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Fla trava batalha por volta 
da torcida ao Maracanã

Apesar da liberação da Prefeitura do Rio, demais clubes da Série A não aceitam retorno do público

BRIGA PROMETE PARAR NO TRIBUNAL

PÁG. 8

Ao todo, a Prefeitura de São Gonçalo está oferecendo cinco modalidades adaptadas para as crianças. São elas: minivôlei, miniatletismo, minitênis, minibadminton e minihandebol

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Fux e Lira 
rebatem falas 
de Bolsonaro

CIDADES\PÁG. 5

São Gonçalo 
oferece esporte 
para crianças
O projeto Container do Esporte, que 
durante dois meses levou ativida-
des esportivas para crianças de 6 a 
12 anos, deixou seu legado em São 
Gonçalo. A Prefeitura adaptou a me-
todologia aplicada no programa e 
todo o material esportivo utilizado 
nas atividades, como redes, bolas, 
raquetes e uniformes, para manter 
as atividades, que acontecem na 
quadra do Complexo Recreativo 
Cleber Ribeiro M. Filho, em Neves. 
E logo elas serão estendidas para 
Itaúna. As inscrições estão abertas.

CIDADES\PÁG. 3

Leste Metropolitano gera empregos 
Niterói, Maricá e São Gonçalo lideram ranking na região, que já recuperou mais de 8 mil postos de trabalho desde janeiro

CIDADES\PÁG. 3

Bárbara Furtado/Divulgação

No palco, além de cantar, Claudio imprime toda a sua vivência de ator de teatro, cinema e televisão

Claudio Lins 
canta Chico 
Buarque

PÁG. 2

CULTURA

Lisca pede demissão e 
Vasco busca novo treinador

Bota anuncia chegada de 
Rafael, ex-Manchester

Após polêmica, Brasil 
enfrenta seleção peruana

Funarte 
realiza teatro 
virtual

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou on-
tem mais um medicamento para 
tratamento de pacientes com co-
vid-19. O Sotrovimabe foi auto-
rizado em caráter experimental 
para uso em pacientes com qua-
dros leve e moderado e com risco 
de evolução para uma situação 
grave. 

Justiça: ônibus 
fica mais um 
mês em SG

CIDADES\PÁG. 4

Anvisa aprova 
medicamento 
contra covid-19

CIDADES\PÁG. 3

O Theatro Municipal de Ni-
terói recebe, nesta sexta e 
sábado, às 19h, “Chicotea-
tro”. O musical é uma home-
nagem do ator e cantor Clau-
dio Lins a Chico Buarque e 
sua obra composta para os 
palcos, acompanhado do 
pianista Heberth Souza.

ESPORTES
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Maus tratos em Icaraí
Há mais ou menos uma semana estou gravando um ca-
chorrinho preso na varanda de um dos prédios vizinhos 
ao meu aqui em Icaraí que late o dia inteiro e sofre com 
a ausência dos donos. É apenas um filhotinho que está 
completamente largado na varanda, faça chuva ou faça sol. 
É uma tortura! É agoniante ver ele sofrendo e os “donos” 
pouco ligando. Vou ter que denunciar!
Ana Camille 

Público nos jogos do Flamengo
Olha, sou a favor da volta do público aos estádios nesse 
momento pois acho que temos sim condições de trans-
formar os jogos em locais controlados. Mas, é importante 
que seja uma decisão unânime dos times, pois a torcida 
faz diferença nas partidas.
Luiz Fernando Ferreira

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.

Claudio Lins canta 
Chico Buarque
O Theatro Municipal de 
Niterói recebe, nesta sexta 
e sábado, às 19h, o espetá-
culo “Chicoteatro”. O mu-
sical é uma homenagem do 
ator e cantor Claudio Lins a 
Chico Buarque e sua obra 
composta para os palcos, 
acompanhado do pianista 
Heberth Souza.

Nessa homenagem a 
Chico Buarque e sua obra 
composta para os palcos, 
Claudio Lins traz um mi-
nucioso trabalho de pes-

quisa para montar um dos 
repertórios mais ricos do 
cancioneiro, em canções 
inesquecíveis compostas 
especialmente para peças 
musicais ou balés.

No palco, além de can-
tar, Claudio imprime toda 
a sua vivência de ator de 
teatro, cinema e televisão 
para, sutilmente, encarnar 
personagens masculinos 
e femininos sem nenhum 
pudor. O ingresso custa R$ 
40, à venda no site Sympla. 

CULTURA

Teatro virtual
A Funarte inicia nesta sema-
na a agenda de espetáculos 
da Região Norte no Festi-
val de Teatro Virtual. Nesta 
quinta, às 18h30, a Locôm-
bia Teatro de Andanças, de 
Roraima, apresentará “Mar 
Acá”. A obra, indicada para 
todos os públicos, combi-
na elementos culturais da 
América do Sul para narrar 
o encontro de Llamichu, 
o pastor de lhamas, com 
personagens como Iara e 
Curupira. Os vídeos podem 
ser conferidos no Youtube. 

LAPA – O Quarteto Sons Brasil é atração musical do 
Carioca da Gema nesta quinta. O grupo, formado pelos 
músicos Bruno Barreto, Daniel Scisinio, Leandro Sara-
mago e Rodrigo Reis se apresenta às 21h, na tradicional 
casa de shows da Lapa, que conta com todas as regras 
de segurança sanitária para a retomada de espetáculos. 
Ingresso: R$25 (antecipado).

VIRTUAL – O público fazer uma visita virtual imersiva 
à exposição UnaS+, que reúne cerca de 80 obras de 15 
artistas mulheres da Argentina e Brasil, com curadoria 
de Maria Arlete Gonçalves. Com tecnologia de foto-
grafia digital 360°, o tour virtual permite um passeio 
completo pela mostra. Acesso no link: http://tourvir-
tual-unas.institutooifuturo.org.br/virtualtour.html

Bárbara Furtado/Divulgação

No palco, além de cantar, Claudio imprime toda a sua vivência de ator

Divulgação

“Mar Acá” estreia, nesta quinta, no 

canal do Youtube da Funarte  

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

Alcântara terá Casa de Advocacia

Luciano Bandeira, presi-
dente da OAB/RJ, inau-
gura nesta sexta-feira 
(10), mais uma Casa de 

Divulgação

Advocacia, desta vez em 
Alcântara, em São Gon-
çalo. O espaço é mais um 
ponto de apoio para os 
advogados do estado. O 
projeto foi criado para 
complementar serviços 
e facilitar a vida de cerca 
de 1,2 mil profissionais 
que moram longe da sede. 
A nova Casa conta com 
escritórios digitais e uma 
central de peticionamento 
eletrônico com estações 
de trabalho.

“Essas novas Casas 
mostram a importância 
de oferecermos estrutura 
onde a advocacia está. 
Com a instalação desses 
novos escritórios digitais, 
nós nos aproximamos 
da meta de 300, em todo 
o estado, até o fim desta 
gestão”, ressaltou. 

Mas sou só eu? 
Cadê os outros?

Rebatendo críticas

As manifestações de diferentes 
bandeiras políticas que toma-
ram o País no dia 7 de setembro 
levantaram um questionamen-
to dos profissionais que atuam 
naquele que é o setor mais 
impactado pela pandemia do 
coronavírus, o de eventos de 
cultura e entretenimento.

“Por que só nós continua-
mos parados, limitados para 
exercer nossas atividades? É 
uma resposta que esperamos 
dos poderes públicos. Vimos 
grandes aglomerações de to-
das as bandeiras ideológicas e 
nós, que representamos uma 
cadeia produtiva que emprega 
mais de seis milhões de pes-
soas, continuamos sofrendo 
restrições”, argumenta Doreni 
Caramori Júnior, empresário e 
presidente da Associação Brasi-
leira dos Promotores de Eventos 
(Abrape).

É Doreni, enquanto vocês 
continuam parados, no próxi-
mo dia 12 tem mais aglome-
ração. 

E voltando a falar em aglomera-
ções, em postagens publicadas 
no Twitter, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
rebateu fala do presidente Jair 
Bolsonaro, durante o ato de 
apoio ao seu governo na Ave-
nida Paulista, nesta terça. Na 
ocasião, Bolsonaro afirmou 
que a ação de governadores e 
prefeitos foi pior do que o vírus 
e contrária à Constituição Fede-
ral, ao restringir o direito de ir e 
vir da população e contribuir 
para uma recessão econômica. 

A entidade destacou que 
“as ações de restrição de circu-
lação e atividades econômicas 
adotadas pelos gestores locais  
salvaram milhares de vidas no 
Brasil, apesar da postura con-
trária do chefe do Executivo 
federal”.

Segundo a entidade, os 
“municípios primaram por 
medidas que tomaram por 
base o cunho científico, e não  
posicionamentos políticos e 
eleitoreiros, evitando, com isso, 
uma verdadeira catástrofe no 
país”. 

POR JEFFERSON LEMOS

Contactless bomba no Metrô do Rio

O pagamento por aproxi-
mação vem se tornando 
cada vez mais comum no 
transporte público. Com a 
pandemia, o uso da solução 
tecnológica foi impulsio-
nado no metrô do Rio. De 
março de 2020 até agora, a 
concessionária registrou 1,3 
milhão de transações pelo 
método NFC, batendo recor-
des seguidos de uso ao longo 

Divulgação/Metrô Rio

de 2021. O número represen-
ta um crescimento de 120% 
de utilização no sistema 
metroviário em comparação 
ao ano de 2019.
O pagamento por aproxi-
mação se tornou uma alter-
nativa mais segura. Além de 
trazer praticidade e rapidez 
ao embarcar no metrô, pois o 
cliente não precisa entrar em 
fila para comprar o bilhete. 

Terceira dose para a linha de frente

Em meio ao aumento do 
número de internações por 
conta da variante Delta do 
coronavírus, o presidente 
da Comissão de Seguridade 
Social e Família e coordena-
dor da Comissão Externa de 
Enfrentamento à Covid-19, 
deputado Dr. Luizinho (PP-
-RJ), disse ontem, durante 
reunião deliberativa da co-
missão, que vai cobrar do Mi-
nistério da Saúde a inclusão 
dos profissionais da Saúde 
no cronograma de aplicação 
da terceira dose.

Divulgação

“Estamos acompanhan-
do no meu estado do Rio de 
Janeiro e vendo os casos de 
colegas na linha de frente 
hospitalizados, muitos em 
CTI’s, mesmo após as duas 
doses, porque já tomaram há 
6 meses. A gente vê a eficácia 
das vacinas, independente 
de qual seja, caindo a medida 
que passam os meses, por 
isso, é fundamental ter a dose 
de reforço nos profissionais 
da Saúde, e partir da semana 
que vem nós vamos brigar 
por isso”, ressaltou. 

Panorama RJPanorama RJ

O feriado de 7 de setembro 
foi o dia de independência 
até para o prefeito de São 
Gonçalo, Capitão Nelson, 
que deixou de lado a calça 
jeans e a blusa social du-
rante a rotina de vistorias 
pela cidade. Totalmente à 

vontade, de bermuda e chi-
nelo, o chefe do Executivo 
foi até a obra da Estrada 
Raul Veiga, no Alcântara, 
conferir de perto as inter-
venções que irão mudar a 
cara do bairro que sofre há 
anos com a desordem.

Vistoria de obras até no feriado
Divulgação

A Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) analisa hoje, 
em regime de urgência e 
votação única, o projeto de 
lei 4710/2021, da deputada 
estadual Rosane Felix (PSD), 
que proíbe a exigência de 
apresentação de compro-
vante de vacinação contra 
a covid-19 para acesso e 
permanência nos templos 
religiosos e locais de culto. 

Caso receba emendas, a 
proposta sairá de pauta. 
Caso seja aprovada e san-
cionada pelo governador,vai 
de encontro à iniciativa do 
prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, que baixou decreto 
exigindo, a partir do pró-
ximo dia 15, comprovante 
de vacinação para acesso a 
espaços públicos e até para 
cirurgias eletivas.

Passaporte de vacinação em xeque
Divulgação
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Município oferece 14 pontos fixos de atendimento. Niterói também aplica reforço nas pessoas a partir de 70

SG vacina a partir de 12 anos 
e inicia a 3ª dose para idosos 
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo vacina a população 
com mais de 12 anos contra 
o coronavírus em 14 locais 
nesta quinta-feira (09). Além 
dos pontos fixos, o ônibus 
itinerante da Cruz Vermelha 
está no Centro Social Urbano 
(CSU) do Salgueiro, das 9h às 
16h, até sexta-feira (10).

O município também ini-
cia, nesta quinta-feira, a apli-
cação da terceira dose nos 
idosos a partir de 70 anos. A 
Secretaria de Saúde lembra 
que só podem tomar a dose 
de reforço os idosos que rece-
beram a segunda dose há pelo 
menos seis meses.

A vacinação itinerante 
acontecerá em outros dois 
locais após os trabalhos 
no Salgueiro: Palmeiras e  
Jóquei. 

Para a aplicação da primei-
ra dose, as pessoas com mais 
de 18 anos precisam levar 

comprovante de residência, 
carteira de vacinação e cartão 
do SUS ou CPF. Os menores de 
18 anos devem apresentar ca-
derneta de vacinação, cartão 
do SUS ou CPF, identidade e 
comprovante de residência 

do responsável, que deverá 
acompanhá-los ao local de 
vacinação.

A imunização com a se-
gunda dose das vacinas Co-
ronavac, Astrazeneca e Pfizer 
está disponível. 

Balanço – Desde o início 
da campanha, a cidade vaci-
nou 670.731 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 
Destas, 22.134 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 
32.444 trabalhadores da saú-

de, 137.426 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcionários 
e pessoas em Instituições de 
Longa Permanência (Ilpis), 
105 pessoas de residências 
terapêuticas, dois indígenas, 
84.787 pessoas com comorbi-
dades, 1.353 pessoas com defi-
ciência permanente, 8.276 tra-
balhadores da educação, 383 
trabalhadores das forças de 
segurança e salvamento, 2.894 

acamados, 357.672 pessoas 
da população em geral com 
mais de 18 anos, 3.802 pessoas 
privadas de liberdade, 270 
pessoas em situação de rua, 
311 portuários, 30.219 ado-
lescentes entre 14 e 17 anos, e 
9.095 gestantes, puérperas e 
lactantes foram vacinados. Ao 
todo, 274.872 pessoas foram  
imunizadas com a segunda 
dose.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo inicia nesta quinta-feira a vacinação de idosos a partir de 70 anos com a 3ª dose

Covid-19: Anvisa 
aprova medicamento
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou autorização emer-
gencial em caráter experi-
mental de um medicamento 
para tratamento de pacientes 
com covid-19, o Sotrovi-
mabe.

O remédio foi autorizado 
para uso em pacientes com 
quadros leve e moderado e 
com risco de evolução para 
uma situação grave. Ele é 
contraindicado para pacien-
tes hospitalizados, que preci-
sem de suporte ventilatório.

O medicamento não será 
disponibilizado para comer-
cialização direta ao público, 
mas terá uso ambulatorial, 
devendo ser prescrito por um 
médico para que seja minis-
trado. O prazo de validade 
do produto é de 12 meses, 
armazenado em temperatu-
ras de 2º a 8º.

A autorização foi definida 
por unanimidade pelo cole-
giado. A diretora relatora do 
caso, Meiruze Freitas, des-
tacou que as áreas técnicas 

avaliaram os dados enviados 
pela empresa responsável e 
consideraram eles satisfa-
tórios.

“Com relação aos aspec-
tos clínicos, os resultados de 
eficácia demonstraram que o 
tratamento com uma dose de 
500g resultou em uma redu-
ção clínica com significância 
estatística na proporção dos 
voluntários com covid-19 
leve e moderada que parti-
ciparam do estudo”, concluiu 
Freitas.

Mas ela ressaltou que é 
importante realizar o moni-
toramento da aplicação do 
remédio para mapear casos 
adversos. Atenção especial 
foi destacada pela área téc-
nica para o uso em gestantes, 
para as quais deve ser ava-
liada com cuidado a relação 
custo-benefício.

A diretora também lem-
brou que a agência regula-
dora europeia para medi-
camentos já emitiu parecer 
apoiando uso do Sotrovi-
mabe.

Crianças de 6 a 12 anos têm acesso às atividades esportivas adaptadas através do projeto Container do Esporte

Legado esportivo em São Gonçalo
Em maio deste ano, o mu-
nicípio de São Gonçalo foi 
contemplado com o projeto 
Container do Esporte, uma 
iniciativa desenvolvida pelo 
Instituto para o Desenvolvi-
mento do Esporte e da Cultura 
(IDEC) em parceria com a 
Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer, cujo objetivo 
era oferecer a crianças de 6 a 
12 anos atividades esportivas 
através de cinco modalidades 
adaptadas.

O Container ficou esta-
cionado na cidade por dois 
meses, mas a iniciativa não 
foi passageira. Como lega-
do, São Gonçalo adquiriu a 
capacitação da metodologia 
aplicada no programa a 20 
profissionais de Educação 

Física, além de todo o mate-
rial esportivo utilizado nas 
atividades, como redes, bolas, 
raquetes e uniformes.

“A passagem do projeto 
Container do Esporte pela 
nossa cidade foi de grande 
valia. Além da capacitação dos 
profissionais e dos estagiários 
de Educação Física, pudemos 
implementar uma metodolo-
gia inovadora no município”, 
disse a secretária de Esporte e 
Lazer, Simone Monteiro.

Ao todo, são oferecidas 
cinco modalidades adapta-
das, que são elas: minivôlei, 
miniatletismo, minitênis, mi-
nibadminton e minihandebol. 
A escolha dessas atividades 
foi pensada com a visão de 
difundir modalidades que não 

são oferecidas frequentemen-
te nas escolas, além de dar a 
oportunidade para as crianças 
conhecerem esportes que não 
são tão comuns no convívio 
público.

“Pessoalmente falando foi 
muito importante a passagem 
do Container pela cidade, pois 
fiquei ainda mais capacitada 
para aplicar a metodologia 
das aulas aos alunos. Mante-
mos todo o método utilizado 
durante a passagem do proje-
to. Para as crianças foi melhor 
ainda, pois muitas ficaram 
sem fazer atividades físicas 
durante a pandemia, o que é 
maléfico para a saúde. Manter 
o projeto é essencial para as-
pectos físicos e sociais, além 
da inclusão dessas crianças no 

universo esportivo”, afirmou a 
professora de Educação Física 
do projeto, Shirley Duarte.

A dona de casa Vanessa dos 
Santos, mãe do pequeno Davi 
dos Santos, de 9, acredita que 
através do projeto crianças 
do município podem ter a 
oportunidade de ter acesso 
a diferentes modalidades 
esportivas de forma gratuita.

“Meu filho conta as horas 
para ir às aulas, ele gosta mui-
to. Fiquei feliz pela continui-
dade das atividades porque 
muitas das modalidades meu 
filho nunca tinha tido acesso. 
Tem casos em que algumas 
crianças não gostam de fu-
tebol, que é um esporte mais 
comum nas aulas de educa-
ção física nas escolas, mas se 

identificam com o tênis, por 
exemplo. Dar acesso a dife-
rentes tipos de modalidades 
esportivas é essencial para 
disseminar o esporte na vida 
dessas crianças. Acredito que 
vão sair muitos atletas desse 
projeto”, disse Vanessa.

Atualmente, o projeto é 
realizado na quadra do Com-
plexo Recreativo Cleber Ribei-
ro M. Filho, que fica ao lado 
do Centro de Tradições Nor-
destinas, em Neves, às terças 
e quintas, em dois horários, 
das 8h40 às 10h, e das 15h às 
16h20. No entanto, as ativida-
des serão estendidas também 
para o bairro de Itaúna. Elas 
acontecerão na Escola Muni-
cipal Pastor Haroldo Gomes. 
Os interessados podem ir até 

o local realizar as inscrições.

Itaboraí - Mesmo com a 
saída do container que fi-
cou dois meses estacionado 
na Praça Marechal Floriano 
Peixoto, no Centro, o lega-
do do projeto no município 
continuará firme. Por isso, 
a Prefeitura de Itaboraí, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (SEMEL), 
mantém as inscrições abertas 
para crianças e adolescentes 
que tenham interesse em 
praticar Handebol, Voleibol e 
Atletismo.

As inscrições podem ser 
realizadas na sede da SEMEL, 
que agora fica na Rua João 
Feliciano da Costa, 132, no 
Centro.

Leste Metropolitano abre mais 
de 8 mil postos de trabalho
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 
Maricá, Tanguá e Rio Bonito 
abriram, juntos, mais 2.511 
novos postos de trabalho 
formais em todos os setores 
econômicos (indústria, co-
mércio, serviços e agropecuá-
ria) em julho de 2021. Desde 
janeiro, o total destes seis mu-
nicípios localizado ao leste 
da Baía de Guanabara chega 
a 8.067 empregos. A análise 
feita pela Firjan, a partir da 
plataforma Retratos Regio-
nais, mostra ainda que Niterói 
possui o maior saldo positivo 
da sub-região no acumulado 
do ano (+3.259). Já o segundo 
melhor desempenho regional 
fica com Maricá (+2.513). São 
Gonçalo, por sua vez, aparece 
em terceiro (+1.612). Itabo-
raí, por sua vez, registrou o 
melhor desempenho do ano 
e o maior crescimento per-

centual em relação ao mês 
anterior: mais de 1.150%.

O recorte específico da 
indústria da região mostra 
que, no acumulado do ano, 
o setor registra saldo positivo 
de 2.959 vagas de trabalho 
formais. Niterói (+1.725) e 
Maricá (+632) representam 
os melhores resultados in-
dustriais da sub-região neste 
período. Os segmentos que 
impulsionaram estes núme-
ros foram, respectivamente, 
a construção civil (+981) e 
a manutenção, reparação 
e instalação de máquinas e 
equipamentos (+976).

Números estaduais - O 
mercado de trabalho flu-
minense iniciou o segundo 
semestre em alta, com saldo 
de 18.773 empregos formais 
no mês de julho e, com isso, 

o Rio foi novamente o tercei-
ro estado que mais assinou 
carteiras de trabalho no país. 
Esse é o segundo melhor 
resultado do estado na série 
histórica do Novo Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados), iniciada 
em janeiro de 2020. A Firjan, 
através da plataforma Retra-
tos Regionais, destaca que o 
saldo do mês de julho deste 
ano foi positivo nos setores de 
serviços (+8.755), indústria e 
construção (+5.443) e comér-
cio (+4.580). A agropecuária 
apresentou saldo negativo de 
cinco vagas. Todas as regiões 
e 73 dos 92 municípios flumi-
nenses apresentaram saldo 
positivo de contratações.

A Firjan também ressalta 
que, com o desempenho do 
mês, a indústria, contem-
plando a indústria de trans-

formação, extrativa, cons-
trução e Serviços Industriais 
de Utilidade Pública (SIUP), 
recuperou o patamar de em-
pregos com carteira assinada 
pré-pandemia. Entre março 
e junho de 2020, o setor in-
dustrial fluminense perdeu 
36.511 postos de trabalho for-
mais. Agora, no acumulado de 
julho de 2020 a julho de 2021, 
o saldo de vagas celetistas 
abertas é de 37.041, superan-
do as perdas do ano passado. 

No início da pandemia de 
coronavírus o comércio flu-
minense fechou 49.005 postos 
de trabalho, mas desde julho 
de 2020 já abriu 51.142 vagas. 

No agregado de todos os 
setores econômicos, o estado 
do Rio já recuperou aproxi-
madamente 8 em cada 10 
postos de trabalho perdidos 
após o início da pandemia.

O estado já recuperou aproximadamente 8 em cada 10 postos de trabalho

Locais de vacinação:

- Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto
- Salão do Clube Mauá, Centro
- Umpa Nova Cidade
- Clínica Gonçalense do Mutondo
- Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara
- Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal
- Polo Sanitário Rio do Ouro
- PAM Coelho
- Cras Vista Alegre
- PAM Neves
- Umpa Pacheco
- Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus 
   de Alcântara
- Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa
- Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
Ponto com drive thru
- Campo do Clube Mauá, Centro. 

Niterói - Nesta quinta-feira (9), em Niterói, pessoas com 
mais de 70 anos e que tomaram a segunda dose há mais de seis 
meses poderão receber o reforço da vacina contra a Covid-19. 
Para receber a dose, os idosos devem comparecer a um dos oito 
postos de vacinação disponíveis para este público, levando os 
comprovantes da primeira e da segunda dose, documento de 
identidade e comprovante de residência em Niterói.

Desde o início da 
campanha, SG 
vacinou mais de 
670 mil pessoas 
com a 1ª dose ou 
dose única
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MAC Niterói celebra 25 anos 
com sete exposições gratuitas
Programação teve início ontem e também vai comemorar os 90 anos do Cristo Redentor, no Rio 

O Museu de Arte Contempo-
rânea (MAC) de Niterói está 
comemorando o seu aniver-
sário de 25 anos com sete 
exposições que começaram 
ontem e têm entrada gratuita 
durante todo este mês.

O conjunto das exposições 
do salão principal, varanda e 
mezanino forma a instalação 
90 | 25, que celebra os 90 anos 
do Cristo Redentor e os 25 
anos de inauguração do Mu-
seu de Arte Contemporânea 
de Niterói. 

Uma das sete exposições 
é a “Ícones e Arquétipos”, 
do artista Oskar Metsavaht. 
A instalação reúne fotogra-
fias, pinturas e vídeos que 
estabelecem uma correlação 
entre os dois monumentos 
construídos em concreto ar-
mado. Metsavaht propõe uma 
reflexão sobre a importância 
de cada uma das construções 
para o modernismo brasilei-
ro. A visitação pode ser feita 
até 5 de dezembro de 2021, 
de terça a domingo, das 11h 
às 16h.

“Eu apresento as analo-
gias estéticas que vejo na 
construção tanto do MAC 
quanto do Cristo Redentor. 
Tive o prazer de poder mer-
gulhar no olhar de ambos, na 
sensibilidade para desenhar 
as suas linhas, curvas e retas. 
E, com isso, compartilhar 
com o espectador que venha 
conhecer a exposição, o meu 

olhar de detalhes que fazem 
desta obra do Niemeyer um 
dos símbolos da arquitetura 
modernista brasileira, junto 
à estátua do Cristo Redentor”, 
relatou Metsavaht.

Já o artista José Raul Alle-
gretti criou o monumento dos 

25 anos, instalado na Praça 
do Museu, para recepcionar 
o público.

“Concebemos esta obra 
com retas e ângulos retos para 
sequer arranhar as curvas do 
nosso querido e premiado 
Oscar Niemeyer, que sempre 

se apaixonou por elas. Que-
remos que esse monumento 
sirva de exemplo para evitar 
desperdícios, ressignificando 
resíduos, o princípio básico 
do nosso movimento Círculo 
Único, que é o respeito e a 
parceria com a natureza”, 

contou o artista, acrescen-
tando que as placas isolantes 
impermeáveis da peça, que 
permitem a sua exposição ao 
sol e à chuva, evitam altera-
ções na estrutura geométrica 
e foram produzidas a partir 
da reciclagem das partes 
internas de 40 mil caixas  
de leite.

Na varanda do museu, 
o visitante poderá admirar 
a mostra “A simbologia da 
paisagem”, que tem obras 
das Coleções MAC e João 
Sattamini, dialogando com 
as peças de Oskar Metsavaht. 
Obras das Coleções formam 
a mostra A materialização 
do invisível, que está no me-
zanino.

As exposições contam 
com diversos autores e tra-
balhos de grande relevância 
para a arte contemporânea 
brasileira, incluindo nomes 
como Lygia Clark, Tunga, 
Beatriz Milhazes e Ricardo 
Ventura. A curadoria é de 
Marcus de Lontra Costa.

Plano Museológico - Na 

solenidade de abertura das 
exposições, na terça-feira, 
também foi lançado o primei-
ro Plano Museológico do MAC 
Niterói, um planejamento de 
cinco anos para as ações do 
equipamento.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, relacionou os aniver-
sários do MAC e do Cristo 
Redentor, monumento e car-
tão postal do Rio de Janeiro. 
Grael destacou que ambos 
representam dois grandes de-
safios. Enquanto o Cristo foi 
construído no início da utili-
zação do concreto armado no 
mundo, o mesmo desafio foi 
feito ao arquiteto Oscar Nie-
meyer, considerado um dos 
principais profissionais da 
arquitetura moderna e autor 
do projeto do museu.

Grael lembrou que nesses 
25 anos, “eventos memorá-
veis, exposições especiais” 
ocorreram no MAC, que ago-
ra, com uma parceria com o 
Santuário Cristo Redentor, vai 
ter divulgação ampliada com 
a presença de uma equipe da 
Niterói Empresa de Lazer e 
Turismo S/A (Neltur) no mo-
numento do Rio.

“De lá, convidaremos os 
visitantes a virem conhecer 
Niterói também. Teremos 
todo um planejamento para 
oferecer a cidade como um 
destino turístico. Tenho certe-
za que faremos muitas coisas 
boas juntos”, informou.

A instalação 
90 | 25, que 
celebra os 90 
anos do Cristo e 
os 25 anos 
do MAC

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve na noite de quarta-feira durante o lançamento da exposição no MAC

Casimiro: 
obras da 
subestação 
no dia 15
O prefeito de Casimiro de 
Abreu, Ramon Gidalte, 
recebeu ontem a visita do 
engenheiro da Enel Distri-
buição Luiz Eduardo Mu-
niz e do engenheiro Danilo 
Lima, da empresa Progen, 
responsável pela execução 
do projeto civil da obra da 
Subestação de Energia Elé-
trica de Casimiro de Abreu. 

Trabalhadores já estão 
no local realizando a mon-
tagem de toda estrutura 
de apoio para o início do 
serviço. Na próxima quar-
ta-feira (15), o prefeito 
vai receber o governador 
Cláudio Castro, do Diretor-
-Geral da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
André Pepitone, da dire-
tora da área de Regulação 
da Enel Brasil, Anna Paula 
Hiotte, além da deputada 
federal Soraya Santos (PL), 
para um ato de início da 
obras da subestação de 
energia elétrica.

Recentemente, Ramon 
Gidalte obteve uma boa 
notícia quando esteve na 
sede da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
em Brasília, cobrando agi-
lidade na conclusão das 
obras. O prazo para o início 
das obras foi antecipado 
para este mês com término 
previsto para o segundo 
semestre de 2022.

Desde o começo do 
ano, Ramon Gidalte vem 
cobrando a antecipação 
do prazo de conclusão das 
obras que inicialmente 
era para 2024. A constante 
instabilidade da energia 
elétrica em Casimiro de 
Abreu é recorrente há anos 
e causa diversos danos à 
população. 

“Enquanto essa obra 
não for concluída não vou 
sossegar. Tenho este com-
promisso com a popula-
ção. Essa luta é de todos 
nós”, concluiu o prefeito.

Dez obras de Di Cavalcanti, uma de Djanira e um de Emeric Mercier passam para o patrimônio da União

Preciosidades no acervo do MNBA
A tela “Três Figuras Femini-
nas”, de Di Cavalcanti, que 
tem o valor estimado de R$ 3 
milhões, é uma das 12 obras 
de artes que serão destinadas 
para o Museu Nacional de 
Belas Artes (MNBA), após 
a proposta do Ministério 
Público Federal (MPF) ter 
sido acatada pela Justiça, 
no âmbito do acordo de 
colaboração firmado por 
Rosane Messer, ex-mulher de 
Dario Messer, considerado 
pelas autoridades como “o 
doleiro dos doleiros”, acu-
sado de coordenar um me-
gaesquema de lavagem de  
dinheiro.

Ao todo, são 10 obras de 
Di Cavalcanti, uma de Dja-
nira (1914-1979) e uma de 
Emeric Marcier(1916-1990). 
A propriedade do acervo foi 
transferida para o patrimô-
nio da União. Entretanto, o 
transporte das obras para 
o Museu Nacional de Belas 
Artes, que fica na Cinelândia, 
Centro do Rio, só ocorrerá 
depois de finalizado o pro-
cesso para contratação de 
transporte e seguro.

O acervo acrescido ao 
patrimônio da União ocor-
re em momento oportuno, 
próximo à comemoração dos 
100 anos da Semana de Arte 

Moderna de 1922, sendo Di 
Cavalcanti um dos artistas 
mais emblemáticos do Mo-
dernismo brasileiro.

“Em prol do fortalecimen-
to da cultura, em atuação 
conjunta das instituições, 
MPF, AGU e Ibram, foi possí-
vel a doação e destinação do 
acervo ao Museu Nacional de 
Belas Artes, a quem compe-
tirá a guarda e manutenção 
dos quadros. As obras, que 
até então possuíam acesso 
restrito por integrarem uma 
coleção privada, poderão ser 
expostas ao público em be-
nefício de toda a sociedade”, 
destacaram os procuradores 

da República que atuaram 
no caso.

Para a diretoria do MNBA, 
a incorporação dessas obras 
ao acervo do museu é de 
enorme relevância para a 
democratização e acesso 
público ao bem cultural.

Veja a relação das obras:
1. Emiliano di Cavalcanti 

– “Retrato feminino”- 1965; 
2. “Carnaval”- 1960; 3. “Re-
trato de duas figuras femini-
nas”- 1967; 4. “Paisagem com 
barco”- 1971; 5. “Três figuras 
femininas” (“Mulheres com 
Bandolim”); 6. “Figura fe-
minina janela”; 7. “Retrato 

de figura feminina”- 1967; 8. 
“Figura Feminina e gato”; 9. 
“Duas figuras femininas com 
flor”; 10. “Seis figuras femini-
nas”. 11.Djanira de Motta e 
Silva, “Vendedor de abacaxi” 
e 12. Emeric Marcier, “Paisa-
gem urbana”.

Doação resulta 
de acordo de 
colaboração feito 
por ex-mulher 
de doleiro 
com o MPF

Atendimento à população é fruto de parceria entre o TJ e a Procuradoria Geral do Município

Justiça Itinerante: mais um mês em SG
A quarta-feira foi de novos 
serviços e a certeza de am-
pliação do atendimento no 
Programa Justiça Itineran-
te, uma ação da Prefeitura 
de São Gonçalo, através da 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, em parceria com o 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio (TJ-RJ), que acontece 
sempre às quartas, das 9h às 
13h, no Colégio Municipal 
Estephânia de Carvalho, no 
Laranjal.

O programa, que inicial-
mente ficaria apenas no mês 
de setembro, já confirmou 
presença no mês de outubro. 
Além disso, a ação passou a 
contar, a partir desta quar-
ta-feira (8), com atendimen-
to da Procuradoria Geral 
do Município com serviços 
como levantamento de débi-
tos ajuizados, parcelamento 
de débitos ajuizados e segun-
da via de boletos ajuizados.

“Ter esses serviços perto 
da população é de suma 

importância. A Prefeitura 
chegou com mais serviços 
e espero que o gonçalense 
aproveite a oportunidade. Fi-
quei muito feliz de saber que 
o programa seguirá também 
pelo mês de outubro, dan-
do a oportunidade de mais 
pessoas buscarem soluções 
para eventuais problemas”, 
destacou o prefeito Capitão 
Nelson.

“Enquanto administração 
pública, temos esse dever de 
tentar levar o serviço até a 
sociedade. Estamos fazendo 
esse teste e pretendemos 
levar para outras comuni-
dades, pois entendemos a 
dificuldade de deslocamen-
to, pela questão econômica. 
Com essa medida, também 
evitamos a circulação de pes-
soas, por conta da covid-19”, 
disse a a procuradora Dra. Ja-
nuza Brandão Assad Santos.

Um dos beneficiados com 
a ação da Procuradoria foi 
Raimundo Januário Alves, 

de 73 anos e morador do 
Alcântara.

“Estava precisando muito 
desse atendimento e facilita 
muito, ainda mais nesse pe-
ríodo de pandemia”.

A ação conta com o apoio 
da Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo, com 
prestação de serviços como 
a inscrição no CadÚnico e 
ações referentes às subsecre-
tarias de Subregistro, Prote-
ção Social Básica e Especial, 
Promoção de Políticas para 
Mulheres, entre outros.

O programa, coordena-
do pela Divisão de Justiça 
Itinerante e Acesso à Jus-
tiça (DIJUI), Departamen-
to de Instrução Processual 
(DEINP), Diretoria-Geral de 
Apoio aos Órgãos Jurisdicio-
nais (DGJUR) e Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ), conta com 
uma equipe formada por juí-
zes, membros do Ministério 
Público, Defensoria Pública 

e servidores para atender os 
cidadãos mais necessitados e 
orientar o público de acordo 
com cada caso, exercendo a 
cidadania.

Dentre os serviços pres-
tados estão: buscar soluções 
conciliadas como fórmula de 
pacificação social eficiente; 
promover a regulamentação 
documental dos cidadãos; 
modernizar a prestação ju-
risdicional, com ênfase na 
agilidade do processamen-
to; certidão de nascimento, 
retificação de documentos, 
conversão de divórcio, re-
gistro de nascimento fora 

do prazo, acordo de divór-
cio, pensão, solicitação de 
guarda da criança, solicita-
ção de tutela de criança ou 
adolescente, solicitação de 
interdição de paciente por-
tador de anomalia psíquica 
ou doença mental e outros  
serviços, entre outras conve-
niências.

Também são esclarecidas 
dúvidas sobre questões judi-
ciais e conflitos das áreas de 
Varas de Família; de Juizado 
da Infância, da Juventude 
e do Idoso; de Juizados Es-
peciais Cíveis; e de Registro 
Civil de Pessoas Naturais.

O programa atende aos 
moradores dos bairros do 
Barracão, Guaxindiba, Jardim 
Bom Retiro, Jardim Catarina, 
Monjolos, Laranjal, Maram-
baia, Pacheco, Vista Alegre, 
Vila Três, Santa Luzia e Santa 
Isabel. Já os serviços ofereci-
dos pela Prefeitura, podem 
ser utilizados por qualquer 
munícipe de São Gonçalo.

O atendimento 
acontece às 
quartas, das 
9h às 13h, no 
Estephânia de 
Carvalho
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Fux diz que STF não aceitará 
ameaças nem intimidações
Presidente do Supremo Tribunal Federal rebate discursos de Jair Bolsonaro no Dia da Independência

Em pronunciamento ontem 
(8), na abertura da sessão 
plenária, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Luiz Fux, 
rebateu discursos do pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, realizados em 
Brasília e São Paulo, no fe-
riado da Independência do 
Brasil. “Ofender a honra dos 
ministros e incitar a popula-
ção a propagar discursos de 
ódio contra o Supremo são 
práticas antidemocráticas e 
ilícitas”, disse o ministro.

A respeito da afirmação 
de Bolsonaro de que não 
mais cumprirá decisões do 
STF, Fux lembrou que o des-
prezo às decisões judiciais 
pelo chefe de qualquer dos 
Poderes, além de represen-
tar atentado à democracia, 
configura crime de responsa-
bilidade, a ser analisado pelo 
Congresso Nacional.

O presidente do STF afir-
mou que a Corte jamais acei-
tará ameaças à sua indepen-
dência nem intimidações ao 
exercício regular de suas fun-
ções e não tolerará ameaças 
à autoridade de suas deci-
sões. “Ninguém fechará esta 
Corte. Nós a manteremos de 
pé, com suor e perseverança. 
No exercício de seu papel, o 
Supremo Tribunal Federal 
não se cansará de pregar 
fidelidade à Constituição”.

Falsos profetas - Fux con-
vocou os cidadãos para que 
fiquem atentos a “falsos pro-
fetas do patriotismo”, que 
ignoram que democracias 
verdadeiras não admitem 
que se coloque o povo contra 
o povo ou o povo contra as 
suas próprias instituições. 

“Povo brasileiro, não caia 
na tentação das narrativas 
fáceis e messiânicas, que 
criam falsos inimigos da 
nação. O verdadeiro patriota 
não fecha os olhos para os 
problemas reais e urgentes 
do Brasil”, afirmou.

Liberdades - O presidente 

assinalou que o Supremo 
esteve atento à forma e ao 
conteúdo dos atos realizados 
nas manifestações, especial-
mente cartazes e palavras de 
ordem com duras críticas à 
Corte e aos seus membros. 
Segundo eles, os movimen-
tos não registraram inciden-

tes graves, e os participantes 
exerceram as suas liberdades 
de reunião e de expressão 
– direitos fundamentais os-
tensivamente protegidos 
pelo STF.

Nesse contexto, destacou 
que em toda a sua trajetória 
nesses 130 anos de vida re-
publicana, o Supremo jamais 
se negou – e jamais se negará 
– ao aprimoramento institu-
cional em favor do Brasil. 

“No entanto a crítica ins-
titucional não deve se con-
fundir com narrativas de 
descredibilização do Supre-
mo Tribunal e de seus mem-
bros, tal como vêm sendo 
gravemente difundidas pelo 
chefe da Nação”, ressaltou.

Forças de segurança- O 
ministro enalteceu a atuação 
das forças de segurança do 
país, em especial as polícias 
militares e a Polícia Federal, 
na preservação da ordem e 
da incolumidade do patri-
mônio público, com integral 
respeito à dignidade dos 

manifestantes.
Problemas reais  -Em 

nome dos ministros e das 
ministras da Corte, Fux con-
clamou os líderes do país a 
se dedicarem aos problemas 
reais que assolam o povo: a 
pandemia, que ainda não 
acabou e já levou 580 mil vi-
das brasileiras; o desempre-
go, que conduz o cidadão ao 
limite da sobrevivência bio-
lógica; a inflação, que corrói 
a renda dos mais pobres; e a 
crise hídrica, que ameaça a 
nossa retomada econômica.

PGR - O procurador-ge-
ral da República, Augusto 
Aras, também discursou na 
abertura da sessão plenária, 
mas preferiu destacar que 
as manifestações realizadas 
na terça-feira ocorreram de 
forma pacífica. 

“Acompanhamos ontem 
uma festa cívica, com ma-
nifestações pacíficas, que 
ocorreram hegemonicamen-
te de forma ordeira pelas vias 
públicas do Brasil”, avaliou.

Aras também defendeu o 
diálogo como caminho para 
a paz e consenso social. 

“O Ministério Público 
brasileiro atua e atuará 
para que, com diálogo, in-
dependência e harmonia, 
continuemos a perseverar 
nesse percurso de engran-
decimento do nosso Brasil”,  
afirmou.

Em nome da 
Corte, Luiz Fux 
conclamou os 
líderes do país a 
se dedicarem aos 
problemas reais

Felipe Sampaio/STF

Fux afirmou que ofender a honra dos ministros e incitar a população a propagar discursos de ódio são práticas ilícitas

Em pronunciamento feito on-
tem (8), relativo aos aconteci-
mentos do Sete de Setembro, o 
presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou que o Parlamento vai 
ser uma ponte de pacificação 
entre os poderes Executivo e 
Judiciário. Na terça-feira (7), 
durante manifestações de 
apoio ao governo, Bolsonaro 
afirmou que não iria mais 
cumprir ordens judiciais do 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ele defendeu o “enqua-
dramento do ministro”.

“É hora de dar um basta a 
esta escalada, em um infinito 
looping negativo.

 Bravatas em redes sociais, 
vídeos e um eterno palanque 
deixaram de ser um elemento 
virtual e passaram a impactar 
o dia a dia do Brasil de verda-
de. O Brasil que vê a gasolina 
chegar a R$ 7, o dólar valoriza-
do em excesso e a redução de 
expectativas. Uma crise que, 
infelizmente, é superdimen-

sionada pelas redes sociais, 
que, apesar de amplificar a 
democracia, estimula incita-
ções e excessos”, afirmou Lira.

Sem citar o presidente Bol-
sonaro, que defendeu ontem o 
voto impresso, proposta der-
rubada pela Câmara no mês 
passado, Lira afirmou que essa 
é uma questão superada. “Não 
posso admitir questionamen-
tos sobre decisões tomadas e 

superadas – como a do voto 
impresso. Uma vez definida, 
vira-se a página. Assim como 
também vou seguir defenden-
do o direito dos parlamentares 
à livre expressão – e a nossa 
prerrogativa de puni-los in-
ternamente se a Casa com sua 
soberania e independência 
entender que cruzaram a li-
nha”, disse.

Arthur Lira reafirmou o 

respeito à Constituição e disse 
que ela “jamais será rasga-
da”. “O único compromisso 
inadiável e inquestionável que 
temos em nosso calendário 
está marcado para 3 de ou-
tubro de 2022. Com as urnas 
eletrônicas. São nas cabines 
eleitorais, com sigilo e segu-
rança, que o povo expressa 
sua soberania”, defendeu O 
presidente da Câmara.

Lira lembrou as ações da 
Câmara no combate à pan-
demia e à crise econômica. 
Segundo ele, o Legislativo 
não faltou ao povo e vai seguir 
adiante com as reformas. “A 
Casa do Povo seguiu adiante 
com as pautas do Brasil – espe-
cialmente as reformas. Nunca 
faltamos para com os brasi-
leiros. A Câmara não parou 
diante de crises que só fazem 
o Brasil perder tempo, perder 
vidas e perder oportunidades 
de progredir, de ser mais jus-
to e de construir uma nação 
melhor para todos”, afirmou.
(Agência Câmara).

Filho de Roberto Carlos morre 
vítima de câncer, aos 52 anos

O filho do cantor Roberto 
Carlos Braga, o produtor mu-
sical Dudu Braga, de 52 anos, 
morreu na tarde de ontem 
(8) vítima de um câncer de 
peritônio, membrana que 
envolve a parede abdominal. 

Dudu lutava contra a 
doença desde setembro do 
ano passado. Esse foi o ter-
ceiro diagnóstico que ele 
recebeu, após vencer duas 
batalhas contra o câncer de 
pâncreas em 2019.

Na época do diagnóstico, 
o produtor mostrou muito 
otimismo:

“Estou bem, ou melhor, 
estou indo. Continuo fazen-
do as sessões de quimiote-

rapia, só que mudamos o 
tratamento para um outro 
quimioterápico. O tumor está 

estável, não houve uma re-
gressão nem uma progressão. 
Os médicos decidiram trocar 

o medicamento”, declarou 
ele, na ocasião.

Em agosto deste ano, 
Dudu oficializou a união 
com Valeska, com quem vivia 
há 17 anos. A cerimônia para 
apenas 12 convidados, foi 
abençoada pelo Padre An-
tônio Maria e contou com a 
presença do pai, o Rei Rober-
to Carlos, que tem seguido 
um rígido isolamento social 
desde o início da pandemia.

D u d u  B r a g a  d e i x o u 
três filhos, Laura, de cin-
co anos, de sua união com 
Valeska, e Giovanna, de 22 
anos, e Gianpietro, de 17,  
frutos de um relacionamento  
anterior.

Dudu Braga tinha tumor no peritônio. Em 2019 ele teve câncer no pâncreas

Lira: Parlamento será ponte de pacificação

Divulgação

Roberto Carlos e Dudu Braga, que foi diagnosticado com glaucoma ao nascer

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira disse que é hora de dar um basta

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: 12/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

13:00 às 17:00 Rua Campina Grande - Ponta da Areia - Niterói 15745325
13:00 às 17:00 Rua Coronel Miranda - Ponta da Areia - Niterói 15745325
13:00 às 17:00 Rua Décio Avelar - Ponta da Areia - Niterói 15745325
13:00 às 17:00 Rua Oirthon Dantas - Ponta da Areia - Niterói 15745325
13:00 às 17:00 Rua São Cristóvão - Ponta da Areia - Niterói 15745325
13:00 às 17:00 Rua São Diogo - Ponta da Areia - Niterói 15745325
13:00 às 17:00 Rua São Judas Tadeu - Ponta da Areia - Niterói 15745325
13:00 às 17:00 Rua Santa Rita - Ponta da Areia - Niterói 15745325
Dia: 13/09/2021

Horário Endereço Nº Deslig.
NITERÓI

08:00 às 12:00 Avenida 2 - Piratininga - Niterói 15748573
08:00 às 12:00 Avenida Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói 15748573
08:00 às 12:00 Condomínio Residencial Camboata - Piratininga - Niterói 15748573
08:00 às 12:00 Rua Geógrafo Amora - Piratininga - Niterói 15748573
08:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 20 - Piratininga - Niterói 15748573
08:30 às 12:00 Avenida Rui Barbosa - Cachoeiras - Niterói 15748463
08:30 às 12:00 Rua Ascendino Pereira - São Francisco - Niterói 15748463
08:30 às 12:00 Rua Brito - Cachoeiras - Niterói 15748463
08:30 às 12:00 Rua Fernando da C Machado - Pendotiba - Niterói 15748463
08:30 às 12:00 Rua Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 15748463
08:30 às 12:00 Rua Santo Inácio - Cachoeiras - Niterói 15748463
13:00 às 17:00 Estrada Padre José Euger - Ititioca - Niterói 15752025
13:00 às 17:00 Rua Alarico de Souza - Ititioca - Niterói 15752025
13:00 às 17:00 Rua Antônio Sergio - Ititioca - Niterói 15752025
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3 - Ititioca - Niterói 15752025
13:00 às 17:00 Travessa D - Ititioca - Niterói 15752025
13:00 às 17:00 Travessa Francisco Julião - Ititioca - Niterói 15752025
13:30 às 17:30 Travessa da Alegria - Charitas - Niterói 15747681
13:30 às 17:30 Travessa Princesa Isabel - Charitas - Niterói 15747681
13:30 às 17:30 Travessa São Francisco Xavier - Charitas - Niterói 15747681
13:30 às 17:30 Rua 14 de Abril - Charitas - Niterói 15747755
13:30 às 17:30 Travessa Bezerra de Menezes - Charitas - Niterói 15747755
13:30 às 17:30 Travessa Princesa Isabel - Charitas - Niterói 15747755
13:30 às 17:30 Travessa São Francisco - Charitas - Niterói 15747755

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15737877
08:00 às 10:59 Travessa Figueredo - Venda da Cruz - São Gonçalo 15737877
12:00 às 16:00 Rua Mentor Couto - Engenho Pequeno - Santa Catarina - Pita 15745301
12:00 às 16:00 Rua Manoel Azevedo - Engenho Pequeno - Santa Catarina 15745301
13:00 às 17:00 Rua Tumalina - Jardim Catarina - São Gonçalo 15740667
13:00 às 17:00 Rua Turquesas - Jardim Catarina - São Gonçalo 15740667
13:00 às 17:00 Travessa Fatori - Vila Lage - São Gonçalo 15741173
13:00 às 17:00 Travessa Mauricio de Abreu - Neves - São Gonçalo 15741173

MARICÁ
08:00 às 12:00 Avendia Di Cavalcante - Itapeba - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Estrada Via Local - Caxito - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Ruas 9, 12, 14 - Bananal - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Rua Ary Barroso - Jardim N Metropoli - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Rua Glauber Rocha - Caxito - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Rua Guairaca - Itapeba - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Rua Mario Reis - Jardim N Metropoli - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Rua Orestes Barbosa - Centro - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Rua Orlando Silva - Estrada V. Itapeba - Maricá 15748189
08:00 às 12:00 Rua Raul Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 15748189
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Japão desiste do 
Mundial de Clubes
O Japão desistiu de sediar 
o Mundial de Clubes neste 
ano, previsto para os dias 9 
a 19 de dezembro. As restri-
ções relacionadas à pande-
mia de covid foram os princi-
pais motivos para a medida, 
de acordo com informações 
da “Kyodo News”.

De acordo com a publi-
cação, o risco de aumento 
de casos de covid-19 e a 
baixa probabilidade de ob-
tenção de lucro com a com-
petição, já que contaria com  
limitações de público nos 
estádios, levaram à desis-
tência japonesa. A Fifa já 
busca novas sedes e pode 
inclusive alterar as datas do 
 torneio.

O Japão não recebe o 

Mundial de Clubes desde 
2016, ano em que o Real Ma-
drid foi campeão. Em 2017 e 
2018, o torneio foi realizado 
nos Emirados Árabes Uni-
dos, enquanto em 2019 e 
2020 o Qatar recebeu a com-
petição. Vale lembrar que, 
recentemente, os japoneses 
sediaram os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos.

Após reunião ontem com a diretoria, treinador confirmou sua saída do clube

Lisca pede para sair e nau 
vascaína fica sem comando

L i s c a  n ã o  é 
m a i s  t é c n i c o 
do Vasco.  Em 
reunião ontem 
que contou com 
a presença do 
presidente Jorge 

Salgado e do diretor-exe-
cutivo Alexandre Pássaro, o 
treinador pediu demissão.

A saída de Lisca acontece 
dois dias após a derrota para 
o Avaí. O resultado deixou os 
cruz-maltinos distantes do 
G-4 da Série B.

Lisca chegou ao Vasco sob 
enorme expectativa depois 
do bom trabalho no Amé-
rica-MG. No entanto, sob 
seu comando, os vascaínos 
mantiveram a irregularidade 
apresentada com Marcelo 
Cabo.

“A gente tentou de todas 
as formas chegar aos objeti-
vos do clube no curto espaço 
de tempo que tivemos para 
trabalhar e, infelizmente, os 
resultados não vieram. Nos-
so objetivo era resultado em 
curtíssimo prazo. Como isso 
não aconteceu, hoje estou 
me desligando do clube e 
desejo um grande final de 
campeonato, que faça jogos 
melhores do que fez comigo. 
É uma tristeza muito grande, 
uma oportunidade que per-
corri 30 anos para conseguir. 
Mas chega um momento que 
temos que ter a hombridade 
de saber que o trabalho não 
funcionou. Agradeço a toda a 
torcida vascaína e espero um 
dia poder voltar em uma ou-
tra situação”, disse em vídeo.

O Vasco teve fraco de-
sempenho com Lisca. Em 12 
jogos, foram quatro vitórias, 
um empate e sete derrotas. 

O treinador deixa a equipe 
carioca na nona colocação 
da Série B, com 32 pontos, 
seis atrás do Botafogo, quar-
to colocado.

A diretoria do Vasco pu-
blicou uma nota sobre a 
demissão de Lisca:

O Club de Regatas Vasco 
da Gama informa que Lisca 
não é mais o treinador do 
Clube. O profissional soli-
citou seu desligamento ao 
Departamento de Futebol 
nesta quarta-feira (ontem), 

antes do primeiro treina-
mento da equipe visando 
o duelo contra o CRB (AL), 
pelo Campeonato Brasileiro.

O Vasco da Gama agrade-
ce ao técnico, assim como 
aos auxiliares Márcio Hahn 
e Cauan de Almeida, por 
todo empenho e dedicação 
ao longo do período à frente 
do Clube.

O auxiliar técnico Fábio 
Cortez e o preparador físico 
Daniel Félix, que fazem parte 
da comissão permanente 
do Vasco, comandarão os 
treinamentos até a defini-
ção do novo treinador para 
a sequência da temporada.

Diretoria 
do Vasco 
busca agora 
seu terceiro 
comandante na 
temporada

Rafael Ribeiro / Vasco

Contratado no final de julho, Lisca comandou o Vasco em 12 partidas, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas

Rafael realiza ‘sonho 
de criança’ no Bota

O  B o t a f o g o 
anunciou on-
tem a chegada 
do lateral-di-
reito Rafael. O 
jogador de 31 

anos assinou contrato de três 
anos e fica no clube até 2023.

Rafael teve passagem só-
lida pelo Manchester United 
e pelo Lyon, além de vestir a 
camisa da Seleção Brasileira 
e do Basaksehir-TUR.

“É com grande satisfação 
que realizamos esse sonho 
de criança, trazendo para o 
nosso convívio não apenas 
um botafoguense apaixona-
do, mas um atleta de altíssi-
mo nível. Rafael, seja muito 
bem-vindo ao Botafogo”, 
destacou o presidente Dur-
cesio Mello. “Estava faltando 
o maior de todos os sonhos. 
É um sonho de criança que 

realizo ao vestir a camisa 
do clube do meu coração”, 
completou.

O atleta é aguardado no 
Nilton Santos até o fim da 
semana para realizar exames 
médicos. Durante as trata-
tivas, foi apresentado pelo 
Botafogo na negociação um 
modelo de fan tokens, que 
em breve será lançado para 
participação maciça dos tor-
cedores alvinegros.

“Com responsabilidade e 
inovação é possível viabilizar 
grandes projetos. Rafael vai 
ser um importante instru-
mento de reconexão do tor-
cedor com o clube, especial-
mente na ativação do progra-
ma de sócio-torcedor Camisa 
7. Estamos todos trabalhando 
com afinco na transformação 
do nosso clube”, comentou o 
CEO Jorge Braga.

Divulgação / Botafogo

O lateral-direito Rafael, anunciado ontem pelo Botafogo, vestirá a camisa 7

Grêmio, por exemplo, ameaça não entrar em campo pela Copa do Brasil

Fla enfrenta resistência de 
clubes por jogos com torcida

O Flamengo co-
memorou neste 
início de semana 
a autorização da 
Prefeitura do Rio 
para a volta do 

público ao Maracanã. Mas a fes-
ta rubro-negra pode não durar 
muito, ou, pelo menos, não ser 
tão completa como esperava. A 
CBF e outros clubes da Série A 
não querem público no Brasi-
leirão e o Grêmio rejeita a ideia 
na Copa do Brasil.

Ontem, a CBF e 19 clubes 
da Série A decidiram que o 
Brasileirão não terá público até 
que todas as cidades permi-
tam. O Fla, por entender que o 
assunto não é de competência 
da CBF, decidiu não participar 
do encontro.

O Rubro-Negro conseguiu 
uma liminar no Superior Tri-

bunal de Justiça Desportiva 
(STJD), que lhe dá o direito de 
ter torcida se as autoridades 
sanitárias locais permitirem.

Para piorar, o Grêmio, ad-

versário nas quartas da Copa do 
Brasil, também não quer jogar 
com torcida. Em Porto Alegre, 
o Tricolor recebeu o Flamengo 
com o estádio vazio.

Marcelo Cortes / Flamengo

Prefeitura do Rio liberou volta do público aos jogos do Flamengo no Maracanã

Técnico explica opção 
pelo meia Nenê

O Fluminense 
não deu chan-
ce para o azar e 
venceu a Cha-
pecoense,  na 
Arena Condá, na 

última terça-feira. O resultado 
deixou os tricolores na parte de  
cima da classificação, próxi-
ma da zona para a Liberta-
dores.

Só que a vitória contra 
o lanterna veio com doses 
de sofrimento. O Flumi-
nense viu o adversário criar 
boas chances de gol. Com  
isso,  Marcão optou por  
colocar Nenê no jogo para dar 
mais experiência ao time.

“A gente queria controlar 
o jogo. Gustavo (Apis) tem 
qualidade, mas Nenê está 
acostumado com jogos gran-
des, e a gente precisava de 
um controle maior. A gente 
tinha perdido um pouco o 
controle do jogo. Acreditava 

que o Nenê traria opção de 
controle, jogo mais próximo, 
para segurar o jogo para a 
gente”, disse.

Marcão ainda elogiou o 
elenco do Fluminense. O trei-
nador afirmou que vai preci-
sar de todos os jogadores para 
a sequência do Campeonato 
Brasileiro.

“Na verdade, tenho um 
grupo que confio em todos. 
Se algum momento acharmos 
que alguém baixou, vamos 
usar o que vem treinando, 
como a gente fez com o Fred. 
Como tínhamos feito com 
o Egídio, Martinelli. Temos 
certeza que vamos precisar de 
todos. Vou procurar utilizá-los 
da melhor maneira. Sempre 
que precisar, vamos fazer o 
rodízio”, declarou.

O Fluminense volta a cam-
po no próximo domingo, 
quando recebe o São Paulo, 
no Maracanã.

Treinador estava no futebol árabe e assinou com o Peixe até o fim de 2022

Santos anuncia contratação 
do técnico Fabio Carille

O Santos fechou ontem a 
contratação do técnico Fá-
bio Carille para substituir 
Fernando Diniz. O acordo 
vale até dezembro de 2022. A 
estreia será contra o Bahia no 
sábado, na Vila Belmiro, pela 
20ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

A negociação foi  ini-
ciada no último domingo, 
dia da demissão de Diniz, 
e avançou rapidamente.  
Pesou para o Peixe a vontade 
do treinador de retornar ao 
Brasil depois de passagem 
pelo Al-Ittihad, da Arábia 
Saudita.

Após receber um alto 

salário no mundo árabe 
em duas ocasiões, Carille 
aceitou ganhar um valor 
 mensal dentro da realida-
de financeira do Santos. O 
acordo não possui multa e 
está registrado nas normas 
básicas da CLT (Consolida-
ção das Leis do Trabalho). O 
Peixe deve informar dezem-
bro de 2022 “apenas para 
constar”.

Fábio Carille assinará o 
contrato hoje, às 11h30, na 
Vila Belmiro, quando será 
apresentado à imprensa. 
Na sequência, conhecerá o 
elenco e comandará o treino 
da tarde, no CT Rei Pelé. Ele 

chega com o auxiliar Lean-
dro Silva (Cuca), o analista 
Dênis Lupp e o preparador 
físico Walmir Cruz.

O Peixe também via Ro-
gério Ceni, ex-Flamengo, 
com bons olhos, mas o pro-
fissional não demonstrou 
o mesmo desejo de Carille 
para assumir o elenco ime-
diatamente.

Fábio Carille tem 47 anos 
e fez sucesso desde a base 
do Corinthians antes de ser 
efetivado em 2016. Ele foi 
campeão brasileiro em 2017 
e conquistou o tricampeo-
nato paulista (2017, 2018 e 
2019).

Após 
polêmica, 
Brasil encara 
os peruanos

O Brasil terá a 
chance de man-
ter os 100% de 
aproveitamento 
nas Eliminatórias 
hoje à noite. A Se-
leção Brasileira 

encara os peruanos, às 21h30 (de 
Brasília), em Recife.

Os brasileiros voltam a cam-
po após a polêmica envolvendo 
a Argentina no fim de semana. 
Tudo que aconteceu fez o técni-
co Tite ter que liberar o zagueiro 
Marquinhos.

O defensor não iria encarar a 
Argentina, pois estava suspenso. 
Como o jogo não aconteceu, os 
dirigentes brasileiros ficaram 
receosos de escalar Marquinhos 
e ser punido pela Conmebol.

Com isso, Tite deve manter 
a formação que iria enfrentar 
os hermanos. O pensamento é 
de conquistar mais uma vitória 
para seguir na liderança folgada 
das Eliminatórias.

O Brasil está com 21 pontos, 
em sete jogos disputados. Se 
vencer, os brasileiros podem 
ficar até 12 pontos à frente do 
quinto colocado na classificação.

O Peru se tornou velho co-
nhecido dos brasileiros nos 
últimos anos. O confronto mais 
marcante foi na final da Copa 
América de 2019, quando o Bra-
sil venceu e ficou com o título no 
Maracanã.

Os peruanos ganharam so-
brevida na disputa das Elimina-
tórias com os últimos resultados. 
Os visitantes estão com oito 
pontos, na sétima posição.

Tite vai repetir 
equipe que 
enfrentaria a 
Argentina no 
último domingo

Decisão de 
não receber a 
competição 
em dezembro 
é devido à 
pandemia


