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ESTADOS E MUNICÍPIOS ADEREM AO CASA VERDE E AMARELA

Parceria garante entrada
reduzida ou até zerada
Governo Federal reduz taxa de juros e aumenta teto dos imóveis para a população de baixa renda
CIDADES\PÁG. 5
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo:
prêmio com
encenação
Com encenação de atores no papel
de escravos, aconteceu ontem a
premiação do Concurso Cultural
de Redação “A História que Não
Vivi”, na qual 17 alunos da Escola Darcy Ribeiro e oito alunos
da Escola Célia Pereira da Rosa
foram conhecer a Fazenda Engenho Novo, em Monjolos. Além da
ambientação de época, as crianças
fizeram uma visita guiada à fazenda. Houve entrega de medalhas
para todos e um tablet para os oito
primeiros colocados. No concurso,
os alunos escreveram histórias sobre os escravos, que não puderam
contar as suas próprias.
CIDADES\PÁG. 4

Alerj aprova
nomes para a
Agenersa
CIDADES\PÁG. 4

Rio sediará jogos
escolares
mundiais sub-15

Iniciativa do Movimento Ocupa Engenho Novo, contemplado pela Lei Aldir Blanc, reuniu crianças para contar a história, com visita guiada e atuação de época com atores do Projeto Social Filhos de Dandara

Servidores podem ter reajuste de 23%
Mas aumento deve ser gradual, ao longo de três próximos anos, prevê acordo entre Alerj e Governo

CIDADES PÁG. 4
PANORAMA\PÁG. 2

CULTURA

ESPORTES
Divulgação

Pedro Souza / Atlético-MG

Rafael Ribeiro / Vasco

Orquestra apresenta “A vez e a voz do
morro”, na Sala Nelson Pereira dos Santos

Apoiador Nenê celebrou seu retorno
ao Vasco após quatro temporadas

Homenagem
a Zé Keti em
Niterói

Vasco cheio
de novidades
em Maceió

Nesta quinta, data em que
Zé Keti faria 100 anos, a Orquestra da Grota apresenta
o espetáculo “A vez e a voz
do morro”, dedicado ao
artista.
PÁG. 2

Fluminense, do atacante Fred, caiu diante do Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

Tricolor dá adeus à Copa do Brasil
O Fluminense não conseguiu reverter a vantagem do Atlético-MG
e ontem no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final, foi
novamente derrotado pelo Galo, sendo eliminado da Copa do Brasil.

Além do técnico Fernando
Diniz, o meia Nenê, apresentado ontem pelo clube,
já tem condições de jogo
e pode enfrentar o CRB,
hoje, pela Série B.
PÁG. 8
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Panorama RJ
Divulgação

POR JEFFERSON LEMOS

Triênio e reajuste em discussão
Divulgação

Livre acesso
Depois de apresentar projeto
para impedir a exigência de
comprovante de vacinação
em locais públicos, a deputada Rosane Felix (PSD) tenta
agora ampliar as formas de
comprovação de imunização
contra a covid-19. A Alerj vai
analisar com urgência seu
PL 4858/2021. A proposta
garante o livre acesso aos cidadãos que comprovarem a
presença de anticorpos com
capacidade de neutralização
da covid-19 (SARS-CoV-2).
A medida valerá nos casos
onde o poder público exigir
o passaporte sanitário, também chamado “passaporte
da vacina”.
O objetivo da deputada agora é ampliar a forma de comprovação de imunização,
não restringindo o direito
constitucional de ir e vir
pela exigência de apresentação de comprovante de
vacinação ou do Certificado
de Imunização e Segurança
Sanitária (CSS). Na cidade do
Rio, o “passaporte” começou
a vigorar ontem. Em Niterói,
pode passar a ser exigido no
mês que quem.
“Estamos mostrando com
esse projeto de lei que devemos resguardar direitos
fundamentais das pessoas
que comprovadamente possuem anticorpos naturais
neutralizantes contra a covid-19”, justifica a deputada,
referindo-se a pessoas que
contraíram a doença e desenvolveram naturalmente
anticorpos.

Em um estado como o Rio, em
que a folha de pagamento do
funcionalismo público compromete mais da metade do
orçamento, o servidor acaba
na ponta mais fraca da corda
quando o assunto é Plano
de Recuperação Fiscal (PRF).
E a proposta de extinção do
adicional do tempo de serviço (Triênio) foi a primeira do
pacote enviado pelo governo
à Alerj, a ser debatida ontem
pelos deputados, em audiência pública. O secretário de
Estado de Fazenda, Nelson
Rocha, foi pessoalmente à
Casa explicar as mudanças
impostas pelo novo acordo
do Regime de Recuperação
Fiscal e voltou com a sugestão
de que o triênio fosse retirado
apenas de novos servidores.
Mais cedo, o presidente da

Casa, André Ceciliano (PT),
anunciou durante o Colégio de
Líderes, mudanças acordadas
com o Governo do Estado, no
PL 4.680/21, de sua autoria, em
parceria com o deputado Luiz
Paulo (Cidadania), que propõe
a regulamentação da recompo-

Recursos da privatização

sição salarial aos servidores. Ao
invés de aplicar o índice IPCA
medido entre setembro de 2017
e setembro de 2021, os deputados estão propondo estender
a recomposição até o dia 31 de
dezembro de 2021. Com isso, os
20% de aumento inicialmente

estimados passariam para 23%.
Pelo acordo, o aumento será
concedido em três prestações:
a primeira, de 50%, em janeiro
de 2022; e outras duas parcelas
de 25% cada, em janeiro dos
anos seguintes. Pelo visto, não
amenizou a situação.

Projeto para ajudar os órfãos
DivulgaçãoR

Divulgação

Homenagem
às passistas
A deputada Dani Monteiro
(Psol) protocolou, ontem,
PL que declara passistas de
samba patrimônio cultural e
imaterial do Rio.
“Passistas estão na raiz de
uma das manifestações mais
tradicionais em nosso estado,
que são os desfiles das escolas
de samba. Fazem parte da
nossa identidade cultural, é
importante reconhecer. Se a
folia durar mesmo 40 dias em
2022, teremos muito a agradecer também. E haja fôlego”,
brinca a parlamentar.

Pix para pagar
plano de saúde
A Alerj aprovou, em primeira
discussão, ontem, o projeto
de lei que determina que
planos de saúde sejam obrigados a aceitar como forma
de pagamento PIX, cartão de
crédito ou boleto como forma
de pagamento. A proposta,
da deputada Martha Rocha
(PDT), tem como objetivo
facilitar a vida do consumidor
e assim diminuir a inadiplência. Mas cá para nós, o o
calote não seria consequência dos altos preços cobrados pelas administradoras
dos planos?

Sem homenagens

E voltando a falar no governador e em recursos,
ontem, durante as comemorações de aniversário de
162 anos de Emancipação
Político Administrativa
de Casimiro de Abreu, no
Parque de Exposição, o
prefeito Ramon Gidalte
recebeu das mãos de Cláudio Castro o certificado de
participação na concessão
dos serviços de saneamen-

CARTA DO LEITOR

to da Companhia Estadual
de Águas e Esgoto do Rio
de Janeiro (Cedae). O valor
total da outorga repassado
é de R$ R$ 13.508.401,90.
A primeira parcela do pagamento, de 65%, já foi
realizada pelo Governo do
Estado. A fatura de pouco
mais de R$ 8,7 milhões
foi creditada na conta da
Prefeitura na última terça-feira (14).

A jornalista Roberta Trindade começou a cadastrar
órfãos de policiais para
festa de Dia das Crianças.
O Projeto #basta é voltado
para crianças que perderam
os pais que eram profissionais da Segurança Pública.
Atualmente, o Estado do Rio
possui cerca de 5 mil órfãos
de agentes de Segurança
Pública, com idades entre
0 e 17 anos. Se contarmos
os maiores de idade, esse

CULTURA

número dobra. No próximo
mês será realizada a festa do
Dia das Crianças, em parceria com a Coordenadoria
de Operações e Recursos
Especiais (Core), que cede a
base do Serviço Aeropolicial
(Saer), na Lagoa, na Zona
Sul do Rio.
Os interessados em ajudar
podem entrar em contato
através das redes sociais
do projeto ou através do
WhatsApp (21) 96430-0887.

A deputada Zeidan (PT) protocolou na Alerj o PL 4797/2021,
que proíbe homenagear pessoas condenadas por crimes
de feminicídio ou violência
doméstica e familiar contra
as mulheres dando seus nomes a logradouros, escolas,
unidades de saúde, rodovias,
estádios ou qualquer outro
equipamento público estadual. Concordo plenamente
com a deputada e vou além.
Quem, em sã consciência,
homenageia criminosos? E
quem são os deputados que
votam a favor dessas homenagens? Pense nisso!

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

Flexibilização em Niterói

Vejo algumas pessoas reclamando, mas eu estou totalmente
a favor da Prefeitura de Niterói começar a movimentação
para um “Novo normal”. Os números de pessoas internadas
por covid-19 diminuíram muito na cidade por conta da agilidade na vacinação. Nada mais justo do que tentarmos avançar para um módulo de mais flexibilidade no município.
Paulo Campos

Volta da torcida

É animador ver a volta da torcida ao Maracanã. Por mais
que as críticas sejam intensas ao retorno, que muita gente
julga ser precoce, não vou entrar nesse mérito. prefiro
confiar nas autoridades sanitárias e comemorar essa
volta tão esperada. A parte dos clubes quererem isonomia
cai completamente por terra se levar em consideração o
histórico do futebol brasileiro.
Jônatas de Freitas
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.

EXPEDIENTE

Nesta quinta, data em que
Zé Keti faria 100 anos, a Orquestra da Grota apresenta
o espetáculo “A vez e a voz
do morro”, dedicado ao artista. Com arranjos feitos especialmente para a ocasião,
o grupo interpretará cinco
obras do homenageado,
além de canções de Jacob
do Bandolim, D. Ivone Lara,
Cartola e Djavan.
O show acontece na Sala
Nelson Pereira dos Santos,
às 19h, com participações

Circo
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O Circo Real Madri está em
Maricá, desta vez no estacionamento do Boulevard
Maricá. A atração acontece
de quarta a segunda, sendo
que aos sábados e domingos
e feriados – incluindo o dia
12 de outubro (dia das crianças) são três sessões. O espetáculo dura 1h20 e conta
com uma série de atrações:
globo da morte, trapezistas,
mágico e palhaços, sem falar nos shows infantis com
temática diversa. Ingressos
a partir de R$15.

especiais dos dançarinos
Welton Cesar e Érica Nascimento. A regência é de
Katunga Vidal.
Fundador do Espaço Cultural da Grota, projeto social
que abriga a Orquestra, o
músico e professor Márcio
Selles foi quem idealizou
a realização do espetáculo
em homenagem a Zé Keti,
após uma visita à ex-esposa
do artista.
Os ingressos custam R$
20 (inteira), no site Sympla.

Divulgação

Grupo apresenta “A vez e a voz do morro” na Nelson Pereira dos Santos

Divulgação

MOSTRA – A exposição “Múltiplos Olhares: Mulheres
Artistas nas Coleções Funarj”, que reúne no Museu
do Ingá, em Niterói, 150 obras de uma centena de
mulheres artistas constantes nos acervos dos espaços
da Funarj, pode ser conferida virtualmente. A visita,
conduzida por Ana Maria Cavalcanti, professora de
História da Arte, pode ser acessada no Youtube.

Circo Real Madri tem sessões de
quarta a segunda, em Maricá

LANÇAMENTO – Marcos e Belutti lançaram, em todas
as plataformas digitais, o segundo volume do novo
projeto “Em Qualquer Lugar”, com mais quatro músicas inéditas. A faixa foco deste compilado é “Amei
Ninguém”, com participação da dupla Hugo e Vitor.
O videoclipe da faixa pode ser conferido no canal de
Marcos e Belutti no Youtube.

Cidades
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Estado distribui mais doses
Imunizantes chegam nesta quinta-feira (16) aos municípios restantes para prosseguimento da vacinação
Marcos Fabrício / Prefeitura de Maricá

A Secretaria de Estado de
Saúde (SES) começou ontem (15) a distribuição para
municípios do Rio de Janeiro
das 50 mil doses da vacina
Oxford/AstraZeneca, que
recebeu na terça-feira (14).
Todas são destinadas à segunda aplicação. O município do Rio de Janeiro pôde
fazer a retirada do seu lote
direto na Coordenação Geral
de Armazenagem (CGA), em
Niterói.
Para outras regiões do
estado, a entrega foi feita
também nesta quarta-feira
por vans e caminhões. Os
comboios com escolta da
Polícia Militar começaram a
sair da CGA às 7h. Já as cidades de Niterói, São Gonçalo,
Itaboraí, Maricá e Volta Redonda farão a retirada nesta
quinta-feira (16) também
na CGA.
Ontem também a SES,
seguiu com a distribuição
das 464.490 doses da vacina Pfizer, que chegaram ao
estado na noite de segunda-feira (13). Esses lotes são
destinados à primeira e à
segunda dose do esquema
vacinal.
As vacinas ficaram disponíveis para a capital na segunda-feira e no dia seguinte foram distribuídas aos
municípios de Niterói, São
Gonçalo, Maricá, Itaboraí e
de Volta Redonda. As outras
cidades receberam ontem
junto com a vacina Oxford/
AstraZeneca.

extras para substituir as vacinas que foram interditadas,
produzidas a partir de insumo farmacêutico ativo (IFA)
enviado pela Sinovac.
Na semana que vem, segundo o instituto, chegará
um novo lote de 5 milhões de
doses prontas produzidas na
fabrica da Sinovac que já foi
vistoriada pela Anvisa.
A previsão do Butantan
é conseguir substituir todas
essas doses interditadas até
o dia 29 de setembro.

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda farão a retirada nesta quinta-feira (16) no Centro de Distribuição

Butantan entrega CoronaVac
O Instituto Butantan enviou
ontem (15), ao Ministério da
Saúde, mais 5,1 milhões de
doses da vacina CoronaVac
contra a covid-19, produzida
pelo instituto em parceria
com o laboratório chinês
Sinovac. Com isso, o governo paulista informa ter
cumprido o contrato com o
Ministério da Saúde para a
entrega de 100 milhões de
doses desse imunizante, com
uma antecedência de 15 dias.
Pelo contrato, o Ministé-

rio da Saúde deve receber 100
milhões de doses da CoronaVac até o dia 30 de setembro.
Há meses, o governo paulista
informava nas coletivas à
imprensa que iria entregar
o montante até o final de
agosto. Mas não conseguiu
cumprir esse prazo de adiantamento.
O problema nessa totalização informada pelo
Butantan é que 8 milhões
de doses da vacina foram
interditadas pela Agência Na-

cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) por terem sido produzidas em uma nova fábrica
da Sinovac, que ainda não
havia sido inspecionada pelo
órgão.
Como essas doses ainda
não podem ser aplicadas até
que a Sinovac comprove à
Anvisa a segurança da produção, o governo de São Paulo
decidiu na terça-feira (14)
substituir as vacinas. Hoje,
o Butantan encaminhou
também 1,8 milhão de doses

SG: vacinação itinerante
permanece hoje no Jóquei
Município segue vacinação contra covid em 14 pontos de atendimento
A Prefeitura de São Gonçalo
prossegue nesta quinta-feira
com a vacinação itinerante
no Jóquei. O ônibus da Cruz
Vermelha estará no Largo do
Jóquei (predinhos), das 9h às
16h. O município continua
com a vacinação de todos os
gonçalenses com mais de 12
anos em outros 14 pontos fixos,
um com drive thru. 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.
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
caderneta de vacinação, cartão
do SUS ou CPF, identidade e ir
acompanhado de uma pessoa

responsável com mais de 18
anos. A secretaria está realizando o intercâmbio de vacinas na
segunda dose, dependendo da
necessidade e doses disponíveis 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
692.672 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas,
22.134 receberam a vacina da
Janssen. Ao todo, 32.444 trabalhadores da saúde, 137.537
idosos com mais de 60 anos,
1.692 funcionários e pessoas
em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas

de residências terapêuticas,
dois indígenas, 84.896 pessoas
com comorbidades, 1.353 pessoas com deficiência permanente, 8.277 trabalhadores da
educação, 383 trabalhadores
das forças de segurança e salvamento, 2.938 acamados,
364.516 pessoas da população
em geral com mais de 18 anos,

3.802 pessoas privadas de liberdade, 270 pessoas em situação
de rua, 311 portuários, 45.008
adolescentes entre 12 e 17 anos,
e 9.138 gestantes, puérperas e
lactantes foram vacinados. Ao
todo, 326.234 pessoas foram
imunizadas com a segunda
dose e 944 idosos tomaram o
reforço com a terceira dose.

Locais de vacinação
- Polo Sanitário Dr. Washington
Luiz, Zé Garoto
- Salão do Clube Mauá, Centro
- Umpa Nova Cidade
- Clínica Gonçalense do Mutondo
- Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz,
Alcântara
- Clínica da Família Dr. Zerbini,
Arsenal
- Polo Sanitário Rio do Ouro
- PAM Coelho
- Cras Vista Alegre

- PAM Neves
- Umpa Pacheco
- Estacionamento da Igreja
Universal do Reino de Deus
de Alcântara
- Polo Sanitário Paulo Marques
Rangel, Portão do Rosa
- Polo Sanitário Jorge Teixeira
de Lima, Jardim Catarina
Ponto com drive thru
- Campo do Clube Mauá,
Centro.

Meta de vacinação - Em
entrevista ontem (15) à imprensa, o governador de São
Paulo, João Doria, informou
que o estado paulista ultrapassou a meta de vacinação
contra a covid-19 em idosos
acima de 60 anos, com o
esquema de imunização
completo. Segundo o governo, mais de 7,3 milhões de
pessoas nessa faixa etária
estão protegidos contra a
doença.
No público acima de 65
anos, foi atingido 100% de
cobertura vacinal em todas
as estratificações. Já na faixa
de 60 a 64 o percentual foi
de 93,5%, também acima da
meta definida da campanha,
que é de ao menos 90% do
público-alvo. Agora, o estado
começa a vacinar os idosos
que concluíram seu esquema
vacinal há seis meses com
uma dose adicional, já que
a proteção tende a cair após
esse período.

No decorrer de toda a
campanha, iniciada em janeiro de 2021, São Paulo aplicou mais de 57,9 milhões de
doses. O número soma 35,92
milhões de aplicações de
primeira dose, 20,79 milhões
de segunda e 1,15 milhão de
dose única, além de 111,6 mil
de doses de reforço. O total
de pessoas que completou o
esquema vacinal no estado é
hoje de 47,4%.
Redução de mortes com
CoronaVac - O governo de
São Paulo apresentou ontem
dados, informando que a
vacina CoronaVac, produzida
pelo Instituto Butantan e a
Sinovac, reduziu em 88% as
mortes de pessoas com mais
de 70 anos no Brasil.
Os dados do Sivep-Gripe
(Sistema de Informação da
Vigilância Epidemiológica
da Gripe) do Ministério da
Saúde indicam que a média
semanal de mortes por covid-19 entre as pessoas com
70 anos ou mais caiu de 1.316
por dia em 28 de março para
164 em 20 de agosto. A queda de 88% considera todo o
território nacional.
Se consideradas apenas
as estatísticas de São Paulo, o
resultado é semelhante, com
redução de 86% no número
de óbitos. A média semanal
de mortes por covid-19, entre
pessoas com mais de 70 anos
no estado, caiu de 353 por dia
em 28 de março, para 51 em
20 de agosto.

Manaus com estudo
sobre CoronaVac
Após seis meses de acompanhamento, pesquisadores
divulgaram resultados de um
estudo sobre a CoronaVac
que está em andamento em
Manaus. Conforme dados
divulgados nesta terça-feira
(14), entre 5 mil pessoas com
comorbidades vacinadas com
a CoronaVac em Manaus,
0,1% precisaram ser hospitalizadas devido à covid-19.
A pesquisa, chamada CovacManaus, conta com voluntários de 18 a 49 anos que
trabalham na educação e
segurança pública.
O estudo aplicou cerca de
10 mil doses doadas pelo Instituto Butantan. Ao todo, 5.087
pessoas receberam a primeira
dose, e 5.071, a segunda. Entre
os participantes da pesquisa,
72% tinham obesidade, 54%
sofriam de diabetes, 36%, de
hipertensão arterial e 27%
eram imunossuprimidos.
Dados divulgados pela
Agência Fiocruz de Notícias
mostram que, entre os participantes, 2,6% tiveram infecções sintomáticas por co-

Apenas 0,1%
precisaram ser
internados
vid-19 depois da imunização.
Em 0,1%, o caso evoluiu para
hospitalização e, em 0,04%,
houve necessidade de leito
de terapia intensiva (UTI).
No universo de cerca de 5 mil
vacinados, 0,02% morreram
de covid-19.
A pesquisa indica que 91%
dos vacinados apresentaram
anticorpos detectáveis após a
primeira dose, e 99,8%, após
a segunda.
O coordenador do estudo,
Marcus Lacerda, pesquisador do Instituto Leônidas &
Maria Deane (ILMD/Fiocruz
Amazônia), destaca que o monitoramento é contínuo e que
os participantes devem comparecer para fazer a coleta de
exames em data agendada, o
que permitirá, entre outras
pontos, avaliar a necessidade
de dose de reforço.

Gripe: vacinação ainda está Niterói vai ampliar efetivo
abaixo de 40% em S.Gonçalo da Guarda Municipal
Campanha continua em 66 unidades de saúde espalhadas pela cidade

Projeto do Executivo propõe que município chegue a mil agentes

A Secretaria de Saúde e Defesa
Civil de São Gonçalo continua
vacinando toda a população
com mais de seis meses contra a gripe. O imunizante está
disponível em 66 unidades
de saúde espalhadas pela cidade. Até esta quarta-feira
(15), 36,7% do público-alvo foi
vacinado, um total de 138.246
pessoas. O objetivo é vacinar
407.513 gonçalenses incluídos
no público-alvo, de um total
de 452.792 moradores. As unidades de saúde funcionam de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.
São Gonçalo vacinou contra a gripe 166.292 pessoas,
incluindo 28.046 da população
em geral fora dos grupos priori-

O prefeito de Niterói, Axel
Grael, enviará para a Câmara
de Vereadores, um projeto de
lei para que a cidade passe
a contar com mil guardas
municipais, o limite máximo
permitido pela Constituição
para o número de habitantes
do Município. O anúncio foi
feito na manhã desta quarta-feira (15), durante evento de
formatura do Curso de Qualificação e Especialização II da
Guarda Municipal, na Cidade
da Ordem Pública, no Barreto.
Desde 2013, Niterói aumentou o efetivo da Guarda de 300
para 714 agentes por meio de
dois concursos municipais.
O prefeito destacou que
apesar de ser uma atribui-

tários. O objetivo do Ministério
da Saúde é vacinar 90% dos
grupos prioritários. Apenas as
puérperas estão com este índice de imunização alcançado,
95,1% – um total de 1.335 vacinadas das 1.404 existentes. Depois das puérperas, as crianças
alcançaram metade da meta de
vacinação e estão com 46,9%
de cobertura vacinal, um total
de 30.155 crianças das 57.890
que têm que ser vacinadas
(90% do público-alvo).
Os imunizantes foram
aplicados em 30.155 crianças (46,9%), 3.637 gestantes (42,6%), 1.335 puérperas
(95,1%), 11.544 trabalhadores
da saúde (31,3%), 72.534 idosos (40%), 3.900 professores

(44,5%), 14.317 pessoas com
comorbidades (15,2%), 174
rodoviários (2,9%), 444 pessoas das forças de segurança e
forças armadas (11,1%), 67 pessoas com deficiência (0,2%), 87
caminhoneiros (2,1%), 52 portuários (4,8%) e 28.046 pessoas
da população em geral. Ainda
faltam 286.500 pessoas dos
grupos prioritários, de um total
de 407.513 pessoas, a serem
imunizadas.
Os gonçalenses têm que
ficar atentos ao intervalo entre
os imunizantes da gripe e da
covid-19, que deve ser de 14
dias. Quem já tomou a vacina
da covid-19 tem que esperar 14
dias para procurar as unidades
de saúde para se vacinar.

ção do Governo do Estado,
Segurança Pública é uma
prioridade para a Prefeitura
de Niterói. A expectativa é
que os vereadores aprovem a
medida ainda este ano para
que os agentes possam ser
nomeados em 2022.
“Este foi um compromisso
que assumi durante o processo eleitoral e se faz ainda mais
importante neste momento
em que a Prefeitura de Niterói
foi impedida pelo Governo
do Estado de atuar com o
Niterói Presente, programa
importantíssimo para nossa
estratégia. Em apoio às forças
de segurança, também manteremos as 500 câmeras do
Cisp, os portais de segurança

e o trabalho de integração”,
enfatizou.
Axel Grael reforçou, ainda,
que a ação dos guardas municipais vem contribuindo
muito para resultados expressivos na cidade com redução
dos índices de acordo com
os números do Observatório
de Segurança, e lembrou os
avanços conquistados e investimentos do município na
corporação nos últimos anos.
“A Prefeitura tem investindo na valorização da Guarda
não só através de especialização e constante reciclagem,
mas também, estabeleceu o
RAS para que o guarda possa
trabalhar voluntariamente no
horário de folga”, pontuou.
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Niterói lança programa
de incentivo aos negros

OPINIÃO

As surpresas
do Centurião
Dom José Francisco*

Thiago Maia/Divulgação

Quando surgem opiniões
díspares sobre certos “enroscos” da vida de fé, a
solução mais direta será
sempre perguntar a Jesus o
que ele faria e como faria,
naquele lugar.

as palavras que, até hoje,
repetimos antes da comuImaginem João Batista nhão: “Senhor, eu não sou
encontrando Zaqueu! A digno que entreis em mipalavra estaria na ponta nha morada”. Ele mesmo
da língua: “Raça de víbo- completa: “Uma palavra
ras! O machado está no será suficiente para curar
pé da árvore: se ela não o meu servo!” Perplexo,
der fruto será cortada e
Jesus afirma que
jogada ao fogo”.
nunca encontrou
tamanha fé como
Já o estilo de Jesus é
aquela. Atônitos,
completaperguntamente outro:
ram: Mas
Parece que
“O Filho do
num cenHomem veio aquele centurião turião? Sim,
procurar e nos previne sobre num centusalvar o que
os preconceitos rião. Aliás,
estava perum homem
de gente salva
dido!” O obbom, que
jetivo da sua
amava a nadiante do
existência é
ção, segundo
inesperado
ser portador
informações
que virá!
de saúde e
colhidas.
salvação.
Observem o
Quem seria,
caso do centurião rohoje, aquele cenmano de Cafarnaum.
turião? Diante de
quem ficaríamos
Na hierarquia milisurpresos pela fé
tar romana, o centurião irradiante? Por quem Jesus
ocupava o sexto lugar na faria maravilhas, antes de
cadeia de comando. Nos nós?
quesitos disciplina e imposição da ordem, sua Parece que aquele cenpalavra era prontamente turião nos previne sobre
obedecida pelos coman- os preconceitos de gente
dados. Talvez fosse o ho- salva diante do inesperado
mem de maior poder em que virá!
Cafarnaum – tanto que
não achou conveniente De uma coisa estejamos
receber um homem da paz certos: surpresas virão!
em sua casa.
*Dom José Francisco
Mitra Arquidiocesana de Niterói

Homenagem para
José Raymundo
Ex-presidente da Associação Pestalozzi de Niterói, o
professor José Raymundo
Martins Romêo será empossado como presidente
benemérito da instituição,
fundada em 1948 e presidida por ele nos últimos sete
anos. A honraria foi aprovada durante assembleia
extraordinária ocorrida na
manhã na terça-feira (1)
por unanimidade entre os
associados.
Ex-reitor da Universidade Federal Fluminense por
dois mandatos, o professor
José Raymundo Martins
Romeo assumiu a Pestalozzi
de Niterói quando a então
presidente Lizair Guarino
teve que se afastar por motivos de saúde e convidou
o então vice-presidente
para assumir a gestão da
instituição.
“Foi desafiador, a Pestalozzi estava passando por

Objetivo do Potência Negra é promover oportunidades de emprego e renda
Divulgação

Mas, quem perguntar, esteja aberto para ouvir. Dizer que Jesus é surpreendente não diz muito: ele é
A surpresa. Foi assim com
o centurião romano e com
Zaqueu.

Quando Jesus se aproxima,
ele se adianta e pronuncia

Quinta-feira, 16/9/2021

um momento de dificuldade, mas contei com o apoio
de todos os funcionários,
diretores e associados para
atravessar aquele quadro. A
grandeza e o nome da instituição, construídas passo a
passo pela professora, Lizair
nos deram o norte”, disse
o professor Raymundo ao
agradecer a honraria.
Para Carlos Consídera,
atual presidente da Pestalozzi, a homenagem ao
professor Raymundo é mais
do que merecida e coroa
uma bem sucedida administração dele durante os
sete anos que dirigiu a casa.
A entrega do título de
benemérito da Pestalozzi de
Niterói ocorrerá em dezembro, durante o aniversário
de fundação da entidade,
quando haverá uma série de
homenagens para marcar a
data.
Divulgaçao

Pestalozzi aprovou título de benemérito para seu ex-presidente

A Prefeitura de Niterói lançou,
por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos
(SMDH), nesta semana, o programa Potência Negra, que será
coordenado pela Subsecretaria
de Promoção de Igualdade Racial (Supir). O programa possui
um conjunto de iniciativas e
projetos para promover oportunidades de emprego e renda
para a população negra da
cidade.
“A criação do programa é
mais um marco da gestão progressista e humana da Prefeitura de Niterói. Serão diversas
políticas, como os cursos gratuitos e o selo para empresas.
O programa foi construído a
partir das demandas apresentadas pela sociedade civil e
com ampla participação das
organizações. Reforço o papel
fundamental da ONG BemTV
e da Frente Papa-goiaba nesse
trabalho, no que diz respeito à
empregabilidade da juventude
negra”, destacou o secretário
de Direitos Humanos, Raphael
Costa.
O Programa Potencia Negra
possui um conjunto de ações e
projetos articulados, baseados
em quatro eixos: inserção da
juventude no mundo de trabalho, cursos profissionalizantes,
empreendedorismo negro e

Lançamento do programa Potência Negra aconteceu no Caminho Niemeyer

incentivo à diversidade no setor privado. Segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), os negros representam
72,9% dos desempregados do
país, de um total de 13,9 milhões de pessoas nessa situação.
Durante o lançamento do

programa, no auditório do
Caminho Niemeyer, a subsecretária de Igualdade Racial, Gloria
Anselmo, assinou a portaria que
cria o Programa.
“Este programa atende uma
grande demanda que é a dor de
milhares de negros e negras,
que sofrem com o desemprego,
a pobreza e o trabalho informal.
O Potência Negra vem para

articular diversas ações que
dialogam entre si, desde a rede
escolar até o empresariado,
além de criar novos caminhos
de oportunidades”, destacou
Gloria.
Dentro dos eixos do programa, algumas parcerias são
imprescindíveis. A inserção
da juventude no mercado de
trabalho será viabilizada por
meio de uma parceria com o
Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE), que vai oferecer
curso e treinamento para jovens
da rede pública de educação
sobre questões do mundo de
trabalho, como confecção de
currículo e comportamento em
entrevistas de emprego. Os cursos profissionalizantes fazem
parte de uma parceria com o
Sebrae onde serão criadas mais
de 10 turmas de cursos em áreas
como técnica de vendas e logística. O empreendedorismo vai
ser estimulado com o cadastro
de 50 afro-empreendedores
que terão a oportunidade de
participar de feiras e cursos.
Outro eixo importante é o de
incentivo à diversidade no setor
privado onde será criado o Selo
Acolhendo a Diversidade, concedido a empresas que preencherem requisitos de adoção
de medidas que promovam a
diversidade étnico-racial.

Premiação com aula de História
ao ar livre em São Gonçalo
Vencedores de concurso de redação visitam Fazenda Engenho Novo
Em contato com o passado e
com a ancestralidade, aconteceu, nesta quarta-feira (15), a
premiação do Concurso Cultural de Redação “A História
que Não Vivi”, onde 17 alunos
da Escola Darcy Ribeiro e oito
alunos da Escola Célia Pereira
da Rosa foram conhecer a
Fazenda Engenho Novo, em
Monjolos. A iniciativa é do
Movimento Ocupa Engenho
Novo, contemplado pela Lei
Aldir Blanc, que reuniu as
crianças para contar a história,
com visita guiada à fazenda e
atuação de época com atores
do Projeto Social Filhos de
Dandara, além da premiação

com medalha para todos e um
tablet para cada um dos oito
primeiros colocados.
No concurso, os alunos
escreveram histórias que se
interligavam com a história
da Fazenda Engenho Novo,
falando da vida dos escravos,
que não tiveram oportunidade
de registrar os seus momentos historicamente. O aluno
Samuel Silva, de 13 anos, da
Escola Municipal Célia Pereira
da Rosa, escreveu sobre um
escravo que se sentia muito
injustiçado, tentou fugir e
queria a liberdade para todos
os escravizados.
“É muita identificação mi-

nha nesse texto, porque, hoje
em dia, nós tentamos fugir
dessa sociedade que é muitas
vezes racista, porém, não conseguimos, temos que encarar
de frente, com nosso jeito,
respeitando todo mundo. A
redação foi um desabafo”,
conta Samuel Silva.
Para a diretora da Escola
Municipal Célia Pereira da
Rosa, em Santa Izabel, Dilvani
Campos, o concurso despertou o interesse das crianças
para a história e emocionou
os docentes com o resultado
das redações.
“Apesar da escola não estar
tão longe da fazenda, ela trou-

xe para os alunos uma curiosidade incrível, e a gente viu
que os que estão aqui foram
aqueles que se empenharam
mesmo. O empenho deles nos
emocionou, porque a gente
pode perceber o quanto esses
projetos são necessários na escola, para poder resgatar alunos e crianças que estão sem
perspectiva de vida”, afirmou.
Segundo a diretora da Escola Municipal Darcy Ribeiro,
em Vista Alegre, Fabiana Rosário, para os alunos, a surpresa
não foi apenas de visitar o
espaço, mas também ver a
encenação dos atores como
escravos.

Agenersa: Comissão da Alerj
aprova nomes para conselho
Delegados Rafael Carvalho e Marcos Cipriano foram indicados pelo governador
Fotos Thiago Lontra/Alerj

A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas,
da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), aprovou, ontem
(15), os delegados de Polícia
Civil Rafael Carvalho e Marcos Cipriano para o cargo
de conselheiro da Agência
Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado
(Agenersa). Os nomes foram
indicados pelo governador
Cláudio Castro. Após esta
sabatina, as escolhas serão
submetidas à aprovação dos
deputados em plenário. O
mandato é de quatro anos.
Presidente da comissão, o
deputado Sergio Fernandes
(PDT) destacou os desafios
da Agenersa diante do novo
marco regulatório do saneamento básico, publicado em
julho de 2020: “Há uma série
de missões, como a meta de
ter, até 2031, 99% da população com acesso a água e 90%
com esgoto tratado. Acredito
que o papel regulatório não é

Rafael Carvalho e Marcos Cipriano: aprovados após sabatina na comissão

de burocratizar, mas sim de
modernizar”.
Marcos Cipriano, que se
confirmado irá substituir o ex-conselheiro Tiago Mohamed
Monteiro, afirmou que possui
o preparo técnico necessário
para exercer o cargo. “Tenho
experiência de 21 anos no
serviço público. Atuei em
diversas delegacias especializadas, possuo experiência
fiscalizatória. Tenho certeza

que a missão será cumprida,
até pela imparcialidade que
impera entre os conselheiros
da Agenersa”, declarou.
Já Rafael Carvalho, que
se ratificado irá substituir o
ex-conselheiro Silvio Castro
Ferreira, falou sobre as metas do marco regulatório e
da necessidade de melhoria
dos serviços de saneamento,
que teve parte dos seus serviços privatizados em abril

deste ano.
“O novo marco regulatório
tem metas difíceis de serem
realizadas, e exigem demais
da agência e dos atores que
fiscalizam. Temos que nos
adaptar e criar um ambiente
de governança regulatória.
Mas são necessários investimentos. A Cedae continua
tendo um papel importante,
como na captação de água.
Não podemos entregar um
serviço ruim, em diversos
países houve reestatização
de empresas de água e saneamento”, afirmou Carvalho,
ressaltando que tem pós-graduação em Direito do Estado
e da Regulação e em Administração Pública.
O deputado Rosenverg
Reis (MDB) elogiou o currículo de Rafael Carvalho:
“É um homem de grandes
formações, com experiência
em cargos públicos. Acredito
numa nova modelagem da
Agenersa, de cabeça mais
ampla”, destacou.
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Estados e municípios aderem
ao Casa Verde e Amarela
Em nova modalidade do programa habitacional do governo, entes da federação darão contrapartida
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo anunciou ontem
(15) uma nova modalidade do
seu programa habitacional, o
Casa Verde Amarela Parcerias,
na qual estados e municípios
vão entrar com contrapartida
de 20% do valor das moradias,
que pode incluir o terreno do
empreendimento. Em troca,
o valor de entrada no imóvel
próprio para famílias com
renda mensal de até R$ 4 mil
será reduzido ou zerado.
Dez estados já aderiram
ao Parcerias: Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas.
As mudanças no programa
foram anunciadas durante
evento no Palácio do Planalto,
com a presença do presidente
Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento
Regional, o objetivo é adequar
algumas métricas ao cenário atual e, com isso, atrair o
mercado da construção civil
e imobiliário para novas contratações, além de facilitar a
contratação de financiamentos para as famílias.
Uma das medidas anunciadas é a ampliação do subsídio para os cidadãos darem
entrada no imóvel, especialmente nas regiões Norte e
Nordeste. O valor médio dos
subsídios que antes era de R$
23 mil passa para R$ 35 mil, a

Mudanças no programa foram anunciadas ontem durante evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Bolsonaro. Dez estados já aderiram

depender da composição familiar. As famílias do Grupo 1,
com renda de até R$ 2 mil, passam a contar com subsídio de
até R$ 47,5 mil para entrada.
O governo também vai ampliar os recursos para financiamentos por meio do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para os anos de 2022 a
2024. Para o ano que vem, o
aumento será de 10%, passando de R$ 56 bilhões para R$ 61
bilhões para o programa, em
termos absolutos. Em 2023 e
2024, os valores serão de R$

64 bilhões e R$ 67 bilhões,
respectivamente.
Taxas de juros - O governo
também vai estender as taxas
de juros mais baixas aos mutuários do Grupo 1 do programa, que são de pessoas com

renda familiar até R$ 2 mil. As
taxas são de 4,25% ao ano no
Norte e Nordeste e de 4,5% ao
ano nas demais regiões. Até
então, as taxas para esse público eram calculadas conforme
a renda da família e o valor dos
imóveis.

O Grupo 3, de famílias
com renda de R$ 4 a R$ 7 mil,
também será beneficiado com
redução de 0,5% nos juros até
o final de 2022. As taxas mínimas passarão de 7,66% ao ano
para 7,16% ao ano.
Outra mudança é no valor
máximo dos imóveis a serem
financiados com recursos do
FGTS, que serão reajustados
em até 15%, a depender do
tamanho do município. A medida atende a uma demanda
do setor da construção civil,
diante do aumento do custo
nos insumos do setor nos
últimos anos, principalmente
com a pandemia de covid-19.
O governo ainda vai ampliar o prazo de entrega das
moradias contratadas por
meio de ofertas públicas realizadas em governo anteriores, que deveriam ter sido
entregues até 2018. Com isso,
serão retomadas as obras de
cerca de 27 mil residências em
municípios menores de 50 mil
habitantes.
O Programa Casa Verde e
Amarela foi lançado em agosto
de 2020, em substituição do
Programa Minha Casa Minha
Vida. Além da construção de
casas e apartamentos com recursos do FGTS, o Casa Verde
e Amarela inclui regularização
fundiária, melhoria de residências, além de outras ações,
como locação social.

Brasil será sede dos Jogos
Mundiais Escolares Sub-15
Competição, que será disputada pela segunda vez, acontecerá no Rio, em 2023
Luiz Roberto Magalhães / Ministério da Cidadania

Anúncio foi feito
na capital da
Sérvia, onde
o torneio é
realizado pela
primeira vez

Secretário Marcelo Magalhães (com a bandeira) e presidente da CBDE, Antônio Hora Filho, celebram escolha do Brasil

Brasil será a sede da segunda
edição dos Jogos Mundiais
Escolares Sub-15, que serão
disputados em 2023, no Rio
de Janeiro. O anúncio foi feito
ontem (15), em Belgrado, durante a cerimônia de abertura
da primeira edição do evento.
A candidatura do Brasil foi
apresentada oficialmente na
terça-feira (14) ao presidente
da Federação Internacional
do Desporto Escolar (ISF,
na sigla em inglês), Laurent
Petrynka, pelo secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo
Magalhães, que está na Sérvia
acompanhado pelo secretário
adjunto da pasta, André Alves.
A reunião de apresentação
da candidatura brasileira contou ainda com a presença do
presidente da Confederação
Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora

Filho; do vice-presidente da
CBDE e vice-presidente da
ISF, Robson Aguiar; e do CEO
da CBDE, Luis Delfino.
“Estamos muito felizes
com o sucesso de nossa missão em Belgrado”, celebrou
Marcelo Magalhães. Para o
secretário, o anúncio tem
conexão direta com uma das
prioridades da atual gestão da
Secretaria Especial do Esporte, que é inverter a pirâmide
esportiva brasileira e valorizar
o desporto escolar e o esporte
de base.
“No dia 29 de outubro
começam, no Rio de Janeiro,
os Jogos Escolares Brasileiros.
Desde o ano passado, quando
oficializamos o apoio à CBDE
para a retomada dos JEB’s,
temos trabalhado para fazer
desta edição a melhor de
todos os tempos. O resgate
dos JEB’s, após um hiato de

17 anos sem a realização do
evento, é o primeiro passo
para fortalecermos a prática
esportiva entre nossos estudantes”, afirmou o secretário
Especial do Esporte.
“Em 2022, teremos os Jogos Escolares Sul-Americanos
no Brasil. Agora, com os Jogos
Mundiais Sub-15 garantidos
no Rio em 2023, tenho certeza de que nossas crianças
e jovens terão ainda mais
motivação para se dedicarem
aos estudos e às atividades
esportivas”, completou.
Segundo Magalhães, o
esporte é uma ferramenta
poderosa de transformação
social e as experiências dos
adolescentes em megaeventos desse tipo são duradouras.
“O contato que eles terão com
representantes de dezenas
de países será riquíssimo e
estamos felizes por nossa

candidatura ter sido aceita.
Agradeço à confiança depositada em nosso país pela ISF”.
Marcelo Magalhães lembrou ainda que a confirmação
dos Jogos Mundiais Escolares
Sub-15 Rio representa mais
um capítulo do Brasil como
sede de megaeventos esportivos. “Desde 2007, quando
o Rio sediou os Jogos Pan-Americanos, o Brasil tornou-se o anfitrião dos maiores
eventos esportivos do mundo.
Recebemos os Jogos Mundiais
Militares (2011), a Copa das
Confederações (2013), a Copa
do Mundo (2014), os Jogos
Mundiais dos Povos Indígenas (2015) e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
Temos enorme know-how
na organização de eventos
de grande porte”, concluiu o
secretário.
O presidente da CBDE
agradeceu o apoio recebido
pela Secretaria Especial do
Esporte e a maneira como o
Governo Federal tem apoiado
o desporto escolar.
“Nossa ideia é contribuir
para a formação integral das
nossas crianças e jovens. O esporte escolar se coloca como
uma ferramenta fundamental
nesse processo. Estamos todos de parabéns, pois outros
países manifestaram o desejo
de receber os Jogos Mundiais
Escolares de 2023, mas o
Brasil se posicionou bem na
forma como defendeu a candidatura”, afirmou Antônio
Hora Filho.

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: 19/09/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
07:00 às 11:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Ingá - Niterói
15748639
07:00 às 11:00 Rua Nossa Senhora de Lourdes - Charitas - Niterói
15748639
09:00 às 13:00 Rua Doutor Celestino - Centro - Niterói
15784591
SÃO GONÇALO
08:30 às 12:30 Rua Aquilino Carvalho - Guaxindiba - Vista Alegre - São Gonçalo
15770495
08:30 às 12:30 Rua João Antero - Guaxindiba - São Gonçalo
15770495
08:30 às 12:30 Rua Rezende Costa - Bom Retiro - São Gonçalo
15770495
MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua Arlete de Alcântara Melo - Colinas Maricá - Maricá
15786567
13:00 às 17:00 Rua das Pitangueiras - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá
15786567
13:00 às 17:00 Rua dos Mamoeiros - Spar - Maricá
15786567
13:00 às 17:00 Rua Doutor Heitor da Costa Matta - Inoã - Maricá
15786567
Dia: 20/09/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:00 às 12:00 Ruas 4, 29, 30, 34 - Lot Soter - Engenho do Mato - Itaipu - Serra Grande 15790847
08:00 às 12:00 Rua João Cabete - Serra Grande - Niterói
15790847
08:00 às 12:00 Rua Rubem Assis Bomfim - Serra Grande - Niterói
15790847
09:00 às 11:00 Rua Washington Luiz - Centro - São Lourenço - Niterói
15790895
09:00 às 11:00 Rua 4 - São Lourenço - Niterói
15790895
13:00 às 17:00 Rua São Pedro - Centro - Niterói
15792233
13:30 às 17:30 Rua Machado Coelho - Caramujo - Niterói
15792375
13:30 às 17:30 Rua Presidente José Gomes de Souza - Caramujo - Niterói
15792375
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua 1 - Engenho Pequeno - São Gonçalo
15778563
12:00 às 16:00 Rua Benedito Jardim - Santa Catarina - São Gonçalo
15778563
12:00 às 16:00 Rua Doutor Arthur Bernardes - Santa Catarina - São Gonçalo
15778563
12:00 às 16:00 Rua Miguel Restun - Santa Catarina - São Gonçalo
15778563
12:00 às 16:00 Travessa Pincesa Izabel - Santa Catarina - São Gonçalo
15778563
12:00 às 16:00 Travessa Virgílio Franco - Santa Catarina - São Gonçalo
15778563
12:00 às 16:00 Travessa Floresta - Santa Catarina - São Gonçalo
15778563
12:00 às 16:00 Travessa Miguel Restum - Barro Vermelho - Santa Catarina - São Gonçalo 15778563
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo
15778637
13:00 às 17:00 Avenida Manaus - Trindade - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Benta Ferreira - Itaúna - Trindade - Mutuapira - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Corinto Correia - Itaúna - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Corinto Torres - Trindade - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Manaus - Trindade - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Martim Afonso - Trindade - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Oton Moura - Mutuapira - Itaúna - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Santos Saraiva - Nova Cidade - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Vicente de Lima Cleto - Nova Cidade - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Waldemar Zarro - Trindade - São Gonçalo
15778069
13:00 às 17:00 Rua Petrópolis - Trindade - São Gonçalo
15778181
MARICÁ
08:00 às 12:00 Rua 3, 6, 7, 22, 43, 47 - Centro - Boqueirão - J Miramar - Jardim Balneário 15788457
08:00 às 12:00 Rua Adelaide Bezerra - Centro - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Alferes Gomes - Centro - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Azamor José da Silva - Centro - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Caibar de Souza Schutel - Araçatiba - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Climaco Pereira - Centro - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Domicio da Gama - Centro - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Edinese - Centro - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua João C dos Santos - Centro - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Lucio Alves da Silva - Praça Cinco - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Pe Arlindo Vieira - Araçatiba - Jardim Miramar - Centro - Maricá 15788457
08:00 às 12:00 Rua Pereira Neves - Centro - Maricá
15788457
08:00 às 12:00 Rua Udinese - Centro - Araçatiba - Maricá
15788457
13:00 às 17:00 Ruas 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - Estrada Espraiado - Vale da 15791741
Figueira II - Manoel Ribeiro - Ponta Negra - Maricá
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Vale da Figueira II - Maricá
15791741
13:00 às 17:00 Rua Alameda - Estrada Espraiado - Maricá
15791741
13:00 às 17:00 Rua Francisco Machado - Ponta Negra - Manoel Ribeiro - Maricá
15791741
13:00 às 17:00 Rua Jaime Carlos de Souza - Itaocaia Valley - Ponta Negra - Maricá 15791741
13:00 às 17:00 Rua Prof. Nair Buenos dos Reis - Vale da Figueira II - Estrada Espraiado 15791741
13:00 às 17:00 Vale da Figueira - Vale da Figueira I - Maricá
15791741
14:15 às 17:30 Estrada Caju - Pindobal - Maricá
15793093
14:15 às 17:30 Estrada Oscarino F da Costa - Pindobal - Maricá
15793093
14:15 às 17:30 Estrada Pindobal - Caju - Maricá
15793093

Estamos com você, mesmo à distância.
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Flu perde em BH e dá
adeus à Copa do Brasil
Atlético-MG ficou com a vaga após vitória ontem por 1 a 0, gol de Hulk
Lucas Merçon / Fluminense

Quinta-feira, 16/9/2021

Rafael diz ter sido
sondado pelo Tricolor
O Botafogo
apresentou
nesta semana
o lateral-direito Rafael, que
chega para ser
o principal jogador do elenco. O jogador não escondeu
a emoção de vestir profissionalmente a camisa do seu
clube de coração.
Rafael afirmou que somente o Botafogo fez proposta oficial. No entanto, o
lateral revelou que recebeu
uma sondagem do Fluminense, por onde atuou nas
categorias de base.
“Teve uma sondagem do
Fluminense, mas não me en-

viou proposta. Importante
deixar isso claro, porque tenho muito carinho pelo Fluminense também. Alguns
empresários fizeram sondagens e eu tinha a intenção de
vir para o Botafogo. Eu nem
deixava chegar proposta, porque todos sabiam
que eu queria vir para o
Botafogo”, disse.
Rafael pediu pelo menos
duas semanas de treinos antes de estrear pelo Botafogo.
O próximo compromisso
dos cariocas será contra o
Náutico, no próximo sábado, pela 24ª rodada da
Série B do Campeonato
Brasileiro.

David Luiz já pode
estrear pelo Fla
Fluminense, do zagueiro Nino, deixou a Copa do Brasil após ser eliminado ontem, no Mineirão, para o Atlético-MG

O Fl u m i n e n se está fora da
Copa do Brasil.
Ontem à noite, o Tricolor foi
derrotado pelo
Atlético-MG por 1 a 0 (gol de
Hulk), no Mineirão, pelo jogo
de volta das quartas de final
da competição. No primeiro
duelo entre as equipes, no
Rio de Janeiro, o Galo já havia
triunfado por 2 a 1.
Agora, o Fluminense segue apenas com a disputa
do Campeonato Brasileiro
no restante da temporada.
Já o Atlético-MG segue com
chances de títulos em todas
as competições que disputa.
O time mineiro começou
melhor a partida e pressionou

Fluminense
agora volta as
atenções para
a disputa do
Campeonato
Brasileiro
o Fluminense. No entanto,
os mineiros levaram pouco
perigo ao gol de Marcos Felipe. Na melhor chance, Hulk
tabelou com Zaracho e tocou
para o meio da área ao invés
de chutar para a rede.
No segundo tempo, o Atlético voltou com tudo e novamente pressionou o Flu. Desta vez, os mineiros foram mais

objetivos, mas desperdiçaram
boas chances. Só que aos dez
minutos, os donos da abriram
o placar. Danilo Barcelos colocou a mão na bola na área e
após revisão do VAR, o árbitro
marcou pênalti, bem cobrado
por Hulk.
O revés fez o Fluminense
ser obrigado a avançar em
busca do empate. No entanto,
o Atlético-MG aproveitou os
espaços para chegar ao ataque com facilidade. A melhor
chance mineira aconteceu
aos 23 minutos, em cabeçada
na trave de Igor Rabello.
Na parte final, o Atlético-MG diminuiu o ritmo. Com
isso, o Flu ficou com a posse
de bola, mas pouco incomodou o goleiro Éverson.

O torcedor
do Flamengo recebeu
uma boa notícia. Isso porque o zagueiro David Luiz, apresentado no início da semana,
foi regularizado no BID da
CBF.
Com isso, o defensor
já está apto para estrear
com a camisa rubro-negra
no fim de semana. David
Luiz pode entrar em campo no domingo, contra
o Grêmio, no Maracanã,
pelo Campeonato Brasileiro.
A comissão técnica não
fala abertamente, mas David Luiz será preparado para
estar em campo na próxima
quarta-feira, contra o Barcelona-EQU. A partida de ida da

Zagueiro é
preparado para
Libertadores
semifinal da Taça Libertadores
da América acontecerá no
Maracanã.
David Luiz já iniciou os
treinos no Ninho do Urubu.
No entanto, o zagueiro fez apenas avaliações físicas. O experiente zagueiro não atua desde
o fim da temporada europeia,
quando defendia o Arsenal, da
Inglaterra.
David Luiz chega com
status de titular absoluto no
Flamengo. No entanto, o técnico Renato Gaúcho falou
recentemente que o elenco
está bem servido na posição.

Nenê chega
e enfrenta
hoje o CRB
em Maceió
O Vasco volta
a campo pela
Série B do
Ca m p e o n a to Brasileiro
hoje. Os cruz-maltinos
têm confronto importante
contra o CRB, às 19h (de
Brasília), em Maceió.
Os cariocas terão uma
série de estreias nesta
partida. Isso porque será
o primeiro jogo do técnico
Fernando Diniz à frente da
equipe. Além disso, o treinador terá à disposição
o meia Nenê, o zagueiro
Walber e o atacante Jhon
Sánchez.
No entanto, o comandante vascaíno não definiu se os recém-chegados
vão começar a partida
entre os titulares.
Fernando Diniz teve
alguns dias para trabalhar
com o elenco antes da
partida. O comandante
adiantou em sua apresentação que seu foco é fazer
o Vasco jogar bem.
O duelo é muito impor tante para as pretensões do Vasco na Série B. Os cruz-maltinos
estão na 10ª posição, com
32 pontos, oito atrás do
CRB, atual quarto colocado. Uma vitória tira boa
parte da distância para
o G-4.
Do outro lado, o CRB
tenta se recuperar da derrota na rodada passada.
Os donos da casa confiam
em atuar no Rei Pelé para
vencer e ampliar a distância para um dos gigantes
da Série B.

