestão  
Integrada e Projetos Espe-
ciais.

“É muito importante a 
integração entre secretarias 
para desenvolver essas parce-
rias com o município. A Secre-
taria de Meio Ambiente dará 
o suporte na definição dos 
indivíduos arbóreos que se-
rão utilizados no paisagismo, 
evitando que espécies não 
adequadas sejam inseridas 
na região e também em ava-
liações de questões técnicas 
como a drenagem e impactos 
ao meio ambiente.”, disse o 
secretário de Meio Ambiente, 
Carlos Afonso.

Participaram da reunião 
com Capitão Nelson o secre-
tário de Gestão Integrada e 
Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Márcio Picanço, o secretário 
de Meio Ambiente, Carlos 
Afonso e os representantes 
do estaleiro; o diretor execu-
tivo Luiz Hardoim, o gerente 
industrial, Bruno Costa, a 
gerente de QSMS, Roberta 
Barbosa, e Thaiane Silva, ge-
rente administrativa.

Prefeitura e estaleiro vão realizar cursos de qualificação profissional e obras no local
Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson recebeu representantes do Estaleiro São Miguel

Durante todo o mês de setembro entrada será gratuita para os visitantes

MAC celebra os 25 anos de 
portas abertas para o público

Amanhã (2 de setembro), o 
Museu de Arte Contemporâ-
nea (MAC) de Niterói comple-
ta 25 anos e a celebração será 
de portas abertas. Durante 
todo o mês a entrada será 
gratuita e a programação de 
ocupações de artes visuais 
vai ocupar todos os espaços 
do museu. Serão cinco expo-
sições distribuídas pelo salão 
interno, rampa, pátio, visão 
externa pela praia de Boa 
Viagem e também pela inter-
net. E tem mais: o visitante 
ainda poderá ganhar livros da 
coleção do museu oferecidos 
como brindes.

As exposições estarão dis-
tribuídas por todo o espaço, 
desde a rampa, passando por 
salões internos e externos, e 
até mesmo via internet. No 
último andar, serão apre-
sentadas algumas das prin-
cipais obras da Coleção João 
Sattamini. A abertura para o 
público será no próximo dia 8. 

Confira alguns eventos:
Monumento comemo-

rativo - O pátio do museu 
vai receber um monumento 
erguido especialmente para 
as bodas de prata. A obra foi 
criada pelo artista José Raul 
Allegretti e poderá ser vista 
por vários ângulos, por meio 

de um confronto de formas 
que, através do Círculo Úni-
co – movimento criado por 
Allegretti, se harmoniza nos 
olhos, mente e espírito de 
quem a vê.

Oskar Metsavaht no MAC- 
A exposição do  90|25 ocupa o 
salão principal do MAC, em 
conjunto com a varanda e o 
mezanino. Na galeria estarão 
expostas obras de Metsavaht 
relacionadas aos 90 anos do 

Cristo Redentor, em uma 
apresentação intitulada “íco-
nes e arquétipos”.

Na varanda, ocorre um 
diálogo entre obras da co-
leção Sattamini e obras de 
Oskar Metsavaht, intitulada “a 
simbologia da paisagem”. Já 
no mezanino, a mostra recebe 
o nome de “A materialização 
do invisível”, com obras da 
coleção Sattamini.

Experiência migratória - A 

exposição Web Derive 01, do 
projeto Transeuntis Mundi, 
inédita no Brasil, foi cria-
da pela artista transmídia, 
pesquisadora e musicista 
brasileira Cândida Borges 
e pelo artista colombiano e 
escritor Gabriel Mario Vélez, 
e estará presencialmente no 
MAC até 12 de setembro, e 
também de forma on-line 
pelo site do Museu, até 30 de  
setembro.

Samba na museu - O ar-
tista Felippe Moraes volta 
ao MAC com a exposição, 
Samba Exaltação. O projeto 
tem como princípio mostrar 
frases e citações dos princi-
pais compositores brasileiros 
que remetem ao Carnaval, em 
meio a placas de neon. A mos-
tra terá conteúdo presencial e 
on-line, que pode ser acessa-
do por QR codes espalhados 
pelo espaço e texto curatorial 
assinado pelo curador e pes-
quisador Alexandre Sá.

Origens e história - No fim 
da visita, o público terá conta-
to com imagens, documentos 
e publicações que relembram 
as origens do MAC, a cons-
trução do museu e também 
a primeira exibição pública 
do livro de ouro do MAC, que 
guarda depoimentos e assi-
naturas de grandes personali-
dades que visitaram o espaço 
em seus 25 anos.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Programação de aniversário ocupará todos os espaços do museu em Niterói

São Gonçalo vai 
reformar escolas
A Secretaria Municipal de 
Educação de São Gonçalo 
inicia nesta quarta-feira 
o Projeto de Manutenção 
Preventiva e Corretiva das 
Escolas Municipais de São 
Gonçalo. As 116 unidades 
públicas serão contem-
pladas com reformas. O 
montante empregado é de, 
aproximadamente, R$ 24 
milhões e serão beneficia-
dos 50 mil alunos e 4 mil 
profissionais da Educação.

Com o objetivo de me-
lhorar a qualidade dos espa-
ços, o cronograma de obras 
contempla o serviço em 
todas as escolas, incluindo 
questões de acessibilidade, 
pintura e parte elétrica, que 
são demandas recorrentes, 
além de reparos específicos 
de cada unidade. Há pelo 
menos três anos não é feito 
um contrato de reforma 
e, durante este período, 
aconteciam apenas manu-

tenções isoladas.
Segundo o secretário de 

Educação, Maurício Nasci-
mento, as obras iniciarão, 
simultaneamente, pelas es-
colas Escola Municipal Dou-
tor Armando Leão Ferreira, 
Escola Estadual Municipa-
lizada Guaxindiba, Escola 
Municipal Prefeito Jaime 
Mendonça de Campos e 
Escola Municipal Almirante 
Alfredo Carlos Soares Dutra. 
De forma gradativa, o proje-
to avançará para as outras 
unidades de ensino. A previ-
são é que esta primeira fase 
tenha a duração de um ano, 
com reforma de 30 unidades 
escolares.

“A orientação do prefei-
to capitão Nelson é que a 
secretaria reforme todas as 
escolas e ofereça mais con-
forto e infra-estrutura para 
os alunos e profissionais”, 
anuncia Maurício Nasci-
mento.

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Unidades de diversos bairros vão passar por melhorias no município

Vanessa Rocha
vanessa.rocha@ofluminense.com.br

Mais de 900 oportunidades 
de emprego no Estado do Rio
A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
disponibiliza 949 oportuni-
dades de trabalho, em mais 
uma semana intensa de cap-
tação de vagas de emprego. As 
oportunidades são disponi-
bilizadas, através do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), 
para as regiões Metropolita-
na, Médio Paraíba, Serrana e 
Norte Fluminense do Rio de 
Janeiro. O sistema realiza uma 
análise comparativa do perfil 
profissional de cada candida-
to cadastrado com o da vaga 

disponibilizada pela contra-
tante. Por isso, é importante 
que o cidadão mantenha o 
seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atuali-
zar o cadastro, é necessário ir 
a uma unidade levando seus 
documentos de identificação 
civil, carteira de trabalho, PIS/
Pasep/NIT/NIS e CPF.

Vagas por região
Na região Metropolitana, 

são oferecidas 293 oportu-
nidades. Entre elas, 33 vagas 
para Consultor de Vendas, 24 
para Técnico em Adminis-

tração. O grande destaque 
da região está na oferta de 95 
vagas exclusivas para pessoas 
com deficiência, através da 
Casa da Inclusão.

Na região do Médio Pa-
raíba estão sendo oferecidas 
95 vagas. 

Para consultar todas as 
vagas oferecidas e os deta-
lhes sobre remuneração e 
exigências de cada função, 
acesse o Painel Interativo de 
Vagas da Setrab, disponível 
no site ww.rj.gov/secretaria/
trabalho.

Cadastro
O candidato deve ser ca-

dastrado no programa Sine e 
realizar a consulta de maneira 
presencial em uma unidade 
da rede.

Para concorrer às opor-
tunidades exclusivas para 
pessoas com deficiência, é 
preciso enviar o currículo e 
laudo médico para o e-mail 
nead@trabalho.rj.gov.br ou 
ir presencialmente até a uni-
dade localizada na rua do 
Lavradio, nº 42 – Centro do 
Rio de Janeiro.

As vagas são oferecidas através das unidades Sine para a população fluminense
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Salário mínimo previsto para o 
ano que vem é de R$ 1.169,00
Inflação faz governo elevar valor aprovado na LDO. Projeto de lei orçamentária é enviado ao Congresso
A alta da inflação nos últimos 
meses fez o governo elevar a 
previsão para o salário mínimo 
no próximo ano. O projeto da 
lei orçamentária de 2022, en-
viado ontem (31) ao Congresso 
Nacional, prevê salário mínimo 
de R$ 1.169, R$ 22 mais alto que 
o valor de R$ 1.147 aprovado na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) .

A Constituição determina 
a manutenção do poder de 
compra do salário mínimo. 
Tradicionalmente, a equipe 
econômica usa o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano corrente para 
corrigir o salário mínimo do 
Orçamento seguinte.

Com a alta de itens básicos, 
como alimentos, combustíveis 
e energia, a previsão para o 
INPC em 2021 saltou de 4,3% 
para 6,2%. O valor do salário 
mínimo pode ficar ainda maior, 
caso a inflação supere a previ-
são até o fim do ano.

PIB - O projeto do Orça-
mento teve poucas alterações 
em relação às estimativas de 
crescimento econômico para 
o próximo ano na comparação 
com os parâmetros da LDO. A 
projeção de crescimento do 
PIB passou de 2,5% para 2,51% 
em 2022. Já a previsão para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
usado como índice oficial de 
inflação, foi mantida em 3,5% 

para o próximo ano.
Outros parâmetros foram 

revisados. Por causa das altas 
recentes da Selic (juros básicos 
da economia), a proposta do 
Orçamento prevê que a taxa 
encerrará 2022 em 6,63% ao 
ano, contra projeção de 4,74% 
ao ano que constava na LDO.

A previsão para o dólar mé-
dio foi mantida em R$ 5,15.

Fundo eleitoral- O Projeto 
da Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) de 2022 destina R$ 
2,128 bilhões ao fundo eleitoral, 
que será usado pelos parti-
dos na campanha eleitoral do 
próximo ano, informou o se-
cretário de Orçamento Federal 
do Ministério da Economia, 
Ariosto Culau.

Pelo projeto, a quantia fica 

praticamente igual à de 2020, 
quando o fundo eleitoral para 
as eleições municipais ficou em 
R$ 2 bilhões. No entanto, o valor 
deverá ser negociado com os 
parlamentares durante a trami-
tação do PLOA no Congresso.

Na semana passada, o pre-
sidente Jair Bolsonaro vetou o 
artigo da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2022 que 

reservava R$ 5,7 bilhões para o 
fundo eleitoral. O Congresso 
Nacional ainda pode derrubar 
o veto.

Criado em 2017, o Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanhas é formado 
com recursos do Orçamento 
e substitui o financiamento 
privado de campanhas eleito-
rais. O financiamento público 
passou a vigorar após Supremo 
Tribunal Federal (STF) declarar 
inconstitucionais as doações de 
empresas a candidatos.

Cabe ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) definir um piso 
para o fundo a cada eleição, 
com base em parâmetros pre-
vistos em lei. No entanto, o 
Congresso pode elevar o valor 
durante a tramitação do Orça-
mento.

Concursos - Sem concur-
sos federais há três anos, o 
governo pretende contratar 
41,7 mil novos servidores em 
2022, informou o secretário de 
Orçamento Federal. Segundo 
ele, as contratações serão para 

recompor a força de trabalho 
que se aposentou ou morreu 
nos últimos anos.

“Temos um volume grande 
para agências reguladores e 
para o Ministério da Educação. 
Não houve espaço no orça-
mento para reajustes, apenas 
recomposição da força de tra-
balho”, declarou Culau.

Segundo o secretário espe-
cial de Orçamento e Tesouro, 
Bruno Funchal, a Secretaria 
de Gestão do Ministério da 
Economia tem feito estudos, 
que apontaram a necessidade 
de “algum concurso” para re-
compor a demanda represada 
em diversos órgãos.

Apesar da previsão de retor-
no dos concursos públicos, o 
PLOA 2022 não tem previsão de 
reajuste para o funcionalismo 
público federal, disse Funchal. 
Ele, no entanto, informou que 
isso pode mudar caso o parce-
lamento dos precatórios (dívi-
das do governo reconhecidas 
em definitivo pela Justiça) seja 
aprovado, criando espaço no 
teto federal de gastos.

“O Orçamento já está muito 
apertado, mas tendo algum 
tipo de mudança por conta do 
que está em discussão sobre 
o pagamento de precatórios, 
vão ser definidas as prioridades 
[com base no espaço que seria 
aberto]. Outras discussões se-
rão feitas ao longo do processo 
orçamentário”, explicou.

Sem concursos 
há três anos, 
Governo precisa 
contratar 41,7 
mil servidores 
em 2022

Arquivo/Agência Brasil 

Congresso recebeu ontem o Projeto de Lei Orçamentária de 2022 que não traz previsão de reajuste do funcionalismo

Fux, Lira e Pacheco discutem 
solução para os precatórios
O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Luiz Fux, reuniu-se 
ontem (31) com os presiden-
tes da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), e do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-AM), para 
discutir uma solução com o 
crivo do Judiciário para o pa-
gamento de precatórios pelo 
governo federal. Na semana 
passada, Fux sugeriu uma 
fórmula que prevê um teto 
no orçamento do ano que 
vem para o pagamento dos 
precatórios – dívidas do poder 
público decorrentes de sen-
tenças judiciais inapeláveis.

Após o encontro, que ocor-
reu por solicitação de Lira e 
Pacheco, na sede do CNJ, em 
Brasília, Fux disse ainda as 
conversas estão numa eta-
pa “ainda preliminar, muito 

embrionária”, mas que ele co-
locou o CNJ como “partícipe 
dessa questão nacional, como 
mediador”.

Pela proposta de Fux, o 
próximo orçamento para 
pagar precatórios ficaria li-
mitado ao valor total desse 
tipo de dívida em 2016, ano 
de promulgação da emenda 
constitucional do teto de 
gastos, corrigido pela infla-
ção – algo em torno de R$ 40 
bilhões. Qualquer quantia 
acima disso seria parcelado 
para pagamento em anos 
posteriores, no que Fux cha-
mou de “microparcelmento”.

A proposta foi bem rece-
bida pelo ministro da eco-
nomia, Paulo Guedes, que 
disse ser “muito interessante” 
por limitar o pagamento dos 
precatórios à variação da in-
flação, mesma regra utilizada 

para todas as demais despe-
sas sujeitas ao teto de gastos. 

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, também 
elogiou a iniciativa via Judi-
ciário. Ele disse segunda-feira 
(30) que o eventual aumento 
no valor do Bolsa Família, por 
exemplo, depende de uma 
solução para os precatórios 
em 2022. 

Em 2022, de acordo com o 
Poder Judiciário, está previsto 
o pagamento de cerca de R$ 
90 bilhões em precatórios, 
um aumento de 143% no 
comparativo com os valores 
pagos em 2018.

Resolução - A ideia de Fux 
é regulamentar a questão por 
meio de uma resolução do 
CNJ que possua a chancela 
do STF, que seria editada an-
tes que o Congresso aprove 
alguma outra iniciativa sobre 

os precatórios. Na semana 
passada, o ministro disse 
que a tendência é que seja 
considerada inconstitucional 
qualquer proposta que pos-
tergue “a perder de vista” os 
pagamentos.

O tema encontra-se em 
discussão no Congresso por 
meio de uma proposta de 
emenda constitucional (PEC) 
enviada pelo governo, que 
deseja adiar o pagamento 
de precatórios muito altos, 
abrindo espaço no orçamento 
para outros gastos.

Segundo Guedes, técnicos 
da equipe econômica estão 
discutindo a proposta de Fux 
em conjunto com represen-
tantes de todos os Poderes. 
De acordo com o ministro 
da Economia, uma resolução 
deve ser divulgada nas próxi-
mas duas semanas.

Encontro foi na sede do CNJ. Fórmula sugerida prevê teto no orçamento

Taxa extra será de R$ 14,20 a cada 100KWh e entra em vigor hoje

Luz: nova bandeira tarifária é 
50% mais cara que a vermelha 2
A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) anunciou 
ontem (31) a criação de uma 
nova bandeira tarifária na 
conta de luz, chamada de 
bandeira de escassez hídrica. 
A taxa extra será de R$ 14,20 
para cada 100 kilowatt-hora 
(KWh) consumidos e já entra 
em vigor a partir de hoje, 1º 
setembro, permanecendo 
vigente até abril do ano que 
vem.

O novo patamar represen-
ta um aumento de R$ 4,71, 
cerca de 50%, em relação à 
bandeira vermelha patamar 
2, até então o maior patamar, 
no valor R$ 9,49 por 100 kWh.

A decisão foi tomada em 
meio à crise hidrológica que 
afeta o nível dos reservató-
rios das usinas hidrelétricas, 
principal fonte geradora 
de energia elétrica no país. 
De acordo com o governo 
federal, é a pior seca em 91 
anos. Com as hidrelétricas 
operando no limite, é pre-
ciso aumentar a geração de 
energia elétrica por meio de 
usinas termoelétricas, que 
têm custo mais alto.

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
garantiu que as medidas são 
suficientes para garantir a 
oferta.

“Nós trabalhamos para ter 
a oferta suficiente para a de-
manda de todas as unidades 
consumidoras no país. Esta-
mos presenciando a maior 
seca que o país, o Brasil, já 
passou. E isso com reflexos 
na capacidade dos nossos 
reservatórios das usinas hi-
drelétricas”, afirmou durante 
coletiva de imprensa para 
anunciar as novas medidas, 
em Brasília.

Ainda de acordo com o 
ministro, as medidas que 
vêm sendo adotadas até ago-
ra estão surtindo efeito, mas 
a situação ainda está longe 
da normalidade.

Adiado por um ano, o 
censo demográfico de 
2022 terá R$ 2 bilhões. O 
valor consta do projeto 
da Lei Orçamentária do 
próximo ano, enviado 
ontem (31) ao Congres-
so. Previsto para 2020, 
o censo foi adiado por 
um ano por causa da 
pandemia de covid-19. 
O  projeto da lei orça-
mentária de 2021 previa 
os R$ 2 bilhões para a 
realização da pesquisa, 
mas a verba foi retirada 
do Orçamento. Dos R$ 
2 bilhões iniciais, res-
taram apenas R$ 53,3 
milhões. O corte de re-
cursos levou o IBGE a 
cancelar a realização do 
censo neste ano.

R$ 2 bi para 
o Censo

Mesmo tendo sido vaci-
nado com duas doses, o 
cantor e compositor Eras-
mo Carlos, de 80 anos, foi 
internado, ontem, com 
covid-19, no Rio. A infor-
mação foi divulgada em 
seu perfil no Instagram. 
“Gostaríamos de infor-
mar que Erasmo Carlos 
precisou ser hospitalizado 
para continuar tratando a 
Covid-19. Ele está em ob-
servação e tendo todos os 

cuidados que precisa para 
vencer a doença. Agrade-
cemos muito a torcida, 
orações e carinho de todos 
os amigos. Continuem vi-
brando positivo”, informou 
a postagem.

Erasmo havia informa-
do nas redes sociais que foi 
diagnosticado com a doen-
ça no dia 26, apesar de ter 
tomado as duas doses da 
vacina e mantido todos os 
cuidados.

Erasmo Carlos é internado

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.

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: 04/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:30 às 12:30 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 15708529
13:30 às 17:30 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15708663
13:30 às 17:30 Ruas 50, 65, 66, 74 - Engenho do Mato - Niterói 15708663
13:30 às 17:30 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 15708663
13:30 às 17:30 Rua das Arueiras - Engenho do Mato - Niterói 15708663
13:30 às 17:30 Rua dos Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 15708663
13:30 às 17:30 Rua dos Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 15708663
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Dia de reencontro na Seleção

Durante os jo-
gos de setembro 
das Eliminató-
rias para a Copa 
do Mundo, a Se-
leção Brasileira 
contará com três 

atletas campeões da Libertado-
res com o Flamengo em 2019 
- Gerson, Gabigol e Éverton 
Ribeiro.

Gerson, que deixou o clube 
carioca e foi apresentado no 
Olympique de Marselha em 
julho deste ano, comentou 
ontem o reencontro com os 
ex-companheiros.

“Encontro de alto nível com 
meus dois companheiros, onde 
tive uma passagem pelo clube 
do meu coração, onde fui muito 
feliz, e onde juntos conquista-
mos diversos títulos”, contou.

Chay renova 
com Botafogo 
por mais três 
temporadas

A diretoria do 
Botafogo anun-
ciou ontem a 
contratação em 
definitivo do 
meia-atacante 

Chay, de 31 anos, criado no 
bairro Ponta D’areia, em Ni-
terói, e destaque do time na 
Série B. O jogador que chegou 
a General Severiano após um 
bom Campeonato Carioca 
pela Portuguesa da Ilha, ficará 
no Glorioso até 2024.

“Hoje é um dia muito es-
pecial na minha vida pro-
fissional e diria até que na 
pessoal. A vinda para o Bo-
tafogo já foi a realização de 
um sonho, ser escolhido pelo 
Glorioso realmente não é 
para qualquer um e me sinto 
muito honrado por isso. Mas 
quando o clube investe, a 
torcida aprova e você vê toda 
essa mobilização, realmente 
é diferente e esse sentimen-
to, ninguém entende. Muito 
obrigado por tudo! Vocês são 
meu combustível por muito 
mais nesse clube! Vamos em 
busca do acesso”, escreveu 
Chay em sua rede social.

Vitor Silva / Botafogo

Chay comemorou a assinatura de 
novo contrato com o Botafogo

Lucas Figueiredo / CBF

Gérson participou do treino ontem em São Paulo visando o jogo contra o Chile

Renato vibra com 
várias opções no time

O técnico Renato 
Gaúcho começa 
a viver alguns di-
lemas no time do 
Flamengo. Com 
vários reservas 

em grande fase e com grandes 
atuações quando entram na 
equipe, a torcida começa a pres-
sionar para vê-los como titulares.

Dois atletas em especial já 
estão dando o que falar, o lateral 
direito Matheuzinho e o volante 
Thiago Maia. Nos dois últimos 
jogos, contra Grêmio e Santos, a 
dupla entrou no segundo tempo 
e o time melhorou e conquistou 
duas goleadas por 4 a 0.

“Toda vez que eu chamo um 
jogador ele vem, não é somente 

o Maia e o Matheuzinho, e dá 
conta do recado. É uma dor de 
cabeça, não somente nessas 
duas posições. Uma dor de cabe-
ça boa, agradável. Eu gosto desse 
tipo de dor de cabeça até pra eu 
ter esse tipo de problema para 
escalar a equipe. É muita quali-
dade junta. Duro é você ver um 
jogador que não está rendendo 
em campo e olhar para o lado e 
ver outro que também não vai 
render”, afirmou Renato.

Os titulares Isla e Diego Ribas 
certamente estão ameaçados 
pela dupla de jogadores mais 
novos. Mas por enquanto Renato 
vai administrando suas peças e 
sabe que com três competições, 
vai precisar de todo mundo.

Marlon pode ganhar 
chance no Tricolor

O Fluminense 
se recuperou 
no Campeona-
to Brasileiro ao 
vencer o Bahia, 
no Maracanã, 
na noite da úl-

tima segunda-feira, pelo 
encerramento da 18ª rodada. 
O técnico Marcão utilizou al-
guns jogadores que estavam 
sumidos do elenco tricolor.

Além disso, a partida mar-
cou o retorno do lateral-es-
querdo Marlon. O jogador 
ficou no banco de reservas 
após voltar ao Fluminense, 
onde não atua desde 2019.

Marcão foi questionado 
sobre a utilização de Marlon 

e deu a entender que pode 
dar uma chance ao atleta.

“Marlon vem evoluindo 
nos treinamentos, se ele tiver 
oportunidades será usado, 
como o Danilo Barcelos foi, 
o Nonato, Raúl Bobadilla… 
Todos aqueles que estão 
aqui. Eles que vão criando 
essa oportunidade para eles. 
Se tivermos um momento 
de achar que é a vez dele, 
faremos isso também”, disse.

O Fluminense encara 
uma sequência de jogos, pois 
volta a campo já amanhã, 
contra o Juventude, no Mara-
canã. A partida é válida pela 
14ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Arthur Sales 
é vendido 
para o futebol 
da Bélgica 

O Vasco anun-
c i o u  o f i c i a l -
mente, ontem, 
a venda defini-
tiva do jogador 
Arthur Sales ao 
L o m m e l  S K -

-BEL, que integra o Grupo 
City. O jovem de 19 anos 
assinou com o clube belga 
por duas temporadas.

Arthur chegou ao Cru-
z-maltino em 2016. Com o 
sub-20, levantou as taças 
do Campeonato Carioca, da 
Copa do Brasil e da Super-
copa nacional. Neste ano, o 
atleta foi promovido à equi-
pe principal, onde atuou em 
dez jogos.

“O Club de Regatas Vasco 
da Gama deseja sorte ao 
atleta em seu novo desafio, 
com a certeza de que a “Raiz 
Vasco” continuará viva. Tor-
cemos para que mais um 
coração infantil brilhe no 
futebol europeu! Boa sorte, 
Arthur!”, escreveu o clube.

Jhon Sánchez - O atacan-
te equatoriano Jhon Sán-
chez, anunciado na última 
segunda-feira pelo Vasco, 
deve desembarcar amanhã 
no Rio de Janeiro. O jogador, 
de 22 anos, é aguardado no 
clube e sua estreia com a 
camisa cruz-maltina está 
prevista para o próximo dia 
16, contra o CRB, em Maceió, 
pela 24ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série B.

Jhon Sánchez partici-
pou da campanha vitoriosa 
do Independiente Del Valle 
em 2019, quando o clube 
equatoriano venceu a Copa 
Sul-Americana daquele ano 
derrotando o Colón, da Ar-
gentina.

No Rubro-Negro, Gerson era 
utilizado como segundo volan-
te. Contudo, na equipe france-
sa, sob comando de Sampaoli, 
o jogador tem sido testado em 
posições mais ofensivas. Apesar 
da mudança, Gerson afirmou 
gostar da adaptação.

“Sou segundo volante, mas 
estou sendo usado um pouco 
mais na frente no meu atual 
clube, mas as vezes vou um 
pouco mais pra trás, depende 
da forma de jogo que nosso 
treinador está usando. Estou 
me sentindo bem, até porque 
estou um pouco mais perto 
do gol e com um pouco mais 
de responsabilidade de fazer 
as jogadas ofensivas do time”, 
disse. O Brasil entra em campo 
amanhã, contra o Chile, em 
Santiago.

Gérson treina ao lado de Éverton Ribeiro e Gabigol, ex-companheiros de Fla


