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Deputados aprovam nova 
tabela do Imposto de Renda

Mudança para pessoa física é tímida e não isenta quem ganha pouco mais de dois salários mínimos

PROPOSTA SEGUE PARA O SENADO

CIDADES\PÁG. 3

Vacinação itinerante em Santa Isabel segue até sábado. Iniciativa da Prefeitura com a Cruz Vermelha visa a levar doses a quem tem dificuldades de locomoção ou mora em bairros distantes

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Vacinação 
itinerante em 
Santa Isabel
Uma parceria da Prefeitura 
de São Gonçalo com a Cruz 
Vermelha começou ontem  a 
levar a vacina contra a covid-19 
até as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, que têm 
dificuldades de locomoção e que 
moram em bairros distantes. O 
ônibus transformado em posto 
de vacinação fica em Santa Isabel 
até sábado. Depois, ruma para 
o Salgueiro, onde a vacinação 
acontecerá entre os dias 8 e 10. 
Já entre os dias 11 e 14 deste mês, 
será a vez dos moradores das 
Palmeiras serem contemplados; 
e nos dias 15 e 16, moradores 
do Jóquei poderão buscar a 
imunização.

CIDADES\PÁG. 3

Revogada a Lei 
de Segurança 
Nacional

CIDADES /PÁG. 5

Em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, 
o Fluminense ficou no 1 a 1 com o Juventude, ontem à noite, no 
Maracanã, frustrando a meta de conseguir uma sequência de vitórias.

PÁG. 8

Público 
comanda o 
espetáculo

Estreia, neste sábado, 
em tempo real na web, o 
projeto “Parece loucura 
mas há método – A 
dois”, uma produção da 
Armazém Companhia de 
Teatro. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

“Parece loucura mas há método – 
A dois” estreia na web

ESPORTES

Vasco tenta 
embalar na 
Série B
Após vencer na última 
rodada, Cruz-maltino 
recebe hoje o Brasil de 
Pelotas, às 19 horas, 
querendo finalmente 
embalar na competição. 

Rafael Ribeiro / Vasco

Jhon Sánchez foi apresentado 
ontem, mas não enfrenta o Brasil

Lucas Merçon / Fluminense

Fred reclama de um lance durante o empate de ontem em 1 a 1 com o Juventude, no Maracanã

Reação tricolor para no Juventude

SG: campanha 
contra lixo nas 
ruas tem início

CIDADES\PÁG. 3

Niterói terá app 
para agendar 
castrações

CIDADES\PÁG. 3

Pix para sacar e receber troco
Novidade do sistema de pagamento instantâneo começa a valer a partir de 29 de novembro

CIDADES /PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Filas da vacina
Cada dia mais insuportáveis as filas para tomar vacina 
contra a covid-19 em Niterói. Vale destacar o posto do Vital 
Brazil, que a fila chega a dar volta no quarteirão de tanta 
gente que deixou para tomar as doses de última hora. Fora 
isso, ainda tem a desorganização e a falta de educação de 
várias pessoas na fila. Está complicado manter a paciência. 
Cheguei a desistir.
Fernanda Mello

Seleção com mudanças
Tirando a parte do resultado, achei importante essas mu-
danças feitas na seleção brasileira, mesmo sendo forçadas 
por conta de desfalques. O Tite teve que sair da mesmice, 
e isso é bom que abre o leque de opções do treinador e dá 
chance a mais atletas!
Elvis Rodrigues

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.

Público decide os 
rumos do espetáculo
Estreia, neste sábado, em 
tempo real na web, o projeto 
“Parece loucura mas há mé-
todo – A dois”, da Armazém 
Companhia de Teatro. É um 
espetáculo independente e 
original e, ao mesmo tempo, 
um aprofundamento na 
pesquisa feita pela com-
panhia como resposta aos 
tempos de pandemia.

Num tablado digital, 
quatro duplas de perso-
nagens shakespearianas 
(Cássio e Brutus; Tróilo e 

Cressida; Ângelo e Isabela; 
Hal e Falstaff) se enfrentam 
num jogo de possibilidades 
dramáticas, sendo tudo 
conduzido por um mestre 
de cerimônias.

O público é convidado 
a decidir, por meio de uma 
enquete virtual, que per-
sonagens e história quer 
continuar acompanhando. 
A temporada vai até o dia 
26, aos sábados e domingos, 
com ingressos colaborativos 
no site Sympla. 

CULTURA

Sebastiana
A Sebastiana (Associação 
Independente dos Blocos de 
Rua) realiza, nesta sexta e sá-
bado, o Festival Sebastiana 
“Meu bloco Nas Redes – 36 
anos de retomada carnava-
lesca”, pelo Youtube. Serão 
duas mesas de conversa so-
bre a retomada do carnaval 
depois da pandemia da co-
vid-19, hoje, às 18h e às 20h. 
Amanhã, às 21h30, acontece 
a Festa Carnaval Remix. As 
atividades fazem parte da 
16ª edição do Desenrolando 
a Serpentina.

CINEMA – Até o dia 16, acontece a edição da Mostra 
Mundo Árabe de Cinema, que reúne sete filmes iné-
ditos e vários bate-papos com cineastas. As conversas 
são exibidas pelo canal do ICArabe no Youtube. Com 
programação gratuita, a mostra quer reforçar a diver-
sidade dos países árabes, além de promover a apro-
ximação dessas nações com a sociedade brasileira.

CACÁ BASKERVILLE – Redescobertas, rompimentos, 
amor e paixão são temas que nunca saem de moda e 
costumam inspirar os artistas na hora de compor as 
suas músicas. É o caso de “Redescobrir o Amor”, can-
ção do cantor e compositor santista Cacá Baskerville, 
que está disponível em todas as plataformas digitais 
e no Youtube. 

Divulgação

“Parece loucura mas há método – A dois” estreia neste sábado na web

Divulgação

“Meu bloco Nas Redes – 36 anos de 

retomada carnavalesca” no Youtube

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Hora de dar 
explicações
As comissões de Defesa dos 
Direitos Humanos e Cidada-
nia e de Segurança Pública e 
Assuntos de Polícia enviaram 
ontem, convite aos secretá-
rios de Polícia Militar e Polícia 
Civil para que participem da 
reunião de fechamento do 
grupo misto que apura a ação 
policial que deixou  mais de 
20 mortos no Jacarezinho, 
ocorrida em 6 de maio. Mar-
cado para o dia 9, o encontro 
será o oitavo e último antes da 
elaboração do relatório final. 

“O convite está feito, con-
tamos que ambos compare-
çam e nos ajudem a enfrentar 
os desafios e as contradições 
das ações policiais nas favelas 
e periferias. Não é possível 
avaliar excessos, erros ou im-
precisões sem antes ouvir o 
que os comandos das polícias 
têm a dizer sobre o que de fato 
ocorreu durante a lamentável 
operação que resultou nas 
mortes de 24 civis e de um 
policial”, afirma a deputada 
Dani Monteiro (Psol), presi-
denta da CDDHC. 

‘Liberdade de expressão’

O PT perdeu ação contra o 
empresário Luciano Hang 
co-fundador e proprie-
tário da Havan, uma das 
maiores redes de lojas de 
departamentos do Brasil. 
A derrota foi confirmada 
na quarta, pelos desem-
bargadores do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal 
(TJDF). De acordo com o 
escritório Leal & Varasquim 

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Advogados, que faz a defesa 
de Luciano, o PT pretendia 
com o processo receber  R$ 
10 mil de indenização por 
danos morais. A ação era 
embasada em um vídeo 
publicado nas redes sociais 
do empresário, em que ele 
tecia críticas à ideologia 
petista. A Justiça, porém, 
entendeu como liberdade 
de expressão. 

Cláudio Castro 
presente
O governador Cláudio Castro 
deve lançar hoje o programa 
Segurança Presente Niterói, 
substituindo o Niterói Pre-
sente, que há quatro anos é 
financiado pela prefeitura de 
Niterói. O programa foi cria-
do pelo ex-prefeito Rodrigo 
Neves (PDT), provável adver-
sário político nas eleições do 
ano que vem, quando Castro 
deverá tentar se reeleger.

A ideia do governador, 
segundo aliados, seria des-
vincular do rival a iniciativa. 
Até os coletes usados pelos 
agentes devem mudar de cor. 
O azul do Governo do Estado 
deve tomar o lugar do laranja 
municipal. A prefeitura já 
informou que destinará os 
recursos do Niterói Presente 
a outras iniciativas na área. 

Não precisa de 
responsável

TransformaGov 
em podcast

A Defensoria Pública do Rio 
(DPRJ) encaminhou reco-
mendação aos prefeitos e 
secretários de saúde dos 92  
municípios do Estado para 
que adotem medidas que 
garantam a vacinação de 
adolescentes de 12 a 17 anos. 
Algumas cidades têm exigido 
apresentação de documento 
de identificação com foto e 
CPF, além da presença de res-
ponsável durante a imuniza-
ção dos adolescentes, condi-
ção considerada dispensável 
pelo Ministério da Saúde para 
as menores idades.
A recomendação foi encami-
nhada pela coordenadoria de 
Infância e Juventude e pela 
coordenadoria de Saúde e 
Tutela Coletiva, solicitando 
que seja dispensada a ne-
cessidade da presença ou 
autorização do representante 
legal do adolescente no mo-
mento da vacinação, assim 
como a apresentação do CPF, 
CNS ou documento com foto,  
visto que desde o início da 
pandemia órgãos como o 
Detran tem apresentado 
problemas para emissão de  
documentos. 

O Instituto de Relações Go-
vernamentais (IRELGOV ) 
acaba de lançar o podcast 
TransformaGov, em parceria 
com a universidade ESPM. 
Cinco episódios integram a 
série e serão divulgados se-
manalmente nas principais 
plataformas de podcast (Spo-
tify, Google Podcast), com a 
participação de executivos 
de grandes empresas do mer-
cado. O Programa de Gestão 
Estratégica e Transforma-
ção do Estado (Transforma-
Gov) foi criado pelo Governo 
Federal para fortalecer a 
ação do Estado por meio do 
aperfeiçoamento da gestão  
pública. 

Falta bom senso nas delegacias

A titular da Delegacia de 
Descoberta de Paradeiros 
(DDPA), Ellen Souto, admi-
tiu que é preciso reforçar a 
informação, nas delegacias, 
de que não é necessário 
aguardar 24h para comu-
nicar à polícia o desapare-
cimento de uma pessoa. 
A recomendação foi feita 
durante audiência pública 
realizada pela CPI das Crian-
ças e Adolescentes Desapa-
recidos, ontem. A proposta 

Divulgação/Alerj

dela é que sejam afixados 
cartazes com esta orientação 
nas unidades distritais.
“Ficamos totalmente de-
pendentes das distritais que, 
muitas vezes, não fazem o 
registro por ainda defen-
derem a tese de que uma 
pessoa só pode ser conside-
rada desaparecida após esse 
período é isso é um grande 
erro. Não existe prazo míni-
mo para registro”, afirmou a 
delegada. 

Panorama RJPanorama RJ

Depois de muita pres-
são de frequentadores 
da Praia de Itaipu e de 
moradores do entorno, 
a Prefeitura de Niterói 
começou ontem a enviar 
máquinas ao local para 
tentar desobstruir o ca-
nal que liga a lagoa ao 
mar, enquanto a licitação  
para as obras de draga-
gem que vão dar uma 
solução definitiva para 
o problema da polui-

ção não sai do papel.  
O instrutor de stand up 
paddle Gustavo Supmann, 
uma das lideranças locais 
que mais briga pela limpe-
za da lagoa comemorou, 
mas fez uma ressalva. 
“Estamos há anos nessa 
por uma solução defini-
tiva. A poluição ameaça 
os frequentadores, mo-
radores e pescadores. Por 
enquanto conseguimos só 
o paliativo”. 

Enquanto a licitação não sai...
Divulgação/Gustavo Supmann

A Autarquia Águas de Casi-
miro informa aos usuários 
que a partir do mês que 
vem o município voltará a 
cobrar a Tarifa de Esgoto. A 
cobrança havia sido suspen-
sa em 2010 por uma decisão 
judicial. Em 2021, a ação civil 
pública proposta pelo Mi-
nistério Público foi julgada 
improcedente pelo Tribunal 
de Justiça, o que autorizou 

a Autarquia a reiniciar a co-
brança da referida tarifa. A 
tarifa será, inicialmente, de 
30% do valor da conta de 
água, excluindo juros, multas 
e eventuais parcelamentos. 
Segundo o IBGE, Casimiro é 
o 46º em coleta e tratamento 
de esgoto dentre os 92 muni-
cípios do Estado. E dos 5.570 
municípios do Brasil, Casi-
miro está na 867ª posição. 

Tarifa volta a ser cobrada
Divulgação
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Faixa de isenção passa de R$ 1.903,98 para R$ 2.500. Dividendos serão taxados em 15%. Proposta vai ao Senado

IR: Câmara aprova nova tabela 
A Câmara dos Deputados 
concluiu a votação do projeto 
que altera regras do Imposto 
de Renda (PL 2337/21). A pro-
posta, que é a segunda fase da 
reforma tributária, será envia-
da ao Senado. De autoria do 
Poder Executivo, o projeto foi 
aprovado na forma do subs-
titutivo do relator, deputado 
Celso Sabino (PSDB-PA). De 
acordo com o texto, os lucros 
e dividendos serão taxados 
em 15% a título de Imposto de 
Renda na fonte, mas fundos 
de investimento em ações 
ficam de fora.

No texto-base aprovado 
ontem, a alíquota propos-
ta era de 20%, mas com a 
aprovação de emenda do 
deputado Neri Geller (PP-MT) 
ontem, o tributo passou para 
15%.

O Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) será 
reduzido de 15% para 8%.

Já a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
diminuirá 0,5 ponto percen-
tual em duas etapas, condicio-
nadas à redução de incentivos 
tributários que aumentarão a 

arrecadação. Assim, o total, 
após o fim desses incentivos, 
será de 1 ponto percentual a 
menos, passando de 9% para 

8% no caso geral. Bancos 
passarão de 20% para 19%; e 
demais instituições financei-
ras, de 15% para 14%.

Tabela do IR - Quanto à ta-
bela do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF), a faixa de 
isenção passa de R$ 1.903,98 

para R$ 2.500 mensais, cor-
reção de 31,3%. Igual índice é 
usado para reajustar a parcela 
a deduzir por aposentados 
com 65 anos ou mais.

As demais faixas terão 
reajuste entre 13,2% e 13,6%, 
enquanto as parcelas a dedu-
zir aumentam de 16% a 31%. 
Deduções com dependentes 
e educação continuam no 
mesmo valor.

Todas as mudanças vale-
rão a partir de 2022.

Desconto mantido - De-
pois das negociações de on-
tem, foi mantido o desconto 
simplificado na declaração 
de ajuste anual para todos os 
declarantes, no valor máximo 
de R$ 10.563,60.

Atualmente, o desconto 
é de 20% dos rendimentos 
tributáveis, limitado a R$ 
16.754,34, e substitui todas as 
deduções permitidas, como 
gastos com saúde, educação 
e dependentes.

Pela proposta inicial, esse 
desconto somente seria possí-
vel para aqueles que ganham 
até R$ 40 mil por ano, limitado 

a R$ 8 mil (20%).
Impacto orçamentário 

- Apesar das mudanças no 
projeto original do Executivo, 
o relator afirmou que não 
haverá impacto na arrecada-
ção inicialmente projetada 
pelo governo. “Impacto zero. 
Não vamos ter contribuição 
alguma para o aumento do 
déficit fiscal. Pelo contrário, 
acreditamos que as medidas 
de desoneração do capital 
produtivo vão impulsionar 
a economia, que vai gerar 
mais arrecadação”, disse Celso 
Sabino.

Ele afirmou que já previa 
a redução da alíquota para 
distribuição de dividendos, 
por isso aumentou a alíquota 
das empresas, inicialmente 
prevista em 6,5%, para 8%.

Apesar de ser neutra para o 
governo, a reforma vai atingir 
alguns contribuintes, con-
forme reconheceu o relator. 
“A ampla maioria vai pagar 
menos, mas o indivíduo que 
receba R$ 70 milhões de renda 
por dividendos vai pagar mais 
imposto”, comentou.
(Agência Câmara).

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No texto-base aprovado ontem, a alíquota proposta para lucros e dividendos era de 20%, mas taxação caiu para 15%

Vacina itinerante 
em São Gonçalo 
Com o objetivo de levar a 
vacina contra a covid-19 
para o braço de todos os 
moradores de São Gonça-
lo, inclusive aqueles que 
moram em bairros mais 
distantes, se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social e têm dificuldades de 
locomoção, a Prefeitura de 
São Gonçalo, por meio da 
Secretaria de Saúde e Defe-
sa Civil, em parceria com a 
Cruz Vermelha, iniciou na 
manhã desta quinta-feira 
(2) a vacinação itinerante 
em Santa Isabel, na Igreja de 
Santa Isabel (próximo à USF 
Santa Isabel).

A ação segue no bairro 
até o dia 4. Na sequência, o 
ônibus irá para o Salgueiro, 
onde a vacinação aconte-
cerá entre os dias 8 e 10 de 
setembro. Já entre os dias 
11 e 14 deste mês, será a vez 
dos moradores das Palmei-
ras serem contemplados; 
nos dias 15 e 16, moradores 
do Jóquei poderão buscar a 

imunização.
“Gostaria de agradecer 

por essa parceria para ofer-
tar a vacina em locais mais 
distantes, além de outros 
serviços da Prefeitura. Está 
comprovado que a vacina-
ção traz resultado e vamos 
colocar vacina no braço da 
nossa gente”, enfatizou o 
prefeito Capitão Nelson, que 
também agradeceu à Igreja 
Católica pelo espaço.

A vacinação vai aconte-
cer 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.

“Desde o início da vaci-
nação, a determinação do 
prefeito Capitão Nelson é 
que levássemos vacina a 
cada ponto dessa cidade. 
Essa é uma campanha que 
traz cidadania para a popu-
lação e uma parceria como 
essa só tem a acrescentar a 
todos nós”, disse o secretário 
de Saúde, Dr. André Vargas.

Fiocruz: mais doses 
a partir do dia 13
A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) informou ontem 
(2) que fará suas próximas 
entregas de vacinas contra 
a covid-19 ao Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 
a partir da semana de 13 a 17 
de setembro.

O Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-
-Manguinhos) da fundação 
produz a vacina Oxford/As-
traZeneca a partir de ingre-
diente farmacêutico ativo 
(IFA) importado, enquanto 
não conclui o processo de 
transferência de tecnologia 
para nacionalizar a produ-
ção do insumo.

A Fiocruz explica que 
as próximas entregas serão 
daqui a duas semanas por-
que a chegada mensal de 
IFA programada para agosto 
ocorreu apenas no fim do 
mês, nos dias 25 e 30. Como 
a produção e o controle de 
qualidade das doses exigem 
três semanas, as vacinas 
produzidas ainda não estão 
disponíveis para liberação.

O IFA que chegou em 25 
de agosto já foi totalmen-
te usado na fabricação de 
doses, assim como parte do 
que foi entregue em 30 de 
agosto. Segundo a Fiocruz, 
6,1 milhões de doses estão 

na etapa de controle de 
qualidade.

Bio-Manguinhos vai re-
ceber amanhã (3) mais um 
lote do insumo, que é produ-
zido pelo laboratório chinês 
WuXi Biologics e trazido 
ao país de avião. O IFA que 
desembarcará amanhã no 
Brasil deve permitir a produ-
ção de mais 4,5 milhões de 
doses, que serão entregues 
ainda este mês ao PNI.

Até o momento, a pre-
visão da fundação é entre-
gar 15 milhões de doses da 
vacina em setembro, o que 
pode ser reajustado se novas 
remessas de IFA chegarem 
ao país.

A Fiocruz afirma que a 
AstraZeneca tem garantido 
entregas mensais de lotes 
de IFA, conforme acordado. 
“No entanto, a Fiocruz tem 
buscado acelerar o envio 
das remessas junto à farma-
cêutica de forma a garantir 
entregas semanais ininter-
ruptas”.

Desde o início do ano, 
a Fiocruz já entregou 91,9 
milhões de doses ao Mi-
nistério da Saúde, sendo 
87,9 milhões produzidas 
por Bio-Manguinhos e 4 
milhões importadas prontas 
da Índia.

Campanha ‘Limpa São Gonçalo’ 
ganha as ruas do município

A limpeza de São Gonçalo, que 
tem recebido desde o primeiro 
dia de governo uma atenção 
especial do prefeito Capitão 
Nelson, com diversas medidas 
para reduzir o descarte de lixo 
nas ruas, ganhou na manhã 
desta quinta-feira (2) um im-
portante reforço: a campanha 
“Limpa São Gonçalo”. A ação 
terá o objetivo de conscientizar 
a população e os comercian-
tes a não jogarem lixo na rua, 
contribuindo para uma cidade 
mais limpa e organizada. O 
lançamento aconteceu em 
frente à Prefeitura, com a pre-
sença do chefe do Executivo, 
que comandou a distribuição 
de material informativo à po-
pulação.

“Precisamos conscientizar 
a população que essa casa aqui 
é nossa, então o dever de man-
tê-la limpa é nosso também. 
Cuidar dela é uma obrigação 
de todos nós. Vamos limpar 
São Gonçalo”, disse o prefeito 
Capitão Nelson, que parti-
cipou da ação distribuindo 
lixeiras automotivas em frente 
à sede da prefeitura.

A ação será dividida em 
duas etapas. Na primeira, que 

deve durar cerca de três me-
ses, as equipes da Prefeitura 
vão atuar de forma educativa, 
com o intuito de conscientizar 
a população. As equipes de 
fiscalização vão criar rondas, 
mapear a cidade e atuar nos 
pontos mais críticos. As in-
frações serão registradas com 
fotos, vídeos e relatórios.

Agentes da Secretaria de 
Meio Ambiente e da Subsecre-
taria de Posturas já ganharam 
as ruas nesta quinta-feira, 

distribuindo aos moradores 
e comerciantes material edu-
cativo. Caçambas estão sendo 
instaladas em áreas comerciais 
no Centro da cidade e em Al-
cântara.

Na segunda etapa, que se 
dará em caráter permanente, 
os infratores que insistirem 
na prática ilegal serão punidos 
em operações de repressão 
ao descarte irregular e lixões 
clandestinos pelas equipes de 
fiscalização. As multas diárias 

podem ultrapassar o valor de 
R$ 500,00.

Na última semana, a Pre-
feitura publicou decreto re-
gulamentando a lei que rege a 
prestação de serviços de coleta 
e remoção de resíduos sólidos 
especiais, detalhando as regras 
para as empresas interessadas 
em atuar no município. O 
serviço poderá ser oferecido a 
estabelecimentos comerciais 
e industriais que descartarem, 
por dia, mais de 100 litros de 
lixo, quantidade não abrangida 
pela coleta municipal.

As Secretarias de Fazenda, 
Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente irão conduzir 
todo o processo e a autoriza-
ção virá através do Selo Verde, 
emitido pela Secretaria de 
Meio Ambiente, com validade 
de um ano.

Desde o início da atual ges-
tão, várias medidas já foram 
tomadas para reduzir o des-
carte de lixo nas ruas. Houve 
reforço do serviço de varrição 
e a coleta foi reforçada, com a 
contratação de uma nova em-
presa, aumento do número de 
caminhões atendendo às rotas 
diariamente.

Cidade inicia a conscientização de moradores e comerciantes

Selo para 
produtores 
agroecológicos 
em Niterói
O Prefeito de Niterói, Axel 
Grael, assinou nesta quin-
ta-feira (2) mensagem exe-
cutiva para a criação do 
Serviço de Inspeção Muni-
cipal (SIM), que irá emitir, 
através da Vigilância Sani-
tária Municipal, um selo 
para atestar a qualidade de 
alimentos de origem animal 
produzidos por pequenos 
produtores agroecológicos 
de Niterói. Com a lei, eles 
poderão ampliar a comer-
cialização de seus produtos, 
antes restritos  pela falta de  
certificação.

O texto será enviado para 
a Câmara dos Vereadores. 
Sendo aprovado, o selo per-
mitirá que os produtores co-
mercializem produtos como 
mel, ovos, tilápia, queijos 
e embutidosos em maior 
escala.

Plataforma será lançada e também terá galeria de animais para adoção

Aplicativo vai agilizar o 
agendamento de castração

Setembro começa com uma 
grande novidade que vai fa-
cilitar a vida de quem precisa 
castrar animais domésticos. 
Nesta sexta-feira (3), será 
lançado o aplicativo Niterói 
Animal, desenvolvido pelo 
Coordenadoria Especial de 
Direitos dos Animais da Pre-
feitura de Niterói. Na plata-
forma será possível agendar 
cirurgias e também adotar 
cães e gatos.

Os agendamentos pode-
rão ser feitos a partir do dia 10, 
às 10h, quando a Coordena-
doria iniciará a campanha Se-
tembro e Outubro Felino, na 
qual serão disponibilizadas 
500 vagas para esterilização 
somente de gatos (250 para 
machos e 250 para fêmeas).

Entre as funcionalidades, 
o aplicativo, que estará dis-
ponível para baixar nas lojas 

do Google e da Apple, per-
mitirá o agendamento para 
esterilização de forma intui-
tiva, com escolha das opções 
pré-determinadas; protocolo 
para identificação segura e 
controle de agendamento/
procedimento; notificação 
com lembrete sobre o dia da 
cirurgia; controle para o usuá-
rio cancelar procedimentos. 
Em caso de cancelamento, 
a vaga volta ao sistema para 
ser aproveitada por outro 
usuário.

Após instalar o aplicativo, 
o usuário faz o cadastro na 
plataforma para ter acesso 
à área de agendamento de 
castrações. O app também 
terá uma galeria de fotos de 
animais que estão disponí-
veis para adoção, com infor-
mações detalhadas sobre os 
bichinhos. Os interessados 

podem acessar e fazer con-
tato direto com os protetores 
responsáveis pelos animais.

O dispositivo será, ainda, 
uma ferramenta importante 
para o município alimentar 
um banco de dados com 
agendamentos totais por es-
pécie e gênero, cancelamen-
tos ou faltas, procedimentos 
realizados totais, por espécie 
e gênero, idade e bairro de 
residência dos tutores.

“O aplicativo veio para 
modernizar e agilizar o pro-
cesso de inscrições de cas-
tração. Inicialmente tam-
bém teremos informações 
de adoção e, em breve, serão 
disponibilizadas mais fun-
cionalidades para ajudar na 
proteção animal de Niterói”, 
explica o coordenador de 
Proteção Animal, Marcelo 
Pereira.

Renan Otto /Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson iniciou a campanha de conscientização pelas ruas 
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Teatro Municipal de S.Gonçalo 
é inaugurado em grande estilo
Noite de abertura contou com apresentações da Orquestra Municipal, dançarinos e até gaita de foles

Após cinco anos de obra 
finalizada e duas inaugu-
rações que não saíram do 
papel, o Teatro Municipal 
George Savalla Gomes – Pa-
lhaço Carequinha, em São 
Gonçalo, pôde, finalmente, 
abrir as portas para a popu-
lação gonçalense. A  noite de 
abertura, na quarta-feira (1) 
contou com duas atrações: 
a Orquestra Municipal de 
São Gonçalo (OMSG), que 
encantou os convidados com 
um repertório variado, e o 
cidadão da cidade, que teve a 
oportunidade de fazer parte 
desse novo capítulo da cul-
tura do município. Também 
fizeram bonito integrantes da 
Companhia Art e Dance, do 
Projeto Sorrindo e Batucando 
e da Associação dos Músicos 
Brasil-Escócia.

“Parabenizo os secretá-
rios Lucas Muniz e o coronel 
Fernando Rodrigues, subse-
cretário de Defesa Civil, por 
todo empenho e dedicação 
que eles tiveram pela libera-
ção da documentação para 
que o município possa usu-
fruir desse espaço cultural. 
Esse é um espaço do povo 
gonçalense. Todo o trabalho 
que a gente vem realizando 
no município é árduo, já 
que a cidade há décadas es-
tava estagnada. Eu sozinho 
não chego a lugar nenhum, 
por isso, também, quero 
agradecer todo apoio que o 

governador Cláudio Castro 
e o deputado federal Altineu 
Cortes estão nos dando. Esta-
mos trabalhando para que o 
gonçalense tenha orgulho de 
dizer que mora em São Gon-
çalo”, disse o prefeito Capitão 
Nelson, em seu discurso na 
inauguração. 

“Em três meses a Prefei-
tura de São Gonçalo resolveu 
um problema que se arrasta-

va há cinco anos, provando 
que o que faltava era boa 
vontade e compromisso com 
a causa pública, situações 
que não acontecem na gestão 
do prefeito Capitão Nelson. 
Desde março de 2021 temos a 
liberação do alvará do Corpo 
de Bombeiros e agora que 
as medidas restritivas foram 
flexibilizadas marcamos a 
inauguração para entregar o 

Teatro Municipal de fato para 
a população e os artistas da 
cidade”, disse o secretário de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas.

O Teatro Municipal conta 
com 240 lugares, divididos 
entre plateia e mezanino, e 
oferece toda estrutura para 
realização de apresentações e 
peças teatrais. O prédio pos-
sui equipamentos modernos 

de iluminação e sonorização, 
cênicos e de acústica, além 
de camarins, banheiros, ca-
bine de som e salas de apoio 
e para a administração. O 
secretário de Turismo e Cul-
tura, Lucas Muniz, afirmou 
que o Teatro Municipal será 
a casa do artista gonçalense. 

“Assim que assumi a Se-
cretaria de Turismo e Cultura, 
o prefeito Capitão Nelson me 
deu como missão garantir 
que a população gonçalense 
tivesse acesso ao Teatro Mu-
nicipal, que era um ‘elefante 
branco’ na nossa cidade. 
Com muito trabalho e empe-
nho, conseguimos enfim en-
tregar esse lindo Teatro que 
vai ficar como legado para 
todos. Estamos de portas 
abertas para receber os ar-
tistas da cidade e vamos nos 
empenhar para a valorização 
da classe artística”, disse o 
secretário Lucas Muniz. 

O nome do teatro é uma 
homenagem ao saudoso 
George Savalla Gomes, o Pa-
lhaço Carequinha, que no dia 

5 de abril de 2006 faleceu aos 
90 anos. Silvia Savalla, filha 
do Palhaço Carequinha, este-
ve na noite de abertura. “Me 
sinto honrada e emocionada 
em poder entrar nesse lindo 
e importante equipamento 
de cultura que leva o nome 
do meu pai. É muito gratifi-
cante ter mais um local para 
que a gente consiga respirar 
cultura”, disse Silvia. 

A Orquestra Municipal 
abrilhantou a noite. Com 
um repertório formado por 
bossa nova, MPB e samba, a 
coletânea de músicas tam-
bém apresentou clássicos de 
Michael Jackson - agitando 
a plateia -, o melhor do soul 
music e da música clássica. 
Atualmente, a OMSG conta 
com a regência do maestro 
convidado Paulo Guarany e 
mais de 50 músicos em sua 
composição. 

“Nós, artistas de São Gon-
çalo, precisávamos de uma 
casa e agora temos! É com 
muita alegria e emoção que 
tive a honra de reger esses 
músicos brilhantes durante a 
noite de abertura. E saliento 
que a Orquestra Municipal 
de São Gonçalo é do povo! 
Nosso objetivo é levar mú-
sica para uma população 
que sempre foi tão carente 
de cultura, mas agora temos 
a convicção de que esse ce-
nário vai mudar”, afirmou o 
maestro Paulo Guarany.

Depois de cinco 
anos de concluído, 
o Teatro George 
Savalla Gomes 
abriu para o 
público

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Orquestra de São Gonçalo fez duas apresentações na abertura do teatro, sob a regência do maestro Paulo Guarany

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: 07/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

09:00 às 12:00 Avenida Jornalista Alberto Torres - Icaraí  - Niterói 15726973
09:00 às 12:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15726973
09:00 às 12:00 Rua Otávio  Carneiro - Icaraí - Niterói 15726973
13:00 às 17:00 Rua Doutor March - Barreto - Niterói 15714529
13:30 às 17:30 Rua Lara Vilella  - Ingá - Niterói 15729539
13:30 às 17:30 Rua Tiradentes - Ingá - Niterói 15729539
13:30 às 17:30 Travessa Melquíades Picanço - Ingá - Niterói 15729539

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Joaquim Laranjeiras - Alcântara - São Gonçalo 15714797

MARICÁ
13:30 às 17:30 Praça Conselheiro Macedo Soares  - Centro - Maricá 15665547
13:30 às 17:30 Rua Abreu Sodré - Mumbuca - Maricá 15665547
13:30 às 17:30 Rua Capitão Guilherme Cunha  - Centro - Maricá 15665547
13:30 às 17:30 Ruas 9, 11 - Condomínio Maricá - Parque Ubatiba - Maricá 15716797
13:30 às 17:30 Rua Manacá - Condado Maricá - Maricá 15716797
13:30 às 17:30 Ruas 34, 44, 45 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15716929
13:30 às 17:30 Rua Délio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15716929
13:30 às 17:30 Rua Nossa Senhora da Paz  - Itaipuaçu  - Maricá 15716929
13:30 às 17:30 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15716929
13:30 às 17:30 Rua Vila Bela  - Jardim Atlântico - Maricá 15716929
Dia: 08/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

13:45 às 17:45 Travessa Serrão  - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Rua 2 - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Rua 22 de Novembro - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Rua Doutor Rogério Pires Mello  - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Rua Noronha Torrezão - Santa Rosa - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Manoel Rodrigues de Almeida - Fonseca - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Nossa Senhora de Lourdes  - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Sá Pinto - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Cândida - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Dário Leone - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Leone - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Liberdade - Cubango - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Luiz Matos - Fonseca - Niterói 15733629
13:45 às 17:45 Travessa Olegário Antônio Moura - Fonseca - Niterói 15733629
14:00 às 15:30 Rua Álvares de Azevedo - Icaraí - Niterói 15732607

SÃO GONÇALO 
08:30 às 12:00 Rua Albino José - Guaxindiba - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15727443
08:30 às 12:00 Rua São Veríssimo - Guaxindiba - Santa Luzia - São Gonçalo 15727443
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Santa Catarina - Engenho Pequeno 15727189
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15727189
12:00 às 16:00 Rua Mentor Couto - Engenho Pequeno - São Gonçalo 15727189
13:00 às 17:00 Rua José Joaquim Oliveira - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15727497
13:00 às 17:00 Rua Professora Lucília Farias - Vila Lage - São Gonçalo 15727497

MARICÁ
09:00 às 12:00 Rodovia Amaral Peixoto - Centro - Maricá 15731857
10:00 às 12:00 Ruas 35, 111 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15732103
10:00 às 12:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 15732103
10:00 às 12:00 Rua Hilário Cisneiros - Itaipuaçu - Maricá 15732103
10:00 às 12:00 Rua Van Lerbergue - Jardim Atlântico - Maricá 15732103
13:30 às 17:30 Rua Cambuci - Parque Ubatiba - Maricá 15732837
13:30 às 17:30 Rua Paraíba do Sul - Ubatiba - Maricá 15732837
13:30 às 17:30 Rua Saquarema - Caxito - Maricá 15732837
13:30 às 17:30 Avenida Nova Friburgo - Parque Ubatiba - Maricá 15732977
13:30 às 17:30 Rua Bom Jardim - Ubatiba - Maricá 15732977
13:30 às 17:30 Avenida Vitória Régia - Itaipuaçu - Maricá 15733465
13:30 às 17:30 Rua das Hortências - Costa Verde - Maricá 15733465
13:30 às 17:30 Rua das Açucenas - Costa Verde - Itaipuaçu  - Maricá 15733465
13:30 às 17:30 Rua das Margaridas - Costa Verde - Maricá 15733465
13:30 às 17:30 Rua das Violetas - Costa Verde - Maricá 15733465
13:30 às 17:30 Rua dos Crisântemos - Costa Verde - Itaipuaçu - Maricá 15733465

Qualidade de vida: Funasg 
inicia projeto Medida Certa
A Fundação de Assistência 
à Saúde dos Servidores de 
São Gonçalo (Funasg) pre-
parou várias atividades para 
comemorar o aniversário de 
emancipação político-admi-
nistrativa da cidade, celebra-
do em 22 de setembro. Nesta 
sexta-feira, dia 3, acontece a 
abertura das ações, às 11h, 
na sala do Eco Ponto no Sho-
pping São Gonçalo. Os even-
tos se estendem até o dia 27 de 
setembro, quando acontece o 
encerramento. O aniversário 
de 131 anos vai contar com 
ações abertas à população e 
outros para os funcionários 
efetivos do município.

“É com muito prazer que 
preparamos essas ações para 
celebrar os 131 anos de São 
Gonçalo. Estamos em uma 
pandemia e ainda não pode-
mos realizar grandes eventos. 
Mas não podemos deixar o 

aniversário de nossa cidade 
em branco. Procuramos ativi-
dades para atender a todos os 
gostos. Algumas referentes à 
história de nossa cidade, que 
é muito importante e mui-
tos gonçalenses não sabem”, 
disse a presidente da Funasg, 
Mariângela Valviesse.

A população contará com 
três atividades. Duas aconte-
cerão na sala Eco Ponto, no 
São Gonçalo Shopping, e a 
terceira será na Igreja Matriz 
de São Gonçalo, no Zé Garoto. 
A primeira atividade será com 
distribuição de material e in-
formações sobre o município 
de São Gonçalo, no dia 8 de 
setembro, das 13h às 17h30, 
com a palestrante Tânia Al-
meida. A segunda será a pa-
lestra “Contribuições da mú-
sica para o desenvolvimento 
da pessoa com deficiência”, 
no dia 13, das 14h às 17h, 

ministrada por Cássia Ávila.
Para encerrar os encontros 

com a população, haverá 
visita guiada no dia 17 de se-
tembro à Igreja Matriz de São 
Gonçalo, com o guia e profes-
sor de História da Universida-
de Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj), Rui Aniceto, das 14h 
às 16h. As inscrições para os 
três eventos podem ser feitas 
no Eco Ponto. As vagas são 
limitadas a oito pessoas.

Servidores – Para os fun-
cionários, as atividades acon-
tecerão no auditório da Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil, a partir do dia 10 
de setembro, com a palestra 
“Conhecendo São Gonçalo”, 
com o palestrante Carlos 
Medeiros, das 13h às 17h. 
No dia 15, acontece a oficina 
Noções Básicas da Linguagem 
de Sinais, por Fábia Andrade, 

das 13h às 17h. Nos dias 20 e 
21, serão as oficinas “Flores-
cendo São Gonçalo”, com as 
palestrantes Joice e Marilene 
sobre confecção de flores ar-
tesanais, das 15h às 17h.

Finalizando as atividades, 
no dia 27 de setembro, das 
13h às 16h, na sede da Funasg, 
acontece a oficina “Tratando 
a Saúde através da Música” 
com a equipe de música da 
fundação. Todas as atividades 
têm 20 vagas cada e as ins-
crições podem ser feitas na 
recepção da sede da própria 
Funasg. Todas as atividades 
são gratuitas.

“Nosso município merece 
o melhor. Muitas coisas estão 
mudando, mais qualidade 
de vida aos servidores e am-
pliação do Projeto Funasg 
Mais!”, disse a coordenadora 
do projeto Funasg Mais, Mir-
tes Lessa.

Servidores de São Gonçalo receberão orientação para emagrecer com saúde

A CCR ViaLagos inicia hoje 
(3) a Operação da Indepen-
dência, um esquema espe-
cial com as equipes de SOS 
Usuário Médico, Mecânico 
e de Arrecadação da refor-
çadas e atuando 24 horas 
com as devidas medidas de 
higienização. Painéis lumi-
nosos ao longo da rodovia e 
o site da empresa divulgam 
mensagens de conscien-
tização e orientações de 
prevenção ao coronavírus. 

A expectativa para o 
feriadão da Independên-

cia é que 168 mil veículos 
passem pela rodovia, entre 
hoje e a próxima quarta-
-feira (8). Os dias de maior 
fluxo na ida para a Costa 
do Sol serão esta sexta-fei-
ra e sábado, quando são 
esperados 29 mil veículos 
por dia. 

A Polícia Militar Ro-
doviária intensificará as 
fiscalizações na via e o 
CPROEIS, programa esta-
dual de integração de se-
gurança, fiscalizará evasão 
de pedágio.

Feriadão: Via Lagos inicia operação
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Apontado com lobista, Marconny Albernaz de Faria faltou a depoimento

CPI aprova condução 
coercitiva de advogado

Senadores da Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Pan-
demia do Senado aprovaram 
ontem (2) um requerimento 
para condução coercitiva do 
advogado Marconny Albernaz 
de Faria. O documento tam-
bém determina a retenção 
do passaporte de Faria por 30 
dias pela Polícia Federal. Pelo 
requerimento, ele também não 
poderá se deslocar da comarca 
onde reside sem prévia autori-
zação da CPI e deverá indicar à 
comissão telefone e endereço 
eletrônico para ser contatado.

O advogado é apontado 
como suposto lobista da Precisa 
Medicamentos, empresa que 
intermediou o contrato com 
o Ministério da Saúde para 
compra de 20 milhões de do-
ses da vacina indiana Covaxin, 
suspenso após denúncias de 
irregularidades trazidas pela 
CPI. O requerimento é uma 
reação à ausência de Marconny 

de Faria. Ele era aguardado para 
depor ontem na comissão de 
inquérito.

Segundo o presidente do 
colegiado, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), a secretaria da co-
missão encaminhará ofício 

ao Ministério Público Federal 
para conhecimento dos fatos 
e adoção das providências 
cabíveis. Além disso, tudo será 
encaminhado à ministra do 
Supremo Tribunal Federal Cár-
men Lúcia.

Pedro França / Agência Senado

Omar (C): “Queremos saber do doutor em que exame ele se baseou para dar 
20 dias de folga para o cara”

Pix : saque e troco 
no fim de novembro
A partir de 29 de novembro, 
poderá ser usado o Pix, siste-
ma de pagamento instantâ-
neo desenvolvido pelo Ban-
co Central (BC), para sacar 
dinheiro e receber troco em 
espécie em estabelecimen-
tos comerciais e outros lu-
gares de circulação pública. 
A data foi anunciada ontem 
(2) pelo órgão.

No Pix Saque, o cliente 
poderá fazer saques em 
qualquer ponto que ofertar 
o serviço, como comércios e 
caixas eletrônicos, tanto em 
terminais compartilhados 
como da própria instituição 
financeira. Nessa modalida-
de, o correntista apontará a 
câmera do celular para um 
código QR (versão avançada 
do código de barras), fará 
um Pix para o estabeleci-
mento ou para a instituição 
financeira e retirará o di-
nheiro na boca do caixa.

O Pix Troco permite o 
saque durante o pagamento 
de uma compra. O cliente 

fará um Pix equivalente à 
soma da compra e do saque 
e receberá a diferença como 
troco em espécie. O extrato 
do cliente especificará a par-
cela destinada à compra e a 
quantia sacada como troco.

Nas duas modalidades, 
as transações serão limita-
das a R$ 500 durante o dia 
e a R$ 100 entre as 20h e as 
6h. No entanto, os ofertantes 
desses produtos poderão 
definir limites mais baixos, 
baseados no perfil do clien-
te, na localização, no horário 
da operação e nos critérios 
de segurança. Segundo o 
BC, a oferta dos dois novos 
serviços será opcional.

Não haverá cobrança 
para pessoas naturais (pes-
soas físicas e microempreen-
dedores individuais) para 
até oito transações mensais. 
O comércio que oferecer as 
duas opções receberá, da 
instituição financeira do 
usuário sacador, de R$ 0,25 a 
R$ 0,95 por transação.

Sancionada 
com vetos 
revogação 
da LSN
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, com vetos, a Lei 
14.197, de 2021, que revoga 
a Lei de Segurança Nacio-
nal (Lei 7.170, de 1983), 
criada durante a ditadura 
militar. Além de revogar a 
LSN, o texto aprovado pelo 
Congresso estabelece uma 
série de tipos penais em 
defesa do Estado Democrá-
tico de Direito. Bolsonaro, 
porém, vetou vários arti-
gos, entre eles o que previa 
até cinco anos de reclusão 
para quem cometesse o 
crime de “comunicação 
enganosa em massa”. A 
sanção foi publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem (2).

Segundo Bolsonaro, a 
tipificação das fake news 
contraria o interesse pú-
blico “por não deixar claro 
qual conduta seria objeto 
da criminalização”.
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Vasco busca 
segunda 
vitória 
consecutiva

O Vasco vol-
tou a vencer 
p e l o  C a m -
peonato Bra-
sileiro da Sé-
rie B na roda-
da passada. 

E hoje, os cruz-maltinos 
podem finalmente em-
balar na competição, e 
terão pela frente o Brasil 
de Pelotas, às 19 horas (de 
Brasília), em São Januá-
rio, pela 22ª rodada.

Os donos da casa bus-
cam mais três pontos 
para seguirem na briga 
pelo acesso. Atualmente, 
o Vasco está a quatro pon-
tos do arquirrival Botafo-
go, quarto colocado.

O técnico Lisca mais 
uma vez teve alguns dias 
para trabalhar com o 
elenco. O comandante 
já mudou a forma dos 
cariocas jogarem contra 
a Ponte Preta.

A tendência é a de que 
Lisca repita a formação 
que atuou no fim de se-
mana, após a boa atua-
ção.

Do outro lado, o Brasil 
de Pelotas está na penúl-
tima posição. Para piorar, 
os gaúchos não venceram 
nenhum jogo fora de seu 
estádio.

Novidade - Ontem foi 
apresentado no CT do 
clube o atacante equa-
toriano Jhon Sánchez, 
de 22 anos. O jogador, 
que estava defendendo 
o Independiente del Val-
le, do Equador, assinou 
contrato de empréstimo 
por um ano.

Tricolor sai na frente no Maracanã, mas é traído pelo gol contra de Lucca

Fluminense tropeça e fica 
no 1 a 1 com o Juventude

O Fluminense 
teve a chance 
de subir bem na 
tabela do Cam-
peonato Brasi-
leiro e dar um 

passo importante para sair 
da crise. Entretanto, o clube 
carioca recebeu um balde de 
água fria. O Flu saiu na frente 
e desperdiçou a oportunidade 
de ampliar. A bola puniu e de 
forma cruel. O Juventude ar-
rancou o empate: 1 a 1, ontem 
à noite, no Maracanã, em jogo 
atrasado da 14ª rodada.

O Tricolor quase abriu 
o placar logo no primeiro 
minuto. Egídio cruzou da es-
querda e Lucca emendou de 
primeira. O goleiro Marcelo 
Carné fez uma grande defesa 

e mandou para escanteio. A 
resposta do Juventude foi em 
cobrança de falta. Marcos 
Felipe espalmou chute de 
Guilherme Castilho.

Recém-chegado ao Flumi-
nense, Jhon Arias colocou o 
time na frente. Samuel Xavier 
teve tudo para fazer o segun-
do, mas perdeu. O Juventude, 
então, contou com uma “for-

cinha”. Lucca, ao tentar cortar, 
fez contra.

Na parte final do con-
fronto, o técnico Marcão fez 
três mudanças. Ele lançou 
Cazares, Luiz Henrique e 
Bobadilla. Saíram Nonato, 
Lucca e Fred. O time passou 
a criar mais, entretanto, não 
conseguiu chegar à vitória.

Com o empate, o Flumi-
nense desperdiça a chance de 
colar no G-6 do Campeonato 
Brasileiro. O clube carioca 
tem 22 pontos e ocupa a 11ª 
colocação, a cinco pontos do 
Corinthians, sexto colocado. 
O Juventude também tem 22 
pontos e está no 13º lugar.

O Flu fecha o turno contra 
a Chapecoense, na próxima 
terça-feira.

Lucas Merçon / Fluminense

Autor do gol tricolor no empate em 1 a 1 ontem, no Maracanã, Jhon Arias disputa a bola com um jogador do Juventude

Fluminense 
encerra sua 
participação no 
primeiro turno 
contra a Chape, 
na próxima terça

Fla propõe aumento 
salarial a Arrascaeta

Coritiba e CRB 
pressionam o Bota

A diretoria do 
Flamengo vem 
tendo algumas 
dores de ca-
beça com Ar-
rascaeta nesta 

temporada. Isso porque o 
empresário do jogador vem 
pressionando os rubro-ne-
gros a comprar a parte dos 
direitos econômicos do 
atleta que pertencem ao 
Defensor-URU.

Os dirigentes seguem 
com a postura de que não 
vão adquirir o percentual 
para não sobrecarregar as 
finanças do clube. Assim, 
Arrascaeta tem se visto no 
meio de um problema ex-
tracampo.

O  B o t a f o g o 
e n t r o u  n o 
G-4 da Série 
B com a vi-
tória sobre o 
líder Coritiba 

e passou a sonhar com 
mais do que o acesso à pri-
meira divisão. O Alvinegro 
tem o melhor retrospecto 
entre as 20 equipes nas 
últimas cinco rodadas e o  
título brasileiro se tornou 
uma perspectiva alcançá-
vel.

Mas a pressão está em 
cima da equipe de Ender-
son Moreira. Isso porque 
Coritiba e CRB venceram 
na abertura da 22ª rodada, 
na última quarta-feira. Os 
dois times atuaram fora 
de casa contra Londrina e 

Nesta semana, os rubro-
-negros deram um passo 
para minimizar a ques-
tão. A diretoria propôs um  
aumento salarial a Arras-
caeta.

O uruguaio viu novos 
reforços chegarem sem o 
mesmo protagonismo e 
receberem mais. A pro-
posta parece ter agrada-
do ao staff de Arrascaeta,  
que deve confirmar a valo-
rização.

O meia está com a sele-
ção do Uruguai na disputa 
das Eliminatórias Sul-A-
mericanas. Com isso, o 
meia não vai participar do 
período de treinos com o 
elenco.

Confiança, respectivamen-
te, e conquistaram os três 
pontos.

O Coxa segue no topo da 
tabela com 42 pontos, dois 
a mais que os alagoanos. 
Com 35 pontos, o Botafogo 
está em quarto lugar, mas 
terá a difícil missão de de-
fender a posição atuando 
fora de casa. O Alvinegro 
visita o Remo, em Belém, 
amanhã.

Se vencer, o Glorioso as-
sumirá a terceira colocação, 
pois o atual dono da posi-
ção, o Goiás, só entra em 
campo na terça-feira. Mas a 
vitória no Baenão não será 
tarefa fácil. O Remo, 12º 
com 27 pontos, ainda tem 
aspirações de terminar no 
grupo de acesso.


