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Niterói entre as cidades 
mais conectadas do País

Município é 9º no Ranking Geral do Connected Smart Cities 2021 e, no Rio, só fica atrás da capital

POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO ATESTADO

CIDADES/ PÁG. 4

‘Esse homem 
é meu!’ em 
Niterói
“Esse homem é meu!”, da 
Cia Temprana, faz curta 
temporada presencial 
no Theatro Municipal 
de Niterói neste fim de 
semana. Três irmãs não 
perderam as esperanças 
de encontrar seus 
respectivos pretendentes.

PÁG. 2

CULTURA

Adriana Oliveira/Divulgação

Espetáculo está em cartaz no Municipal 
de Niterói neste fim de semana 

Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Família Santiago: a avó, Maria Helena, tomou ontem a 2ª dose ao lado do filho, Eduardo, e do neto, Frederico, de 13, que receberam a 1ª dose

ESPORTES

Flu recebe o 
Juventude em 
jogo atrasado

Lucas Merçon / Fluminense

Atacante Lucca está confirmado no time titular

Brasil visita 
o Chile pelas 
Eliminatórias
Com 100% de 
aproveitamento, a Seleção 
entra em campo hoje, em 
Santiago, disposta a manter 
esse desempenho e se 
aproximar da classificação 
para a Copa do Qatar. Tite 
fará várias mudanças na 
equipe em virtude do veto 
dos clubes ingleses que não 
cederam seus jogadores por 
medo da covid-19.

PÁG. 8

Lucas Figueiredo / CBF

Neymar mais uma vez comandará o ataque do Brasil na corrida pela vaga na Copa do Qatar

Homenagem 
a atletas 
militares
O presidente Jair Bolsonaro 
entregou, ontem, medalhas 
aos atletas militares que se 
destacaram na Olimpíadas de 
Tóquio, durante solenidade no 
Centro de Treinamento Físico 
Almirante Adalberto Nunes 
(Cefan), na Penha, Zona Norte do 
Rio. Foram homenageados cinco 
dos oito atletas que subiram ao 
pódio no Japão.

CIDADES PÁG. 5

Alan Santos/PR

 Ana Marcela Cunha, ouro em maratona aquática, recebeu medalha do presidente Bolsonaro

Batalha do 
tanque volta 
hoje a SG

CIDADES\PÁG. 4

Servidor: 
estabilidade 
mantida

CIDADES\PÁG. 5

Reforço para 
idosos e 1ª dose 

para 12 anos
Niterói começou ontem e 

segue hoje aplicando a dose 
de reforço contra a covid-19 

em pessoas acima de 90 anos. 
Nesta quinta-feira também 

recebem reforço pessoas 
imunossuprimidas, de qualquer 

idade, que tenham tomado a 
segunda dose há pelo menos 28 

dias. Já os adolescentes de 12 
anos recebem hoje a primeira 

dose. Na sexta-feira e no sábado 
será a vez dos idosos a partir de 

85 anos. No caso dos idosos, é 
necessário ter um intervalo de 
seis meses ou mais da segunda 

dose para receber o reforço. 
A vacinação destas pessoas é 

realizada com a Pfizer.

CIDADES\PÁG. 3

São Gonçalo 
tem vacinação 
itinerante

CIDADES\PÁG. 3

Máquinas de 
volta ao canal 
de Itaipu

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Animais nas ruas
A Prefeitura de Niterói deveria fazer um trabalho para recolher 
e acolher os animais de rua, colocando-os posteriormente para 
adoção. Muitos cães e gatos andam pelas calçadas e atravessam 
as ruas no meio dos carros. Alguns acabam atropelados. Isso 
sem falar nos cavalos. Na Estrada da Ititioca sempre tem animal 
andando pela pista, cocando a vida deles e também das pessoas 
em risco. Alô prefeitura! Vamos trabalhar!
Ricardo Campos

Parquinho não é parcão
Moro no Rio e quando vim a Niterói visitar um amigo ele me convi-
dou para visitar o chamado parcão do Campo de São Bento. Fiquei 
impressionado com o tamanho. É minúsculo e mal há espaço 
para os animais interagirem. Muitas pessoas evitam utilizá-lo 
justamente pelo fato do local ser muito apertado. Podiam ter feito 
maior, afinal, há espaço. Desrespeito com a população e com os 
bichos. Parece que construíram o espaço só para dizer que tem.
Luis Onofre Sampaio

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

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

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

Esse homem é meu! 
em curta temporada
“Esse homem é meu!”, da Cia 
Temprana, faz curta tempo-
rada presencial no Theatro 
Municipal de Niterói neste 
fim de semana. Deolinda, 
Glorinda e Lucinda são três 
irmãs solteironas que não 
perderam as esperanças de 
encontrar seus respectivos 
pretendentes.

A trama revela nas três 
irmãs uma característica 
em comum: a perfídia. Mas 
o que as leva a agir de tal 
forma? A chegada da prima 

Celeste salienta as gritantes 
diferenças entre a vida no 
interior e a da capital. Em ra-
zão do modo de vida “jeca” 
daquelas mulheres, Celeste 
acaba por ter um compor-
tamento pernóstico, o que 
ofende as primas. E o troco 
vem com um plano que sai 
do controle.

As sessões acontecem 
sexta e sábado, às 19h, e 
domingo, às 18h. Ingres-
sos a R$ 20 (inteira) no site 
Sympla. 

CULTURA

Teatro virtual
A Funarte exibe mais dois 
espetáculos teatrais do Nor-
deste nesta quinta e sexta, 
encerrando a agenda da 
região no Festival de Teatro 
Virtual. Do Maranhão, o 
Núcleo Atmosfera de Dan-
ça-Teatro apresenta Maria 
Firmina dos Reis, uma voz 
além do tempo, na quinta, 
às 18h30. No dia seguinte, 
no mesmo horário, o grupo 
Território Sirius Teatro e a 
Cia Improviso Salvador, da 
Bahia, exibem Épico – Casa 
Tomada. Onde:Youtube.

OFICINAS – A Prefeitura de Maricá está com vagas 
abertas até o dia 20 para oficinas culturais pertencen-
tes ao projeto Maricá das Artes. São mais de 20 oficinas 
para os moradores da cidade, a partir de 7 anos. Ini-
cialmente as oficinas estão programadas para a mo-
dalidade EAD (Ensino à Distância). Inscrições: https://
maricadasartes.org.br/inscricao-marica-das-artes/

PEDRO BLUM – O cantor, compositor e produtor 
musical Pedro Blum apresenta seu mais novo single 
“Paralisa”. Com uma vibe bem diferente de suas músi-
cas anteriores, a nova composição traz uma linguagem 
sonora voltada para o dance-pop. Na letra, Blum usa 
frases apimentadas para criar uma comparação entre a 
sensação de êxtase e o desejo de uma atração intensa. 

Adriana Oliveira/Divulgação

Espetáculo está em cartaz no Municipal de Niterói neste fim de semana 

Divulgação

O Núcleo Atmosfera de Dança-Teatro 

apresenta “Maria Firmina dos Reis”

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

Pedindo explicações

A Comissão de Transportes 
da Alerj enviou ontem um 
ofício ao Ministério Público 
Estadual (MPRJ) requeren-
do a apuração das causas 
dos constantes atrasos em 
linhas de trens da conces-
sionária SuperVia. Nos dois 
primeiros dias desta semana 
(segunda e terça), os trens 

Divulgação/Alerj

do ramal Japeri, que vai da 
Central do Brasil, no centro 
da cidade do Rio, até Nova 
Iguaçu, município da Baixa-
da Fluminense, circularam 
com intervalo maior que o 
usual. A comissão também 
irá oficiar a própria Super-
Via para que explique quais 
medidas de segurança estão 
sendo tomadas, para que os 
atrasos sejam evitados. De 
acordo com a concessio-
nária, os atrasos se devem 
ao furto de cabos e equipa-
mentos de sinalização.
O presidente da comissão, 
deputado Dionisio Lins 
(PP), critica o fato de a con-
cessionária não ter um pla-
no de emergência para atuar 
em conjunto com as em-
presas de ônibus nestas si-
tuações, nem para evitar os  
furtos. 

Máquinas de volta 
ao canal

Provas digitais

Moradores do entorno da 
Lagoa de Itaipu, na Região 
Oceânica de Niterói, foram 
informados ontem que a 
prefeitura vai colocar “ime-
diatamente” três dragas para 
reabrir o canal que liga o 
sistema lagunar ao mar, até 
que comecem os trabalhos 
definitivos de desassorea-
mento, que ainda aguar-
da processo de licitação.  
Desde o fim do ano passa-
do a passagem da água é 
frequentemente bloqueada 
pela areia, o que impede a 
troca de água e contribui 
para o aumento da poluição 
na lagoa, que ainda sofre 
com despejo de esgoto. No 
início do ano a prefeitura 
havia colocado máquinas no 
local, mas retirou os equipa-
mentos após alguns meses e 
a situação se agravou ainda 
mais. Os moradores agora 
aguardam para saber quanto 
tempo leva esse “imediata-
mente”.

Uma vez que sempre fica 
a dúvida do que pode ou 
não servir como prova num 
processo trabalhista, o es-
critório Bosisio Advogados, 
especializado em Direito do 
Trabalho, promoverá nesta 
quinta-feira, às 17 horas, 
um evento on-line sobre a 
utilização de provas digitais 
no processo trabalhista, 
com as participações da 
juíza do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região 
(TRT-1), Carolina Ferreira 
Trevizani, da gerente Jurí-
dica do Banco Santander, 
Rebecca Mazzuchelli, e de 
Daniel Apolônio, presidente 
da Comissão de Direito do 
Trabalho do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB), 
que será o mediador das  
discussões, que contarão 
ainda com as participações 
dos sócios Cristóvão Mace-
do Soares, Victor Farjalla e 
Nelson Guimarães. A trans-
missão  será feita pelo canal 
do escritório Bosisio no 
Youtube. 

POR JEFFERSON LEMOS

Novas prioridades...

A Câmara de Vereadores 
de Niterói também apro-
vou, em 1º turno, o PL do 
vereador Renato Cariello 
(PDT ) e coautoria dos 
vereadores Paulo Velasco 
(Avante) e Dr. Luiz Otávio 

Divulgação

Nazar (MDB), que au-
toriza a antecipação da 
2ª dose da vacina contra 
covid-19 para pessoas 
aprovadas em programas 
de formação, ensino, pes-
quisa e trabalho ou com 
necessidade de realização 
de procedimentos cirúrgi-
cos, no exterior. De acordo 
com o texto, as pessoas 
capacitadas para anteci-
pação precisarão justificar 
suas necessidades através 
da apresentação de docu-
mentos. A aplicação da 
segunda dose da vacina 
deve ocorrer, preferen-
cialmente, em torno de 
14 dias antes da data da 
viagem ou procedimento 
cirúrgico, considerando o 
intervalo necessário para 
geração da resposta imu-
nológica. 

Só para garantir...

A Alerj analisa projeto da 
deputada Rosane Felix 
(PSD), que proíbe a exi-
gência de apresentação de 
comprovante de vacina-
ção contra a covid-19 para 
acesso e permanência nos 
templos religiosos e locais 
de culto. Apesar de as igre-
jas não estarem incluídas 
nos decretos da Prefeitura 
do Rio que entram em vi-
gor no dia 15, restringindo 
o acesso de pessoas não 
vacinadas a alguns locais 

Divulgação

públicos, a deputada ale-
ga que apresentou o PL 
4710/2021 para resguardar 
o direito constitucional de 
ir e vir, garantido a todos os 
brasileiros.
“A liberdade de culto é um 
direito humano que deve 
ser respeitado e garantido 
a todos, sem distinção, por 
isso qualquer medida para 
restringir o acesso das pes-
soas aos templos religiosos 
e locais de culto deve ser 
proibida”, enfatiza. 

Panorama RJPanorama RJ

Em Niterói, a Câmara Mu-
nicipal aprovou ontem, em 
primeira discussão, o PL 
318/2021, que cria o car-
tão virtual de imunização 
permanente para pessoas 
vacinadas contra a covid-19, 
o chamado Cartão Verde. 
Autor da iniciativa, o verea-
dor Binho Guimarães (PDT) 
busca identificar os cidadãos 
que estejam vacinados para 
garantir sua participação em 
eventos culturais, esportivos 
e de entretenimento, entre 

outros, que estão sofrendo 
restrições de acesso. Assim, 
o Cartão Verde poderá dar 
fôlego a setores importantes 
da economia niteroiense.
O vereador alerta para a si-
tuação dos empresários que 
“brigam pra não sucumbir 
à bancarrota em função das 
medidas restritivas que proí-
bem a realização de festas, 
shows, feiras, competições 
esportivas e demais even-
tos públicos e privados na 
cidade”. 

Cartão Verde para vacinados
Divulgação

O governo estadual po-
derá pagar um adicional 
aos agentes de segurança 
pública com nível técni-
co, ensino superior ou 
pós-graduação. É o que 
autoriza o PL 4099/2021, 
do deputado Filippe Pou-
bel (PSL), aprovado ontem 
pela Alerj. O texto seguirá 

para sanção ou veto do go-
vernador Cláudio Castro. 
Mas mesmo que vire lei, 
vale lembrar que o projeto 
é autorizativo e que ainda 
estabelece a realização de 
um estudo de impacto or-
çamentário-financeiro. C 
caberá ao Poder Executivo 
regulamentar a lei. 

Adicional aprovado
Divulgação
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Terceira dose para idosos começou a ser aplicada ontem e continua hoje. Sexta e sábado serão os de 85

Reforço para os acima dos 90
Desde ontem (1), Niterói é 
a primeira cidade do Estado 
do Rio a aplicar a dose de 
reforço da vacina contra a 
Covid-19 em idosos. Hoje 
(2), o reforço continua a ser 
aplicado em pessoas acima 
de 90 anos. Na sexta-feira (3) 
e sábado (4), será a vez dos 
idosos a partir de 85 anos. 
A vacinação deste grupo é 
realizada com o imunizante 
Pfizer. Para receber a dose, 
os idosos devem compa-
recer a um dos oito postos 
de vacinação disponíveis 
munidos de comprovantes 
da primeira e da segunda 
dose recebidas e documento 
de identidade. É necessá-
rio ter um intervalo de seis 
meses ou mais da segunda  
dose.

A Prefeitura de Niterói 
também inicia hoje (2), a 
vacinação de reforço em pes-
soas imunossuprimidas, de 
qualquer idade, que tenham 
tomado a segunda dose há 
pelo menos 28 dias.

Arthur Perlov, de 90 anos, 
foi um dos primeiros idosos 
a tomarem a dose de reforço 
na manhã de ontem (1), no 
posto drive thru da Prefeitu-
ra de Niterói, no campus do 
Gragoatá da UFF.

“Fui criado em Niterói e 
voltei a morar aqui há pouco 
tempo, depois que minha 

esposa faleceu. Com a minha 
idade, só posso ficar muito 
satisfeito porque agora eu 
tenho mais segurança”, con-
tou Arthur.

Pouco depois foi a vez 
da Ruth Lemos, também 
de 90 anos, tomar sua dose 

de reforço da vacina contra 
Covid-19. 

“Eu já estava esperando, 
tomei as duas primeiras do-
ses, não senti nada e foi tudo 
legal”, disse. 

Na semana passada, Ni-
terói tornou-se a primeira 

cidade do Estado do Rio a 
iniciar a aplicação da ter-
ceira dose em pessoas que 
moram em Instituições de 
Longa Permanência para 
Idosos. As equipes da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
estão realizando a vacina-

ção nas casas de repouso e  
abrigos.

Adolescentes - Ontem 
(1), foi a vez do público de 
13 anos. Gabriela Nunes, 13 
anos, esteve na Policlínica 
Sérgio Arouca, acompanha-
da da mãe, Raquel, para 
vacinar logo cedo.

“É bom saber que a gente 
está se protegendo desse ví-
rus que está acabando com 
o mundo. Eu já retornei às 
aulas presenciais, seguindo 
todos os protocolos de segu-
rança, mas com a vacina fico 
mais segura”, disse Gabriela. 

A mãe, muito emociona-
da, conta que a família toda 
teve a doença e uma pessoa 
acabou falecendo. “Estava 
contando os dias e estou 
muito feliz. Aguardando a 
vez do filho menor, que ain-
da não tem vacina liberada 
para a idade dele. Quem já 
perdeu alguém da família 
sabe o que essa dose signi-
fica. É uma esperança para 

não perder mais ninguém 
que a gente ama”, reforça 
Raquel.

Gabriela Gualda Gonçal-
ves, 13 anos, estava ansiosa 
pela vacina do drive thru: “É 
muito bom. Me sinto muito 
realizada. Esperei tanto por 
isso. É uma grande esperan-
ça para todo mundo”.

Ontem (1), também foi a 
vez da imunização coletiva 
da família Santiago: a avó, 
Maria Helena, foi tomar sua 
segunda dose, acompanhada 
do filho, Eduardo, e do neto, 
Frederico, de 13 anos, que 
receberam a primeira dose 
da imunização. 

“Eu estou muito bem. 
Primeiro fiquei bem nervoso, 
mas foi tranquilo”, disse o 
adolescente.

Hoje (2), será a vez dos 
adolescentes de 12 anos. 
Com isso, Niterói chega a 
idade mínima permitida 
para vacinar a população da 
cidade. Sexta (3) e sábado (4) 
serão dias de repescagem. 

Para ser vacinado, o ado-
lescente precisa estar acom-
panhado do responsável e 
apresentar CPF, identidade 
e comprovante de residên-
cia dos pais. A imunização 
dos adolescentes acontece 
em oito postos de saúde do 
município, com a vacina 
Pfizer.

Niterói atinge hoje 
a idade mínima 
para vacinar: 12 
anos. E reforça 
imunossuprimidos

Luciana Carneiro / Prefeitura de São Gonçalo

Arthur Perlov, de 90 anos, foi um dos primeiros idosos a tomarem a dose de reforço no posto drive thru, no Gragoatá

RJ prorroga medidas 
até 17 de setembro
O governo do Rio de Janeiro 
prorrogou até 17 de setembro 
as medidas restritivas para o 
enfrentamento da pandemia 
da covid-19. Segundo o de-
creto publicado ontem (1º) 
no Diário Oficial do estado, 
continuam suspensas as ati-
vidades em casas de shows, 
boates e danceterias, salões 
de dança e arenas. Bares, 
restaurantes e lanchonetes 
podem funcionar limitando 
o atendimento ao público a 
40% da sua capacidade de 
lotação, autorizados os servi-
ços de consumo de bebidas 
alcoólicas apenas para os 
clientes devidamente sen-
tados em mesas e cadeiras 
nas áreas internas e externas, 
respeitando o distanciamen-
to mínimo de 2 metros e com 
a capacidade máxima de oito 
por mesa, podendo ter músi-
ca ao vivo até as 23h.

Desde que atendam a ca-
pacidade de lotação máxima 
de 40% em locais fechados e 
60% em locais abertos, além 

de respeito a distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre 
participantes, podem fun-
cionar casa de festas infan-
tis e espaços de recreação 
infantil; feiras de negócios e 
exposições; eventos corpora-
tivos, congressos, encontros 
de negócios, workshops, 
conferências, seminários, 
simpósios, painéis e pales-
tras; eventos de caráter so-
cial, tais como casamentos, 
bodas, aniversários, forma-
turas, coquetéis, confrater-
nizações, entre outros que 
sigam este mesmo formato, e  
eventos em ambientes aber-
tos, tais como parques e 
praças.

Ainda segundo o decreto, 
agentes públicos integrantes 
da administração pública 
direta e indireta que tenham 
recebido a segunda dose da 
vacina contra a covid-19, ou 
a dose única, deverão reto-
mar ao trabalho presencial 
após 14 dias de aplicação do 
imunizante.

Rio: adolescentes 
seguem sem vacina

Considerando que a Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES) 
informou ter recebido do Mi-
nistério da Saúde, na noite 
de terça-feira (31), apenas 
vacinas destinados à segunda 
dose (112.320 doses da Pfizer 
e 90.250 da AstraZeneca), a 
Secretaria de Saúde do Rio 
manteve a suspensão do ca-
lendário previsto para aplica-
ção da primeira dose contra 
a Covid-19. De acordo com o 
órgão municipal, a vacinação 
dos adolescentes de 15 anos 
somente poderá acontecer 

quando o Ministério da Saúde 
enviar mais doses da Pfizer, 
único imunizante aprovado 
pela Anvisa para aplicação em 
menores de 18 anos.

A Secretaria de Saúde do 
Rio informa entender que 
a vacinação da população é 
prioritária e aguarda que o 
Ministério da Saúde acelere, 
com a urgência que a pan-
demia exige, a distribuição 
das 4 milhões de doses da 
Pfizer e das 10 milhões da 
CoronaVac que já foram en-
tregues pelos produtores.

SG inicia vacinação itinerante 
com a Cruz Vermelha

Em mais uma ação para levar 
a vacina contra o coronavírus 
para todos os moradores, 
inclusive aqueles que moram 
em bairros mais distantes, 
têm dificuldade de locomoção 
e vulnerabilidade social, a 
Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo vai reali-
zar, a partir desta quinta-feira 
(2), vacinação itinerante em 
quatro locais: Santa Isabel, 
Salgueiro, Palmeiras e Jóquei.

A vacinação vai acontecer 
em dias específicos em cada 
localidade, de segunda a sexta,  
das 9h às 16h, e aos sábados, 
das 9h às 12h, até o próximo 
dia 16. No início desta sema-
na, os polos sanitários Paulo 
Marques Rangel, no Portão 
do Rosa; e Jorge Teixeira de 
Lima, no Jardim Catarina, co-
meçaram a realizar o serviço 

com o objetivo de atender aos 
moradores de regiões mais 
distantes da área central da 
cidade.

“Desde o início da cam-
panha de vacinação, nossas 
equipes de Saúde estão tra-
balhando com empenho para 
salvarmos vidas e vencermos 
essa guerra contra a covid-19. 
Ampliamos o número de pon-
tos de atendimento, traba-
lhamos aos sábados, à noite, 
em feriados. Agora, iremos 
também em busca dos mora-
dores que não conseguiram, 
por algum motivo, procurar 
atendimento nos postos de 
vacinação. Nosso objetivo é 
que cada gonçalense receba o 
imunizante”, garantiu o prefei-
to Capitão Nelson.

Cruz Vermelha - O serviço 

itinerante será oferecido atra-
vés de uma parceria com a 
Cruz Vermelha, que vai ceder 
o ônibus que fará a vacinação 
itinerante entre os dias 2 e 16 
de setembro. Além da Secreta-
ria de Saúde, que também vai 
oferecer serviços através da 
Subsecretaria de Odontologia, 
a ação terá apoio da Secretaria 
de Assistência Social. Com 
isso, serão oferecidos os servi-
ços de vacinação, atualização 
dos dados do cartão do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e 
orientações sobre saúde bucal 
na unidade móvel. 

O ônibus tem estrutura 
completa para vacinação, com 
três salas para aplicação de 
imunizantes, três mesas para 
cadastro, 20 cadeiras para es-
pera e ainda conta com duas 
tendas. Os profissionais da 

rede municipal de saúde vão 
trabalhar na aplicação das 
vacinas na unidade móvel.

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.

Santa Isabel, Salgueiro, Palmeiras e Jóquei serão os bairros contemplados  

Portugal 
revoga 
proibição aos 
brasileiros
Portugal anunciou ontem 
que permitirá a entrada 
de turistas do Brasil, quase 
18 meses depois de impôr 
a proibição de viagens 
não essenciais do país sul-
-americano para conter 
a disseminação do novo 
coronavírus.

Embora os brasileiros, 
que constituem a maior 
comunidade de migrantes 
em Portugal, tenham tido 
acesso permitido por moti-
vos como trabalho, família 
ou saúde, a suspensão da 
medida é aguardada há 
muito tempo.

Por tugal  está  ago-
ra aberto aos turistas da 
União Europeia que apre-
sentem o certificado di-
gital covid-19 do bloco, 
bem como aos dos Estados 
Unidos, de onde os visi-
tantes devem apresentar 
um resultado negativo à 
chegada.

Novo lote contém 1.242 doses da Pfizer e 790 da AstraZeneca

C-19: Maricá recebe mais 
uma remessa de imunizantes

A Prefeitura de Maricá re-
cebeu ontem (1) mais uma 
remessa de vacinas contra a 
Covid-19 no Núcleo Munici-
pal de Imunização Dr. Heitor 
da Costa Matta, no Centro. O 
novo lote contém 1.242 doses 
da Pfizer e 790 da AstraZe-
neca, todas direcionadas à 
segunda dose (D2).

Com a chegada dos imu-
nizantes, a prefeitura am-
pliou os locais de aplicação 
com a abertura de novos 
polos, previstos para entra-
rem em funcionamento a 
partir do dia 8 (quarta-feira), 
no horário de 9h às 14h. São 
eles: Unidade de Saúde da 
Família da Barra de Maricá, 
São José do Imbassaí 2, Inoã 
2 e Barroco, que se somam 
aos já existentes USF Cen-
tro, Marinelândia, Chácara 
de Inoã, Jardim Atlântico 
e as Unidades Volantes de 
Vacinação localizadas no ae-
roporto (Araçatiba) e Centro 

Administrativo de Itaipuaçu.
“A intenção é diminuir a 

quantidade de público nos 
outros polos e ampliar a 
acessibilidade à vacina, além 
de estimular que as pessoas 
procurem completar o siste-
ma vacinal com a segunda 

dose”, esclareceu a coorde-
nadora de imunização Ana 
Cláudia Chavão.

Para receber o imunizan-
te, é preciso apresentar docu-
mento de identificação com 
foto e o cartão de vacinação 
da 1ª dose.

Vinícius Manhãs / Prefeitura de Maricá

Com a chegada das doses o município vai ampliar os locais de aplicação

Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A SES informou ter recebido apenas vacinas destinadas à segunda dose
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Batalha do Tanque volta à 
Praça dos Ex-Combatentes
Tradicional evento cultural de São Gonçalo ganha apoio da Prefeitura. Evento acontece hoje, às 19h30

A Batalha do Tanque, conside-
rado o maior evento cultural 
de rua em São Gonçalo, retor-
na à Praça Ex-Combatentes, 
no bairro Patronato, hoje (2), 
a partir das 19h30. Essa é 
a primeira vez que o duelo 
de MCs conta com o apoio 
do município, por meio da 
Secretaria de Turismo e Cul-
tura. Serão seguidas todas as 
recomendações de medidas 
de prevenção, exigindo uso de 
máscaras dos participantes, 
além da distribuição de álcool 
em gel.

Com intuito de promover 
a cultura de rua na cidade, 
a Batalha reúne há dez anos 
jovens artistas que duelam por 
meio de batalhas de freestyle, 
onde rimas improvisadas são 
a base de uma competição, 
que é determinada a partir do 
participante que melhor se 
saiu, unindo raciocínio lógico, 
conhecimentos gerais, rimas e 
flows diferentes.

De acordo com o organiza-
dor da Batalha, Felipe Gaspary, 
em 2011 não haviam batalhas 
em São Gonçalo, fazendo com 
que o público interessado em 
participar e assistir tivesse 
que ir até a capital. “Com isso, 
nosso mestre de cerimônia e 
fundador oficial, Luã Gordo, 
se reuniu com outros artistas 
da cena local para realizar o 
primeiro evento da Batalha 
do Tanque, que surgiu com a 
ideia de ser uma roda cultural”, 

disse Felipe.
A princípio a intenção era 

agregar e oferecer uma vi-
trine aos principais artistas 
gonçalenses, fomentando a 
cultura na cidade. No entanto, 
a notoriedade e a participação 
cada vez mais significativa nos 

espaços públicos fez com que 
o projeto crescesse, chegando 
a receber pessoas de outras 
cidades e, agora, contar com 
a ajuda da Prefeitura.

“A Batalha do Tanque nun-
ca havia contado com apoio 
do poder público. Estamos 

iniciando um diálogo com a 
Secretaria de Turismo e Cultu-
ra e acredito que vamos conse-
guir realizar um belo trabalho 
em prol da população de São 
Gonçalo”, declarou Gaspary.

De acordo com o secre-
tário da pasta no município, 

Lucas Muniz, a Prefeitura vai 
oferecer estrutura e segurança 
para a realização do evento, 
estabelecendo um padrão que 
esteja à altura da Batalha, con-
siderada uma das maiores do 
Brasil. “Precisamos fomentar a 
cultura na vida dos jovens da 

nossa cidade e estamos tra-
balhando para isso”, afirmou 
Muniz.

Batalha revelou grandes 
artistas - Em uma década de 
história, a Batalha do Tanque 
gerou oportunidades para 
diversos artistas, sendo gran-
de parte deles em destaque 
no cenário do rap nacional. 
Alguns dos nomes são Oro-
chi, Pelé MilFlows e Xãma. 
Isso acabou se tornando uma 
inspiração para tantos outros 
jovens, como o caso do MC 
Nego Drama, morador do 
bairro Neves.

“A Batalha do Tanque mu-
dou a minha vida de diversas 
formas. Quando comecei a 
rimar tinha acabado de perder 
minha mãe para as drogas e 
a Batalha tirou pensamentos 
negativos e me fez ter um novo 
rumo”

Os duelos acontecem, ain-
da, pela internet, por meio do 
canal no Youtube da Batalha, 
que já passa de um milhão de 
inscritos.

Duelo de MCs 
seguirá todas as 
recomendações 
sanitárias de 
prevenção 
à covid-19

Renan Otto/Prefeitura de SG

Batalha do Tanque, disputa esperada pelo público jovem: Felipe Gaspary, organizador, e Negro Drama e Samurai MC, alguns dos representantes de São Gonçalo

Mangaratiba 
já tem 
carteira para 
autistas
Ma n g a ra t i b a  d e u  u m 
importante passo para 
ampliar a garantia de di-
reitos e inclusão social. 
A Prefeitura, através da 
Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos 
(SMASDH), realizou a en-
trega da primeira Carteira 
de Identificação do Au-
tista (CIA) do município. 
O documento, válido em 
todo o estado e que tem 
como objetivo priorizar o 
atendimento para pessoas 
diagnosticadas com Trans-
torno de Espectro Autista 
(TEA), foi concedida para 
a Luis Ângelo Teixeira, de 
apenas 8 anos. A cerimônia 
foi comandada pelo prefei-
to Alan Bombeiro.

A mãe de Luis Ângelo, 
Rafaela Ângelo, falou sobre 
o sentimento de ver seu fi-
lho ser o primeiro a receber 
a carteirinha.

“Me sinto extremamen-
te lisonjeada em receber 
a primeira Carteira de 
Identificação do Autista. 
A sensação é de que estou 
representando todas as 
mães, pais e responsáveis 
que estão junto comigo 
na luta pelo reconheci-
mento do direito, acesso e 
melhor qualidade de vida 
para todos com TEA, não 
apenas aqui no município 
de Mangaratiba, mas, em 
todo o país. Deixo o meu 
agradecimento a todos 
que estão envolvidos nesse 
projeto”.  

A emissão da Carteira 
Municipal de Identificação 
do Autista está prevista na 
Lei Municipal nº 1.279, 
de autoria do vereador 
Renato Fifiu, e sancionada 
em 2 de abril de 2020, pelo 
prefeito Alan Bombeiro. 
O documento, que pode 
ser solicitado nos CRAS do 
município, visa facilitar a 
identificação e a priorida-
de nos atendimentos.

Niterói está entre as dez cidades avaliadas como mais inteligentes e conectadas do Brasil

No mapa do desenvolvimento
Niterói conquistou a nona 
posição no Ranking Geral do 
Connected Smart Cities 2021, 
ficando entre as dez cidades 
mais inteligentes e conecta-
das do Brasil. O município 
lidera, ainda, no eixo Gover-
nança. A primeira posição 
geral no Ranking ficou com 
São Paulo (SP), a segunda 
foi para Florianópolis (SC), 
seguida de Curitiba (PR). Na 
quarta posição está Brasília 
(DF), e, em quinto, se posi-
cionou Vitória (ES). Em sexto 
ficou São Caetano do Sul (SP), 
seguido do Rio de Janeiro (RJ) 
e Campinas (SP). Na décima 
posição, Salvador (BA) fecha 
as dez mais do Ranking Con-
nected Smart Cities 2021.

O Centro de Convenções 
Frei Caneca sedia, até sexta-
-feira, a 7a.edição do evento 
nacional Connected Smart Ci-
ties e Mobility, que destaca as 
cidades mais inteligentes do 
país com a apresentação do 
Ranking e ainda com o Prêmio 
Connected Smart Cities que 
traz 10 finalistas com negócios 
inovadores para as cidades. O 
evento acontece em formato 
híbrido, presencialmente, 
nesta quinta-feira, e de forma 
digital, até amanhã (3).

O Ranking Connected 
Smart Cities 2021 mapeia os 
677 municípios com mais de 
50 mil habitantes. O objetivo 
é definir as cidades com maior 
potencial de desenvolvimento 

do Brasil. A edição 2021 do 
estudo conta com 75 indica-
dores ( 5 a mais que o ano an-
terior), que atestam serviços 
inteligentes nas cidades.

Niterói em números - Nite-
rói obteve nota 9,9 na Escala 
Brasil Transparente, oferecen-
do atendimento ao cidadão 
por meio de Aplicativo e Site 
da prefeitura. A cidade tam-
bém conta com 8 conselhos 
municipais participativos, 
dentro dos setores analisados, 
e registrou nota 0,778 no índi-
ce Firjan de Desenvolvimento 
Municipal. Em Urbanismo, 
conta com a Lei de Plano 
Diretor revisada em 2019, 
emissão de alvará disponível 
no site da prefeitura, cadastro 

imobiliário informatizado, 
georreferenciado e disponi-
bilizado.

Em Meio Ambiente, des-
taca-se a universalização do 
acesso a água e de coleta de 
resíduos sólidos residenciais, 
além de tratamento de 100% 

do esgoto coletado (nível de 
95,6%) e o monitoramento 
de áreas de risco. Em Saúde, 
Niterói oferece 4,72 leitos 
para cada mil habitantes, 
475,8 médicos para cada cem 
mil habitantes. A cidade tem 
serviço de agendamento de 
consulta na rede pública de 
saúde no site da prefeitura, 
e investe R$ 1.254,22 por ha-
bitante.

Além da primeira posição 
no recorte de Governança do 
Ranking Connected Smart 
Cities, Niterói se destaca nos 
recortes de: Urbanismo, 3ª; 
Saúde, 6ª; Meio Ambiente, 
10ª; e Tecnologia e Inovação, 
Educação e Economia, 11ª, 
nos três recortes.

Baía de Guanabara ganha foco em novo 
livro que será lançado com live e debate

Atualizações sobre a situa-
ção da Baía de Guanabara 
pós-Olimpíadas são as novi-
dades na segunda edição do 
livro-reportagem “”Baía de 
Guanabara: descaso e resis-
tência”, do autor e jornalista 
Emanuel Alencar, que será 
lançado hoje (2), às 19h, por 
meio de live no canal do You-
tube da Fundação Heinrich 
Böll Brasil, em parceira com 
a Mórula Editorial.

Durante o evento, autor 
e convidados referências na 
área ambiental vão debater 
sobre as melhoras e pioras 
no processo de despoluição 
da Baía, entendendo pos-
síveis futuros e analisando 

promessas feitas por políticos 
em relação à preservação do 
local. Além disso, problemas 
relacionados a esgoto não 
tratado descartado na Baía 
Oceânica deixam tudo ainda 
mais complicado.

“Não devemos esperar 
uma Guanabara limpa nas 
próximas duas décadas se os 
investimentos seguirem longe 
da prioridade dos governan-
tes. Para além das pequenas 
ações a curto prazo, cabe à 
população decidir se a Gua-
nabara limpa é, de fato, uma 
demanda social, assim como 
são melhorias em saúde, 
educação, habitação, trans-
porte público e segurança. 
A agenda ambiental, achin-
calhada pelos defensores da 
retrógrada visão de que a 

proteção ambiental impede o 
desenvolvimento econômico, 
segue relegada a segundo 
plano”, destacou Emanuel 
Alencar.

Participam do evento a 
jornalista e escritora Cristina 
Serra; a mobilizadora do apli-
cativo Cocôzap, Ruth Osório; 
o advogado ambientalista e 
analista do ICMBio, Rogério 
Rocco e o professor titular do 
Departamento de Ecologia da 
UFRJ, Fábio Scarano.

>>Um dos pontos que 
serão discutidos no evento 
será a preocupação com as 
mudanças climáticas, que 
ganharam uma nova urgên-
cia com o relatório recente 
do Painel Internacional da 
Mudança Climática (IPCC). 
O alerta é que a temperatura 
global deve atingir - ou ultra-
passar - 1,5ºC de aumento nas 
próximas duas décadas.

“Os quase 12 milhões de 
habitantes da Região Me-

Emanuel Alencar volta ao tema na segunda edição de ‘Baía de Guanabara: descaso e resistência’

O Ranking 
Connected Smart 
Cities 2021 
mapeia os 677 
municípios com 
mais de 50 mil 
habitantes

tropolitana do Rio, especial-
mente os mais pobres, e a 
rica diversidade biológica 
que ela ainda dispõe estão 
sob risco. Há uma opção a 
favor do aparato industrial e 
petroquímico, divorciada do 
desenvolvimento sustentável. 
Claramente, se continuarmos 
usando a baía como “vaso sa-
nitário”, as mudanças climáti-
cas seriam análogas ao efeito 
de “entupimento” desse vaso 
que transbordaria sobre tudo 
que o cerca”, alerta Alencar.

Reprodução

Escritor e jornalista, Emanuel Alencar

atualiza na obra a situação da Baía

Autor recebe 
convidados 
referências da 
área ambiental

Vanessa Rocha
vanessa.rocha@ofluminense.com.br
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Reforma administrativa: relator 
mantém estabilidade de servidor
Parecer sobre a PEC que trata do tema foi lido na Comissão Especial da Câmara. Votação fica para meados do mês
O parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
32/20 que trata da reforma 
administrativa foi lido hoje 
(1°) na comissão especial que 
trata do tema. Um pedido de 
vista coletivo adiou a análise e 
votação do texto. Com isso, a 
expectativa é de que a votação 
no colegiado ocorra entre os 
dias 14 e 15 de setembro.

O parecer, apresentado 
pelo relator deputado Ar-
thur Oliveira Maia (DEM-BA), 
manteve a estabilidade dos 
servidores públicos, o chama-
do regime jurídico único. O 
texto prevê ainda que o acesso 
ao serviço público se dará 
por concurso, mas manteve 
a previsão de prestação de 
serviços por meio de contrato 
temporário.

No caso do concurso pú-
blico, a avaliação do estágio 
probatório, que é o período 
de experiência, não seria mais 
feita ao final dos três primeiros 
anos, mas com uma avaliação 
a cada seis meses, ao longo 
dos três anos, totalizando seis 
avaliações.

“A estabilidade de servido-
res públicos, tal como vigora 
no texto constitucional, cons-
titui mesmo, como defende-
ram inúmeros palestrantes 
no debate sobre o tema, um 
instrumento de defesa em 
favor dos cidadãos e não em 
prol dos servidores”, defendeu 

Maia. 
O projeto original, enca-

minhado pelo governo no 
ano passado, acabava com a 
estabilidade em grande parte 
dos cargos e reduzia o núme-
ro de carreiras. A proposta 
também proibia progressões 
automáticas de carreira, como 
as gratificações por tempo de 
serviço, e criava mais restri-

ções para acesso ao serviço  
público.

Para o relator, manter a 
proposta do governo seria 
fazer uma “ruptura do sistema 
administrativo introduzido 
pela Constituição de 1988” e 
a administração pública teria 
que recomeçar do zero.

“O resultado concreto seria 
a colocação de todos os atuais 

servidores em um regime em 
extinção, como se nenhuma 
contribuição mais pudessem 
dar para o futuro da admi-
nistração pública. Com a boa 
intenção de preservar direitos 
adquiridos, o sistema previsto 
na PEC não respeitaria direito 
algum, porque só se respeita 
efetivamente aquilo que se 
leva em conta”, afirmou Maia.

Das 45 emendas apresen-
tadas à proposta na comissão 
especial, o relator acolheu, 
totalmente, sete delas e, par-
cialmente, 20. O parecer do 
relator prevê a possibilidade 
de demissão dos servidores 
com a comprovação de in-
suficiência de desempenho, 
após avaliação que deverá ser 
realizada a cada 12 meses e 
contará com a participação 
do usuário do serviço público.

Serão submetidos a pro-
cedimento de desligamento 
os servidores que obtiverem 
resultado insuficiente três 
vezes consecutivas ou cinco 
vezes intercaladas. Já os con-
tratos temporários podem 
durar até dez anos, também 
com avaliações, e só poderão 
ser encerrados antes do prazo 
se o desempenho do servidor 
for ruim.

O texto também abre a 
possibilidade para a redução 
de jornada e de salários dos 
servidores em até 25%. Nesse 
caso, o texto diz que os servi-

dores e empregados públicos 
admitidos até a data de pu-
blicação da emenda poderão 
optar pela jornada reduzida 
ou pela jornada máxima es-
tabelecida para o cargo ou 
emprego.

Outro ponto é o que diz 
que, tanto a modalidade de 
contrato temporário, quanto 
a redução de jornada e salário 
não serão permitidas para as 
funções consideradas como 
exclusivas de estado.

Entre as categorias elenca-
das como carreiras de estado 
estão as relacionadas à segu-
rança pública, à diplomacia, 
à inteligência de Estado, à 
gestão governamental, à ad-
vocacia pública, à defensoria 
pública, à elaboração orça-
mentária, ao processo judicial 
e legislativo e à atuação insti-
tucional do Ministério Públi-
co. Essas categorias, também 
conseguiram assegurar, no pa-
recer, garantias adicionais em 
caso de processo administra-
tivo aberto por desempenho 
insuficiente.

O parecer extingue, para 
futuros servidores, benefícios 
como licença-prêmio, pro-
moção automática por tempo 
de serviço, férias superiores a 
30 dias e aposentadoria com-
pulsória como modalidade de 
punição. O fim dos benefícios 
também valerá para detento-
res de mandatos eletivos.

Parecer extingue, 
para futuros 
servidores, 
licença-prêmio 
e promoção 
automática

Reila Maria/Câmara dos Deputados

Deputado Arthur Maia disse que se mantida a proposta do governo a administração pública teria que recomeçar do zero

Atletas militares premiados 
em Tóquio são homenageados

Os atletas militares que se 
destacaram nas Olimpíadas de 
Tóquio receberam medalhas 
do presidente Jair Bolsonaro. A 
solenidade foi realizada ontem 
(1), no Centro de Treinamento 
Físico Almirante Adalberto Nu-
nes (Cefan) no Rio de Janeiro. 
Foram homenageados cinco 
dos oito atletas que subiram ao 
pódio no Japão: Ana Marcela, 
da maratona aquática; Herbert 
Conceição, Abner Teixeira e 
Beatriz Ferreira, do boxe; e 
Daniel Cargnin, do judô. Eles 
integram o Programa Atleta de 
Alto Rendimento (Paar), do Mi-
nistério da Defesa, que apoia 
549 atletas, que recebem remu-
neração, assistência médica, 
acompanhamento nutricional 

e estrutura para treinamento.
Em seu discurso, Bolsonaro 

lembrou do tempo em que era 
atleta e destacou a dificuldade 
que participar de competições 
de alto nível, como os me-
dalhistas olímpicos, que têm 

minutos ou segundos para 
garantir a vitória, fruto de anos 
de treinamento.

“Eu me coloco no lugar 
de vocês, no Japão. Vocês nos 
proporcionaram momentos de 
alegria. Meus cumprimentos 

a vocês”, disse o presidente, 
após entregar uma medalha 
especial ao boxeador Herbert 
Conceição.

Dos 302 atletas que se clas-
sificaram para Tóquio, 92 eram 
militares, sendo 44 da Marinha, 
26 do Exército e 22 da Aero-
náutica.

Também estiveram presen-
tes na solenidade, o ministro da 
Defesa, general Walter Braga 
Netto; o ministro-chefe do Ga-
binete de Segurança Institucio-
nal, general Augusto Heleno; 
o comandante da Marinha, 
almirante de esquadra Almir 
Garnier Santos, e o arcebispo 
do Rio de Janeiro, dom Orani 
Tempesta, entre outras auto-
ridades.

Solenidade, no Rio de Janeiro, contou com presença do presidente Bolsonaro
Alan Santos/Presidência da República

Atletas militares receberam a Medalha Mérito Desportivo Militar no Cefan

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: 05/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

07:00 às 11:00 Avenida Roberto Silveira - Icaraí - Niterói 15710207
07:00 às 11:00 Rua Domingues Sá - Icaraí - Niterói 15710207
07:00 às 11:00 Rua Lemos Cunha - B Jornal - Icaraí - Niterói 15710207
12:00 às 16:00 Avenida Amaral Peixoto - Banca de Jornal - Centro - Niterói 15713919
12:00 às 16:00 Rua da Conceição - Centro - Niterói 15713919
12:00 às 16:00 Rua Doutor Celestino - Centro - Niterói 15713919
12:00 às 16:00 Rua Visconde Sepetiba - Centro - Niterói 15713919
12:00 às 16:00 Travessa Anizia Conceição - Bombas - Centro - Niterói 15713919
13:30 às 17:30 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15709087
13:30 às 17:30 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói 15709369
13:45 às 17:45 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói 15709481
13:45 às 17:45 São Boaventura - Fonseca - Niterói 15710043
Dia: 06/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:40 às 12:30 Avenida Rui Barbosa - Cachoeiras - Niterói 15726237
13:00 às 17:00 Estrada Tronco Norte Fluminense - Baldeador - Niterói 15727425
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Baldeador - Niterói 15727425
13:00 às 17:00 Rua Boaventura - Fonseca - Niterói 15727425
13:00 às 17:00 Rua Coelho - Baldeador - Niterói 15727425
13:00 às 17:00 Rua Doutor Otavio Melo - Baldeador - Niterói 15727425
13:30 às 17:30 Rua Garibaldi - Caramujo - Niterói 15716461
13:30 às 17:30 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 15716461
13:30 às 17:30 Rua Vereador Erany José da Silva - Caramujo - Niterói 15716461
13:30 às 17:30 Travessa Jornalista Ernani Costa - Caramujo - Niterói 15716461
13:30 às 17:30 Avenida Almirante Tamandaré  - Piratininga - Niterói 15716645
13:30 às 17:30 Ruas 1, 15, 151 - Camboinhas - Niterói 15716645
13:30 às 17:30 Rua Doutor Achylles de A Oliveira - Camboinhas - Niterói 15716645
13:30 às 17:30 Rua Nilton Velmovitsky - Antiga Rua 151 - Camboinhas - Niterói 15716645

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Casimiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 15706793
12:00 às 16:00 Rua Manoel Luiz Souza - Santa Catarina - São Gonçalo 15706793
12:00 às 16:00 Avenida Jornalista Roberto Marinho - Galo Branco - São Gonçalo 15706997
12:00 às 16:00 Avenida Maricá - Colubandê - Jardim Alcântara - São Gonçalo 15706997
12:00 às 16:00 Rua Antônio Pinhão - Colubandê - São Gonçalo 15706997
12:00 às 16:00 Rua dos Aliados - Colubandê - São Gonçalo 15706997
12:00 às 16:00 Rua Geraldo Silva - Colubandê - São Gonçalo 15706997
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Dias - Colubandê - São Gonçalo 15706997
12:00 às 16:00 Rua Joaquim Silva - Colubandê - São Gonçalo 15706997
13:00 às 17:00 Rua Emiliano Alves - São José - São Gonçalo 15708693
13:00 às 17:00 Rua Joel Guimarães - São José - Monjolos - São Gonçalo 15708693
13:00 às 17:00 Rua Nelson Porto - São José - Monjolos - São Gonçalo 15708693
13:00 às 17:00 Rua Raul Porto - São José - São Gonçalo 15708693

MARICÁ
13:30 às 17:30 Avenida 1 - Ponta Negra - Maricá 15716705
13:30 às 17:30 Avenida Central - Praia Lagoas-Gu - Maricá 15716705
13:30 às 17:30 Avenida Litorânea - Praia Lagoas-Gu - Maricá 15716705
13:30 às 17:30 Avenida Maysa - Guaratiba - Maricá 15716705
13:30 às 17:30 Ruas 62, 63, 64 - Boqueirão - Guaratiba - Praia Lagoas-Gu - Maricá 15716705
13:30 às 17:30 Rua Astrogildo Borges de Araújo Filho - Guaratiba - Maricá 15716705
13:30 às 17:30 Rua Litorânia Futuro - Guaratiba - Maricá 15716705
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Castán diz 
não ter 
problemas 
com Cano

Após muito 
tempo sem 
conceder en-
trevista coleti-
va, o zagueiro 
e capitão do 
Vasco, Lean-

dro Castán, conversou on-
tem com a imprensa e um 
tema polêmico voltou à 
tona: a comemoração de 
Germán Cano, na vitória 
sobre o Brusque, no dia 27 
de junho, pela 7ª rodada da 
Série B.

Na ocasião, em uma 
ação contra a homofobia, 
o time atuou com seu tradi-
cional uniforme branco e a 
faixa em diagonal nas cores 
do arco-íris. O artilheiro 
argentino, após marcar o 
primeiro gol na vitória de 2 a 
1, ergueu a bandeira do mo-
vimento LGBTQIA+. Castán, 
no mesmo dia, publicou em 
suas redes sociais uma men-
sagem bíblica que dizia: “Se-
jam férteis, multipliquem-se 
e encham a terra”.

Ontem, ele explicou essa 
situação e negou algum pro-
blema com o atacante.

“No momento no qual 
expus o que acredito, quan-
do eu fui, teoricamente, 
obrigado a vestir uma ca-
misa, acho que algumas 
pessoas não gostaram. Mas 
eu respeito a todos e tam-
bém acho que tenho de ser 
respeitado”, disse Castán, 
para completar em seguida.

“Eu, como cristão, pro-
cessando a minha fé, é aqui-
lo que eu penso. Não ficou 
nenhum desconforto. Mui-
tos falaram que teve proble-
ma comigo e com o Cano. 
Não tivemos”, afirmou.

Brasil visita o Chile 
pelas Eliminatórias

Lucas Figueiredo / CBF

Tite vai escalar um time modificado para tentar conseguir a 7ª vitória seguida

O Brasil volta 
a campo pelas 
Eliminatórias 
Sul-Amer ica-
nas para a Copa 
do Mundo hoje. 
A Seleção terá 

pela frente o Chile, às 22 
horas (de Brasília), em San-
tiago.

A Seleção Brasileira está 
na liderança das Elimina-
tórias, com 18 pontos. A  
equipe segue com 100% de 
aproveitamento após seis 
rodadas.

O técnico Tite não poderá 
contar com os jogadores da 
Premier League, já que não 
foram liberados pelas suas 
equipes por conta da situa-
ção da pandemia da covid-19 
na América do Sul. Com isso, 

o Brasil terá algumas caras 
novas.

Os brasileiros querem 
aproveitar a rodada tripla 
para ficarem próximos da 
vaga no próximo Mundial.

Do outro lado, o Chile 
tenta se recuperar, pois ven-
ceu há três rodadas. Só que 
a boa campanha na Copa 
América deu confiança aos 
donos da casa para iniciarem 
uma reação.

Times ingleses 
não liberaram os 
atletas temendo 
a covid-19 na 
América do Sul

Fluminense encara o 
Juventude no Rio

Bota corre para ficar 
com Rafael Navarro

O Fluminen-
s e  g a n h o u 
u m  p o u c o 
mais de tran-
quilidade no 
Campeonato 

Brasileiro após a vitória 
sobre o Bahia na última 
segunda-feira. Hoje, os 
tricolores voltam a campo, 
às 19 horas (de Brasília), 
contra o Juventude, no Ma-
racanã, tentando engatar 
na competição.

O jogo é válido pela 14ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os donos da  
casa vão em busca da se-
gunda vitória seguida na 
Série A.

Um novo triunfo recolo-

Ainda é incer-
to que Rafael 
Na v a r r o  v á 
permanecer 
p o r  m u i t o s 
a n o s  c o m 

o Botafogo. Mas no mo-
mento a situação indica 
a permanência do atle-
ta em General Severiano.  
Como o artilheiro tem  
contrato somente até de-
zembro, o Alvinegro pode 
ver o jogador assinar um 
pré-contrato com outro 
clube e sair de graça em 
2022.

Na v a r r o  s e  t o r n o u 
a referência no ataque 
botafoguense na Série 
B e peça importante na  
equipe comandada por 
Enderson Moreira. Sua 

ca o Fluminense na parte de 
cima da classificação. Com 
os atuais 21 pontos, os ca-
riocas estão na 13ª posição 
da tabela.

Para esta partida, o téc-
nico Marcão deve ter à dis-
posição quase todos os ti-
tulares. Isso porque contra 
o Bahia o lateral-esquerdo 
Egídio foi poupado e Luiz 
Henrique estava suspenso. 
No entanto, Gabriel Teixeira 
e Caio Paulista seguem fora 
do time por lesão.

O Juventude tem a mes-
ma pontuação do Flumi-
nense na tabela. Com isso, 
os gaúchos também miram 
se afastar ainda mais da 
zona de rebaixamento.

saída, portanto, seria mui-
to prejudicial para o clu-
be na tentativa de retor-
nar à primeira divisão no  
Brasileiro.

Aos 21 anos, o desem-
penho do atacante desper-
tou o interesse de clubes de 
fora do Brasil. O Botafogo, 
entretanto, não encarou 
as sondagens com bons  
olhos e vem buscando sem 
sucesso renovar com Na-
varro.

O interesse do atacante, 
contudo, parece ser o de 
rumar para a Europa. O 
Anderlecht da Bélgica foi o 
principal interessado, mas 
a janela de transferências 
se encerrou sem que o 
clube formalizasse uma 
proposta.

Rodrigo 
Caio perto 
de voltar ao 
time do Fla

O elenco do 
F l a m e n g o 
v o l t o u  a o s 
treinos on-
tem no Ninho 
d o  U r u b u 

após ter recebido três dias 
de folga. O técnico Renato 
Gaúcho vai trabalhar com 
a equipe visando o duelo 
contra o Palmeiras, pelo 
Campeonato Brasileiro, 
somente no dia 12 de se-
tembro, pela 20ª rodada da 
competição.

O comandante rubro-
-negro pode ter um reforço 
de peso para o confronto 
em São Paulo. O zagueiro 
Rodrigo Caio, que está tra-
tando de um problema no 
joelho, vem se recuperan-
do e tem chance de estar 
em campo. No entanto, 
ele ainda precisa ser libe-
rado pelo departamento 
médico.

Mesmo sem Rodrigo, 
o desempenho da defesa 
do Flamengo melhorou. 
Gustavo Henrique e Bruno 
Viana vêm dando conta do 
recado nos últimos jogos.

Empréstimo - O golei-
ro Hugo Souza deve ser 
emprestado pelo clube e o 
destino é o Paços de Ferrei-
ra-POR. O jogador é visto 
como uma das joias das 
categorias de base. Tanto 
que chegou a ser escalado 
como titular em parte da 
última temporada.

No entanto, algumas 
falhas, principalmente na 
Copa do Brasil, contra o 
São Paulo, deixaram Hugo 
Souza “marcado” pela tor-
cida.


