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PREFEITURA ESTUDA MEDIDA JÁ PARA O MÊS QUE VEM

Niterói pode exigir
prova de vacinação
Comprovante restringirá acesso a locais públicos, privados e também a benefícios sociais
CIDADES\PÁG. 3
Lucas Alvarenga/Prefeitura de Sao Gonçalo

SG: mais de
1 milhão de
doses aplicadas
Desde o início da vacinação em
São Gonçalo, já foram aplicadas
mais de um milhão de doses. Das
1.008.126 imunizantes aplicados,
667.952 foram de primeira dose,
outros 317.289 de segunda dose,
22.134 de dose única da Janssen
e 751 de terceira dose nos idosos
com mais de 70 anos.
A cidade está com 73,26% dos
gonçalenses com mais de 18 anos
vacinados com a primeira dose
– um total de 624.130 moradores
dos 851.886 estimados pelo Ministério da Saúde.
CIDADES\PÁG. 3

Alerj aprova
isenção de taxa
para mesários
Em São Gonçalo, a vacinação acontece em 14 locais, um com drive thru. O ônibus itinerante da Cruz Vermelha também está vacinando os moradores de bairros mais distantes dos centros

Alerj sabatina
indicados para
Agenersa

CULTURA

PANORAMA\PÁG.2

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Niterói entrega
obras em
Pendotiba

Divulgação

CIDADES/PÁG. 2

A Prefeitura de Niterói entregou
ontem obras de drenagem e pavimentação na Região de Pendotiba, que contemplaram 27 ruas,
incluindo os bairros de Matapaca, Vila Progresso e Jardim América. As obras custaram R$ 11,2
milhões. O prefeito Axel Grael
disse que vai continuar trabalhando para que a região tenha
toda infraestrutura adequada.

Supermercado
abre 300 vagas
em São Gonçalo
PANORAMA\PAG. 2

Intervenções foram em 27 ruas, incluindo os bairros Matapaca, Vila Progresso e Jardim América

Suzana Schmitt

Suzana
Schmitt no
‘Quem é Você’

CIDADES\PÁG. 4

ESPORTES
Jonne Roriz / COB

Marcelo Cortes / Flamengo

A artista plástica e designer Suzana Schmitt é a
convidada, desta quarta,
do projeto “Quem é você?”,
da Sala Carlos Couto. No
vídeo, que vai ao ar às 18h,
ela conta um pouco das
suas histórias.

Festival de
teatro no
youtube
PÁG. 2

Gabriel Medina já havia conquistado o
Circuito Mundial de Surfe em 2014 e 2018

Gabriel Medina
é tricampeão
mundial de surfe

Torcedor terá que apresentar comprovante de vacinação e teste para entrar no Maracanã

Noite do esperado reencontro
Após hiato de 18 meses devido à pandemia, público volta hoje
ao Maracanã no duelo entre Fla x Grêmio pela Copa do Brasil.
PÁG. 8
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Panorama RJ
Correios fazem leilão
de encomendas
Os Correiros vão realizar no
próximo dia 27 o primeiro
processo de venda de objetos
postais classificados como
refugo. Um objeto é classificado como refugo quando
não há como ser entregue
ao destinatário ou devolvido
ao remetente, após todas as
tentativas de entrega e prescrição do prazo de direito à
reclamação, conforme prevê
o Código de Defesa do Consumidor.
A alienação dos mais de
61 mil itens ocorrerá em 10
lotes. Os objetos incluem
peças de vestuário, microinformática, equipamentos
eletrônicos, acessórios para
veículos, bijuterias e livros,
entre outros. Os valores iniciais dos lotes variam entre
R$ 1.303,00 até R$ 85.050,00.
Para participar do certame, os interessados devem
se cadastrar na plataforma
Licitações-e, do Banco do
Brasil.
Ao concluir essa etapa,
pessoas físicas e jurídicas
conseguem enviar propostas de forma eletrônica
para participar da disputa
online.

Reajuste para os
comerciários
A Fecomércio RJ assinou,
nesta semana, a convenção
coletiva de trabalho para os
comerciários do município
do Rio de Janeiro, referente
ao período 2021/2022.
O reajuste salarial concedido foi de 5%, e será
pago em duas parcelas: a
primeira de 2,5% retroativa
ao mês de maio de 2021 e a
segunda, também de 2,5%, a
partir de outubro do corrente
ano. O mesmo percentual
será aplicado nos pisos salariais.
Foram mantidas todas as
cláusulas sociais previstas
nas convenções dos anos
anteriores.

POR JEFFERSON LEMOS

Isenção de taxa para mesários

São Gonçalo: 300 vagas de emprego

Divulgação/Alerj

A Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou, ontem, em
discussão única, o Projeto
de Lei 2.843/17, de autoria
da deputada Martha Rocha
(PDT), que assegura a mesários das eleições a isenção
do pagamento de taxa de
inscrição em concursos públicos, para qualquer cargo
da Administração Estadual.
A medida seguirá para o
governador Cláudio Castro,
que tem até 15 dias úteis
para sancioná-la ou vetá-la.
De acordo com o texto, o
benefício da isenção valerá
para a inscrição em concurso
público aberto nos dois anos

seguintes ao da convocação
para o serviço eleitoral. Para
ter direito à isenção, a comprovação do serviço prestado
deverá ser apresentada no
ato de inscrição do concurso,
com documento expedido
pela Justiça Eleitoral, contendo nome completo do
convocado, função desempenhada, o turno e a data da
eleição. A norma deverá ser
regulamentada pelo Executivo. “O objetivo é beneficiar os
cidadãos que trabalham, sem
remuneração, nas eleições,
permitindo que o processo
democrático ocorra de forma
bem-sucedida”, justificou a
autora.

Polo da Faetec em Tanguá

O Assaí Atacadista está
com 309 vagas de emprego abertas para a cidade
de São Gonçalo. As oportunidades, criadas para
compor o time da nova
loja que será inaugurada
na Rua São Jorge, nº 95, no
Porto Velho, nos próximos
meses, são todas efetivas e
abrangem diferentes áreas.
Entre os postos estão: chefe
de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de
mercadorias, operador de
caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha,

açougueiro e auxiliar de
açougue. Os interessados
devem se cadastrar exclusivamente no site https://
expansaoassaisaogoncalo.
gupy.io até 1º de novembro.
A abertura da nova unidade faz parte do plano de
expansão da marca, que
mais que dobrou sua presença no País nos últimos
seis anos. Hoje, o Assaí está
presente em 23 Estados e
no DF, alcançando mais de
100 municípios. Apenas no
Estado do Rio de Janeiro, o
Assaí conta, atualmente,
com 23 lojas.

Parabéns para o aliado

O MetrôRio preparou um esquema especial para o jogo
entre Flamengo e Grêmio,
hoje (15), a partir das 21h30,
no Maracanã. A partida é
válida pelas quartas-de-final
da Copa do Brasil e marca o
retorno do público aos eventos esportivos na cidade do
Rio de Janeiro. Em função
partida, a concessionária
vai ampliar a oferta de trens
aos clientes durante a chegada ao estádio e dispersão
do público por 45 minutos
após o término do jogo. O
MetrôRio também vai estender o horário de embarque
de passageiros nas estações
Maracanã e São Cristóvão
até 0h15. Haverá ainda reforço do efetivo de segurança e de atendentes, em todo
o período, principalmente
nas estações próximas ao
estádio. As demais estações
do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Os acessos do estádio
do Maracanã serão abertos
três horas antes do jogo. Por
isso, o MetrôRio recomenda
que os torcedores se programem e antecipem a chegada
ao local. É importante ainda
verificar qual é a estação
mais próxima de cada setor
do estádio.

Divulgação

Divulgação

Lição para
os mineiros

Será inaugurado hoje o
Polo Profissionalizante
da Faetec de Tanguá. Inicialmente, serão ministrados cursos técnicos de
assistente administrativo e
língua estrangeira (Inglês),
para alunos do nível Médio,

CARTA DO LEITOR
Parabéns São Gonçalo

É com muita felicidade que fiquei sabendo da abertura de
um teatro municipal em São Gonçalo. Nós aqui na cidade
não temos muitas opções de lazer e somos obrigados a nos
deslocar para Niterói. Espero agora que surjam grandes
atrações, como em Niterói, que traz grandes bandas de
rock. Torço para que a iniciativa dê certo.
Leônidas Almeida

Não tenho troco

Em épocas de pix, cartões de débito, crédito, contactless
e outras modalidades de pagamento, o troco sumiu dos
estabelecimentos comerciais. Tente sacar uma nota e
entregar para o caixa esperando receber a diferença.
Quando ele não te exige uma nota menor, te devolve o
troco faltando os centavos.
Roberto Pereira

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências 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.

a partir de 16 anos. “Nosso
objetivo é fazer com que os
jovens se capacitem para
enfrentar o mercado de
trabalho preparados e com
mais chances de conseguir
o lugar que merecem”, diz o
prefeito Rodrigo Medeiros.

Quem foi muito cumprimentado pelo aniversário na segunda-feira foi o
deputado federal Altineu
Cortes (PL-RJ). Ele recebeu
homenagens de sua equipe
no Rio de Janeiro e em Brasília. Também não faltaram

os parabéns do prefeito de
São Gonçalo, Capitão Nelson, e do secretário municipal de Gestão e Projetos,
Douglas Ruas. Altineu tem
sido um forte aliado dos
pleitos do município em
Brasília.

Alerj sabatina indicados para
conselho diretor da Agenersa
Presidente da agência está promovendo mudanças e trocou até logomarca
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Representantes da prefeitura
de Ouro Preto (MG) visitaram
Maricá. O vice-prefeito Diego
Zeidan apresentou à comitiva
projetos sociais bem sucedidos do município, como
Moeda Mumbuca e Renda
Básica de Cidadania. “Recebemos hoje mais um município querendo conhecer
nossos projetos. Isso é mais
uma demonstração de quanto
Maricá virou referência e se
transformou em exemplo”,
comentou Zeidan.

EJA vai
qualificar
alunos para
empreender

Divulgação

A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas
da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) irá sabatinar nesta
quarta-feira (15), os delegados
da Polícia Civil Rafael Carvalho de Menezes e Marcos
Cipriano de Oliveira, indicados ao Conselho Diretor
da Agência Reguladora de
Energia e Saneamento Básico
do Estado do Rio de Janeiro
(Agenersa), pelo governador
Cláudio Castro.

Rafael Penna
Franca aposta
na qualificação
dos servidores
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Divulgação

Metrô
hoje no
Fla x Grêmio

Caso aprovados, ainda terão que passar pela aprovação
do plenário da Câmara para
que possam ser empossados.
A Agenersa, que regula os
serviços de gás e saneamento
básico do Estado e que, entre
outras atribuições, regulará os
novos contratos de concessão
da Cedae, vem passando por
grandes reformulações.
Indicado pelo governador
Cláudio Castro com atribuição de profissionalizar a agência, o novo presidente, Rafael

Agência ganhou profissionais qualificados e pôs o ambiente no centro da logo

Penna Franca, tem recebido
elogios do mercado.
Em pouco mais de dois
meses de gestão, a nova presidência já promoveu alterações essenciais nos quadros
de servidores, contratando
profissionais especializados e
qualificados para os diversos
setores da agência.
A nova gestão promoveu
ainda uma nova logomarca
com cores e formas que significam as áreas de atuação

da agência e, em seu núcleo,
o meio-ambiente que será
o primeiro beneficiado com
uma regulação adequada.
A expectativa em torno
dessa nova fase da Agenersa é
bem positiva, principalmente,
nesse momento em que o estado do Rio de Janeiro volta a
ter credibilidade e protagonismo com as novas concessões.
A renovação da Agenersa é
muito bem vinda. O cidadão
fluminense agradece.

Para oferecer aos estudantes
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) qualificação profissional em empreendedorismo, a fim de que tenham mais
oportunidade no mercado de
trabalho, e, assim, aumentar
suas rendas mensais, a Secretaria de Educação firmou parceria com o Instituto Federal
Fluminense (IFF) para o Curso
de Formação Inicial e Continuada de Empreendedorismo
em Mídias Sociais Digitais.
Serão 500 vagas para o curso
online, com inscrições até 16
de setembro, que devem ser
feitas nas próprias escolas
onde os alunos estudam.
O curso começa no próximo dia 20 para jovens a
partir dos 18 anos, utilizará o
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do IFF, com
conteúdos em formatos de
mídia, como fórum de discussão, chat, questionários, webconferências, entre outros.
“Este convênio com o IFF
tem como objetivo proporcionar aos nossos estudantes
da EJA uma capacitação na
área tecnológica, uma vez
que os próprios alunos estão
procurando as direções das
unidades escolares, mostrando interesse no assunto”,
explicou o secretário de Educação,Maurício Nascimento.
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Niterói entra no ‘novo normal’
Programa de reabertura gradual está dividido em três fases e prevê liberações a partir de outubro
Bruno Eduardo Alves / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói publica nesta quarta-feira (15)
o conjunto de regras que vai
orientar a cidade nos próximos meses de pandemia de
Covid-19. As ações, reunidas
no Programa Novo Normal
Niterói, têm como critério
principal a porcentagem da
população com esquema vacinal completo ao longo dos
próximos meses e a análise
das experiências de países
que já colocaram em prática
a retomada das atividades.
Dividido em três fases, o plano
passou pelo crivo do comitê
científico da cidade e inclui
uma lista de ações a ser tomada até janeiro de 2022.
Em setembro, na fase prévia do plano, Niterói chega a
60% da população acima de
12 anos com esquema vacinal
completo. Neste mês foi feita a
validação do Programa Novo
Normal Niterói.
De acordo com o cronograma, a partir de outubro, na
fase 1 do Programa, o comprovante de vacinação poderá ser
exigido em locais públicos e
privados da cidade e em pontos turísticos, cinemas, teatros, salas culturais e museus
com entrada controlada. O
acesso a programas sociais da
Prefeitura também está condicionado à apresentação do
comprovante de vacinação. A

ma de 12 anos de Niterói, e inclui medidas como a abertura
das praias, a suspensão de uso
de máscara exclusivamente
na areia da praia, mantendo
o distanciamento mínimo de
um metro entre os frequentadores, e a redução do distanciamento para um metro
em bares e restaurantes, que
terão seus horários de funcionamento ampliado para até as
duas horas da manhã.
Na fase 1 também haverá
a permissão para a realização
de eventos em ambientes
abertos e funcionamento de
casas de festas, com até 70%
da capacidade de público,
mediante a comprovação de
esquema vacinal completo.
Também será permitida a
abertura de casas noturnas,
pubs e boates, com até 50%
da capacidade de público,
mediante comprovação de
esquema vacinal completo.
O prefeito Axel Grael anunciou as medidas durante live sobre a situação da covid na cidade pelas redes sociais

Prefeitura já prevê reabrir as
praias, com uso facultativo de
máscara na areia.
Em novembro, na fase 2,
Niterói espera ter ofertado
o esquema vacinal completo para 100% da população
adulta da cidade. O plano,
entretanto, mantém o uso
da máscara e higienização
das mãos obrigatórios pelo

menos até janeiro de 2022, já
que a Região Metropolitana
ainda não estará totalmente
imunizada.
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, pontuou, durante o
anúncio do Programa Novo
Normal Niterói feito pelas
redes sociais da Prefeitura de
Niterói, que o novo decreto
mantém a linha que o muni-

cípio vinha seguindo, ouvindo
a ciência, a sociedade, os setores econômicos e estudando
as melhores experiências
internacionais.
Outubro, fase 1 - A fase 1
será implementada ao longo
do mês de outubro, quando
a cobertura vacinal completa
atingir 70% da população aci-

Mais de um milhão de doses de
vacina contra covid aplicadas
São Gonçalo já imunizou mais de 750 idosos com a terceira dose
Mais de um milhão de doses
de vacinas contra o coronavírus foram aplicadas em São
Gonçalo desde o início da
vacinação. A Secretaria de
Saúde e Defesa Civil de São
Gonçalo soma todos os esforços para que toda a população tenha acesso às vacinas
e completem a imunização
com a segunda e terceira doses.
Das 1.008.126 imunizantes
aplicados, 667.952 foram de
primeira dose, outros 317.289
de segunda dose, 22.134 de
dose única da Janssen e 751 de
terceira dose nos idosos com
mais de 70 anos.
A cidade está com 73,26%
dos gonçalenses com mais
de 18 anos vacinados com a
primeira dose – um total de
624.130 moradores dos 851.886
estimados pelo Ministério da

Saúde. Somando os adolescentes com mais de 12 anos,
a cidade tem um público-alvo
vacinável de 932.664 pessoas.
Destes, 667.952 tomaram a
primeira dose, equivalente a
71,61% deste público. Entre os
adolescentes, a vacinação chegou a 54,24% com a primeira
dose. Os gonçalenses imunizados – aqueles que já tomaram
a segunda dose ou dose única
– são 339.423 pessoas, 39,84%
da população vacinável com
mais de 18 anos.
Dentre os grupos, aqueles que estão acima de 80%
de vacinados são os trabalhadores da saúde com 88%;
acamados com 80%; idosos e
profissionais de Instituições
de Longa Permanência (Ilpis)
com 267,72%; pessoas com

mais de 18 anos deficientes
institucionalizados, 233,3%;
pessoas com comorbidades
com 84,7%; gestantes, puérperas e lactantes com 100,2%;
população em geral com mais
de 18 anos com 84,9%, privados de liberdade com 103,8 e
pessoas em situação de rua
com 134,3%.
O município está na quinta fase do Plano Nacional de
Imunização (PNI), vacinando a
população em geral com mais
de 12 anos com a primeira
dose. A vacinação acontece em
14 locais, um com drive thru.
O ônibus itinerante da Cruz
Vermelha também está vacinando os moradores de bairros
mais distantes dos centros. A
população pode acompanhar
todas as atualizações no site e
nas redes sociais da Prefeitura

de São Gonçalo.
Ao todo, 32.444 trabalhadores da saúde, 137.524 idosos
com mais de 60 anos, 1.692
funcionários e pessoas em
Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de
residências terapêuticas, dois
indígenas, 84.788 pessoas com
comorbidades, 1.353 pessoas
com deficiência permanente, 8.276 trabalhadores da
educação, 383 trabalhadores
das forças de segurança e
salvamento, 2.938 acamados,
363.246 pessoas da população em geral com mais de 18
anos, 3.802 pessoas privadas
de liberdade, 270 pessoas em
situação de rua, 311 portuários,
43.822 adolescentes entre 12
e 17 anos, e 9.130 gestantes,
puérperas e lactantes foram
vacinados.

Cidade segue imunizando a partir de 12
Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo continua com a
vacinação de todos os gonçalenses com mais de 12
anos nesta quarta-feira (15)
normalmente. A Secretaria
de Saúde e Defesa Civil começou a fazer o intercâmbio
de vacinas, já que o imunizante Astrazeneca está em
falta. Nesta terça-feira (14), a
cidade recebeu mais 30.072
doses do imunizante Pfizer
para dar continuidade à vacinação. Os moradores podem
procurar qualquer um dos
14 locais, um com drive thru,
para se vacinar. A cidade também aplica a segunda dose e
terceira dose, esta somente
para os idosos com mais de
70 anos e que já tenham mais
de seis meses de intervalo da
segunda dose. Além dos pontos fixos, o ônibus itinerante
da Cruz Vermelha estará no
Largo do Jóquei (predinhos),
das 9h às 16h.
Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais
de 18 anos precisam levar
carteira de vacinação e cartão
do SUS ou CPF. Os menores de
18 anos devem apresentar ca-

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo segue com a imunização por toda cidade

derneta de vacinação, cartão
do SUS ou CPF, identidade e ir
acompanhado de uma pessoa
responsável com mais de 18
anos. A imunização com a segunda dose das vacinas Coronavac e Pfizer está disponível.
A secretaria está realizando
o intercâmbio de vacinas na
segunda dose, dependendo
da necessidade e doses dis-

poníveis em cada local de
vacinação. Para a segunda
dose, é obrigatório apresentar
documento de identidade e o
comprovante de vacinação da primeira dose em
São Gonçalo, assim como
para a terceira dose dos idosos, que estão recebendo o
reforço com o imunizante da
Pfizer.

Balanço – Desde o início da
campanha, a cidade vacinou
690.086 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas,
22.134 receberam a vacina da
Janssen. Ao todo, 32.444 trabalhadores da saúde, 137.524
idosos com mais de 60 anos,
1.692 funcionários e pessoas
em Instituições de Longa
Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.788
pessoas com comorbidades,
1.353 pessoas com deficiência
permanente, 8.276 trabalhadores da educação, 383
trabalhadores das forças de
segurança e salvamento, 2.938
acamados, 363.246 pessoas
da população em geral com
mais de 18 anos, 3.802 pessoas
privadas de liberdade, 270
pessoas em situação de rua,
311 portuários, 43.822 adolescentes entre 12 e 17 anos,
e 9.130 gestantes, puérperas
e lactantes foram vacinados.
Ao todo, 317.289 pessoas
foram imunizadas com a
segunda dose e 751 idosos
tomaram o reforço com a
terceira dose.

Novembro, fase 2 - Em
novembro começa a fase 2 do
programa, quando a oferta de
cobertura vacinal completa
atingir 100% da população
acima de 18 anos de Niterói.
Neste momento, serão estabelecidas as seguintes ações
e medidas: suspensão do horário limite para fechamento
de bares, restaurantes e afins;
suspensão do uso de másca-

ra para atividade física ao ar
livre, mantendo o distanciamento de um metro e permissão para o funcionamento
de casas noturnas, casas de
festas, pubs e boates, com até
80% da capacidade de público, mediante comprovação de
esquema vacinal completo.
Haverá ainda, na fase 2, a
permissão para a realização
de grandes eventos com até
80% da capacidade de público, mediante comprovação do
esquema vacinal completo.
Janeiro de 2022, fase 3 - A
fase 3 está prevista para iniciar
em janeiro de 2022, quando a
oferta de vacinação completa atingir 100% das pessoas
acima de 12 anos na cidade,
100% da dose de reforço entre
idosos, pessoas imunocomprometidas e profissionais de
saúde e oferta de vacinação
completa para 100% da população da Região Metropolitana
II. Neste momento, serão
estabelecidas as seguintes
ações e medidas: suspensão
do uso de máscara em locais
abertos, exceto para pessoas
pertencentes a grupos de risco
para Covid-19. Será permitido
o funcionamento de casas noturnas, pubs e boates com até
100% da capacidade de público, mediante comprovação de
esquema vacinal completo.

Fiocruz volta a
entregar vacinas
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) entregou ontem
(14) 1,7 milhão de doses da
vacina Oxford/AstraZeneca
ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI), após
duas semanas sem liberar remessas. Parte dessas
doses, 50 mil imunizantes,
ficará no estado do Rio de
Janeiro, e o restante seguirá
para o Ministério da Saúde,
em Brasília.
Segundo a fundação,
o maior intervalo entre as
remessas ocorreu porque o
ingrediente farmacêutico
ativo (IFA), importado para
a fabricação da vacina, só
chegou ao país no final do
mês passado.
Com o atraso na entrega,
alguns estados, como São
Paulo, relataram a falta da
AstraZeneca para aplicação
de segunda dose.
Com este lote, a Fiocruz

contabiliza a entrega de
93,6 milhões de doses ao
PNI, sendo 89,6 milhões
produzidos no Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos)
e 4 milhões importadas
pelo Instituto Serum, na
Índia.
É previsto para esta semana a entrega de uma
nova remessa de imunizantes. Assim, o número de
doses produzidas no Brasil
deve ultrapassar a marca de
100 milhões, contando com
as vacinas já entregues e as
que ainda estão em produção e controle de qualidade.
A previsão foi apresentada pelo gerente do projeto de implementação da
vacina covid-19 em Bio-Manguinhos, Fábio Henrique Gonçalez, durante a
Jornada Nacional de Imunizações.

Vacina em spray
pode surgir em SP
Uma vacina em forma de
spray nasal contra a covid-19 está sendo desenvolvida por pesquisadores
da Universidade de São
Paulo (USP), em parceria
com a Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) e a
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Em fase de estudos, o novo imunizante
promete ser de baixo custo,
proteger contra variantes e
bloquear o novo vírus ainda
no nariz. A expectativa é
que ela esteja disponível até
o fim de 2022.
“Você já começa a induzir resposta no epitélio nasal e induzir a produção de
um anticorpo que é muito
importante nas mucosas,
que são as IgAs [Imunoglobulina A] secretórias”,
explica o coordenador do
estudo, Jorge Elias Kalil Filho, professor da Faculdade
de Medicina da USP e chefe
do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia do
Hospital das Clínicas.
Além de inovar na forma de inoculação do vírus,
com aplicação pelo nariz e

não por via intramuscular,
o imunizante também se
diferencia no antígeno. “Em
vez de usarmos a Spike do
vírus de Wuhan, nós vamos
utilizar só a RBD [domínio
receptor obrigatório, pela
sigla em inglês] das quatro
variantes de preocupação”,
diz Kalil Filho. De acordo
com a Fiocruz, a proteína
Spike é associada à capacidade de entrada do patógeno nas células humanas e é
um dos principais alvos dos
anticorpos neutralizantes
produzidos pelo organismo
para bloquear o vírus.
O pesquisador explica
ainda que o antígeno vai
conter pedaços de proteínas que estimulem a
resposta celular mais duradoura do que aquela
mediada pelos anticorpos
neutralizantes. “Nós estudamos 220 pessoas que tiveram a doença, estudamos
também por informática
todo o genoma do vírus e
selecionamos fragmentos
que teoricamente induzem
uma boa resposta celular”,
acrescenta.
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Rio lança ‘Novos Rumos’
contra violência à mulher

O projeto tem como objetivo promover a autonomia financeira dessas mulheres
Fábio Motta/Prefeitura do Rio

O Projeto Novos Rumos,
apresentado ontem (14) pela
Prefeitura do Rio, quer inserir
mulheres em situação de violência doméstica no mercado
de trabalho formal. A ideia
é que empresas ofereçam
vagas para mulheres nesta situação e, em troca, recebam
um selo de responsabilidade
social.
O projeto tem como objetivo promover a autonomia
financeira dessas mulheres
por meio da inserção no mercado de trabalho formal, a
fim de ajudá-las a encerrar o
ciclo de violência doméstica.
A i n i c i a t i va re ú n e a s
secretarias municipais de
Trabalho e Renda (SMTE),
de Políticas e Promoção da
Mulher, além do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ), que indicarão
as candidatas às vagas de
emprego. O evento de lançamento ocorreu no Salão
Nobre do TJ.
Segundo o prefeito do Rio
de Janeiro, Eduardo Paes, as
mulheres vítimas de violência buscam socorro no sistema judiciário e é importante
que a prefeitura também
possa ajudar no acolhimento
e encaminhamento dessas
pessoas: “Se a mulher consegue se emancipar, ter o
seu trabalho, o seu emprego,
a sua renda e proteger seus
filhos, ela se livra desse ciclo
de violência”.
O presidente do TJRJ,
desembargador Henrique
Carlos de Andrade Figueira,

A Prefeitura de Niterói
vai promover uma campanha de doação de sangue e conscientização
para doação de medulas
hoje (15), das 10h às 15h,
no Caminho Niemeyer,
no Centro. O objetivo é
promover a captação de
sangue que irá para o
banco de sangue do Hemorio, responsável pela
coleta no local, e ajudar
a aumentar os estoques
em tempos de pandemia.
Além disso, uma equipe estará ajudando na
conscientização e dando
informações, além de realizarem uma pré-coleta
de dados para os interessados em ser doadores de
medula.

original ou cópia autenticada
da certidão de nascimento
(para os solteiros) ou de casamento.
A emissão da primeira via
da identidade é gratuita. Para
a segunda via, é cobrada uma
taxa de R$ 41,79. Neste caso, o
estudante deve pagar o Duda
de código 500-2, emitido no
site do Bradesco. Para obter
isenção, os que recebem até
um salário-mínimo, os desempregados e os reconhecidamente pobres podem
apresentar declaração de hipossuficiência, declaração de
isenção emitida pela Fundação Leão XII, ou documento
da Defensoria Pública ou de
autoridade judicial.
A carteira de identidade
emitida para crianças e adolescentes precisa ser substituída quando o usuário completa 18 anos de idade. Se for
pedida nos 30 dias anteriores
ao 18º aniversário, a emissão
da segunda via é isenta de
taxa. No sábado (25/09), em
função deste mutirão especial,
não serão abertas vagas para
agendamento do público em
geral para os serviços de identificação civil.

A iniciativa reúne as secretarias de Trabalho e Renda, de Políticas e Promoção da Mulher, além do Tribunal de Justiça

destacou, por sua vez, que
a prioridade da instituição
é melhorar as condições sociais das vítimas. “O projeto
é de uma importância fundamental, pois dá a mulher
em dificuldade condições
de se reerguer, para quebrar
esse ciclo de violência”, disse
Figueira.
A secretária da Mulher,

Joyce Trindade, acredita que
a parceria do Tribunal de
Justiça com a prefeitura vai
possibilitar que mais mulheres tenham coragem para
denunciar as agressões de
que são vítimas, por saber
que terão políticas de acesso
à autonomia econômica.
Segundo ela, um dos principais motivos que impedem

a mulher de sair da situação
de violência doméstica é
justamente a dependência
financeira. “Nossos equipamentos e serviços estão
prontos para atendê-las e encaminhá-las às novas oportunidades de trabalho e na
construção de uma cidade
segura para as mulheres”,
disse.

Intervenções foram realizadas em 27 ruas na região de Pendotiba

Doação de
sangue no CN

No sábado (25), o Detran.RJ
vai realizar um mutirão especial para fornecer carteira de
identidade aos estudantes que
vão realizar o Enem (Exame
Nacional do Ensino Médico),
vestibulares ou exames como
o do Colégio Militar e o do
Pedro II.
O primeiro mutirão exclusivo para os estudantes
será realizado em mais de 100
postos de identificação civil
do Detran no Estado do Rio.
Haverá outros dias de atendimento especial para este
público, até o fim do ano – provavelmente uma nova data em
outubro e duas em novembro.
O atendimento será realizado por ordem de chegada,
com distribuição de senhas,
e não haverá necessidade
de agendamento. Quem não
conseguir ser atendido no
dia, ganhará uma nova senha
para ser atendido, também
sem agendamento, durante a
semana.
Os serviços oferecidos serão a primeira e a segunda vias
da identidade. Para ser atendido, o estudante precisará
apresentar o comprovante de
inscrição nos exames, além de

Divulgaçao

Niterói entrega obras de
drenagem e pavimentação
O prefeito de Niterói, Axel
Grael, esteve na região de
Pendotiba, na manhã desta
terça-feira (14), para a entrega
das obras de drenagem e pavimentação que contemplaram
27 ruas, incluindo os bairros
de Matapaca, Vila Progresso
e Jardim América. O investimento do Município neste
projeto foi de R$11,2 milhões.
Axel Grael destacou que
a gestão municipal vai continuar trabalhando para que a
região tenha toda infraestrutura adequada, proporcionando
melhor qualidade de vida aos
moradores.
“Essa aqui é mais uma obra
de urbanização, de drenagem
e pavimentação. Completamos 27 ruas que foram pavimentadas na região, ruas que
tinham muita dificuldade de
trânsito, e é muito importante

Detran: mutirão para
identidade no Enem

que a gente dê continuidade
a esse trabalho de melhoria
da infraestrutura da nossa
cidade. Essa é uma obra que
durou um ano e meio com
investimento de mais de R$
11 milhões e a gente continua
com esse trabalho de urbanização”, disse.
Entre as vias que receberam drenagem, padronização
das calçadas e pavimentação
estão as do entorno da Praça
da Saudade, as ruas Professor
José Peçanha Faria, Coronel
João Thomás, Leonardo da
Vinci, Toulouse Lautrec, Diego
Rivera, Rua M, Luiz Sobral,
Van Gogh e Valter Neves. Algumas vias, devido ao aclive,
receberam pavimentação de
concreto, como a Rua Doutor
José Castro Pache de Faria e a
Rua Projetada. Já a Cândido
Portinari teve todo o parale-

lepípedo reformado.
“A Prefeitura de Niterói
realizou a intervenção em uma
região que convivia, constantemente, com alagamentos.
Foi um estudo bem complexo
de drenagem e, após concluir o
projeto, executamos as obras.
Fizemos aduelas de concreto,
manilhas de concreto armado
e três tipos de pavimentação
com asfalto, concreto e paralelepípedo. Agora, essas vias
têm um escoamento rápido
em caso de chuva”, disse o
presidente da Emusa, Paulo
César Carrera.
A obra na região de Pendotiba faz parte de um pacote
de intervenções da Prefeitura
de Niterói em bairros que não
contam com rede de drenagem e pavimentação. Outro
bairro beneficiado com obras
realizadas pelo município foi

o Rio do Ouro. As intervenções
foram concluídas em dezembro de 2020, beneficiando 11
ruas com um investimento de
R$7,2 milhões. No momento,
a Prefeitura realiza obras de
drenagem e pavimentação nos
bairros Santo Antônio, Maralegre, Serra Grande e Maravista.
O prefeito destacou, também, os avanços e investimentos que a região de Pendotiba vem recebendo nos
últimos anos para a extensão
de rede coletora de esgoto,
construções de elevatórias e
instalações de novas ligações
de esgoto. No Sapê, a concessionária Águas de Niterói
implantou, aproximadamente, 12 quilômetros de rede
coletora e mais de 500 ligações
domiciliares, e no Badu, oito
quilômetros de rede coletora e,
também, quase 500 ligações.

Programa Asfalta SG avança
com nova frente de obras

O mutirão exclusivo para os estudantes será realizado em mais de 100 postos

Niterói amplia acesso
a serviços digitais
Ontem (14), durante live nas
redes sociais da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL), a secretária de
Fazenda de Niterói, Marilia
Ortiz, apresentou as transformações digitais do órgão
aos empresários da cidade e
divulgou os próximos passos
do Programa Supera Mais
Ágil. Atualmente a Secretaria Municipal de Fazenda
(SMF) conta com 48 serviços
prestados eletronicamente
por meio de e-mails institucionais ou diretamente
pelo Portal de Serviços da
Prefeitura (https://servicos.
niteroi.rj.gov.br/). Ontem
foi anunciada a digitalização
de ponta a ponta de mais
um serviço da SMF, a senha
web de acesso ao Sistema
de Nota Fiscal Eletrônica do
Município (NFS-e). Se antes
os contribuintes precisavam
enviar um e-mail solicitando a validação da senha,
agora é possível solicitar
diretamente pelo Portal de
Serviços.
Durante o evento, também foi apresentada a nova
atendente virtual do website

da Secretaria. A nova ferramenta de atendimento irá
auxiliar o cidadão que busca
pelos serviços da instituição.
O chatbot foi desenvolvido
em parceria com a CDL Niterói, que adquiriu o software
e doou à SMF. As equipes de
Inovação em Serviços e de
Tecnologia da Informação da
SMF fizeram a programação
da ferramenta, integrando
todas as informações da
carta de serviços. O chatbot
ficará disponível no website da Secretaria a partir de
outubro.
“Estamos em um momento de retomada econômica e
queremos ser uma secretaria
que auxilia o cidadão e os
empresários. Nesse sentido,
a gente tem como foco a
digitalização dos serviços
e também queremos facilitar o acesso à informações
importantes da secretaria,
por isso hoje apresentamos
a nossa nova ferramenta de
atendimento, que ganhou o
nome de Zefa. É um chatbot
que passará por três fases de
desenvolvimento”, explicou
a secretária.

Prefeitura conclui recapeamento da Avenida Joaquim de Oliveira
A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, finalizou nesta terça-feira (14)
o recapeamento da Avenida
Joaquim de Oliveira. A ação
teve início no bairro do Boa
Vista, próximo à BR-101, e
foi finalizada no Porto da
Pedra. A via entra, agora, no
cronograma da Secretaria de
Transportes para, em breve,
receber a pintura da sinalização horizontal.
As intervenções do programa “Asfalta São Gonçalo”
foram viabilizadas graças
a uma parceria com o Departamento de Estradas de

Rodagem do Rio de Janeiro
(DER-RJ), que fornece insumos para a produção do
asfalto. Os trabalhos são
executados pelas equipes da
Prefeitura.
Raul Veiga - Por determinação do Prefeito Capitão Nelson, as obras na
Estrada Raul Veiga seguem
avançando. Nesta terça-feira
(14), as equipes comandadas
pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior
Barboza, trabalhavam para
aumentar a captação de água
na rede pluvial. Antes, a via
contava com três caixas ralo

em cada lado, número que
será ampliado para nove,
melhorando o escoamento.
Gradim - A Secretaria de
Desenvolvimento Urbano,
através do 4º Departamento
de Conservação de Obras
(DCO), realiza melhorias no
bairro do Gradim, mais precisamente na esquina entre
a Avenida Washington Luiz
e a Rua Lúcia Pereira. Nesta
terça, as equipes realizavam
reparos no passeio público,
recapeamento asfáltico e
instalação de uma tampa capoeira. As equipes também
realizaram limpeza da rede
de esgoto.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
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.
Dia: 18/09/2021
Horário

Endereço

NITERÓI
09:00 às 13:00 Rua Mariz e Barros - Icaraí - Niterói
13:30 às 17:30 Rua da Conceição - Centro - Niterói

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
15784485
15786885
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Postos terão que identificar
a origem do combustível
Decreto antecipa flexibilização da chamada ‘tutela à bandeira’

Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
publicou, no Diário Oficial
da União de ontem (14),
um decreto que obriga os
revendedores varejistas de
combustíveis automotivos a
identificar - de forma “destacada e de fácil visualização”
- a origem do combustível
comercializado.
A medida vale para os
revendedores que vendem
combustíveis de marcas
diferentes da exibida nos
postos de revenda. Segundo a Secretaria-Geral da
Presidência da República, a
decisão flexibiliza a chamada
“tutela à bandeira”, pondo
fim às restrições impostas
aos postos que optem por
exibir a marca comercial
de um distribuidor, ditos
“bandeirados”, que eram
proibidos de comercializar
combustível de outros fornecedores.
O decreto disciplina a
aplicação de uma norma
legal prevista na Medida Provisória (MP) 1.063, publicada
em agosto. Posteriormente,
uma outra MP autorizou a
regulamentação dessa matéria por meio de decreto
presidencial enquanto não
estiver vigente a norma da

comercial@ofluminense.com.br

Medida vale para quem vende marcas diferentes dos postos de revenda

agência reguladora.
“As disposições do decreto visam, em especial,
assegurar que o consumidor
seja devidamente informado
sobre a origem do combustível que está adquirindo, que
deverá ser identificada de
forma destacada e de fácil
visualização. Nesse sentido,
os postos ficam obrigados
a expor em cada bomba
medidora o CNPJ [Cadastro
de Pessoas Jurídicas] e também o nome de fantasia ou a
razão social do fornecedor”,

justificou a Secretaria-Geral,
ao informar que o painel de
preços do revendedor deverá
exibir também o nome fantasia de seu fornecedor.
Ainda segundo a secretaria, a medida possibilita a
antecipação da flexibilização
da tutela à bandeira, enquanto a Agência Nacional
do Petróleo (ANP) finaliza
o rito processual regulatório, de forma a cumprir os
objetivos de ampliação da
competição no setor de combustíveis.
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Consumidor já pensa
em carro elétrico
A maioria dos consumidores
brasileiros gostaria que os
veículos elétricos estivessem disponíveis no mercado, mostra a pesquisa SAE
Mobilidade – Edição 2021,
divulgada ontem (14). O estudo que ouviu consumidores e executivos da indústria
automotiva foi feita pela consultoria KPMG com apoio
da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Segundo a pesquisa, 89,7%
dos consumidores queriam
que os carros elétricos fossem
uma opção para compra.
]Para o sócio-líder para indústria automotiva da KPMG,
Ricardo Bacellar, há uma
visão positiva consolidada no
país sobre o uso dessa energia
na mobilidade individual. “O
brasileiro percebe o veículo
elétrico como uma inovação
tecnológica, e o brasileiro
sempre gostou muito de tecnologia”, comentou.
Pelo lado dos executivos
da indústria, o estudo mostra
que a maior parte também
considera que os veículos elétricos são uma boa possibilidade para o futuro próximo.
Cerca de 30% dos executivos
de empresas ligadas à cadeia
automotiva consideram os
veículos elétricos plenamente
viáveis. Para 42,9%, é parcial-
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mente viável. Já 20,3% dos
altos funcionários das empresas do setor acreditam esses
modelos são parcialmente
ou completamente inviáveis.
Inovação - A inovação nas
formas de comercialização
dos veículos também é uma
expectativa dos executivos
do setor. Entre esse público,
89,7% consideram uma necessidade a construção de
alternativas para a venda de
automóveis pela internet. Na
opinião de 78,6%, esse novo
modelo deve ser gerido em
parceria entre as montadoras
e as concessionárias.
Ainda na linha de abrir
novas possibilidades de negócio, mais da metade dos
consumidores (53,5%) disse
que poderia se interessar
pelos veículos por assinatura.
Essa modalidade funciona
de forma semelhante a um
aluguel em que o usuário
paga uma taxa fixa por mês
em um contrato por prazo
determinado, em geral, pelo
menos 12 meses, e fica com
o automóvel, arcando apenas
com o custo do abastecimento. Os impostos, as taxas e a
manutenção ficam a cargo
da locadora.
Cerca de 30% dos consumidores disseram não conhecer esse tipo de oferta e 16,8%
afirmaram não ter interesse.

IMÓVEIS

IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

ALUGUEL

CASA e SERVIÇOS

Polícia Civil:
lei orgânica
sai semana
que vem
O Governo do Estado envia
à Assembleia Legislativa na
próxima semana a Lei Orgânica da Polícia Civil. Ao
anunciar o envio, durante
evento que marcou um ano
do delegado Allan Turnowski à frente da Secretaria
de Polícia Civil, o governador Cláudio Castro disse
que entregará o projeto de
lei pessoalmente na Alerj,
acompanhado do policial
civil mais antigo e do mais
novo, ambos na ativa.
Na oportunidade também
foi anunciada a reforma na
cobertura do prédio na Cidade da Polícia, na Avenida
Dom Helder Câmara. A obra
será executada pela Emop,
vinculada à Secretaria de
Infraestrutura e Obras, e deverá estar concluída em cinco meses. Foi determinado
ainda, pelo governador, que
os Institutos Médico-Legais
sejam reabertos no estado.
Ainda ontem foi inaugurada a nova sede da Delegacia de Repressão às Ações
Criminosas Organizadas e
Inquéritos Especiais (Draco-IE), que funcionava no
prédio da Central do Brasil
e agora está na Cidade da
Polícia.

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS
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Com torcida, Fla quer
confirmar classificação

Rafael é apresentado
e vibra pelo Botafogo

Torcedor será a novidade do duelo de hoje contra o Grêmio no Maracanã
Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo e Grêmio voltam a se
enfrentar hoje à
noite para decidir a vaga nas
semifinais da
Copa do Brasil. No primeiro
jogo, na Arena do Grêmio,
o Rubro-Negro colocou um
pé na vaga com uma goleada
por 4 a 0. Mas os gaúchos não
jogaram a toalha e vão buscar
um milagre a partir das 21h30
(Brasília), no Maracanã.
A batalha pela vaga na
verdade assumiu o banco
traseiro para a polêmica da
volta do público aos estádios.
Munido de uma liminar do
Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD), e com a
autorização da Prefeitura, a
equipe carioca vendeu ingressos para o jogo.
O Grêmio, que a princípio ameaçou não entrar em
campo, viajou para o Rio de
Janeiro, mas vai tentar impedir a torcida de entrar pela
via judicial.
Os dois treinadores têm
problemas para a partida e a
tendência é de que Flamengo
e Grêmio entrem em campo
com equipes alternativas.
Com a vaga praticamente no
bolso, esta será a oportunidade para Renato Gaúcho
poupar alguns atletas. O Rubro-Negro disputa três com-
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O Botafogo
apresentou
oficialmente o
lateral-direito
Rafael ontem.
O jogador, que
chega com status de principal estrela do elenco alvinegro, não escondeu a emoção
de vestir a camisa do seu
clube de coração.
“Quero agradecer a todos
os sócios-torcedores que
estão ajudando. Falaram
aqui do meu esforço, mas
quero agradecer o esforço
do Botafogo, sei da situação
do clube. Quero agradecer

meus pais, porque quando
eu era pequeno em Petrópolis eu tinha um sonho que
era ser jogador do Botafogo.
Quatorze anos na Europa
depois, posso realizar esse
sonho. Quando eu era pequeno, nunca imaginava que
poderia realizar esse sonho.
Obrigado meu Deus por tudo
que Ele tem feito na minha
vida”, disse.
Rafael voltou a pedir duas
semanas para melhorar a
forma. Além disso, o jogador
deixou nas mãos do técnico
Enderson Moreira em que
posição atuar no Botafogo.

Diniz está liberado
para estrear amanhã
Pedro e Gustavo Henrique brincam durante treino de ontem no Ninho do Urubu

petições e terá uma maratona
de jogos até o fim do ano.
Vários desfalques no Flamengo são de ordem médica.
Arrascaeta, Diego Ribas, Felipe Luis e Bruno Henrique se
recuperam de lesões musculares. Além disso, Gabigol retornou da Seleção com dores
musculares.
Do lado do Grêmio, Victor
Ferraz, Guilherme Guedes,
Thiago Santos, Alisson e Fer-

reira ficaram em Porto Alegre, assim como o lesionado
Geromel e Douglas Costa, o
suspenso Vanderson e Jean
Pyerre, com conjuntivite.
Para conseguir a vaga, o
Grêmio precisa de uma vitória por cinco gols ou mais
de diferença. Se a vantagem
for de quatro gols, haverá
decisão por pênaltis e qualquer outro placar classifica o
Flamengo.

O Vasco volta
a campo amanhã, contra o
CRB, em Maceió, pela Série
B do Campeonato Brasileiro.
Os cruz-maltinos precisam
da vitória para se aproximarem do G4 da competição.
Para esta partida, os vascaínos terão a estreia do
técnico Fernando Diniz.
O comandante foi regularizado ontem no Boletim
Informativo Diário (BID)
da CBF.

Diniz poderá promover mais duas estreias. Isso
porque o zagueiro Walber
e o atacante Jhon Sánchez
também foram regularizados nesta semana.
Fernando Diniz começou
a trabalhar com o elenco no
último domingo. O novo comandante não deu indícios
sobre a escalação da equipe
carioca.
Uma vitória sobre o CRB
vai fazer o Vasco diminuir
a distância para o grupo de
acesso de oito para cinco
pontos.

Fluminense
tenta a virada
contra o
Atlético-MG
O Fluminense
volta a campo
hoje, às 19 horas (de Brasília),
contra o Atlético-MG. Os tricolores precisam da vitória
no Mineirão para avançarem
às semifinais da Copa do
Brasil.
Os cariocas foram derrotados no confronto de ida por
2 a 1. Assim, o Fluminense
necessita vencer por dois
gols de diferença para se
classificar.
Os tricolores chegam para
a partida embalados pela
sequência de bons resultados
no Campeonato Brasileiro. A
equipe colou na zona de classificação para a Libertadores.
O técnico Marcão tem
feito mistério sobre a escalação. O comandante tem
poupado sempre pelo menos
um titular nos últimos jogos
por conta do desgaste físico.
Só que o Fluminense terá
pela frente uma equipe ainda
mais embalada na temporada. Isso porque o Atlético-MG é líder da Série A e está
na semifinal da Libertadores.
O técnico Cuca tem sofrido com a maratona de jogos.
Mesmo assim, a tendência é
o Galo ir a campo com o que
tiver de melhor disponível
para avançar na Copa do
Brasil.

Medina é tricampeão mundial Em recuperação, Pelé deixa UTI
Brasileiro superou o compatriota Filipe Toledo na decisão na Califórnia

Rei do Futebol está internado desde o início do mês no Albert Einstein

Gabriel Medina fez história
ontem ao conquistar o título
do Circuito Mundial de Surfe
ao superar Filipe Toledo na
final do WSL Finals na praia
de Lower Trestles, em San
Clemente, Califórnia (EUA).
Este é o terceiro título
mundial do surfista brasileiro, que já conquistou o
Circuito em 2014 e em 2018.
Medina entrou na disputa em uma situação muito
confortável. Sendo o atleta
melhor ranqueado da temporada, ele caiu na água

Pelé recebeu alta da UTI ontem. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no qual
o ex-jogador está internado,
emitiu boletim informando
que o Rei do Futebol possui
boa condição clínica e dará
sequência a seu processo de
recuperação no quarto.
“O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica e
recebeu alta da Unidade de
Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora,
em recuperação no quarto”,

apenas na grande final. Para
isto, ficou aguardando o seu
adversário, que veio de um
mata-mata realizado com
outros quatro atletas.
E a final aconteceu em um
formato diferente, em uma
melhor de três baterias. Na
primeira, Medina dominou,
inclusive alcançando a maior
nota do dia, um 9,00 que veio
após o surfista de São Sebastião dar um belo aéreo. Com
isso, o bicampeão mundial
venceu a primeira disputa
por 16,30 a 15,70.

Na segunda bateria, Filipe
Toledo começou com tudo e
conseguiu uma ótima onda
que lhe valeu 7,83 pontos,
mas Medina respondeu rápido com uma onda na qual
mandou dois aéreos reverse
para tirar um 8,50, assumindo a liderança.
Já na parte final, Medina
mandou um backflip (manobra aérea) que lhe valeu um
9,03 e a partir daí passou a
desfilar toda a sua categoria
para fechar a disputa em
17,53 a 16,39.

afirma o comunicado do
hospital.
Pelé foi internado para
realizar a retirada de um
tumor no cólon direito, no
intestino. O procedimento
ocorreu no dia 4 de setembro
e ele vinha se recuperando
na UTI desde então.
O tricampeão mundial
pelo Brasil celebrou a alta
nas redes sociais e agradeceu
as mensagens de apoio que
recebeu. “Meus amigos, esse
é um recado para cada um de
vocês. Não pensem, por um
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minuto sequer, que eu não li
as milhares de mensagens de
carinho que recebi por aqui”,
escreveu.
“Muito obrigado a cada
um de vocês por dedicarem
um minuto do seu dia para
me enviar boas energias.
Amor, amor e amor! Eu já saí
da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais
alegre, com muita disposição
para jogar 90 minutos, mais
a prorrogação. Estaremos
juntos em breve!”, completou Pelé.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r
Divulgação

‘Quem é você?’ com a artista
plástica Suzana Schmitt
A artista plástica e designer
Suzana Schmitt é a convidada, desta quarta, do projeto
“Quem é você?”, da Sala Carlos Couto. No vídeo, que vai
ao ar às 18h, a artista conta
um pouco das suas histórias
e suas experiências na arte
na cidade.
Suzana é formada em Design de Interiores, pós graduada em Artes Plásticas e
Design de estampas. Nasceu
em Porto Alegre, morou em
São Paulo, onde começou sua

Festival
de teatro
Até o dia 30, acontece o Festival de Teatro Universitário,
carinhosamente chamado
pelo público de Festu. O
evento, que está em sua
11ª edição, é exibido gratuitamente através de suas
plataformas digitais. Os espectadores poderão ver as
peças da Mostra de Espetáculos e os esquetes da Mostra
Competitiva, além da Mostra
do Minuto, através do canal
do Youtube (www.youtube.
com/festufestival).

Público pode
conferir o
projeto através
das redes sociais
da Sala Carlos
Couto
trajetória com a arte, por meio
de mosaico e, desde 2005, vive
em Niterói.
O trabalho da artista, com
um grafismo solto e contem-

porâneo, mistura técnicas
mistas. Ela usa lápis de cor,
tintas acrílicas, aquarelas,
colagens, recursos digitais
e, principalmente, muitos
sonhos na hora de compor
os desenhos para estampar
variadas superfícies, como tecidos, papéis, telas, adesivos,
entre outros.
O público pode acompanhar as histórias da artista
plástica Suzana Schmitt pelo
Instagram do espaço: @salacarloscouto.

Suzana Schmitt conta um pouco das suas histórias e suas experiências na arte na cidade, às 18h, no Instagram
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MAC – A exposição “WEB Derive 01”, que parte
das comemorações dos 25 anos do Museu de Arte
Contemporânea (MAC), mostra o impacto das
migrações na cultura, em especial, nos grandes
centros urbanos, segue em cartaz gratuitamente.

Nanda Garcia
Divulgação

VIRTUAL – O público pode fazer uma visita virtual
imersiva à exposição UnaS+, no Oi Futuro, que
reúne cerca de 80 obras de 15 artistas mulheres
da Argentina e Brasil, com curadoria de Maria
Arlete Gonçalves.
DUETO – Tem novidade vindo aí: as cantoras
Diarra Sylla e Marieme anunciam o lançamento
de “Catch a Vibe”, dueto entre as duas cantoras de
origem senegalesa, para esta quarta.
Festival de Teatro Universitário pode ser conferido virtualmente até o dia 30

Depois de homenagear Marisa Monte com
“Amor I Love You”, ao lado de Carlinhos Brown,
Nanda Garcia interpreta “Te Ver”, do Skank, com
arranjo inspirado na bossa nova e produzido por
Alexandre Castilho. Canção já está disponível
em todas as plataformas digitais.

