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Desapropriações para o 
corredor BRS têm início 
São Gonçalo investe em projeto para implantar corredor expresso para ônibus e ciclovia

MOBILIDADE URBANA
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Obras na Estrada Raul Veiga fazem parte do projeto da Prefeitura de São Gonçalo que promete revitalizar a movimentada região de Alcântara

Danilo Lugli / Prefeitura de São Gonçalo

BR-101: ANTT 
acata pedido de 
relicitação
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Covid: Itaboraí 
inicia dose de 
reforço
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Transparência para as eleições
TSE cria comissão para garantir a segurança de todas as etapas do processo eleitoral
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Obras avançam 
em estrada no 
Alcântara
A revitalização da Estrada Raul 
Veiga, no Alcântara, entrou em 
nova fase. A área central do pas-
seio público, destinado aos feiran-
tes, foi concretada na manhã de 
ontem. Na ação da Prefeitura de 
São Gonçalo, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano, 
foram utilizados cerca de 20 me-
tros cúbicos de concreto. O prefei-
to Capitão Nelson e o secretário 
de Desenvolvimento Urbano, Ju-
nior Barboza, acompanharam a 
realização dos trabalhos. A obra, 
que começou em 19 de agosto, se-
gue em franca evolução e tem por 
objetivo melhorar a dinâmica ur-
bana do principal centro comer-
cial da cidade.

Diretoria cruz-maltina agiu rápido e, cerca de 24 horas após a saí-
da de Lisca, anunciou o nome de Fernando Diniz, ex-Santos, como 
novo treinador do time, com contrato até o final da temporada.

Ivan Storti / Santos FC

Demitido recentemente do Santos, Fernando Diniz foi anunciado como novo técnico vascaíno

Diniz é o novo técnico do Vasco

Mostra TRIO 
chega em 
Niterói
Espaço Cultural Correios 
de Niterói recebe, a partir 
deste sábado, a exposição 
TRIO (Tempo Relativo do 
Inconsciente Onírico), do 
artista Luiz Badia.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

O artista Luiz Badia reúne 33 trabalhos 
de grandes dimensões e dois vídeos

Flamengo 
pode perder 
Gabigol
Artilheiro rubro-negro foi 
denunciado pelo STJD por 
no jogo contra o Inter, no 
dia 8 de agosto, ter critica-
do o futebol brasileiro cha-
mando-o de “várzea”.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol, atacante do Fla, pode 
pegar até seis partidas de suspensão

Niterói: Castro 
articula com a 
oposição

PANORAMA\PÁG. 2

PRF libera 35 
bloqueios de 
caminhoneiros
A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) informou na tarde de on-
tem (9) ter liberado 35 pontos 
de bloqueio e manifestações de 
caminhoneiros nas rodovias 
do país. Esses pontos incluem 
bloqueio parcial, bloqueio total 
e concentrações de manifes-
tantes. Segundo a corporação, 
2 mil policiais e cinco aerona-
ves trabalharam para liberar as 
estradas bloqueadas por moto-
ristas de caminhão.
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Ruas esburacadas em Icaraí
Na Zona Sul de Niterói, em Icaraí, onde estão, em tese, as 
atenções dos governantes, os moradores precisam lutar 
contra as vias esburacadas. Posso citar inúmeras ruas 
que já prejudicaram a mola do meu carro com tantos 
buracos, fora o perigo que gera não só para os motoristas, 
mas também para os pedestres. Otávio Kelly é uma delas.
Ronaldo Alvarez

Segurança limitada
Com a decisão do governo de modificar o sistema da Ni-
terói Presente, que na minha opinião sempre deu muito 
certo e dava ao povo uma sensação de proteção, temo o 
pior nos próximos meses. Com menos rondas nas ruas, 
creio que o índice de criminalidade volte a subir na cidade.
Felipe Sena

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.

Correios de Niterói 
abriga a mostra TRIO
O Espaço Cultural Correios 
de Niterói recebe, a partir 
deste sábado, a exposição 
TRIO (Tempo Relativo do 
Inconsciente Onírico), do 
artista Luiz Badia, que reú-
ne 33 trabalhos de grandes 
dimensões e dois vídeos 
projetados. A curadoria é de 
Osvaldo Carvalho.

Depois da DUO, no mes-
mo local em 2020, o artista 
conseguiu fazer uma expo-
sição ainda maior e diversa. 
A maioria dos trabalhos foi 

criado na época da pande-
mia, num estado de reclusão 
criativa. A temática da expo-
sição é sobre o inconsciente 
e suas formas de criação 
atemporal, onde as imagens 
e lembranças se misturam 
no passado e no presente.  

A mostra é gratuita e 
pode ser conferida até o dia 
30 de outubro, de segunda a 
sexta, das 10h às 18h, e aos 
sábados, das 13h às 17h. O 
Espaço fica na Avenida Vis-
conde do Rio Branco, 481. 

CULTURA

‘A Borracheira’
Nesta sexta, às 18h30, o Fes-
tival de Teatro Virtual exibirá 
o espetáculo “A Borracheira”, 
do grupo O Imaginário, de 
Rondônia, com classificação 
livre. A montagem busca 
refletir sobre as relações 
humanas e a presença da 
mulher na sociedade, a par-
tir de memórias e histórias 
passadas em um seringal 
na Floresta Amazônica. A 
agenda do festival tem 25 
apresentações teatrais vol-
tadas ao público adulto e 
infantil. Onde: Youtube. 

MART’NÁLIA – A cantora Mart’nália é a convidada es-
pecial do programa Hora de Naná, nesta sexta, às 21h, 
no site do Teatro Unimed (www.teatrounimed.com.
br). O programa, comandado por Naná Karabachian e 
dirigido por Monique Gardenberg e Guilherme Leme 
Garcia, reúne um time de estrelas formado também 
por Ana Carolina, Seu Jorge e Claudia Raia.

INSCRIÇÕES – Estão abertas as inscrições do Edital de 
Ocupação da Sala Mário Tavares que fica no anexo do 
Theatro Municipal do Rio. No espaço, gratuito, podem 
ser realizados oficinas e cursos livres de capacitação, 
além de apresentações de espetáculos de música, artes 
cênicas, ballet, estreia de filmes, lançamento de livros 
e debates. Informações: editaltmrj@gmail.com.

Divulgação

O artista Luiz Badia reúne 33 trabalhos de grandes dimensões e dois vídeos

Divulgação

Espetáculo do grupo O Imaginário, de 

Rondônia, estreia em festival

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

POR JEFFERSON LEMOS

Niterói no 
‘Cidades pela Paz’

O secretário municipal de 
Direitos Humanos, Raphael 
Costa, foi convidado a assu-
mir a coordenação da Rede 
Latino-Americana Cidades 
pela Paz. A posse está agenda-
da para a próxima reunião da 
Rede, no dia 15 de setembro. 
A Rede é uma iniciativa da 
cidade de Medellín, na Co-
lômbia, que integrará mais 
de 30 cidades do continente, 
como Buenos Aires, Santiago 
do Chile, Caracas e Lima. O 
objetivo é promover o inter-
câmbio e a cooperação para 
iniciativas de promoção da 
cultura da paz e garantia dos 
direitos humanos em cida-
des marcadas pela violência 
urbana. 

Aplausos no cuidado das crianças

A Diretora Geral da Clíni-
ca Municipal da Criança, 
Tathiana Delgado, foi ho-
menageada com Moção 
de Aplausos, em Sessão 
Ordinária da Câmara de 
Vereadores de São Gonçalo 
pelos serviços prestados 
à frente da unidade. A ho-
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menagem foi conferida 
pelo gabinete do vereador 
Marcus Vinícius.

Na unidade, Tathiana 
implantou uma nova dinâ-
mica de atendimento, além 
de uma reforma completa 
para melhor atender aos 
pequenos de São Gonçalo. 

Saúde em 
discussão
A Sociedade Brasileira de 
Diabetes Regional do Rio de 
Janeiro (SBD-RJ) e a Socieda-
de de Cardiologia do Estado 
do Rio de Janeiro (SOCERJ) 
realizam neste mês de setem-
bro webinars gratuitos sobre 
saúde vascular e aterosclero-
se. No próximo dia 13, às 19 
horas, o evento virtual será 
sobre prevenção e controle 
glicêmico em diabetes. Inscri-
ções podem ser feitas através 
no link: http://webinar.socerj.
tv.br/53. 

Caminho de 
Darwin em debate

ANTT: decisão 
mão na roda

A deputada estadual Zeidan 
(PT) participa nesta sexta-fei-
ra (10), de audiência pública, 
convidada pela vereadora An-
drea Cunha (PT-Maricá) sobre 
a rota turística e histórica de 
Charles Darwin. O bate-pa-
po será pelas redes sociais 
da Câmara de Vereadores de 
Maricá, às 14h, e terá também 
a participação do deputado 
estadual Carlos Minc (PSB). 

A Diretoria Colegiada da Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) decidiu, 
ontem, acatar requerimento 
de relicitação apresentado pela 
Concessionária Autopista Flu-
minense, na Rodovia BR-101, 
trecho da divisa do Rio com 
o Espírito Santo até a Ponte 
Rio-Niterói. A concessionária 
alega não ter condições de 
cumprir com o contrato e já 
abandonou obras previstas na 
licitação que deveriam ter sido 
entregues. A medida é van-
tajosa para a concessionária, 
que após ter o contrato extinto 
poderá ter direito a receber in-
denização a ser paga pelo novo 
contratado. Caso o contrato 
fosse extinto por caducidade, 
a indenização seria paga atra-
vés de precatório e a empresa 
ainda poderia ser punida com 
a inabilitação de contratar com 
a Administração Pública.  

Castro articula com oposição

Os niteroienses Bruno 
Lessa, Daniel Marques 
e Felipe Peixoto estive-
ram no Palácio Laranjeiras 
conversando com o go-
vernador Cláudio Castro 
e com o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes. Na pauta: 
Niterói. Castro, que deve 
tentar a reeleição, deverá 
ter como adversário o ex-
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-prefeito Rodrigo Neves. O 
momento é de articulação 
com a base de oposição 
ao ex-prefeito, que elegeu 
Axel Grael como suces-
sor, para garantir espaço 
na cidade. No Rio, Paes 
poderá garantir o palan-
que. A aliança pode render 
recursos necessários ao 
município. 

Panorama RJPanorama RJ

O prefeito Ramon Gidalte 
recebeu, ontem, a visita 
da deputada federal Ro-
sângela Gomes (Republi-
cano-RJ). No encontro, 
a deputada tratou dos 
R$ 300 mil em emenda 
parlamentar impositiva 
que será destinada para 
compra de equipamentos 
para a Guarda Municipal 
de Casimiro de Abreu. 

A parlamentar se com-
prometeu ainda, para o 
próximo ano, destinar 
mais recursos que serão 
empregados na área da 
saúde. Também estiveram 
presentes na reunião o se-
cretário de Ordem Pública 
e Defesa Civil, Wellington 
Lima, além dos vereadores 
Wellington Santos e Léo 
da Bomba. 

Casimiro terá guarda aparelhada
Divulgação

A lei “Educação Física Adap-
tada”, que promove a in-
clusão dos alunos com ne-
cessidades especiais em 
atividades físicas e esportivas 
nas escolas públicas e par-
ticulares de São Gonçalo, 
foi sancionado ontem pelo 
prefeito Capitão Nelson.
O projeto é do vereador 
Nelsinho Ruas: “A aprova-
ção dessa lei é uma grande 

conquista. Ela vai garantir 
mais espaço na sociedade, 
possibilitando e trabalhando 
a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais no 
nosso município. As ativi-
dades esportivas são funda-
mentais para o crescimento 
de qualquer pessoa e isso, 
irá colaborar no desenvolvi-
mento de cada um”, afirmou 
o vereador. 

Inclusão nas atividades físicas
Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Dados da SRAG constam do Boletim Infogripe, da Fiocruz, referentes à Semana Epidemiológica 35

Síndrome em estabilização
Os casos de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) 
apresentam sinal de estabili-
zação na tendência de longo 
prazo (últimas seis semanas) 
e curto prazo (últimas três 
semanas) no país, com pou-
cas unidades da federação 
com sinal de crescimento. 
O estado do Rio de Janeiro 
e a capital fluminense são o 
destaque, por interromperam 
a tendência de crescimento 
observado em julho e na pri-
meira quinzena de agosto. É o 
que demonstra a mais recente 
edição do Boletim Infogripe, 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), divulgada nesta 
quinta-feira (9).

A análise referente à Se-
mana Epidemiológica 35, 
que compreende o período 
entre 29 de agosto e 4 de 
setembro, e tem como base 
dados inseridos no Sistema 
de Informação da Vigilância 
Epidemiológica da Gripe (Si-
vep-Gripe) até 6 de setembro, 
alerta sobre a importância de 
retomar a testagem de demais 
vírus respiratórios, especial-
mente em crianças.

Na evolução por faixa etá-
ria, entre crianças e adoles-
centes (0-9 e 10-19), há uma 
estabilização dos casos de 
SRAG, em patamar signi-
ficativamente elevado em 
comparação ao histórico da 

pandemia. Para os primeiros, 
os valores atuais são similares 
aos observados no pico mais 
agudo em 2020. Os grupos 
de 60 anos ou mais apresen-
tam estabilização similar a 
outubro de 2020, quando foi 
registrado o valor mais baixo 
no dado nacional.

De acordo com o coorde-
nador do InfoGripe, Marce-
lo Gomes, “a medida que a 
idade diminui é nítido que 
o patamar de estabilização é 
relativamente mais alto em 

comparação com os valores 
registrados em 2020. En-
quanto a redução expressiva 
no número de casos de SRAG 
na população idosa é reflexo 
do impacto da campanha de 
vacinação escalonada, que 
permitiu proteger essa po-
pulação durante o aumento 
na transmissão nos meses de 
abril e maio, a estabilização 
em valores relativamente 
mais altos na população mais 
jovem é reflexo da manuten-
ção de transmissão elevada 

na população em geral”.

Estados - Observa-se que 
seis das 27 unidades apre-
sentam sinal de crescimento 
na tendência de longo prazo 
(últimas seis semanas) com 
destaque para Bahia, Espíri-
to Santo, Pará, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Ron-
dônia. Dentre as demais, 11 
apresentam sinal de queda 
na tendência de longo prazo: 
Amazonas, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul, 
Roraima, Sergipe e Tocan-
tins. Já o Amapá apresenta 
sinal de crescimento apenas 
na tendência de curto prazo 
(últimas três semanas). Nove 
unidades apresentam sinal de 
estabilidade nas tendências 
de longo e curto prazo: Acre, 
Alagoas, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e São Paulo.

Os estados apresentam ao 
menos uma macrorregião de 
saúde em nível alto ou supe-
rior. E seis deles apresentam 
ao menos uma macrorregião 
em nível extremamente ele-
vado: Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Cata-
rina.

O coordenador do Info-
Gripe, Marcelo Gomes, alerta 
que “nos estados em que se 
observa aumento significati-
vo de SRAG, principalmente 
em crianças, é importante 
testagem por RT-PCR dos de-
mais vírus respiratórios que 
integram o painel de vigilân-
cia nacional, principalmente 
o VSR, para classificação e 
ações adequadas evitando 
confusão com a situação da 
covid-19 nesses estrados”.

Macrorregiões - Em 17 
dos 27 estados observa-se 

ao menos uma macrorre-
gião de saúde com sinal de 
crescimento nas tendências 
de longo ou curto prazo: 
Amazonas, Pará, Rondônia, 
Alagoas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Espírito Santo, Minas Gerais, 
São Paulo, Goiás, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. Nos 
demais 9 estados e no Distrito 
Federal há tendência de longo 
e curto prazo, com sinal de 
queda ou estabilização em 
todas as respectivas macror-
regiões de saúde.

Marcelo Gomes explicou 
que “assim como destacado 
para os dados agregados por 
estado e para os dados asso-
ciados a residentes das capi-
tais, é fundamental que cada 
município avalie o indicador 
de transmissão comunitária 
para identificar se o sinal de 
estabilidade na tendência 
de longo ou curto prazo na 
macrorregião correspondente 
está ocorrendo já em nível 
significativamente baixo ou 
ainda em valores elevados, 
para evitar retomada de ati-
vidades de maneira precoce, 
podendo gerar manutenção 
de níveis altos de novas in-
ternações e óbitos, além de 
manter a taxa de ocupação 
hospitalar em percentuais 
próximos da saturação”.

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC

Coordenador do InfoGripe diz que patamar de estabilização é relativamente mais alto à medida que a idade diminui

Covid: Itaboraí inicia 
a dose de reforço
Com a inclusão da dose de 
reforço contra a Covid-19 no 
calendário de vacinação do 
município, a Prefeitura de Ita-
boraí iniciou a aplicação da 
3ª dose do imunizante em 
idosos institucionalizados. Na 
manhã desta quinta-feira (9), a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMSA) deu o pontapé no 
planejamento vacinal com 13 
idosos que residem na Institui-
ção de Longa Permanência para 
Idoso (ILPI) Dr. Augusto Senna, 
em Nancilândia.

A ação foi coordenada pelo 
Programa de Saúde do Idoso. 
Para receber a dose de reforço, 
o idoso precisa ter seis meses 
completos da última vacina 
contra Covid-19. Nesta unida-
de, os 13 idosos vacinados já 
haviam recebido as duas doses 
da CoronaVac. Seguindo a de-
terminação do governo do esta-
do do Rio de Janeiro, agora eles 
receberam a 3ª dose da Pfizer.

As ILPIs são instituições 
governamentais ou não, de 
caráter residencial, destinada 
a domicílio coletivo de pessoas 
com idade igual ou superior a 
60 anos, com ou sem suporte 
familiar, em condição de liber-
dade, dignidade e cidadania. De 
acordo com a coordenadora de 
Saúde de Idoso, Maria Apareci-
da Coelho, há nove instituições 
do gênero em Itaboraí e reforça 
que, gradativamente, todos os 
idosos institucionalizados no 
município receberão a dose de 
reforço.

“A nossa preocupação é que 
todos os idosos institucionali-
zados estejam completamente 
imunizados, porque acabam 
ficando mais expostos em re-
sidências coletivas. A dose de 
reforço significa uma proteção 
maior e representa o cuidado 
do município com a população 

idosa”, afirmou.
A imunização de reforço 

começou com a população 
de idosos a partir de 90 anos 
ou mais, assim como idosos 
institucionalizados e acamados 
com seis meses completos da 
última vacina contra covid-19. 
E também para pacientes com 
alto grau de imunossupressão 
acima de 18 anos que recebe-
ram as duas doses de qualquer 
vacina contra Covid-19, com 
intervalo de 28 dias após a úl-
tima dose.

Equipes da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SEMSA) com os 
agentes comunitários de Saúde 
estão atuando diretamente 
nas ILPIs e nas residências dos 
idosos acamados para realizar 
a imunização de reforço. Os 
pacientes com alto grau de imu-
nossupressão podem se dirigir a 
um dos 20 polos de imunização 
estratégicos espalhados pelo 
município. A SEMSA ressalta 
que este planejamento será 
mantido enquanto durarem os 
estoques de vacina.

O calendário de reforço 
na próxima semana:
Segunda-feira (13) - idosos de 
85 anos ou mais
Terça-feira (14) - idosos de 85 
anos ou mais; 
Quarta-feira (15) - idosos de 85 
anos ou mais
Quinta-feira (16) - idosos de 85 
anos ou mais
Sexta-feira (17) - idosos de 85 
anos ou mais

Observação:
Todos os dias - pacientes 

com alto grau de imunossu-
pressão acima de 18 anos que 
receberam as duas doses de 
qualquer vacina contra Co-
vid-19, com intervalo de 28 dias 
após a última dose.

Prefeito do Rio recebe 2ª dose 
da vacina contra o coronavírus
O prefeito Eduardo Paes com-
pletou sua imunização contra 
a Covid-19 na Casa Firjan, 
em Botafogo, Zona Sul, nesta 
quinta-feira (9). Ele estava 
acompanhado por sua filha 
Isabela, de 15 anos, que rece-
beu a primeira dose da vacina 
contra a doença.

Ontem, puderam ser imu-
nizadas as meninas com 15 
anos, as gestantes, as puér-
peras, as lactantes, pessoas 
com deficiência com 12 anos 
ou mais, além de repescagem 
para quem tem 23 anos ou 

mais. E aquelas que estavam 
com a segunda aplicação pre-
viamente marcada.

“É bom estar completa-
mente imunizado, perceber 
que pode estar mais prote-
gido. E é nesse ponto que 
queremos chegar: ter a cidade 
inteira, com as pessoas que 
correm mais risco, totalmen-
te imunizada”, ressaltou o 
prefeito.

Paes tomou a primeira 
dose contra a covid-19 em 17 
de junho, na quadra da sua 
escola de samba de coração: 

a Portela, em Madureira. Para 
receber a segunda dose, ele foi 
com sua filha que estava apta 
a se vacinar ontem.

“É um momento de emo-
ção. Meu filho Bernardo se 
vacinou há duas semanas, 
Isabela hoje. Estou falando 
das duas coisas que eu mais 
amo na vida. Então, é muito 
importante. Me sinto feliz 
e confortável de saber que 
meus filhos estão se pro-
tegendo. Ainda falta a se-
gunda dose, mas estão mais 
protegidos hoje”, declarou  

Eduardo Paes.
Após receber a primei-

ra dose, a filha do prefeito, 
Isabela Paes, fez questão de 
deixar uma mensagem para 
todos os cariocas. E, a exem-
plo do pai, frisou a importân-
cia da imunização.

“É muito importante a 
gente se vacinar para poder 
voltar à vida normal o mais 
cedo possível. É muito bom 
tomar (a vacina) junto com 
meu pai, porque muita gente 
não tem essa oportunidade 
e eu tive”, afirmou Isabela.

Paes estava acompanhado da filha Isabela, de 15 anos, que tomou a 1ª dose 

Danielo Lugli / Prefeitura de São Gonçalo

Isaac foi com a mãe, Silvana Marins, tomar a primeira dose da vacina

Divulgação

Município de Itaboraí segue avançando com a imunização contra a covid

São Gonçalo vacina população com 
mais de 12 anos contra a covid-19

A Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo conti-
nua a vacinação para todos 
os gonçalenses com mais de 
12 anos contra o coronavírus 
em 14 locais nesta sexta-feira 
(10). Além dos pontos fixos, o 
ônibus itinerante da Cruz Ver-
melha está no Centro Social 
Urbano (CSU) do Salgueiro, 
das 9h às 16h, último dia neste 
bairro. No próximo sábado 
(11), o ônibus estará no Pal-
meiras.

O município também apli-
ca a terceira dose nos idosos 
com mais de 70 anos. A Se-
cretaria de Saúde lembra que 
só podem tomar a dose de 
reforço os idosos que recebe-
ram a segunda dose há, pelo 
menos, seis meses. A segunda 
dose também continua sendo 
aplicada normalmente.

O Pólo Sanitário Hélio 
Cruz, no Alcântara, recebeu 
bom público na manhã desta 
quinta-feira, incluindo os 
jovens Isaac de Figueiredo 
Lemos e Pietro da Silva, de 
13 anos. “Me sinto realizada. 
Esse é o sonho de todas as 
mães, ver o filho vacinado”, 

disse Silvana Marins, mãe de 
Isaac. “Não doeu nada e estou 
pronto para a segunda dose. 
Me sinto muito feliz de estar 
me prevenindo contra o coro-
navírus”, disse Pietro, morador 
do Jardim Catarina.

Itinerante - A vacinação iti-
nerante acontecerá no bairro 
Palmeiras neste sábado (11), 
segunda-feira (13) e terça-
-feira (14), sempre das 9h às 
16h, no Posto de Saúde das 
Palmeiras. Na próxima se-
mana, o bairro beneficiado 

será o Jóquei. O serviço vai 
acontecer no Largo do Jóquei 
(Predinhos), nos dias 15 e 16, 
das 9h às 16h.

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.

Balanço – Desde o início da 
campanha, a cidade vacinou 
672.682 pessoas com a primei-
ra dose ou dose única. Destas, 
22.134 receberam a vacina da 
Janssen. Ao todo, 32.444 tra-
balhadores da saúde, 137.428 
idosos com mais de 60 anos, 
1.692 funcionários e pessoas 
em Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas, 84.787 pessoas 
com comorbidades, 1.353 
pessoas com deficiência per-
manente, 8.276 trabalhadores 
da educação, 383 trabalhado-
res das forças de segurança e 
salvamento, 2.895 acamados, 
358.720 pessoas da população 
em geral com mais de 18 anos, 
3.802 pessoas privadas de 
liberdade, 270 pessoas em si-
tuação de rua, 311 portuários, 
31.116 adolescentes entre 14 
e 17 anos, e 9.098 gestantes, 
puérperas e lactantes foram 
vacinados. Ao todo, 288.137 
pessoas foram imunizadas 
com a segunda dose.

Ônibus Itinerante continuará imunizando no Salgueiro nesta sexta-feira
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SG inicia as desapropriações 
para corredor BRS e ciclovia
Município vai ganhar projeto de mobilidade ligando Neves a Guaxindiba, num total de 13,58 quilômetros

A Prefeitura de São Gonçalo 
deu início aos processos de 
desapropriações para a im-
plantação do projeto MUVI 
- Mobilidade Urbana Verde 
Integrada, com criação de 
novo corredor viário, com 
pistas de BRS e ciclovia, a 
ser construído pelo governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
ligando o bairro de Neves a 
Guaxindiba, cortando um 
trecho de 13,58 quilômetros 
do município, que também 
receberá uma série de inter-
venções urbanísticas.

O MUVI foi elaborado 
para priorizar e modernizar o 
transporte público coletivo e 
estimular o uso de bicicletas, 
com a construção da ciclovia 
ao longo do corredor expres-
so. O sistema BRS (Bus Rapid 
Service) será implantado ao 
longo da antiga linha férrea 
que corta a cidade, ligando 
Neves a Guaxindiba, passan-
do por importantes bairros, 
como o Centro e Alcântara.

Além da racionalização do 
transporte público de passa-
geiros, com mais conforto, 
segurança e rapidez, o cor-
redor leste-oeste receberá 
intervenções urbanísticas ao 
longo de todo o trajeto. Serão 
criadas praças, áreas de con-
vívio e adequação dos espaços 
públicos e calçadas, que ga-
rantirão a valorização do solo 
urbano e deixarão a cidade 
mais bonita e organizada para 

atrair futuros investidores. 
Áreas hoje degradadas serão 
totalmente revitalizadas. E um 
novo terminal rodoviário será 
erguido em Alcântara.

O MUVI é uma parceria 
entre o governo estadual e a 
Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Gestão Integrada e 
Projetos Especiais, responsá-
vel pela aprovação do projeto 

e captação dos recursos junto 
ao Estado, que irá executar as 
obras. Serão investidos cerca 
de R$ 347 milhões. As obras 
terão início tão logo a fase de 
desapropriações, realizadas 
pelo município, seja con-
cluída.

“O MUVI chega para trans-
formar nossa cidade e dei-
xá-la mais moderna, bonita 
e organizada, priorizando o 

transporte coletivo, com a 
redução do tempo de viagem 
dos usuários, encurtando 
distâncias e proporcionando 
maior qualidade de vida aos 
gonçalenses, que é a maior 
prioridade do prefeito Capitão 
Nelson”, garantiu o secretário 
de Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas.

Segundo o secretário, du-
rante a execução do projeto 

básico para a implantação 
do corredor viário, foram 
realizadas diversas reuniões 
e debates com moradores e 
comerciantes das regiões que 
serão afetadas pelas obras. As 
intervenções foram planeja-
das de forma a causar o menor 
impacto possível, mas garan-
tindo a necessária e esperada 
melhoria do sistema viário e 
valorização imobiliária.

“É importante destacar 
que o MUVI não se restringe 
a ser um corredor expresso de 
ônibus, mas sim um projeto 
muito mais abrangente, que 
irá beneficiar não apenas os 
usuários de transporte cole-
tivo, desafogando o trânsito 
urbano, mas também toda a 
população. As intervenções 
urbanísticas e o incentivo 
ao uso de bicicletas, com a 
ciclovia, irão favorecer o meio 
ambiente e deixar nossa cida-
de mais verde, mais arejada 
e bonita”, destacou Douglas 
Ruas.

Desapropriações - Para a 
implantação do MUVI, estão 
programadas cerca de 40 
desapropriações e 300 deso-
cupações. As normas que irão 
reger os casos de desocupação 
e realocação de moradores em 
assentamentos ou bairros po-
pulares estão detalhadas em 
Decreto publicado no Diário 
Oficial do dia 13 de agosto 
de 2021. O Decreto tem o 
objetivo de estabelecer e uni-

formizar os procedimentos 
para a desocupação de áreas 
de interesse para implantação 
de projetos de infraestrutura 
de interesse público.

De acordo com a Prefei-
tura, as diretrizes incluem 
casos de execução de obras 
de urbanização, visando à 
melhoria da qualidade de 
vida da população, tais como 
abertura de sistema viário ou 
de mobilidade urbana, obras 
de infraestrutura e construção 
de equipamentos públicos. 
Todas as regras relativas ao 
processo, como trâmites le-
gais, prazos, valores e critérios 
de avaliação estão detalhadas 
no decreto publicado na últi-
ma semana.

Os proprietários dos imó-
veis que serão desocupados 
terão duas alternativas: uma 
nova moradia, mediante a 
viabilidade de construção 
de unidades habitacionais 
de interesse social, com pa-
gamento de auxílio habita-
cional temporário mensal 
no valor de R$ 500,00 até a 
entrega definitiva da nova 
residência; ou a indenização 
monetária equivalente ao 
imóvel desocupado, a ser 
avaliado por uma equipe de 
arquitetura e engenharia. No 
caso de imóveis alugados, será 
ofertada indenização mone-
tária ao proprietário e auxílio 
habitacional temporário ao 
inquilino.

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

O MUVI foi elaborado para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas

Segundo o 
prefeito, as 
demandas vão 
de encontro à 
necessidade do 
município

A Secretaria de Assistência 
Social, através da Subsecre-
taria de Políticas Públicas 
para as Mulheres, promo-
veu, ontem (9), mais uma 
edição da Feira das Mulhe-
res Empreendedoras, na 
praça da sede da secretaria, 
que fica no bairro Venda da 
Cruz.

A exposição contou com 
peças de artesanato, além 

diversas opções gastronô-
micas, como bolos, geleias, 
brownie, pé de moça, tor-
ta salgada, empadinhas e 
churrasquinho. Todas as 
expositoras participaram 
da capacitação do Projeto 
Lidera Mulher, cujo objetivo 
é promover a autonomia 
e o fortalecimento do em-
preendedorismo da rede 
feminina em São Gonçalo.

Feira das Empreendedoras

Parceria que pode render ótimos frutos para a população está se consolidando

Esforço conjunto visa trazer 
investimentos para Itaboraí 

Uma parceria que pode render 
ótimos frutos para a popula-
ção de Itaboraí está se conso-
lidando. O prefeito Marcelo 
Delaroli; o secretário muni-
cipal de Serviços Públicos, 
Uilton Viana Filho; o deputa-
do federal Altineu Cortes; o 
representante da Secretaria 
Municipal de Habitação, Mô-
nica Virgílio; e o secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Obras, Max Lemos, se reu-
niram na sede da Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Obras (Seinfra), com objetivo 
de buscar investimentos para 
o município.

Durante o encontro, Dela-
roli apresentou uma lista de 
pedidos para melhorias em 
várias frentes do município e 
ficou estabelecido inúmeros 

investimentos por iniciativa 
do Governo do Estado para a 
infraestrutura da cidade. Entre 
eles, intervenções nos bairros 
de Jardim Imperial e Engenho 
Velho. Além de retomadas das 
obras do condomínio do PAC 
de Itambi, revitalização da 
Avenida 22 de maio e a concre-
tagem de aproximadamente 

300 ruas pela cidade.
Para o prefeito de Itaboraí, 

Marcelo Delaroli, as demandas 
apresentadas vão de encontro 
à necessidade crescente de 
infraestrutura do município. 
“Esta proximidade representa 
tudo para o município neste 
momento de crise que o país 
enfrenta”, afirmou o gestor.

Divulgação / Prefeitura de Itaboraí

Marcelo Delaroli apresentou uma lista de pedidos para melhorar o município

Inea fará 
análise das 
águas de 
Ponta Negra
Após solicitação da Prefeitura 
de Maricá, uma equipe do 
Instituto Estadual do Ambien-
te (Inea) esteve no canal e na 
lagoa de Ponta Negra ontem 
(9) para recolher amostras da 
água, após a mortandade de 
peixes registrada no sábado 
(4). Desde o ocorrido, notícias 
falsas sobre a qualidade do 
pescado após o evento adver-
so vêm prejudicando a pesca 
na região. A ação foi acom-
panhada pelo secretário de 
Agricultura, Pecuária e Pesca 
de Maricá, Julio Carolino, e 
houve a coleta em três pontos 
da lagoa da Guarapina.

Após a coleta, Carolino 
relatou que a própria técnica 
do Inea que fez a coleta cons-
tatou a boa qualidade da água 
e a grande quantidade de 
peixes e as diferentes espécies 
encontradas no local, tudo na 
temperatura ideal, por volta 
de 24 graus.

“Reforçamos que o pesca-
do daqui pode ser consumido 
sem qualquer temor. Desde 
sábado, não tivemos qualquer 
atendimento em nossa rede 
pública de saúde causado por 
consumo de peixe”, atestou o 
secretário.

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: 14/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Estrada Doutor Melchiades Peixoto - Baldeador - Niterói 15765251
12:00 às 16:00 Estrada Figueira - Baldeador - Niterói 15765251
12:00 às 16:00 Estrada T Norte Fluminense - Caramujo - Niterói 15765251
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Baldeador - Niterói 15765251
12:00 às 16:00 Rua Ernani Moreira Franco - Caramujo - Niterói 15765251
13:15 às 17:00 Estrada Caetano Monteiro - Maria Paula - Niterói 15765539

SÃO GONÇALO
08:30 às 12:30 Rua José Pinto - Vila Lage - São Gonçalo 15744425
08:30 às 12:30 Travessa Neuza Pires - Vila Lage - São Gonçalo 15744425
12:00 às 16:00 Avenida Lúcio Thomé Feteira - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Rua Adolfo Alentejo - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Rua Arthur Gonçalves - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Rua Celestino Pires - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Rua João Rosa - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Rua Luiz Esteves - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Rua Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Travessa Adolfo Alentejo - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Travessa Bartolomeu de Brito - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Travessa João Antunes - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Travessa Luiz Esteves - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
12:00 às 16:00 Travessa Manoel de Abreu - Barro Vermelho - São Gonçalo 15772795
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão Pequeno - Estrela Norte - São Gonçalo 15744343
13:00 às 17:00 Rua A - Galo Branco - São Gonçalo 15744343
13:00 às 17:00 Rua Boqueirão Pequeno - Estrela Norte - São Gonçalo 15744343

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Santo Antônio - Maricá 15765369
13:00 às 17:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Maricá 15765369
13:00 às 17:00 Rua Irineu Ferreira Pinto - Ponta Grossa - Maricá 15765369
Dia: 15/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Quintino Bocaiuva - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Ruas A, C - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Alto - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Belarmino Cavalcante - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Central - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Elizete Cardoso - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Garibaldi - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Humberto C Carvalho - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Jose Olympio - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Leonel Carvalhaes de Souza - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Mário Talask - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Quintino Bocaiuva - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Souza - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Rua Vereador Erany José da Silva - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Travessa Alto - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Travessa Caldas - Caramujo - Niterói 15771785
12:00 às 16:00 Travessa Jornalista Ernani Costa - Caramujo - Niterói 15771785
13:30 às 17:30 Avenida Doutor Acúrcio Torres - Piratininga - Niterói 15733083
13:30 às 17:30 Ruas 130, 131 - Piratininga - Niterói 15733083
13:30 às 17:30 Rua Antônio Vaz Cavalcanti - Piratininga - Niterói 15733083
13:30 às 17:30 Rua Gustavo Lyra - Fátima - Niterói 15772983
14:00 às 15:30 Rua Tiradentes - Inga - Niterói 15755101

SÃO GONÇALO
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Hernani M. Gusmão - Novo México - São Gonçalo 15751583
13:00 às 17:00 Rua B - Novo México - São Gonçalo 15751647
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário Hernani M Gusmao - Novo México - São Gonçalo 15751647
13:00 às 17:00 Rua Expedicionário João Ricardo Cordeiro Silva - Novo México 15751647
13:00 às 17:00 Rua Marone de Gusmão - Novo México - São Gonçalo 15751647

MARICÁ
08:30 às 12:00 Avenida Henriqueta Rios Rosas - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15770291
08:30 às 12:00 Rua 74 - Itaipuaçu - Maricá 15770291
13:00 às 17:00 Ruas 5, 8, 9, 12, 15 - Estrada do Macaco - Jardim Inohan - Parque São 

José - São José de Imbassaí - São José - Estrada Velha São José
15771523

13:00 às 17:00 Rua Doutor Creso Ribeiro - São José de Imbassaí - Maricá 15771523
13:30 às 17:30 Avenida Itaocaia Valley - Itaocaia Valley - Itaipuacu - Maricá 15773619
13:30 às 17:30 Rua Jutaí - Itaocaia Valley - Maricá 15773619
13:30 às 17:30 Rua Sumaré - Itaipuaçu - Maricá 15773619
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TSE cria comissão para garantir a segurança de todas as etapas de preparação e fiscalizar sistemas 

Transparência nas eleições
Após discurso em defesa da 
segurança e confiabilidade 
das urnas eletrônicas, o pre-
sidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, anunciou 
ontem (9) a criação e compo-
sição da Comissão de Trans-
parência das Eleições (CTE). O 
grupo foi criado para “ampliar 
a transparência e a segurança 
de todas as etapas de prepara-
ção e realização das eleições”.

Na primeira etapa, a co-
missão analisará o plano de 
ação do TSE para a ampliação 
da transparência do processo 
eleitoral. Já na segunda fase, 
acompanhará e fiscalizará o 
desenvolvimento dos siste-
mas eleitorais e de auditoria 
do processo eleitoral, po-
dendo opinar e recomendar 
ações adicionais para garantir 
a transparência.

Barroso lembrou que, um 

ano antes das eleições, no dia 
4 de outubro, a partir das 14h, 
o TSE fará a abertura do ciclo 
de transparência eleitoral, a 
um ano das eleições de 2022. 
Segundo o ministro, na pre-
sença de todos os integrantes 
da Comissão de Transparên-
cia das Eleições, de todos 
os presidentes de partidos 
políticos e dos ministros da 
Corte Eleitoral, haverá, na 
ocasião, uma exposição di-
dática do sistema, visita à sala 
onde ficarão os códigos-fon-
tes à disposição dos partidos 
e dos integrantes da comissão. 
“Aqui não se faz nada às es-
condidas. É tudo transparente 
e aberto pelo bem da demo-
cracia brasileira”, ressaltou  
Barroso.

Defesa da Justiça Eleitoral 
-O presidente do TSE mais 
uma vez defendeu a Justiça 
Eleitoral e os servidores que 

nela atuam com trabalho 
duro e dedicado. Segundo 
ele, essas pessoas não podem 
ficar indefesas diante da lin-
guagem abusiva e da mentira, 
ao se referir aos eventos e 
pronunciamentos do último 
dia 7 de setembro em que 
novas acusações foram feitas 
em relação à credibilidade da 
Justiça Eleitoral.

Barroso defendeu a demo-
cracia e criticou a polariza-
ção. “A democracia tem lugar 
para conservadores, liberais 
e progressistas. O que nos 
une na diferença é o respeito 
à Constituição, aos valores 
comuns que compartilhamos 
e que estão nela inscritos. A 
democracia só não tem lugar 
para quem pretenda destruí-
-la”, disse.

O ministro respondeu ob-
jetivamente às acusações 
feitas à Justiça Eleitoral e 

Presidente 
Luís Roberto 
Barroso defende 
Justiça Eleitoral 
e democracia 
brasileira

Caminhoneiros: PRF 
libera 35 bloqueios
A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) informou na tarde de 
ontem (9) ter liberado 35 
pontos de bloqueio e ma-
nifestações nas rodovias do 
país. Esses pontos incluem 
bloqueio parcial, bloqueio 
total e concentrações de 
manifestantes. Segundo a 
corporação, 2 mil policiais 
e cinco aeronaves traba-
lham para liberar as estradas  
bloqueadas por caminho-
neiros. 

Um movimento de ca-
minhoneiros apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro 
teve início um dia depois das 
manifestações pró-governo 
ocorridas na terça-feira (7). 
Parados nas estradas, eles 
pedem o fechamento do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e a destituição de 
ministros da Corte, além de 
intervenção militar. 

Pela manhã, foram re-
gistrados protestos em 15 
estados: Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Paraná, 
Espírito Santo, Mato Grosso, 
Goiás, Bahia, Minas Gerais, 
Tocantins, Rio de Janei-
ro, Rondônia, Maranhão, 
Roraima, Pernambuco e  
Pará.

Na noite de quarta-feira 
(8), Bolsonaro divulgou áu-
dio pedindo aos seus apoia-
dores que liberassem as 
pistas.

“Fala para os caminho-

neiros que são nossos alia-
dos que esses bloqueios 
atrapalham nossa econo-
mia. Isso provoca desabaste-
cimento e inflação. Prejudica 
todo mundo, em especial os 
mais pobres. Dá um toque 
para os caras, para libe-
rar, para a gente seguir a  
normalidade”, disse o pre-
sidente.

Supermercados - A As-
serj, Associação de Super-
mercados do Estado do Rio 
de Janeiro, divulgou nota 
ontem informando que vem 
acompanhando e monito-
rando as manifestações de 
caminhoneiros em diversas 
regiões do Brasil. “Mante-
mos diálogo junto ao gover-
no federal a fim de atualizar 
os associados a respeito de 
possíveis bloqueios. Até en-
tão, não há qualquer tipo de 
impacto no abastecimento 
das 2.500 lojas de redes as-
sociadas no Estado”, diz o 
comunicado.

Perícia no 
INSS tem 
mudança na 
remarcação
O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) estabele-
ceu novas orientações para 
a remarcação de perícia 
médica. De acordo com o 
documento, quando o tra-
balhador não puder com-
parecer na data agendada 
para realização da perícia, 
por interesse próprio, deve-
rá remarcar o atendimento  
pelo site, aplicativo Meu 
INSS ou pelo telefone da 
Central 135.

Nos casos em que a perí-
cia não puder ser realizada 
por indisponibilidade mo-
mentânea do local de aten-
dimento, a referida agência 
da Previdência Social deve 
remarcar todos os agenda-
mentos, sem necessidade 
de solicitação por parte do 
usuário. 

A remarcação deve acon-
tecer até as 12h do dia se-
guinte àquele em que houve 
o fato da indisponibilidade. 
A consulta da nova data 
deve estar disponível para 
o trabalhador a partir das 
13h, no Meu INSS ou pela 
Central 135.

A Portaria nº 922/2021 
com as orientações foi pu-
blicada ontem (9) no Diário 
Oficial da União e entra em 
vigor nesta sexta-feira, dia 10 
de setembro.

Pela manhã, 
houve protestos 
em 15 estados. 
Supermercados 
do RJ não foram 
prejudicados, 
informa Asserj

afirmou que o debate público 
permanente e de qualidade é 
o que permite que todos os 
cidadãos recebam informa-
ções corretas, formem sua 
opinião e apresentem seus 
argumentos. Portanto, esse 
debate não pode ser conta-
minado por discursos de ódio, 
campanhas de desinformação 
e teorias conspiratórias infun-
dadas, sob pena de afronta à 
democracia.

“O slogan para o momento 
brasileiro, ao contrário do 
propalado, parece ser: ‘Co-
nhecerás a mentira e a men-
tira te aprisionará’”, destacou.

Em relação às críticas à 
segurança do sistema elei-
toral, Barroso detalhou no-
vamente todas as fases de 
transparência, segurança e 
auditabildiade da urna ele-
trônica e afirmou que “o sis-
tema é certamente inseguro 

para quem acha que o único 
resultado possível é a própria 
vitória”. Acrescentou ainda 
que “para maus perdedores 
não há remédio na farmaco-
logia jurídica”.

Ele ainda reafirmou que 
as eleições brasileiras são 
totalmente limpas, democrá-
ticas e auditáveis e lembrou 
novamente que nunca se 
documentou fraude e que 
por esse sistema foram eleitos 
Fernando Henrique Cardoso, 
Luiz Inácio Lula da Silva, Dil-

ma Rousseff e Jair Bolsonaro.
“Depois de quase três anos 

de campanha diuturna e insi-
diosa contra as urnas eletrô-
nicas, por parte de ninguém 
menos do que o presidente 
da República, uma minoria 
de eleitores passou a ter dú-
vida sobre a segurança do 
processo eleitoral. Dúvida 
criada artificialmente por 
uma máquina governamental 
de propaganda. Assim que 
pararem de circular as menti-
ras, as dúvidas se dissiparão”, 
afirmou. Conforme destacou 
o presidente do TSE, são re-
tóricas vazias. “Hoje em dia, 
salvo os fanáticos (que são 
cegos pelo radicalismo) e os 
mercenários (que são cegos 
pela monetização da menti-
ra), todas as pessoas de bem 
sabem que não houve fraude 
e quem é o farsante nessa 
história”.
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Flamengo 
pode perder 
Gabigol por 
suspensão

O Superior 
T r i b u n a l 
d e  Ju s t i ç a 
Despor t iva 
(STJD) divul-
gou em nota 
lançada on-

tem que o atacante Gabi-
gol, do Flamengo, passará 
por julgamento no próxi-
mo dia 17 por “conduta 
contrária à disciplina ou 
à ética” após ser expul-
so na partida contra o 
 I n t e r n a c i o n a l ,  n o 
 dia 8 de agosto, pelo Bra-
sileirão.

Na ocasião, quando 
o placar já informava 3 
a 0 para o time gaúcho 
no Maracanã, Gabriel 
chutou a bola com o jogo 
paralisado e levou um 
cartão amarelo. Na se-
quência, bateu palmas 
ironicamente para a deci-
são do juiz Paulo Roberto  
Alves Júnior, que o mos-
trou o segundo ama-
relo e,  em seguida, o  
vermelho.

Inconformado, o ca-
misa 9 do Flamengo ain-
da reclamou ao sair do 
gramado: “Isso é uma  
piada. Por isso que o fu-
tebol brasileiro é essa 
várzea”.

Segundo a procura-
doria, a ação do jogador 
desrespeita o artigo 258 
do do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva, 
que prega pelo respeito  
à ética esportiva e à arbi-
tragem.

A pena de Gabigol 
pode variar de uma a  
seis partidas de suspen-
são.

Cerca de 24 horas após saída de Lisca, clube anuncia novo treinador

Vasco age rápido e 
contrata Fernando Diniz

O Vasco anun-
ciou ontem a 
contratação de 
Fernando Di-
niz, ex-Santos. 
O contrato do 
treinador é vá-

lido até o final desta tempo-
rada. Diniz chega ao clube 
após ser demitido no Peixe 
por uma sequência de resul-
tados ruins.

Fernando Diniz será o 
terceiro treinador do Vasco 
na temporada. Antes dele 
estiveram a frente do cargo 
Marcelo Cabo, demitido 
 em julho, e Lisca, que pediu 
demissão na última quarta-
-feira, dia seguinte à derrota 
fora de casa para o Avaí por 
3 a 1.

O treinador já chega ao 
novo clube pressionado. O 

Vasco passa longe de fazer 
boa campanha na Série B do 
Campeonato Brasileiro e vê 
o acesso à primeira divisão 
cada vez mais ameaçado.

No momento, em 23 ro-
dadas, ocupa o nono lugar 
com 32 pontos. O Botafogo, 
primeiro clube no G4, soma 
38.

Burocracia - O Vasco se-
gue a preparação para a 

partida da próxima semana 
contra o CRB. O Cruz-malti-
no visitará a equipe alagoana 
no dia 16, no Rei Pelé, pela 
24ª rodada da Série B.

Ainda sem Diniz, os au-
xiliares permanentes Fábio 
Cortes e Daniel Felix coman-
dam as atividades do elenco 
no CT.

Reforços mais recentes 
para a equipe, Jhon Sánchez, 
atacante equatoriano de 22 
anos, e o zagueiro Walber, de 
24, já treinam com o grupo. 
A dupla, entretanto, ainda 
não está regularizada e não 
possui condições de jogo.

A diretoria trabalha para 
acertar o registro das docu-
mentações na CBF. Existe a 
expectativa que seus nomes 
sejam publicados no BID até 
hoje.

Ivan Storti / Santos FC

Confirmado ontem pelo Vasco, Fernando Diniz fará sua segunda passagem pelo Rio. Em 2019 ele treinou o Fluminense

Fernando Diniz 
vai estrear 
no comando 
do Vasco na 
próxima quinta, 
contra o CRB

Rafael só pensa em 
ajudar o Botafogo

Caio Paulista assina 
até 2026 com o Flu

A contratação 
de Rafael é a 
maior do Bota-
fogo em mui-
tos anos. Aos 31 
anos, o brasilei-

ro que fez carreira na Europa 
retorna ao país para atuar em 
seu clube do coração. Ciente 
das dificuldades do Alvine-
gro, que disputa a Série B, ele 
garante que chega para ajudar.

Sua posição de origem é 
a lateral direita, mas ele tam-
bém pode atuar mais adianta-
do ou pelo meio do campo. A 
princípio, Rafael se colocará à 
disposição do treinador para 
colaborar.

“O pessoal está me per-
guntando em que posição 
que eu jogo, sou lateral-direito, 
ano passado joguei uns quatro 
jogos de segundo volante e 
gostei muito, claro que jogo 
de ponta também, mas quem 

De quase dis-
p e n s a d o  a 
contratado em 
definitivo. O 
atacante Caio 
Paulista acer-
tou ontem sua 

permanência no Fluminen-
se.

O jogador assinou contra-
to até 2026 com os tricolores. 
O atacante de 23 anos se 
tornou um dos destaques da 
equipe nesta temporada.

Caio Paulista chegou ao 
Fluminense em 2020. No 
entanto, viveu altos e baixos 
e ficou próximo de ser dis-

vai decidir é o treinador. Estou 
indo para o Botafogo para 
ajudar dentro e fora de cam-
po. Sou botafoguense, quero 
ver o Botafogo no mais alto 
possível”, afirmou em vídeo 
gravado para o “SBT”.

Rafael e seu irmão gêmeo 
Fábio se destacaram ainda na 
base do Fluminense e troca-
ram Xerém por Manchester, 
na Inglaterra, aos 16 anos. 
Além do United, Rafael passou 
pelo Lyon, da França e seu 
último clube foi o Istanbul 
Basaksehir, da Turquia.

pensado após a chegada de 
Roger Machado.

Só que o ex-treinador tri-
color pediu sua permanência 
e deu espaço para o atleta. 
Com isso, o atacante passou 
a ser titular absoluto do Flu-
minense em 2021.

Caio Paulista ficou mais 
de um mês lesionado recen-
temente. Sua ausência foi 
muito sentida pelos tricolo-
res, que sofreram com uma 
sequência de maus resulta-
dos. A boa notícia foi o retor-
no do jogador na vitória fora 
de casa sobre a Chapecoense, 
na última terça-feira.

Reforço 
alvinegro disse 
que pode atuar 
em diversas 
posições


