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Brasil atinge a marca de 
40% da população vacinada 

Imunização já chegou a 64 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Campanha avança pelo país

COVID-19

CIDADES\PÁG. 3

Expansão do Niterói Presente tem por objetivo melhorar ainda mais os índices na cidade, que já conquistou ótimos resultados quando o programa era bancado pela Prefeitura de Niterói

Carlos Magno/Palácio Guanabara

Mais Segurança 
Presente em 
Niterói
A Operação Segurança Presente 
foi ampliada em Niterói e 
chegou, ontem (3), à região de 
Pendotiba. Com a nova base, o 
programa, que terá um aumento 
de 160 agentes, estará em nove 
locais da cidade. Por quatro 
anos, a operação funcionou em 
parceria com a Prefeitura de 
Niterói e agora será totalmente 
custeada pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro. Outra 
novidade será a inclusão do 
braço social do programa na 
operação de Niterói. Assim como 
nas demais base do Segurança 
Presente, o efetivo é composto 
por policiais militares, agentes 
civis e assistentes sociais.

CIDADES\PÁG. 3

Limpa São 
Gonçalo segue 
nas ruas

CIDADES\PÁG. 4

Após perder pênalti e sofrer um gol, o Vasco ontem, em São 
Januário, lutou e conseguiu empatar com o Brasil de Pelotas 
graças a uma cabeçada de Daniel Amorim, aos 43 da etapa final.

PÁG. 8

Musical 
encerra 
temporada
“Brasileiro, Profissão: 
Esperança”, musical 
com Claudia Netto e 
Claudio Botelho, encerra 
temporada, neste sábado e 
domingo, às 19h, no Teatro 
Clara Nunes, no Rio.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Claudia Netto e Claudio Botelho 
estrelam musical no Clara Nunes

ESPORTES

Rafael Ribeiro / Vasco

Vasco lutou ontem, mas segue sem engrenar no Campeonato Brasileiro da Série B

Empate arrancado na raça

Dose de reforço 
para acamados 
na Capital

CIDADES\PÁG. 3

Vacina: eficácia 
comprovada em 
São Gonçalo

CIDADES\PÁG. 3

Arroz e feijão mais em conta
O arroz e o feijão vendidos no Estado de Rio de Janeiro passam a ser isentos da cobrança do ICMS

PÁG. 5

Prova de vida 
domiciliar para 
maiores de 80
O Diário Oficial da União 
publicou, ontem, a lei que institui 
medias alternativas de prova de 
vida, sancionada pelo presidente.

CIDADES\PÁG. 5

Supera Mais 
Ágil: adesão vai 
só até segunda

CIDADES\PÁG. 4

Preços dos 
remédios 
podem subir 

PANORAMA\PÁG. 2
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Semáforo desalinhado
Mais uma vez volto a reclamar do semáforo que está 
desalinhado na Av. Ary Parreiras com a Roberto Silveira. 
Já cansei de me atrasar no trabalho à toa por ficar horas 
esperando o sinal abrir. A demora é impressionante e ele 
fica vermelho com uma velocidade absurda. Isso só tem 
prejudicado ainda mais o trânsito que é caótico na cidade. 
Algo tem que ser feito!
Mauro Amaral

Sujeira nas praias
Com a volta parcial das pessoas por conta do controle 
maior da pandemia do coronavírus, voltei a perceber o 
retorno dos focos de sujeira nas praias de Niterói. A pan-
demia parece que não ensinou nada a certas pessoas sem 
educação. Tem gente que parece gostar de viver no lixo e 
leva os outros junto.
Ághata Mendes

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.

Musical encerra 
temporada no Rio
‘Brasileiro, Profissão: Es-
perança’, Claudia Netto e 
Claudio Botelho, encerra 
temporada, neste sábado 
e domingo, com sessões às 
19h, no Teatro Clara Nunes.

O espetáculo traz em seu 
emblemático título uma his-
tória que se repete há déca-
das. Desde a sua estreia – há 
exatos 50 anos – o musical 
foi encenado em momen-
tos cruciais da vida cultural 
brasileira, em versões com 
Maria Bethânia e Italo Rossi 

(1971), Clara Nunes e Paulo 
Gracindo (1973) e Bibi Fer-
reira e Gracindo Jr (1998). 

Com texto de Paulo Pon-
tes e canções de Dolores 
Duran e Antônio Maria, 
a montagem reúne nova-
mente Claudia e Claudio 
em cena, dupla pioneira na 
retomada do teatro musical 
brasileiro, responsáveis por 
espetáculos como ‘Hello 
Gershwin’. Ingressos a par-
tir de R$50 no site https://
www.eventim.com.br. 

CULTURA

#ViradaSP
Renato Teixeira, Sérgio Dias 
e a banda Maglore estão em 
shows especiais para a #Vi-
radaSP Online21, maratona 
de música, artes cênicas e 
cultura urbana deste sába-
do, a partir das 12h.  Outro 
destaque é o quadro especial 
Rolando Prosa, capitanea-
do por Rolando Boldrin. 
A agenda é composta por 
21 atividades. Várias delas 
realizadas no Teatro Sérgio 
Cardoso, especialmente 
produzidas para a #ViradaSP 
Online 2021. 

PETER PAN – O infantil ‘Peter Pan e a floresta perdida’ 
está em cartaz, aos sábados, às 17h15, no Teatro Van-
nucci - Shopping da Gávea. O ingresso custa de R$35 a 
R$70, no site Sympla. Na história, Peter Pan, entediado 
por não viver mais aventuras na Terra do Nunca após a 
derrota do Capitão Gancho, acaba se aventurando com 
Wendy para conhecer a tão misteriosa floresta negra. 

PAULO BETO – O cantor e compositor Paulo Beto que-
bra um hiato de dois anos abrindo caminho para seu 
segundo álbum. Após a estreia “Memórias d’Aldeia do 
Bicho que Mente”, o artista fluminense faz uma dan-
çante reflexão sobre as origens da alma latinoamerica-
na. O single “Isso Não É Brasil” é o primeiro gostinho 
do álbum “Uniram-se”, a ser lançado em breve.

Divulgação

Claudia Netto e Claudio Botelho estrelam “Brasileiro, Profissão: Esperança”

Divulgação

Renato Teixeira faz parte da 
maratona cultural deste sábado

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Ivermectina na 
mira da Justiça

O Laboratório Vitamedic, res-
ponsável pela Ivermectina tem 
que retirar de circulação, inclu-
sive de redes sociais, qualquer 
propaganda sugerindo que o 
medicamento possa ser utili-
zado como tratamento preco-
ce ou preventivo à covid-19. 
Além disso, não pode divulgar 
anúncios terá que publicar em 
veículos de grande circulação 
a informação de que a iver-
mectina não é indicada para o 
combate ao coronavírus e sua 
utilização restringe-se ao que 
estabelece a bula. A decisão, em 
caráter liminar, é da 2ª Vara Em-
presarial do Rio, que atendeu a 
pedido da Defensoria Pública 
do Estado. 

Essas escolas são o bicho

O coordenador de Pro-
teção Animal da Prefei-
tura de Niterói, Marcelo 
Pereira, reuniu-se nesta 
semana com o o secretário 
municipal de Educação 
Vinicius Wu e com o sub-
secretário Thiago Risso, 
para tratar da ampliação 
da iniciativa que leva para 

Divulgação

escolas atividades sobre 
os direitos dos animais, 
de forma lúdica para as 
crianças. Segundo Mar-
celo Pereira, uma nova 
cartilha sobre o tema será 
lançada em outubro e 
novas atividades para a 
conscientização serão de-
senvolvidas. 

Salão verde

O Mais Bonita Centro de Be-
leza, em Niterói, aderiu ao 
projeto Beleza Verde e mudou 
todo o seu modus operandi 
para se tornar o primeiro sa-
lão de beleza sustentável da 
cidade.”O cabelo, por exem-
plo, é reaproveitado em uma 
empresa de revestimentos; a 
sobra de esmalte é decantada 
e usada em pinturas. Ou seja, 
tudo que seria considerado lixo 
passa a ter uma vida útil”, expli-
ca Viviane Silveira, proprietária 
do salão. Não apenas empresas 
cadastradas no projeto, mas 
ONGs que trabalham com 
reciclagem vão receber parte 
desse material. O local também 
servirá como ponto de coleta. 

Cobrando 
explicações

Boa desculpa

A Comissão de Defesa do Consu-
midor (Codecon) da Alerj, presi-
dida pelo deputado Fábio Silva 
(DEM), promove audiência pú-
blica para falar sobre a retomada 
da cobrança da tarifa mínima de 
água, no valor de R$ 94, no muni-
cípio de Silva Jardim, e da dispo-
nibilização da tarifa social para 
a população carente da região. 
A reunião acontece na próxima 
quarta-feira (8), às 13h, por meio 
de videoconferência. Além de ve-
readores de Silva Jardim, foram 
convidados para a audiência 
representantes da Agência Regu-
ladora de Energia e Saneamento 
Básico do Estado (Agenersa); 
da Águas de Juturnaíba, e da 
Defensoria Pública do Estado. 

E para quem precisa de uma boa 
desculpa para tomar uma neste 
fim de semana, a Ambev vai tro-
car uma garrafa de cerveja puro 
malte especial por cada quilo de 
alimento, que será entregue para 
entidades carentes indicadas 
pelas ONGs Instituto Reação, 
Abraço Campeão, Instituição 
Espírita Oasis no Caminho, 
Todo Juntos e Ninguém Sozi-
nho, Associação Pestalozzi de 
Cachoeiras de Macacu, entre 
outras. Além da capital, cidades 
como Petrópolis, Cachoeiras de 
Macacu e Piraí terão um drive-
-thru solidário neste sábado, das 
9h às 16h, para receber a doação. 
A expectativa é arrecadar 140 
toneladas de alimentos. Mas cá 
para nós, vale fazer a doação, 
mesmo que você seja abstêmio. 

Remédio para dor no bolso

O texto-base do PL 2337/ 2021, 
aprovado nesta semana pela 
Câmara dos Deputados, traz 
uma consequência negativa 
para todos os brasileiros. Ao 
prever o fim de isenções de 
PIS-Confins dos medicamen-
tos, o consumidor final poderá 
ter um aumento de até 12% 
em mais de 18 mil produtos 
farmacêuticos de maneira 
imediata, inclusive, medi-
camentos de uso contínuo, 
como os usados em tratamen-
tos para doenças crônicas. 

Divulgação

“Além disso, haverá impacto 
no SUS, que atende mais de 
80% da população brasileira, 
com aumento de mais de 
18% pela cobrança de ICMS. 
Isso porque alguns convênios 
vinculam a isenção de ICMS à 
isenção de PIS-Cofins. O Con-
gresso Nacional precisa rever 
essa decisão para impedir 
que a saúde do brasileiro seja 
prejudicada e o consumidor 
final pague essa conta”, afirma 
a presidente da Interfarma, 
Elizabeth de Carvalhaes. 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj publicou a composição 
da Comissão Especial que vai 
acompanhar a liquidação 
de empresas públicas e de 
economia mista no estado. 
É o primeiro passo da Casa 
para buscar soluções para 
o fechamento de empresas 
que, mesmo sem atividades 
há décadas, ainda contam 
com funcionários e uma fo-
lha anual de R$ 1,22 milhão. 
Integram a comissão os de-
putados Adriana Balthazar 
(Novo), autora da proposta e 
que vai presidir o grupo, Dio-

nísio Lins (PP), Eurico Júnior 
(PV), Jalmir Junior (PRTB) e 
Wellington José (PMB). Na 
lista de empresas em liqui-
dação estão: a Companhia 
de Transportes Coletivos do 
estado (CTC); a Companhia 
Fluminense de Trens Urba-
nos (Flumitrens); a Centrais 
Elétricas Fluminenses (Celf); a 
Companhia do Metropolitano 
(Metrô); o Banco de Desenvol-
vimento do Estado (BD Rio), 
a Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (Diverj); 
e a Ciferal. 

Liquidação que custa caro
Divulgação

E por falar em direitos dos 
animais, a apresentadora 
Ana Maria Braga surpreen-
deu ontem, ao aparecer em 
seu programa de TV vestida 
de vira-lata caramelo, animal 
que vive nas ruas e que virou 
“símbolo” nacional. A cena 
tem explicação, mas passa 
longe da causa animal.  Tra-

ta-se de uma campanha do 
Guaraná Antarctica, marca 
que está comemorando 100 
anos e que vai distribuir mais 
de R$ 1 milhão em prêmios 
até o final de outubro para 
quem comprar qualquer 
produto da marca e cadas-
trar o cupom fiscal no site 
da empresa. 

Na aba do vira-lata caramelo
Divulgação

Divulgação/AlerjDivulgação
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Imunização atinge 64 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Vacinação segue em todos os estados

Brasil tem 40% de vacinados
Um balanço divulgado ontem 
(3) pelo Ministério da Saúde 
aponta que 40% da popula-
ção brasileira - 64 milhões de 
pessoas - com mais de 18 anos 
já completaram o esquema de 
vacinação contra a covid-19. 
No caso de aplicação de pri-
meira dose, 132 milhões já 
estão nos braços dos brasilei-
ros. O número representa que 
83,4% do público-alvo de 160 
milhões de adultos no país.

Na avaliação do Ministério 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
o avanço da vacinação traz 
resultados positivos. Um dos 
principais é a queda na taxa 
de ocupação dos leitos de co-
vid-19, de enfermaria e UTI, 
que já está abaixo de 50% e 
dentro dos padrões de norma-
lidade em 19 estados do país. 
As médias móveis de casos e 
óbitos também estão em que-
da e registraram, nos últimos 
dois meses, redução de 61% e 
60%, respectivamente.

Reflexos - “Vamos conti-
nuar avançando e contando 
com apoio de todos. Quando 
assumi o Ministério da Saúde 
o objetivo era vacinar 1 milhão 
de pessoas por dia, número 
que estamos atingindo com 
normalidade. Se continuar-
mos nesse ritmo será possível 
vacinar todo público-alvo do 
país com as duas doses até 

o mês de outubro”, destacou 
Marcelo Queiroga.

Desde o início da cam-
panha, já foram distribuídas 
mais de 233,7 milhões de 
doses das vacinas contra co-
vid-19 pelo Programa Nacio-
nal de Imunização. No mês 
de agosto, houve recorde na 
distribuição de doses de imu-
nizantes. Foram mais de 60,8 

milhões para todos os estados 
e o Distrito Federal.

Queda - As mortes por 
covid-19 no Brasil estão em 
queda há dez semanas con-
secutivas e chegaram à mé-
dia diária de 670 na Semana 
Epidemiológica 34 (15 a 28 de 
agosto), segundo o Boletim 
do Observatório Covid-19, 

da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Nos momentos 
mais críticos da pandemia, em 
abril de 2021, o país chegou a 
ter uma média de mais de 3 
mil mortes diárias.

O boletim acrescenta que 
o número de novos casos de 
covid-19 teve queda média 
de 2,4% ao dia na semana 
estudada e atribui à vacinação 

a redução contínua na morta-
lidade e nas internações pela 
doença no país. Os pesquisa-
dores pedem que esse proces-
so seja acelerado e ampliado 
e ressaltam que a maioria da 
população adulta ainda não 
completou o esquema vaci-
nal, o que é fundamental para 
maior efetividade das vacinas. 
Acrescentam que a vacinação 
de adolescentes ainda está em 
fase inicial. 

“Segundo dados compila-
dos pelo Monitora Covid-19, 
considerando os adultos (aci-
ma de 18 anos), 82% dessa 
população foram imunizados 
com a primeira dose e 39% 
com o esquema de vacinação 
completo. Apesar de ainda ser 
necessário avançar na amplia-
ção e aceleração da vacina-
ção, esse processo contribui 
para a importante tendência 
de redução da incidência e 
mortalidade, sendo notável o 
declínio no número absoluto 
de internações e óbitos em 
todas as faixas etárias”, afirma 
o boletim. 

Outro ponto destacado é 
que as vacinas não impedem 
completamente a transmissão 
do vírus Sars-CoV-2, mesmo 
quando o esquema vacinal 
está completo. Pessoas va-
cinadas podem transmitir 
para outras pessoas, inde-
pendentemente de manifes-

tarem a doença, e não estão 
totalmente livres do risco de 
desenvolver um quadro gra-
ve, ainda que esse risco seja 
reduzido de forma importante 
pela imunização. Além disso, 
os pesquisadores veem um 
cenário em que o relaxamento 
de medidas de distanciamen-
to físico, tanto por parte de 
governos quanto da popula-
ção, se dá ao mesmo tempo 
em que cresce a presença da 
variante Delta nas amostras 
analisadas. 

“O conjunto desses fatores 
resulta em cenário que combi-
na incertezas com exigência 
de muita atenção”, alertam.  
“A redução do impacto da 
pandemia de modo mais 
duradouro somente será al-
cançada com a intensificação 
da campanha de vacinação, 
a adequação das práticas de 
vigilância em saúde e o reforço 
da atenção primária à saúde, 
além do amplo emprego de  
medidas de proteção indivi-
dual, como o uso correto de 
máscaras e o distanciamento 
físico”.

Walterson Rosa/MS

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante Coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto

Diabéticos podem 
ter complicações
Cientistas da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) Bahia 
verificaram que a diabetes 
induz uma inflamação nas 
células circulantes do sistema 
imunológico com aumento 
da expressão dos genes ACE2 
e ALOX5, tornando-as mais 
propensas à invasão do novo 
coronavírus, o Sars-CoV-2.

“Os pesquisadores tam-
bém observaram o aumento 
do leucotrieno B4 (LTB4) nas 
células sanguíneas desses 
pacientes, um mediador li-
pídico associado a alterações 
como inflamação e compro-
metimento da cicatrização 
na diabetes, indicando que o 
LTB4 pode ser um mediador 
que aumenta o risco de co-
vid-19 grave em indivíduos 
com a comorbidade e um 
dos causadores da resposta 
inflamatória sistêmica mais 
pronunciada. Estes pacientes 
requerem cuidados intensivos 
com mais frequência devido à 
lesão pulmonar”, diz a Fiocruz.

Os resultados da pesquisa 

foram publicados na Diabetes, 
uma das revistas científicas 
mais importantes do mundo 
sobre o tema.

No estudo, as taxas de 
mortalidade foram seme-
lhantes entre pacientes com 
covid-19 com ou sem diabe-
tes, mas a gravidade foi maior 
nos indivíduos com a doença, 
assim como a redução da satu-
ração de oxigênio e o aumento 
significativo da duração da 
covid-19.

Para avaliar o papel da 
inflamação crônica de baixo 
grau no agravamento da co-
vid-19 em pessoas com diabe-
tes, os pesquisadores analisa-
ram dados clínicos e amostras 
de sangue de pacientes com e 
sem diabetes internados com 
o Sars-CoV-2. Segundo a insti-
tuição de pesquisa, embora se 
saiba que a diabetes é um fator 
de risco para covid-19, ainda 
se desconhecem os mecanis-
mos envolvidos na evolução 
da doença em indivíduos com 
esta comorbidade.

Rio agenda para 
reforço na segunda
A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro 
(SMS) inicia na segunda-
-feira (6) o agendamento 
de idosos acamados para 
receber a dose de reforço 
da vacina contra a covid-19. 
O atendimento dos idosos 
que não têm condições de 
ir aos postos de vacinação 
terá início após a aplica-
ção das doses de refor-
ço em idosos residentes 
em instituições de longa 
permanência públicas e 
privadas, que começou na 
última quarta-feira (1º) e 
termina no próximo dia 10. 
Esse grupo foi o primeiro a 
ser vacinado na cidade. Em 
seguida, haverá a vacinação 
por faixa de idade, que, 
conforme o calendário di-
vulgado pela SMS, começa 
no dia 13 deste mês e deve 
ser concluída no dia 30 de 
outubro. Essa etapa inclui 
pessoas com mais de 60 
anos.

Segundo o superinten-
dente de Vigilância em Saú-

de do Rio de Janeiro, Márcio 
Garcia, tais metas precisam 
ser para atingidas para que 
se avance na cobertura de 
idosos com doses de reforço 
até o dia 30 de outubro. 

“Nossa expectativa é ter 
100% dos idosos com a dose 
de reforço já aplicada”, disse 
Garcia, durante a apresen-
tação do 35º Boletim Epide-
miológico, ontem (3).

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, as metas são 
baseadas nos contratos já 
assinados pelo Ministério 
da Saúde com os fabrican-
tes das vacinas Pfizer e com 
o Instituto Butantan e a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). 

“É muito importante que 
o ministério distribua o 
percentual correspondente 
à população da cidade do 
Rio de Janeiro para que a 
gente possa executar esse 
planejamento”, completou 
Soranz, também durante a 
apresentação do boletim.

Levantamento comprova a 
eficácia da vacinação em SG
Dados da Secretaria de Saúde 
e Defesa Civil de São Gonçalo 
apontam queda nas interna-
ções e óbitos por coronavírus 
nas últimas semanas. E outro 
levantamento feito entre os 
internados nas três unidades 
de saúde que atendem a pes-
soas com a doença no muni-
cípio apontam que o número 
daqueles que não tomaram 
nenhum tipo de vacina é 98% 
maior em relação aos interna-
dos que receberam duas doses 
de qualquer imunizante. Entre 
as mortes, esse número é 96% 
maior.

A pesquisa foi realizada 
pela equipe de Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo e é referente ao perío-
do do fim de janeiro – quando 
teve início a vacinação nos 
idosos – até a última sexta-
-feira de agosto (27). Segundo 
a prefeitura, vale ressaltar que 
os dados estão em constante 
análise, já que todos os dias 
novos pacientes dão entrada 
nas unidades de saúde. De 
acordo com o órgão, a pes-
quisa mostra a importância da 
vacinação para a população. 

 Nestes sete meses, ocorre-
ram 1.650 óbitos por corona-
vírus em São Gonçalo. Destes, 
1.436 pessoas não tinham 
tomado nenhum tipo de vaci-
na, 87% dos casos. Dos óbitos, 
13% tinham tomado a primei-
ra dose de algum imunizante, 
um total de 214 pessoas. E ape-
nas 65 internados – todos com 
algum tipo de comorbidade e 
idosos, com média de idade 
de 73 anos – tinham tomado 
duas doses ou dose única de 

alguma vacina. Já a média de 
mortes de pessoas que não re-
lataram ter tomado qualquer 
tipo de vacina é de 64 anos. 

 Entre os internados, os 
números são ainda mais ex-
pressivos entre aqueles que 
não tomaram nenhum tipo de 
vacina e aqueles que tomaram 
a primeira dose, as duas doses 
ou dose única. De janeiro ao 
dia 27 de agosto, estiveram 
internadas 2.640 pessoas. 
Destas, 2.529 não tomaram 

qualquer tipo de vacina, 96% 
das internações. Apenas 111 
tinham tomado a primeira 
dose (4% das internações) e 
44 (2% das internações) esta-
vam imunizadas, todas sem 
necessidade de internação em 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). 

“Os números são claros. 
Não há o que questionar. As 
vacinas previnem os casos 
mais graves da doença e evi-
tam internações, principal-
mente, em UTIs. Estamos, há 
alguns meses, com as taxas 
mais baixas de ocupação nos 
hospitais da cidade – tanto de 
enfermaria quanto de UTI. 
Por isso, precisamos continuar 
vacinando todos os gonçalen-
ses com mais de 14 anos para 
que esses dados caiam ainda 
mais. Manteremos as medidas 
sanitárias, como o isolamento 
social, uso de máscaras e hi-
gienização das mãos porque 
a doença ainda não acabou e 
a vacina não evita a contami-
nação, mas evita os casos mais 
graves. É isso que todos pre-
cisam entender e colaborar”, 
disse o secretário de Saúde e 
Defesa Civil, André Vargas.

Município apresenta diminuição em indicadores epidemiológicos

São Gonçalo vacina toda 
a população com mais de 
14 anos contra o corona-
vírus neste sábado (4) em 
14 pontos, das 8h às 12h. O 
ônibus itinerante da Cruz 
Vermelha estará na Igreja de 
Santa Isabel (próximo à USF 
Santa Isabel), também vaci-
nando todos os gonçalenses 
com mais de 14 anos, das 
9h às 12h, neste sábado (4). 
Depois, a vacinação será 
retomada na próxima quar-
ta-feira (8), após o feriado da 
Independência. As unidades 
de vacinação não funciona-
rão na segunda-feira (6) e 
terça-feira (7). Ontem (3), a 
cidade recebeu mais 13.116 
doses do imunizante Pfizer.

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
ampliou os locais de vacina-
ção com mais dois polos sa-

nitários vacinando em Jardim 
Catarina e Portão do Rosa 
desde a última segunda-feira 
(30). A vacinação itinerante 
acontecerá em outros três 
locais a partir da próxima 
semana: Salgueiro, Palmei-
ras e Jóquei. A vacinação vai 
acontecer em dias específi-
cos em cada localidade até o 
próximo dia 16. 

No Salgueiro, o atendi-
mento será nos dias 8, 9 e 10 
de setembro no Centro Social 
Urbano (CSU). No Posto de 
Saúde das Palmeiras, será nos 
dias 11, 13 e 14 de setembro 
e no Largo do Jóquei (Pre-
dinhos), nos dias 15 e 16 de 
setembro. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar comprovante de resi-
dência, carteira de vacinação 

e cartão do SUS ou CPF. Os 
menores de 18 anos devem 
apresentar caderneta de vaci-
nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e comprovante de 
residência do responsável, 
que deverá acompanhá-los 
ao local de vacinação. 

A imunização com a se-
gunda dose das vacinas Co-
ronavac, Astrazeneca e Pfi-
zer está disponível. Para a 
segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 
identidade e o comprovante 
de vacinação da primeira 
dose em São Gonçalo.      

Balanço – Desde o início 
da campanha, o municí-
pio de São Gonçalo vacinou 
668.464 pessoas com a pri-
meira dose ou dose única. 
Destas, 22.134 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 
32.444 trabalhadores da saú-

de, 137.422 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcioná-
rios e pessoas em Institui-
ções de Longa Permanência 
(Ilpis), 105 pessoas de resi-
dências terapêuticas, dois in-
dígenas, 84.755 pessoas com 
comorbidades, 1.353 pessoas 
com deficiência permanen-
te, 8.276 trabalhadores da 
educação, 383 trabalhadores 
das forças de segurança e 
salvamento, 2.894 acamados, 
356.656 pessoas da popula-
ção em geral com mais de 18 
anos, 3.802 pessoas privadas 
de liberdade, 270 pessoas 
em situação de rua, 311 por-
tuários, 29.017 adolescentes 
entre 14 e 17 anos, e 9.082 
gestantes, puérperas e lac-
tantes foram vacinados. Ao 
todo, 268.887 pessoas foram 
imunizadas com a segunda 
dose.

Com a 1ª 
dose, temos 
132 milhões 
vacinados

Cidade vacina acima de 14 anos

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Dr. André Vargas, secretário de Saúde, diz que os números evidenciam eficácia 
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Governo do Estado assume a 
Operação Segurança Presente
Por quatro anos, programa teve parceria com a Prefeitura. Agora será totalmente custeado pelo Estado

A Operação Segurança Pre-
sente foi ampliada em Niterói 
e chegou, ontem (3), à região 
de Pendotiba. Com a nova 
base, o programa, que terá 
um aumento de 160 agentes, 
estará em dez locais da cida-
de. Por quatro anos, a opera-
ção funcionou em parceria 
com a Prefeitura de Niterói e 
agora será totalmente custea-
da pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro.

O braço social do progra-
ma foi incluído na operação 
de Niterói.  Assim como nas 
demais do Segurança Presen-
te, o efetivo é composto por 
policiais militares, agentes 
civis e assistentes sociais, 
que cuidam do atendimento 
às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

O governador Cláudio 
Castro agradeceu a parceria 
com a Prefeitura de Niterói 
e ressaltou o novo momento 
financeiro que o Estado do 
Rio vive.

“Graças a muito esforço e 
comprometimento, estamos 
conseguindo organizar as 
contas do estado, antecipa-
mos os salários dos servidores 
e nos permitimos assumir os 
gastos integrais com a Ope-
ração Segurança Presente em 
Niterói. Agradeço à prefeitura 
pela parceria desde a implan-
tação do programa, mas a 
partir de agora assumiremos 
os gastos e ampliaremos ain-
da mais a Operação Segu-
rança Presente para outras 

regiões da cidade. O Governo 
do Rio tem um compromisso 
com a população, e a se-
gurança pública é uma das 
nossas prioridades”, disse o 
governador.

Segundo o secretário de 
Estado de Governo, Rodrigo 
Bacellar, assumir a gestão da 
Operação em Niterói permiti-
rá ao Governo ampliar o pro-
grama, qualificar os agentes 
e alinhar com todas as ope-
rações Segurança Presente:

“A primeira mudança será 
a instalação de três novas 
bases, que irão melhorar as 
condições de trabalho dos 
nossos profissionais. Além 
disso, os agentes passarão a 
ser treinados e capacitados 
por nós, dentro do conceito 
de polícia de proximidade”, 
explicou o secretário.

A base Pendotiba se soma 
às duas atuais bases locali-
zadas no Centro e em Icaraí. 
Nos fins de semana, os agen-

tes também estarão na praia 
de Boa Viagem. O horário 
de atuação da Operação vai 
permanecer das 5h às 2h, dia-
riamente, complementando o 
trabalho do 12ºBPM (Niterói).

Inclusão do serviço social 
- Um diferencial desta nova 
fase da Operação em Niterói 
é a implantação do serviço 
social, que atuará diaria-
mente nas bases. Segundo o 
Governo do Estado, os assis-
tentes sociais têm a função de 

resgatar a cidadania de quem 
se encontra em vulnerabili-
dade social. Os atendimentos 
incluem auxílio para retirada 
de documentos, encaminha-
mento para abrigo e centros 
de recuperação, ajuda para 
sair das ruas e retornar ao 
convívio familiar ou simples-
mente escutar com empatia 
o que o outro tem a dizer. 
Ao todo, o serviço social do 
Programa Segurança Presente 
já realizou mais de 200 mil 
atendimentos desde o início 
do programa em 2014.

Números de Niterói - Des-
de a implantação, em dezem-
bro de 2017, os agentes do 
Niterói Presente conduziram 
a delegacias 2.655 suspeitos 
e retiraram das ruas 684 fora-
gidos da Justiça. Além disso, 
267 pessoas foram presas em 
flagrante por furto e 165 por 
roubo. Outros números de 
destaque são os 126 veículos 
roubados recuperados e a 
apreensão de 56 armas de 
fogo que poderiam ser usadas 
para a prática de algum crime.

Bagueira lamenta- Sobre o 
fim da parceria na segurança 
entre Niterói e o Governo do 
Estado, o vice-prefeito do 
município, Paulo Bagueira, se 
manifestou:

“Como político, cidadão 
e morador de Niterói não 
posso deixar de lamentar o 
término do convênio entre 
a Prefeitura e o Governo do 

Estado que acabou com o 
Programa Niterói Presente. 
Custeado exclusivamente 
pelo governo municipal, o 
convênio bancava 297 PMs 
patrulhando as ruas, em um 
investimento anual de R$30 
milhões (repito, custeado pela 
Prefeitura) e que derrubou os 
índices de violência nos locais 
onde foi implantado. Faria 
melhor o governo estadual, 
deixar que a Prefeitura man-
tivesse esses investimentos, 
como era o nosso desejo, e 
usasse os recursos que pre-
tende injetar no seu novo 
programa, na ampliação do 
efetivo do 12° Batalhão da 
Polícia Militar, que há anos o 
niteroiense deseja, influindo 
assim, no combate à violência 
em outros bairros onde o Ni-
terói Presente não havia ainda 
chegado. Como deputado 
estadual, atuei em 2019 na 
ampliação e renovação deste 
convênio. Só não consegui-
mos ampliá-lo mais, à época, 
por falta de recursos huma-
nos do governo estadual.

Quero acreditar e desejo, 
que a suspensão do convê-
nio não seja uma espécie de 
retaliação política à nossa 
cidade. Hoje, como vice-pre-
feito garanto que por parte do 
prefeito Axel Grael, a admi-
nistração pública de Niterói 
está aberta ao diálogo e que  
continuará a investir em pro-
gramas que tragam paz e 
prosperidade para a nossa 
população”.

Carlos Magno/Palácio Guanabara

A cerimônia de expansão do Segurança Presente em Niterói foi realizada ontem no 12º Batalhão de Polícia Militar

Prazo para adesão ao Supera 
Mais Ágil termina na segunda
O prazo para adesão ao Su-
pera Mais Ágil, programa da 
Prefeitura de Niterói que vai 
disponibilizar R$ 11 milhões 
em créditos às micro e pe-
quenas empresas da cidade, 
encerra nesta segunda-feira 
(6). A iniciativa, uma nova fase 
do Supera Mais, pretende con-
templar as empresas que ainda 
não receberam algum tipo de 
auxílio emergencial. As que 
já participaram do programa 
Empresa Cidadã também po-
derão pleitear o empréstimo. 
As inscrições devem ser feitas 
em https://fazenda.niteroi.rj.
gov.br/site/supera-mais-agil/.

O Supera Mais Ágil tem 
como uma das premissas fazer 
a análise de crédito de forma 

ainda mais rápida. As empre-
sas já inscritas no Supera Mais 
podem confirmar a intenção 
em solicitar o empréstimo. As 
novas empresas, ainda não 
inscritas, devem fazer sua 
adesão. Após o prazo, os lotes 
serão abertos de acordo com 
a demanda e as prioridades 
estabelecidas pelo Conselho 
Gestor do Fundo de Crédito 
Emergencial.

“O Supera Mais Ágil é mais 
um esforço de investimento 
da Prefeitura de Niterói para 
ajudar a recuperar a nossa eco-
nomia. Nenhuma outra cidade 
ou governo fez o que Niterói 
está fazendo para apoiar os 
setores da sociedade que mais 
precisam de ajuda para passar 

pela pandemia da Covid-19. 
Vacinar os niteroienses o mais 
rápido possível e retomar a 
economia e o cotidiano das 
pessoas são nossas priori-
dades”, destaca o prefeito de 
Niterói, Axel Grael.

A secretária de Fazenda de 
Niterói, Marilia Ortiz, explica 
que o suporte aos micro e 
pequenos empreendedores 
vem ao encontro da retomada 
econômica do município.

“Até o momento, temos 
mais de 700 empresas que so-
licitaram adesão ao programa. 
Ao encerrar o prazo, o próximo 
passo será fazer uma análise 
das empresas solicitantes e 
divulgar o primeiro lote ainda 
em setembro”, detalha a se-

cretária.
O Supera Mais é um pro-

grama da Prefeitura de Niterói 
em parceria com a AgeRio, 
que concede crédito com 10 
meses de carência e paga-
mento em 36 parcelas a micro 
e pequenas empresas com 
faturamento anual de até R$ 1 
milhão. Os juros são custeados 
pela Prefeitura. O valor do em-
préstimo pode ser de até R$20 
mil, até R$50 mil ou até R$80 
mil, dependendo do porte da 
empresa.

Para consultar a situação 
da empresa no Programa Su-
pera Mais, acesse o link: ht-
tps://fazenda.niteroi.rj.gov.
br/beneficios/superamais/
consulta.php.

Programa vai disponibilizar R$ 11 milhões às micro e pequenas empresas  

Ação da Prefeitura visa conscientizar os moradores da cidade a manterem o município mais limpo e organizado

‘Limpa São Gonçalo’ segue nas ruas 
A campanha “Limpa São 
Gonçalo” segue atuando nas 
ruas do município. Equipes 
da Prefeitura de São Gon-
çalo distribuíram panfletos 
educativos para pedestres, 
motoristas e comerciantes 
do Centro da cidade, durante 
a manhã e tarde desta sex-
ta-feira (3). Também foram 
entregues os cartões de vis-
toria para os comerciantes 
da localidade. A ação visa 
conscientizar a população 
a não jogar lixo na rua, con-
tribuindo para uma cidade 
mais limpa e organizada.

O material que está sen-
do divulgado conta com 
informações sobre a forma 
correta de descarte do lixo, 

com horários de coleta e 
rotas atendidas.

Equipes da campanha 
também irão limpar e afi-
xar placas em locais nor-
malmente utilizados como 
lixeiras, alertando para a 
proibição de despejo de de-
tritos. Caçambas estão sendo 
instaladas em áreas comer-
ciais no Centro da cidade e 
em Alcântara.

A campanha será dividida 
em duas etapas: na primeira, 
cuja previsão é que dure cer-
ca de três meses, equipes da 
Prefeitura vão atuar de forma 
educativa, com o intuito de 
conscientizar a população; 
já a segunda, 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.

Na última semana, a Pre-
feitura publicou decreto 

regulamentando a lei que 
rege a prestação de servi-
ços de coleta e remoção de 
resíduos sólidos especiais, 
detalhando as regras para as 
empresas interessadas em 
atuar no município. O servi-
ço poderá ser oferecido a es-
tabelecimentos comerciais e 
industriais que descartarem, 
por dia, mais de 100 litros de 
lixo, quantidade não abran-
gida pela coleta municipal.

As Secretarias de Fazen-
da, Desenvolvimento Ur-
bano e Meio Ambiente irão 
conduzir todo o processo e 
a autorização virá através do 
Selo Verde, emitido pela Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
com validade de um ano.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Motoristas receberam material educativo no Centro de São Gonçalo

O material 
distribuído 
informa sobre 
a forma correta 
de descarte, com 
horários e rotas

Maricá avança na 
capacitação profissional
A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de Tra-
balho, capacitou mais 14 
moradoras da cidade. Elas 
poderão atuar como mani-
cures profissionais, por conta 
da contratação do Instituto 
Embelleze. Para comemorar, 
uma confraternização foi 
realizada na noite de quinta-
-feira, após a avaliação final. 
Desde que foi implantado em 
2019, o Programa de Qualifi-
cação Profissional capacitou 
cerca de 240 moradores.

Para Aline Belo, de 35 
anos, a oportunidade repre-
senta um renascimento. “Eu 
estava recém-separada, de-
sempregada, com dois filhos 
e sem saber o que fazer. Aí me 
inscrevi, fui contemplada e já 
estou atendendo na minha 
casa, em São José do Imbas-
saí.  Minha meta é ter em 
breve um salão”, comemora.

Fabíola Silva de 25 anos, 

da Gamboa, também reali-
zou um sonho. Mãe de qua-
tro filhos, ela garante que o 
sacrifício valeu à pena. “Por 
mais difícil que seja, um dia 
o sonho se realiza”, garantiu.

Esse é o primeiro curso de 
Júlia Magalhães, de 16 anos. 
“Eu quero fazer outros cursos, 
porque além de ser gratuito, 
é mais uma profissão para 
mim”, explicou a moradora 
do Caxito.

Já a musicista e técnica em 
mecânica Adriana Ramos, de 
49 anos, sempre se inscreve 
nos cursos oferecidos pelo 
poder público. “Aproveitei o 
tempo disponível que tinha 
para ingressar num curso 
de excelência, porque o co-
nhecimento nunca é demais 
e a gente nunca sabe o dia 
de amanhã”, contou a mo-
radora da Barra, que tam-
bém cursou montagem de 
 computação.
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Sérgio Mamberti sai 
de cena aos 82 anos
Morreu na madrugada de 
ontem (3), o ator Sérgio 
Mamberti, de 82 anos, em 
decorrência de falência múl-
tipla de órgãos. Ele estava 
internado em um hospital da 
rede Prevent Sênior, na capi-
tal paulista, intubado e com 
uma infecção nos pulmões. 
O ator havia sido internado 
em julho por 15 dias para 
tratar de uma pneumonia 
e chegou a passar por uma 
unidade de terapia intensi-
va (UTI). Ele se recuperou e 
teve alta.

O artista, que neste ano 
lançou a autobiografia” Sér-
gio Mamberti: Senhor do 
meu Tempo”, escrita com 
o jornalista Dirceu Alves Jr. 
, ficou conhecido por di-
versos papéis de destaque, 
como Dr. Victor, do Castelo 
Rá-tim-bum e produções da 
TV Globo, como “A Diarista” 
e “Os Normais”. 

Mais  recentemente, 
esteve no elenco de “3%”, 
série brasileira produzida 
pela Netflix. Também atuou 
como diretor em peças im-
portantes no circuito pau-
lista, como a premiada “Um 
Panorama Visto da Ponte”.

Sua estreia como ator foi 
no cinema, em 1966, com 

a comédia “Nudista à For-
ça”, de Victor Lima. Depois, 
atuou em “O Bandido da Luz 
Vermelha (1968)”, “Toda Nu-
dez Será Castigada (1973)”, 
“O Homem do Pau Brasil 
(1980)”, “A Hora da Estrela 
(1985)”, “A Dama do Cine 
Shangai (1987)”. Partici-
pou ainda de filmes infantis 
como “Xuxa Abracadabra 
(2003)” e “O Cavaleiro Didi 
e a Princesa Lili” (2006).

O artista também parti-
cipou de novelas como “As 
Pupilas do Senhor Reitor” 
(1970), “Brilhante” (1981), 
“Anjo Mau” (1998), “O Pro-
feta” (2007), “Flor do Caribe” 
(2013), “Sol Nascente” (2016) 
e “Vale Tudo” (1988).

Sérgio Mamberti tam-
bém era conhecido por ser 
um dos maiores articulado-
res culturais do país.

Reprodução/ Redes Sociais

O ator havia sido internado em julho por 15 dias para tratar de 

pneumonia e chegou a passar pela Unidade de Terapia Intensiva

Banco do Brasil deve seguir 
integrando a Febraban
Depois de quase uma semana 
de impasse, o Banco do Bra-
sil (BB) confirmou que não 
pretende sair da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban). Em nota, a instituição fi-
nanceira informou que, após 
negociações, o BB reafirmou 
o respeito pelos outros ban-
cos e pela história construída 
pela federação em mais de 50 
anos de existência.

“Chegamos a um entendi-
mento que é fruto de discus-
sões respeitosas entre as par-
tes e que não inibe a livre ex-
pressão de qualquer membro 
da federação. O comunicado 
da Febraban, por um lado, 
reafirmou sua convicção pelo 
conteúdo pacífico e equilibra-
do do manifesto e, por outro, 
acena ao BB e à CEF [Caixa 
Econômica Federal] quando 
registra a desvinculação do 
movimento liderado pela 
Fiesp, contribuindo para a so-
lução do impasse”, informou 
o presidente do BB, Fausto 
Ribeiro, no comunicado.

No último fim de semana, 
o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal haviam 
ameaçado se desassociar da 
Febraban, após o anúncio 
de que a entidade pretendia 
publicar em conjunto com a 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) 
um manifesto em defesa da 

democracia e da harmonia 
entre os Poderes. O docu-
mento não chegou a ser 
publicado após a decisão da 
Fiesp de adiar a divulgação 
para depois do feriado de 
Sete de Setembro.

Tanto o Banco do Brasil 
como a Caixa são fundado-
res da Febraban. No texto, o 

BB informou acreditar que 
o episódio contribuirá para 
reforçar mecanismos inter-
nos da Febraban que favo-
reçam o diálogo e reforcem 
o papel da entidade como 
agente para o desenvolvi-
mento do país. A Caixa ain-
da não emitiu nota sobre o  
assunto.

Instituição é uma das fundadoras da Federação, há mais de meio século

Ele estava 
internado em 
um hospital na 
capital paulista, 
com uma 
infecção nos 
pulmões

Dupla preferida dos brasileiros passa a ficar isenta da cobrança de ICMS

Arroz e feijão com preço 
menos salgado no Estado
O arroz e o feijão vendidos no 
Estado de Rio de Janeiro pas-
sam a ser isentos da cobrança 
do Imposto de Circulação 
sobre Mercadorias e Serviços 
(ICMS). É o que determina lei 
sancionada pelo governador 
Cláudio Castro, publicada no 
Diário Oficial de ontem (3). O 
texto também estabelece isen-
ção do ICMS para os serviços 
que envolvem o transporte 
estadual e intermunicipal dos 
dois produtos.

“A isenção do ICMS vai 
baratear o custo dos alimen-
tos que são os mais básicos 
no prato da nossa população. 
Uma medida que é ainda mais 
importante nesse período de 
tantas dificuldades causadas 
pela pandemia. A parcela que 
o estado deixará de arrecadar 
vai se transformar em econo-
mia para milhares de famílias, 
principalmente as mais vulne-
ráveis”, afirmou Castro.

Com a nova legislação, a 
carga tributária sobre o feijão 
e o arroz fica equiparada à do 
estado de São Paulo. O projeto 
que deu origem à lei é do de-
putado Rosenverg Reis (MDB).

Querosene de aviação - O 
Governo do Estado também 
publicou, ontem (3), o decreto 
que regulamenta a redução 
para 7% do Imposto de Cir-
culação sobre Mercadorias e 
Serviços (ICMS) do querosene 
de aviação para empresas aé-
reas que operam em Centro 
Internacional de Conexões 
de voos (HUBs) e aeroportos 
do interior do Rio. O incentivo 
é fruto do trabalho conjunto 

das Secretarias da Casa Civil, 
Turismo, Desenvolvimento 
Econômico e Fazenda para 
fomentar o turismo e a eco-
nomia fluminense.

“Nosso objetivo com a me-
dida é tornar o Rio de Janeiro 
cada vez mais competitivo 
em relação aos outros estados 
brasileiros para que haja o 
aumento do fluxo aéreo e do 
número de turistas. Abrimos 
o diálogo com o setor da avia-
ção e, de forma estratégica, o 
governo estadual atendeu a 
um pedido do segmento. O 
trabalho de retomada da eco-
nomia fluminense vem sendo 

feito em diversas frentes e o 
turismo é uma peça funda-
mental neste processo”, disse 
o governador Cláudio Castro.

De acordo com o setor, cer-
ca de 35% dos gastos de uma 
companhia aérea são com o 

querosene. A redução do ICMS 
– que prevê o benefício às em-
presas que ofertarem assentos 
nos aeroportos citados com 
base nos registros mantidos 
pela Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) – representa 
uma oportunidade ao estado 
de se equiparar às condições 
fiscais de outros estados.

A iniciativa do governo 
estadual busca atrair mais em-
presas aéreas, estimular novas 
rotas e beneficiar as operado-
ras que já estão presentes no 
Rio de Janeiro, ampliando o 
número de visitantes interna-
cionais e nacionais.

Redução 
para 7% do 
imposto sobre 
o querosene de 
aviação favorece 
o turismo

Pixabay

Carga tributária sobre o feijão e o arroz ficou equiparada à de São Paulo. Proposta foi do deputado Rosenverg Reis

Medidas alternativas 
para prova de vida
Foi publicada ontem (3) no 
Diário Oficial da União a Lei 
14.199, que dispõe sobre “me-
didas alternativas de prova de 
vida” para beneficiários da 
Previdência Social durante o 
estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Congresso 
Nacional.

De acordo com a Secre-
taria-Geral da Presidência da 
República, a prova de vida foi 
uma medida adotada pelo go-
verno federal com o intuito de 
impedir fraudes envolvendo 
a previdência, de forma a ga-
rantir os recursos necessários 
para o pagamento continuado 
dos benefícios.

“Para garantir a segurança 
de aposentados e pensionis-
tas, a nova lei cria a possibi-
lidade de realização da prova 
de vida por meios alternati-
vos, que serão ofertados pela 
rede bancária, assim como a 
priorização do atendimento, 
quando houver necessidade 
de apresentação presencial 
nas agências”, informou, em 
nota, a pasta.

A nova lei prevê que pes-
soas acamadas, hospitaliza-
das, com dificuldades de loco-
moção ou que sejam maiores 

de 80 anos, que não possuam 
procurador ou representante 
legal cadastrado, podem soli-
citar a prova de vida por meio 
de atendimento domiciliar, 
quando necessário. Prevê 
também a possibilidade de 
solicitarem “atendimento faci-
litado da instituição financeira 
onde esteja seu pagamento”.

Além disso, ela prevê gra-
tuidade para as ligações te-
lefônicas realizadas para a 
Central 135, tanto a partir 
de telefones fixos como por 
celular.

“A sanção presidencial 
ao projeto é importante 
para prover outros meios de 
comprovação de vida para 
recebimento de benefícios 
previdenciários, ao mesmo 
tempo em que se observam as 
restrições impostas pela pan-
demia da covid-19”, justificou 
a secretaria.

Como a nova lei oferece 
alternativas para a compro-
vação de vida de segurados, 
Bolsonaro vetou o artigo que 
previa suspensão, até 31 de 
dezembro de 2021, da exigên-
cia de comprovação de vida 
dos beneficiários perante o 
INSS.

Com 1.031 voos previs-
tos até quarta-feira (8), 
o Aeroporto Santos Du-
mont,  na região central 
do Rio de Janeiro, operado 
pela Infraero, deve movi-
mentar cerca de 125,2 mil 
passageiros no feriado 
prolongado. Na compa-
ração com o feriado da 
Independência do ano 
passado, espera-se au-

mento de 65% no número 
de aeronaves e de 78% no 
de passageiros.

De acordo com a In-
fraero, a projeção é basea-
da nas programações das 
empresas aéreas e com-
para o estimado para 2021 
com o mesmo feriado de 
2020, quando houve re-
dução nas atividades em 
função da pandemia.

Santos Dumont com maior fluxo

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A crise foi gerada após a Febraban manifestar interesse em defender a democracia e a harmonia entre os Poderes

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: 09/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:30 às 12:30 Avenida Rui Barbosa - São Francisco - Niterói 15735321
08:30 às 12:30 Rua Hélio Silva Carneiro - São Francisco - Niterói 15735321
12:00 às 16:00 Avenida P José Gomes Souza - Caramujo - Niterói 15738703
12:00 às 16:00 Travessa Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 15738703
13:30 às 17:30 Rua Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói 15738089
14:00 às 16:00 Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói 15732853

MARICÁ
13:30 às 17:30 Rua Oswaldo Tristão Matta - São José de Imbassaí - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua 1º de Maio - São José de Imbassaí - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Ruas 1, 6 - Estrada do Macaco - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua Albertino O Lopes - São José - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua Aurora Moreira Filgueiras - São José de Imbassaí - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua Delphina Marins Matta - São José - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua Eurides Pereira Rangel - São José de Imbassaí - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua Fulgêncio P Antunes - Estrada do Macaco - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua Iona Oliveira - São José de Imbassaí - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua João A de Melo - Estrada do Macaco - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Travessa Sem Nome - Estrada Velha São José - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Ruas C, F, G, I, L - São José - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Rua Eurípedes Rangel de Figueiredo - São José de Imbassaí - Maricá 15735069
13:30 às 17:30 Ruas 2, 50, 51 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15738065
13:30 às 17:30 Rua Jardel Filho - Jardim Atlântico - Maricá 15738065
13:30 às 17:30 Rua Miltaer Soares - Jardim Atlântico - Maricá 15738065
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Botafogo 
tenta seguir 
no G-4 da 
Série B

O Botafogo 
quer man-
ter  o  bom 
m o m e n t o 
na Série B 
e hoje terá 

pela frente o Remo, às 
19h30 (de Brasília), em 
Belém. Os alvinegros pre-
cisam da vitória para 
seguirem no G-4 da com-
petição.

O s  c a r i o c a s  e s t ã o 
embalados desde a che-
gada do técnico Ender-
son Moreira. Sob seu  
comando, os alvinegros 
emplacaram uma série 
de bons resultados até 
chegarem ao grupo de  
acesso, na rodada pas-
sada.

Mesmo assim, com 
35 pontos, o Botafogo 
vê atrás de si uma série 
de equipes que também 
sonham em disputar a 
Série A em 2022.

Pa ra  e s t a  p a r t i d a , 
Enderson Moreira tem 
um desfalque de peso. O 
atacante Rafael Navarro 
recebeu o terceiro cartão 
amarelo e terá que cum-
prir suspensão.

Com isso, o veterano 
Rafael Moura deve ter sua 
primeira oportunidade 
de iniciar um jogo pelo 
Botafogo. O He-Man vem 
entrando no segundo 
tempo desde que chegou 
ao clube.

O Remo está no meio 
da tabela de classifica-
ção da Série B. Com 27 
pontos e em 12º lugar, os 
paraenses ainda sonham  
com o acesso nesta tem-
porada.

Time recebeu Brasil de Pelotas, em São Januário, e jogo terminou 1 a 1

Vasco marca no fim e 
apenas fica no empate

O Vasco voltou a 
decepcionar em 
São Januário na 
Série B. Os cru-
z-maltinos fica-
ram no empate 
por 1 a 1 com 

o Brasil de Pelotas, ontem. 
Com o resultado, os cariocas 
chegaram a 32 pontos e se-
guem distantes do G-4. Já os 
gaúchos, com 15, continuam 
na degola.

A equipe cruz-maltina 
começou a partida pressio-
nando o Brasil de Pelotas. No 
entanto, tinham dificuldade 
em passar pela retranca gaú-
cha. Tanto que os donos da 
casa só criaram boa chance 
aos 20 minutos. Gabriel Pec 
tabelou com Marquinhos 
Gabriel e chutou para grande 
defesa de Matheus Nogueira.

O lance animou os vascaí-
nos. Isso porque os cariocas 
quase abriram o placar aos 23. 
Marquinhos Gabriel recebeu 
passe na entrada da área e 
chutou para mais uma grande 
defesa de Matheus Nogueira. 
Só que o Brasil de Pelotas 
respondeu em seguida, em 
chute de Rômulo que parou 
em Vanderlei.

O Vasco chegou a ter um 
pênalti marcado pelo árbi-
tro. No entanto, após rever o 
lance no VAR, a penalidade 
foi anulada. Depois disso, o 
Brasil de Pelotas melhorou e 
chegou a avançar com mais 
intensidade. Só que nenhuma 
equipe criou mais chance e o 
confronto seguiu igual até o 
intervalo.

No segundo tempo, o Vas-
co continuou pressionando e 
teve a chance de abrir o placar 

aos seis minutos. Morato foi 
derrubado na área e o árbitro 
marcou pênalti. No entanto, 
Germán Cano cobrou e viu 
Matheus Nogueira defender 
a penalidade e manter o em-
pate em São Januário.

A perda do pênalti deixou 
o Vasco nervoso. Tanto que 
os cruz-maltinos sofreram o 
revés aos 19 minutos. Van-

derlei falhou na saída de bola 
e entrou no pé de Netto. O 
atacante chutou, o goleiro 
deu rebote no pé de Erison, 
que mandou para a rede.

O gol aumentou o ner-
vosismo do Vasco. Com isso, 
o Brasil de Pelotas quase 
aproveitou para ampliar o 
marcador em chute de Netto.

Nos minutos finais, os 
cariocas foram com tudo em 
busca do gol e chegaram a 
colocar a bola na rede com 
Daniel Amorim. No entanto, 
o atacante estava em posição 
de impedimento. Só que aos 
43 minutos, Daniel Amorim 
aproveitou cruzamento e 
mandou para a rede para 
empatar o jogo em São Ja-
nuário.

Rafael Ribeiro / Vasco

O zagueiro Leandro Castán teve trabalho com o ataque da equipe gaúcha

Cano, que 
perdeu pênalti, 
completou oito 
partidas sem 
balançar as 
redes rivais

Flamengo apresenta 
projeto no Conselho

Lateral lamenta 
falha em empate

O Flamengo 
deu mais um 
passo rumo à 
sua interna-
cionalização 
nesta  sema-

na. Isso porque a diretoria 
apresentou o projeto ao 
Conselho Deliberativo do 
clube.

De acordo com pessoas 
presentes, o projeto foi bem 
aceito. Com isso, os dirigen-
tes rubro-negros começam 
a pensar nos próximos pas-
sos para colocar em prática 
o assunto.

Agora, o Flamengo vai 
em busca da captação de 
investimento. O pensamen-
to dos rubro-negros é arre-
cadar 50 milhões de euros 

O Fluminense 
vencia por 1 a 0 
e criou o lance 
mais plástico 
do jogo. Bola 
trabalhada, to-

ques rápidos e Fred achou 
Samuel Xavier, que chutou 
para fora. O castigo não de-
morou. O Juventude arran-
cou o empate no Maracanã, 
na última quinta-feira, pelo 
Brasileirão. O lateral-direito 
analisou o lance e reconhe-
ceu que o resultado foi ruim.

“Foi um lance muito bom. 
Bola bem trabalhada, que 
a gente faz no treino, para 
chegar deste lado. Fred foi 
feliz ali de me achar. Tentei 
chutar de primeira a bola. 
Acho que caprichei muito. 

(cerca de R$ 307 milhões) 
para o projeto.

Na apresentação, os di-
rigentes destacaram que 
conversaram com cinco 
clubes. No entanto, o Ton-
dela, da primeira divisão 
do Campeonato Português, 
parece ser o parceiro esco-
lhido pelo Flamengo.

A diretoria ainda prega 
calma em relação ao pro-
jeto, pois não quer ferir o 
estatuto rubro-negro.

O Tondela atualmente 
ocupa a 14ª colocação do 
Campeonato Português e 
na última rodada, no do-
mingo passado, foi derro-
tado fora de casa, de virada 
por 2 a 1 para o Benfica, do 
técnico Jorge Jesus.

Era só acertar o gol ali. Se-
ria gol. O goleiro já estava 
caindo. Tentei acertar ao 
máximo o cantinho. Então 
a bola passou ali, perto da 
trave. Infelizmente. Futebol 
é assim. Acabamos sofrendo 
o gol. Infelicidade nossa. É 
bola para frente. Empate 
ruim, que não estava nos 
nossos planos, mas temos de 
ter cabeça boa para dar con-
tinuidade no campeonato”, 
declarou Samuel Xavier.

O Fluminense volta a 
campo na próxima terça-
-feira, às 21h30 (de Brasília). 
O clube carioca visita a Cha-
pecoense, pela 19ª rodada. 
Com 22 pontos, o Tricolor 
Carioca está na 11ª colocação 
do Campeonato Brasileiro.


