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Ministro não recomenda 
vacinar os adolescentes

Queiroga critica estados pela aplicação de qualquer vacina, quando só a Pfizer teria sido testada em faixa etária

POLÊMICA NA SAÚDE

CIDADES\PÁG. 3

Recomendação do Ministério da Saúde tirou os adolescentes da fila de vacinação e deixou preocupados pais e responsáveis pelos jovens

Breno Esaki/SES DF

Fiocruz entrega 
2,1 milhões de 
doses da Astra

CIDADES PÁG. 3

Alerj debate 
aposentadoria 
de servidores

PANORAMA\PÁG. 2

Caixa reduz taxas do crédito imobiliário
A partir do próximo dia 4 já será possível fazer simulações com as novas condições pelo aplicativo e pelo site 

CIDADES\PÁG. 5

SG mantém 
baixo nível de 
contaminação
Município perde mais dois pon-
tos nos índices que medem a con-
taminação por coronavírus e se 
mantêm  na fase amarelo 1, com 
baixo risco. Mas a prefeitura re-
comenda que as pessoas mante-
nham os protocolos de segurança. 
“É muito importante que todos 
tenham essa consciência. Mes-
mo vacinadas, as pessoas têm 
que manter as medidas sanitárias 
porque podem contrair a doença 
mais leve, serem assintomáticas 
e contaminar outras pessoas. Te-
mos que romper este ciclo”, disse 
o secretário municipal de Saúde e 
Defesa Civil, André Vargas.

CIDADES\PÁG. 3

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, admitiu interesse em 
contratar o lateral-direito Daniel Alves. O dirigente elogiou o jogador 
que está em litígio com o São Paulo e o chamou de “vencedor”.

Rubens Chiri / São Paulo

De saída do São Paulo, nome do lateral Daniel Alves ganha força para reforçar o Flamengo

A caminho do Ninho do Urubu?

Rio: Itália 
‘invade’ os 
Correios
Três exposições articuladas 
pelo Instituto Italiano de Cul-
tura do Rio estão movimen-
tando o Centro Cultural Cor-
reios. A “Ocupação Itália” fica 
em cartaz até 24 de outubro.

PÁG. 2

CULTURA
Raffaele Rebecchi/Divulgação

Exposição é composta por duas mostras 
fotográficas e uma de arte

Vasco empata 
em noite de 
estreias
O Vasco cedeu o empate 
ontem, em Maceió, para o 
CRB, sofrendo um gol no 
fim do jogo que marcou as 
estreias do meia Nenê e do 
técnico Fernando Diniz.

PÁG. 8

Rafael Ribeiro / Vasco 

O estreante Nenê fez ontem um 
bom jogo pelo Vasco contra o CRB

País registra 
34 mil casos de 
covid em 24h

CIDADES\PÁG. 3

MPF dá aval 
para a venda de 
criptomoedas

CIDADES\PÁG. 5

Brasil debate com 
a Sérvia agenda 
de esportes

Valor apreendido em ação da Polí-
cia Federal com a Receita está ava-
liado em torno de R$ 150 milhões.

CIDADES\PÁG. 5
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Poluição visual
O município de Niterói está uma bagunça. Nos cruza-
mentos, há uma tonelada de sinais, cada um com uma 
cor de luz diferente acesa. Os motoristas são obrigados a 
ficar tentando deduzir qual delas é a que vale para ele. E 
isso tudo misturado a placas luminosas, que aumentam 
ainda mais a confusão. Depois, não sabem por que motivo 
os acidentes acontecem. 
Rômulos Bastos

Comprovante de vacina
Tenho acompanhado as notícias e fiquei sabendo que a 
prefeitura pensa em exigir passaporte de vacina para as 
pessoas frequentarem locais públicos. Acho boa a ideia, 
mas imagina a burocracia que vai causar. Nem todo mun-
do vai ter o comprovante na hora para apresentar e vai dar 
a maior confusão.
Nicolas Abrantes

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

‘Ocupação Itália’ 
nos Correios do Rio
Três grandes exposições 
estão em cartaz no Centro 
Cultural Correios, no Rio. A 
iniciativa partiu do Instituto 
Italiano de Cultura do Rio 
(IIC-RJ) e ganhou o nome 
de “Ocupação Itália”. 

O evento é composto 
por duas mostras fotográfi-
cas e uma de arte. São elas: 
Dell’Architettura – Inves-
tigação fotográfica sobre a 
influência italiana na pai-
sagem carioca, com fotos 
de Aristides Corrêa Dutra e 

curadoria do próprio artista; 
Praças [In]visíveis, coletiva 
de 21 fotógrafos italianos 
com curadoria de Marco De-
logu, e Poéticas dos espaços, 
do artista italiano Umberto 
Nigi. 

As exposições podem 
ser visitadas até o dia 24 de 
outubro, de terça a sábado, 
das 12h às 19h, com entrada 
franca. Endereço: Rua Vis-
conde de Itaboraí, 20, Cen-
tro do Rio. Mais informações 
pelo telefone 2253-1580. 

CULTURA

Arte de Rua
Durante o mês de setembro, 
o Bossa Criativa apresenta 
a “Mostra de Arte de Rua”, 
composta por vídeos de 11 
artistas e disponível gra-
tuitamente no site www.
bossacriativa.art.br e no 
Youtube. A mostra é parte 
da programação do “Fes-
tival Arte de Toda Gente” 
e inclui temas como hip 
hop, breakdancing, grafite, 
moda e representatividade; 
em palestras, aulas e perfor-
mances, representando as 
várias cidades. 

BENEFICENTE – Até o dia 3 de outubro, aos sábados e 
domingos, às 10h, a In Cena Casa de Artes e Produções 
promove o evento on-line “Por trás da cena – Uma 
roda de conversas” – uma série de seis encontros 
beneficentes com profissionais das artes cênicas em 
prol dos técnicos que fazem parte do Fórum Técnica 
RJ. Cadastro no site: http://incena.art.br/rodas.

FESTIVAL – A Fundação Nacional de Artes entra na 
quarta fase do Festival Funarte Acessibilidança, com 
a Região Centro-Oeste, representada por espetáculos 
premiados do Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal 
e de Goiás. A montagem “Capão Dançante”, da Cia. 
Theastai de Artes Cênicas (MS) pode ser conferi-
das, gratuitamente, no canal da Funarte no Youtube. 

Raffaele Rebecchi/Divulgação

Exposição é composta por duas mostras fotográficas e uma de arte

Divulgação

Mostra integra o “Festival Arte de 
Toda Gente” e inclui vários temas

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

POR JEFFERSON LEMOS

Leis tentam barrar 
linguagem neutra

Continuam em análise na Câ-
mara dos Deputados propostas 
que proíbem a utilização de 
linguagem neutra por escolas 
públicas e privadas. Segundo a 
deputada Daniela do Waguinho 
(MDB-RJ), coautora de uma 
delas, o PL 2650/21, junto com 
a deputada Geovania de Sá 
(PSDB-SC), objetivo é proteger 
os estudantes da deturpação 
da língua portuguesa, já que a 
linguagem neutra usa outras 
vogais, símbolos ou consoantes 
que não identificam o femini-
no ou masculino nas palavras. 
Termos como “alune” (em vez 
de aluno ou aluna), “amigues” 
(em vez de amigos ou amigas) 
e “todes” (em vez de todos ou 
todas), entre outros exemplos.

Pedagoga e coordenadora na 
Região Sudeste da Frente Par-
lamentar da Primeira Infância, 
Daniela do Waguinho defende 
que as formas linguísticas con-
solidadas ao longo de séculos 
são um patrimônio de cada 
povo, e que a língua não evolui 
por processos artificiais. 

Na justificativa do projeto de 
lei é destacado que a linguagem 
neutra tem sido utilizada por 
escolas em documentos e até 
mesmo na comunicação com 
os alunos.

“Uma língua é adquirida, é 
aprendida, não é inventada; e 
não é aceitável que essa ilegítima 
invenção seja reproduzida justa-
mente no local onde os estudan-
tes deveriam aprender a utilizar 
a Língua Portuguesa de acordo 
com as regras gramaticais”, diz 
o texto do projeto da deputada. 

Felipe assume cargo na capital

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, nomeou Felipe Pei-
xoto para a Coordenadoria 
Técnica de Cidade Inte-
ligente (CTCI), vinculada 
ao gabinete do prefeito. O 
setor integra e centraliza as 
ações e projetos desenvol-
vidos  com base nos con-
ceitos Smart City (cidade 
inteligente). 

Divulgação

A novidade faz parte da 
expansão e modernização 
do Centro de Operações 
Rio (COR), o maior centro 
de monitoramento urbano 
da América Latina que este 
ano completa uma década.

O foco da nova coor-
denadoria será o desen-
volvimento sustentável da 
cidade que, no último ano, 
saltou do 12º para o 7º lugar 
no ranking das Smart City 
no Brasil. A ideia é fazer do 
Rio o top cinco de cidades 
inteligentes. 

“Teremos uma grande 
missão pela frente e estou 
muito feliz com esse novo 
desafio que assumo ao lado 
do Eduardo, hoje a maior 
liderança política do nosso 
estado”, disse o ex-candi-
dato à prefeitura de Niterói, 
nas últimas eleições. 

Chapa quente em 
Porciúncula

Gabinete 
Itinerante

O deputado estadual Filippe 
Poubel (PSL) usou ontem a 
tribuna da Alerj  para prestar 
solidariedade ao vereador 
Luciano Serafim, de Por-
ciúncula. Segundo Poubel, 
ele foi vítima de agressão por 
fazer oposição ao prefeito 
no município do Noroeste 
Fluminense. 

Poubel também cobrou 
celeridade do secretário de 
Polícia Civil, Allan Turno-
wski, pedindo providências 
em relação ao comando da 
única delegacia da cidade. “É 
imoral que a única delegacia 
tenha o cunhado do prefeito 
como delegado”, disparou. 

Nesta sexta-feira (17), o de-
putado estadual Valdecy 
da Saúde inicia o projeto 
Gabinete Itinerante, uma  
iniciativa para que a popula-
ção possa falar diretamente 
com o parlamentar sobre 
suas necessidades e por con-
sequência, abrir o caminho 
para as devidas soluções de 
seus problemas.

Esta primeira fase acon-
tecerá das 9h às 15h, no 
município de São João de  
Meriti, na Baixada Fluminen-
se. A van estará posicionada 
na Praça do bairro Parque 
Araruama, que fica na Rua 
Dionísio Rocha, s/nº. 

Funcionalismo na mira do RRF

Deputados criticaram ontem, 
em audiência publica, o paco-
te do Governo de adequação 
ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), mais especifi-
camente a parte que altera a 
previdência do funcionalis-
mo. Eles prometem alterar o 
texto. Pelos projetos enviados 
à Casa, a contribuição previ-
denciária será fixada em 14% - 
alíquota já praticada desde ju-
lho. O texto, no entanto, abre 
brecha para que, caso haja dé-
ficit no caixa previdenciário, 
a contribuição incida sobre 
aposentados e ativos que ga-

Divulgação

nham até um salário mínimo. 
O presidente da Associação 
do Ministério Público do Es-
tado (Amperj), Cláudio Hen-
rique Vianna, disse que não 
encontrou no texto regras de 
transição que amorteçam o 
impacto da reforma, que tam-
bém O presidente da Associa-
ção do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro (Am-
perj), Cláudio Henrique Vian-
na, disse que não encontrou 
no texto regras de transição 
que amorteçam o impacto da 
reforma, que também amplia 
as idades para aposentadoria.

Panorama RJPanorama RJ

O Procon Estadual inau-
gurou ontem um totem 
de atendimento virtual 
com a a concessioná-
ria de telefonia Claro, na 
sede da autarquia, no 
centro do Rio, na Av. Rio 
Branco, 25 no 5º andar. O 
consumidor, que for pre-
sencialmente abrir uma 
reclamação, será atendido 
por um servidor do Pro-
con-RJ e também por um 
funcionário da empresa, 

através do totem (áudio e  
vídeo).

“O cliente irá conver-
sar diretamente com o 
atendente do fornecedor 
de forma virtual, e em 
muitos casos, as deman-
das serão solucionadas 
na hora”, observou o pre-
sidente do Procon-RJ, 
Cássio Coelho, ao lado da 
coordenadora de Relacio-
namento com o Cliente da 
Claro, Milla Souza. 

Procon e Claro fecham acordo
Divulgação

Desde o início da expansão 
do programa São Gonçalo 
Presente na cidade, foram re-
tiradas de circulação seis ar-
mas de fogo, oito simulacros, 
sete armas brancas, uma 
granada e 70 munições. Para 
o secretário municipal de 
Ordem Pública, major David 
Ricardo, esses resultados só 
foram possíveis através de 

um trabalho executado com 
planejamento nas ações pelo 
município.“A retirada desses 
armamentos das ruas tem 
fundamental importância 
para redução dos índices de 
criminalidade. Cada arma 
retirada de circulação sig-
nifica inúmeros crimes a 
menos e preservação de vida 
inocentes”, disse o secretário.

Menos armas nas ruas de SG
Rafa Correa/Prefeitura de São Gonçalo

DivulgaçãoDivulgação
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Ministério da Saúde recomenda que não haja vacinação em jovens de 12 a 17 anos sem comorbidades

Nota ‘tira’ adolescentes da fila
Em uma nota técnica emitida 
na quarta-feira (15), o Minis-
tério da Saúde recomendou 
que não haja vacinação em 
adolescentes sem comorbida-
des. A nova orientação revisa 
uma diretriz anterior da pasta 
e restringe a imunização a 
adolescentes de 12 a 17 anos 
que apresentem deficiência 
permanente, comorbidades 
ou que estejam privados de 
liberdade.

No documento, a pasta 
argumenta que a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
não recomenda a vacinação 
de adolescentes com ou sem 
comorbidades; que a maior 
parte dos adolescentes sem 
comorbidades apresenta “evo-
lução benigna” da doença; e a 
melhora do cenário epidemio-
lógico com redução de cerca 
de 60% nos números de casos 
e óbitos. 

Segundo o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, uma 
série de motivos pesaram para 
que a pasta resolvesse revisar 
a recomendação e suspender 
a vacinação de adolescentes 
sem comorbidades. Ainda 
segundo o ministro, foram 
identificados 1,5 mil eventos 
adversos em adolescentes 
imunizados. Todos eles foram 
de grau leve. Foi notificado um 
caso de morte de um jovem 
em São Paulo, mas o episódio 

ainda está sendo investigado 
para avaliar se a causa foi o 
imunizante.

Outro ponto definido foi a 
ordem em que deve ser feita 
a vacinação de adolescentes 
que têm autorização. Deve 

se iniciar com a população 
de 12 a 17 anos com deficiên-
cias permanentes; depois, 
pessoas nessas faixa etária 
com comorbidades; e, por 
fim, adolescentes privados de 
liberdade.

Depois do Ministério da 
Saúde suspender a orienta-
ção de vacinação de adoles-
centes sem comorbidades 
contra a covid-19, a Anvisa 
emitiu comunicado em que 
diz não ver razão para mudar 

as condições aprovadas pelo 
órgão para a vacina da Pfizer/
BioNTech, única aprovada 
pela Anvisa para a faixa etária. 
A crítica de Queiroga é que 
quase 30 mil adolescentes 
receberam dose das demais 

vacinas, não aprovadas pela 
Anvisa. Pais e responsáveis 
ficaram apreensivos com a fala 
do ministro.

Apesar da nova orientação, 
nem todos os estados, segui-
rão a nova recomendação e 
manterão a vacinação para 
os adolescentes sem comor-
bidades.

Ontem (16), São Paulo e 
Rio de Janeiro informaram que 
não vão aderir à recomenda-
ção neste primeiro momento.

A Secretaria municipal de 
Saúde do Rio informou que 
manteve a vacinação de ado-
lescentes de 14 anos ontem 
(16) e manterá hoje (17) no 
Rio, mas vai fazer uma nova re-
união com o comitê científico 
na quarta-feira (22) para ava-
liar como será a imunização 
na capital na próxima semana.

De acordo com a Prefeitura 
do Rio, “a recomendação do 
Ministério da Saúde (MS) leva 
em consideração o momento 
de escassez de vacinas”.

O atendimento aos meni-
nos e meninas de 13 e 12 anos 
será submetido na próxima 
segunda-feira (20) ao Comitê 
Especial de Enfrentamento 
à Covid-19, que avaliará as 
ponderações do Ministério da 
Saúde. Segundo a secretaria, o 
assunto também está em dis-
cussão pelo Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde.

Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Os jovens que já começaram a receber o imunizante em diversas cidades pelo Estado do Rio de Janeiro encontram agora uma barreira para receber a vacina

Brasil registra 34,4 
mil casos em 24 h
Nas últimas 24 horas, as 
autoridades de saúde do 
país registraram 34.407 no-
vos casos de covid-19 e 643 
mortes em consequência 
de complicações associadas 
à doença. Os dados foram 
divulgados pelo Ministério 
da Saúde nesta quinta-feira 
(16) em seu balanço diário 
sobre a pandemia.

Com os novos acrésci-
mos às estatísticas, a soma 
de pessoas que perderam a 
vida para a pandemia atin-
ge 589.240. Na quarta-feira 
(15), a compilação de dados 
do Ministério da Saúde re-
gistrava 588.597 óbitos.

Ainda há 3.331 fale-
cimentos em investiga-
ção. Nessas situações, os 
diagnósticos dependem 
de resultados de exames 
concluídos apenas após o 
paciente já ter morrido.

Com os novos casos, o 
total de pessoas contami-
nadas pelo vírus desde o 
início da pandemia che-
gou a 21.069.017. Ontem, o 
sistema de informações da 
pandemia trazia 21.034.610 
casos acumulados.

Ainda há 306.713 casos 
em acompanhamento. O 
nome é dado ao número 

de casos ativos de pessoas 
que tiveram o diagnóstico 
confirmado e estão sendo 
atendidas por equipes de 
saúde ou se recuperando 
em casa.

O número de pessoas 
que se recuperaram da co-
vid-19 foi para 21.173.064, 
o que corresponde a 95,7% 
das pessoas infectadas no 
Brasil desde o início da 
pandemia.

Estados - No topo do 
ranking de mortes por 
estado estão São Paulo 
(147.811), Rio de Janei-
ro (64.472), Minas Gerais 
(53.899), Paraná (38.268) e 
Rio Grande do Sul (34.472). 
Na parte de baixo da lista 
estão Acre (1.816), Amapá 
(1.969), Roraima (1.982), 
Tocantins (3.728) e Sergipe 
(6.003).

Fiocruz entrega 2,1 
milhões de vacinas
A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) entregou ontem 
(16) 2,1 milhões de doses 
da vacina Oxford/AstraZe-
neca ao Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI). 
Parte dessas doses, 100 
mil imunizantes, ficará no 
Rio de Janeiro, e o restante 
seguirá para o Ministério 
da Saúde, em Brasília. É a 
segunda remessa entregue 
esta semana. A primeira 
ocorreu na terça-feira (14) 
e contou com 1,7 milhão  
de doses.

Desde o dia 27 de agosto 
não havia entrega de vaci-
nas por parte da instituição. 
Esse intervalo ocorreu por-
que os lotes mensais refe-
rente a agosto do ingredien-
te farmacêutico ativo (IFA), 
importado para a fabrica-

ção da vacina, só chegaram 
nos dias 25 e 30. Como o 
processo de fabricação e 
controle de qualidade das 
doses demora cerca de 21 
dias, a liberação só ocorreu 
esta semana.

Com a nova remessa, 
a Fiocruz contabiliza a 
entrega de 95,8 milhões 
de doses ao Ministério da 
Saúde, sendo 91,8 milhões 
produzidas no Instituto de 
Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos) 
e 4 milhões importadas do 
Instituto Serum, na Índia. 
Uma nova entrega está 
prevista para amanhã (17).

A Bio-Manguinhos tam-
bém alcançou a marca de 
100 milhões de doses pro-
duzidas no último fim de 
semana.

SG segue com baixo risco de 
contaminação por covid-19

São Gonçalo perdeu mais 
dois pontos nos índices que 
medem a contaminação por 
coronavírus na cidade. Na 
semana 36, que corresponde 
a semana de 5 a 11 de setem-
bro, foram contabilizados 
seis pontos – 4 por variação 
de óbitos por Covid-19 e 2 
pela variação de pacientes 
internados, dois a menos 
do que na semana anterior. 
Os outros três índices não 
pontuaram – ocupação de 
leitos UTI adulto, ocupação de 
leitos de enfermaria e % dos 
casos notificados nas duas 
últimas semanas. Os números 
mantêm o município na fase 
amarelo 1, com baixo índice 
de contaminação.

Embora a vacinação evite 
a forma mais agressiva da 
doença, ela não evita a conta-
minação. Por isso, é necessá-
rio que todos os gonçalenses 
continuem respeitando todas 
as medidas sanitárias de pre-
venção, como uso de másca-
ras, isolamento social e higie-
nização das mãos com água 
e sabão ou álcool em gel para 
que os índices continuem 
caindo. “É muito importante 

que todos tenham essa cons-
ciência. Mesmo vacinadas, 
as pessoas têm que manter 
as medidas sanitárias porque 
podem contrair a doença mais 
leve, serem assintomáticas e 
contaminar outras pessoas. 
Temos que romper este ciclo”, 
disse o secretário municipal 
de Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo, Dr. André Vargas.

Na semana 36/2021, os 
indicadores apontaram 32% 
de ocupação de leitos de UTI 
adulto, não contabilizando. 

Na semana anterior, eram 
36% (0 ponto). A ocupação 
de leitos de enfermaria ficou 
em 39% (0 ponto). Na sema-
na anterior ficou em 36% (0 
ponto). A variação de óbitos 
pelo Coronavírus ficou com 
1,45 e obteve quatro pontos. 
Na semana anterior eram 1,09 
(quatro pontos). A variação de 
pacientes internados ficou em 
0,94, somando dois pontos. 
Na semana anterior foi 1,19, 
obtendo quatro pontos. E, por 
último, a porcentagem dos 

casos da covid-19 notificados 
ficou em 49% (0 ponto). Na 
semana anterior foi de -16% 
(0 ponto).

Para ter a fase de risco 
determinada são avaliados 
cinco indicadores, que são: 
capacidade de leitos de UTI, 
capacidade de leitos de enfer-
maria, variação de óbitos por 
covid-19, variação de novos 
casos e variação de pacientes 
internados. Dependendo dos 
números do sistema muni-
cipal de saúde, o município 
vai contando pontos. Com o 
total, a cidade é colocada em 
uma fase. São cinco no total, 
sendo o amarelo 1 (fase 1) - o 
de risco mais baixo (variação 
de 0 a 9 pontos) e o vermelho 
escuro (fase 5) com maior 
risco de contaminação (com 
pontuação maior que 40).

É importante ressaltar que 
as avaliações de confirmação 
de óbitos sofrem alterações, 
diariamente e que podem ser 
referentes a datas retroativas 
devido ao processo de investi-
gação da Vigilância Epidemio-
lógica com base em resultados 
dos testes realizados pelos 
pacientes.

Indicadores confirmam redução de transmissão no município
Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Município segue avançando com a vacinação e tomando medidas sanitárias

Vacinação itinerante no Morro do Castro
Somando esforços para vaci-
nar toda a população contra 
o coronavírus, a Secretaria 
de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo avança na va-
cinação com mais uma ação 
itinerante no Morro do Castro 
(ao lado do posto de saúde 
do bairro) nesta sexta-feira 
(17), das 9h às 16h; e sábado 
(18), das 9h às 12h, em par-
ceria com a Cruz Vermelha. 
Na próxima semana, outros 
bairros serão beneficiados 
com a iniciativa, que visa 
vacinar o maior número de 
gonçalenses que não pude-
ram se deslocar para um dos 
14 pontos de vacinação, um 
com drive thru, disponíveis 
na cidade. Neste sábado (18), 
todos voltam a funcionar das 
8h às 12h. Na próxima quar-
ta-feira, aniversário da cidade 

(22 de setembro), não haverá 
vacinação.

São Gonçalo continua 
com a vacinação de todos 
os gonçalenses com mais 
de 12 anos com a primeira 
dose, além da 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. A secretaria 
está realizando o intercâmbio 
de vacinas na segunda dose, 
dependendo da necessidade 
e doses disponíveis em cada 
local de vacinação.

Para a aplicação da pri-
meira 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 vaci-

nação, cartão do SUS ou CPF, 
identidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos. 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 vaci-
nou 695.354 pessoas com a 
primeira dose ou dose única. 
Destas, 22.134 receberam a 
vacina da Janssen. Ao todo, 
32.444 trabalhadores da saú-
de, 137.542 idosos com mais 
de 60 anos, 1.692 funcioná-
rios e pessoas em Institui-

ções de Longa Permanência 
(Ilpis), 105 pessoas de resi-
dências terapêuticas, dois in-
dígenas, 84.896 pessoas com 
comorbidades, 1.353 pessoas 
com deficiência permanen-
te, 8.277 trabalhadores da 
educação, 383 trabalhadores 
das forças de segurança e 
salvamento, 2.938 acamados, 
365.615 pessoas da popula-
ção em geral com mais de 18 
anos, 3.802 pessoas privadas 
de liberdade, 270 pessoas 
em situação de rua, 311 por-
tuários, 46.574 adolescentes 
entre 12 e 17 anos, e 9.149 
gestantes, puérperas e lac-
tantes foram vacinados. Ao 
todo, 335.339 pessoas foram 
imunizadas com a segunda 
dose e 1.171 idosos toma-
ram o reforço com a terceira  
dose.

Número de 
óbitos no país 
em consequência 
do novo 
coronavírus 
chega a 643
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Niterói realiza hoje o primeiro 
Fórum da Década dos Oceanos
A Prefeitura de Niterói rea-
liza, nesta sexta-feira (17), o 
primeiro Fórum da Década 
dos Oceanos, marco inicial 
da Agenda da Década dos 
Oceanos. Com início às 8h30, 
o evento será gratuito e trans-
mitido pelo You Tube, no canal 
oficial da Prefeitura de Niterói 
(https://youtu.be/8ULBM-
gqz1vE). Composto de eixos 
estruturantes, propostos pela 
Academia Brasileira de Ciên-
cia, e que respondem aos 
desafios estabelecidos pela 
ONU, o fórum tem como obje-
tivo trazer inspiração à cidade 
para novos projetos e ações.

O primeiro Fórum da Dé-

cada dos Oceanos será forma-
do por pesquisas e projetos 
que contemplem a conexão 
entre a ciência oceânica e o 
desenvolvimento sustentá-
vel da cidade. O evento terá 
programação especial com 
profissionais de diversas áreas 
relativas ao mar dividindo 
experiências, como a coor-
denadora-geral de Oceano, 
Antártica e Geociências do 
Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI), 
Karen Silverwood-Cope, e o 
professor titular do Instituto 
de Oceanografia da Universi-
dade de São Paulo, Alexander 
Turra.

Haverá também a partici-
pação de representantes da 
área de turismo, de pesqui-
sadores, da pesca, de limpeza 
das águas e da canoa havaia-
na. A ideia é trazer a discussão 
sobre os oceanos em todos 
os seus prismas.  Ao lado do 
prefeito Axel Grael, a secretá-
ria do Escritório de Gestão de 
Projetos da Prefeitura de Nite-
rói, Valéria Braga, participará 
da abertura do evento. Valéria 
Braga explica que o EGP está 
com a responsabilidade de 
coordenar um grupo interse-
torial na Prefeitura para ela-
borar uma agenda municipal 
para a Década dos Oceanos.

“Essa agenda será com-
posta de ações de vários gru-
pos da sociedade que respon-
dam aos desafios propostos 
pela ONU, e pretende cons-
cientizar a população sobre 
a importância dos oceanos”, 
detalha Valéria Braga.

A Agenda da Década dos 
Oceanos faz parte da Dé-
cada das Nações Unidas da 
Ciência Oceânica para o De-
senvolvimento Sustentável 
(2021-2030), que propõe a 
promoção de soluções trans-
formadoras, conectando as 
pessoas ao oceano e desta-
cando a urgência em proteger 
este bioma.

Evento será gratuito e terá a participação de pesquisadores e especialistas

Colégio Amaral Peixoto tem sala de leitura reaberta e ganha espaço de jogos

Mais leitura e diversão na 
educação de São Gonçalo
Buscando incentivar a leitura, 
a escrita e o lazer das crianças, 
foi reinaugurada ontem a Sala 
de Leitura Monteiro Lobato 
e a Sala de Jogos do Colégio 
Municipal Amaral Peixoto. 
A unidade, que atende a 815 
alunos, nos três turnos, da 
Educação Infantil ao EJA, re-
cebeu o secretário de Educa-
ção, Maurício Nascimento ao 
som da orquestra do colégio, 
sob regência do maestro Al-
fredo Oliveira. Os campeões 
da equipe de jiu jitsu Kairos  
também estavam presentes 
no evento.

“A Sala de Leitura Monteiro 
Lobato é uma sala que está 
sendo reconstruída, reforma-
da. É muito interessante a gen-
te poder levar as crianças para 
manusear livros, para ter um 
contato maior com o universo 
da leitura”, afirmou a diretora 
do colégio, Verônica Andrade.

A sala de jogos foi criada 
como uma ferramenta peda-
gógica para trabalhar os limites 
nos alunos. Segundo a diretora, 
nos jogos, é possível entender 
que existem regras na vida.

“Através da sala de jogos, 
os alunos sabem que precisam 
de regras, sabem que precisam 
trabalhar em equipe e isso é 
muito bom para o cotidiano 
deles, pois eles sabem que a 
vida tem regras. Essa é a nossa 
ferramenta pedagógica, ela 
veio acrescentar como mais 
um recurso do colégio”, expli-
cou Verônica Andrade.

Com 3.685 livros registra-
dos no acervo, a de Sala de 
Leitura foi reformada para ser 
um espaço de alegria, para 

que alunos de todas as idades 
se sintam acolhidos e tenham 
acesso a informação e a todo o 
material disponível.

“Com a abertura da sala, 
temos também uma abertura 
dessa parte da emoção de ler, 
pois ler é um desafio, você 
viaja para todos os lugares no 
mesmo espaço, desde todos os 
planetas a todos os submun-
dos. É possível realfabetizar 
contando uma história. Ler é 
mergulhar nos livros”, explicou 
a professora readaptada de sala 
de leitura, Valéria Morgado.

Presente no evento, o secre-
tário de Educação, Maurício 
Nascimento, celebrou a aber-

tura das salas de Leitura e de 
Jogos, que teve todo o material 
de lazer e esportes doado pela 
Secretaria de Educação.

“É com muita satisfação 
que inauguramos as salas de 
Leitura e de Jogos em mais um 
colégio do nosso município, 
que será de grande importân-
cia para o desenvolvimento 
do hábito da leitura e para 
a recreação e aprendizado. 
Agradecemos ao nosso pre-
feito capitão Nelson por todo 
apoio e incentivo que tem 
dado à educação em nosso 
município”, disse Maurício  
Nascimento.

Milena Machado, de 34 

anos, é mãe de três alunos 
do Colégio Municipal Amaral 
Peixoto: Adrian, de 13 anos, 
Milene, de 18 anos, e Adrielli, 
de 11 anos. Para ela, é uma 
conquista ter a sala de leitura 
disponível para todos.

“Eu acho que vai ser muito 
importante, pois as crianças 
precisam ler, precisam do 
conhecimento, das histórias. 
Então não é só a leitura, o 
que falta, hoje em dia, é isso, 
o conhecimento das crianças 
sobre toda a história do nosso 
passado, dos livros, então é 
perfeito ter uma sala de Leitura 
no colégio”, afirmou Milena 
Machado.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Unidade municipal, que atende a 815 alunos, nos três turnos, da Educação Infantil ao EJA, fica no Lindo Parque

Niterói: tecnologia a 
serviço das mulheres
A Coordenadoria de Políticas e 
Direitos das Mulheres (Codim), 
em parceria com a Secretaria 
de Acessibilidade, quer melho-
rar o atendimento às usuárias 
que necessitam de atendimen-
to de forma diferenciada. Por 
isso, está no ar uma consulta 
pública onde todas as pessoas 
podem votar na escolha do 
Avatar, que vai interagir em 
Libras (Língua Brasileira dos 
Sinais), com essas mulheres 
na hora da denúncia de casos 
de violência. Até o momento, 
quase 200 pessoas já deixaram 
seu voto.

A consulta pública pode ser 
acessada pelo link https://con-
sultas.colab.re/codimacessivel 
e pelo aplicativo Colab, dispo-
nível para download gratuito 
na Play Store (Android) e App 
Store (iOS).

A coordenadora de Políti-
cas e Direitos das Mulheres, 
Fernanda Sixel, destaca que a 
Codim vem trabalhando em 
diversas ações de inclusão no 
atendimento.

“O enfrentamento à vio-
lência e o atendimento às 
mulheres que, infelizmente, 
passam por essa situação são 
obrigações do poder público. 
Estamos empenhadas em 
melhorar cada vez mais o aten-
dimento, garantindo acessibili-
dade e uma política de inclusão 
nos nossos equipamentos. O 
compromisso da inclusão é 
uma tarefa de todos enquanto 
sociedade civil. Para isso, esta-
mos promovendo uma Con-
sulta Pública, em parceria com 
a Secretaria de Acessibilidade, 
que permitirá não só escolher 
o Avatar para a comunicação 
assistiva, mas também opinar 
sobre como podemos deixar 
a nossa cidade cada vez mais 
acessível. Pensar no próximo, 
pensar no coletivo, é fazer com 

que a nossa cidade continue 
avançando”, ressalta a coorde-
nadora.

A consulta pública tem per-
guntas como: que nome você 
gostaria que o avatar tivesse, 
qual avatar melhor representa 
a luta pelos direitos das mulhe-
res da nossa cidade (imagens 
serão mostradas), idade, gê-
nero, bairro, se possui alguma 
deficiência, se conhece a Cen-
tral de Interpretação de Libras 
(CIL), como você acha que é 
possível tornar a nossa cidade 
mais acessível e inclusiva para 
todas as mulheres e algumas 
questões específicas sobre os 
serviços e equipamentos da 
Codim.

Acessibilidade - A Codim e 
a Secretaria de Acessibilidade 
estão implantando uma série 
de ações de inclusão para auxi-
liar o atendimento de mulheres 
com necessidades especiais. O 
objetivo é melhorar o acesso 
e a comunicação com esse 
público. A Codim está implan-
tando tablets assistivos nos 
seus equipamentos de aten-
dimento como a Sala Lilás e o 
Centro Especializado de Aten-
dimento à Mulher (Ceam), que 
está passando por uma ampla 
reforma, revitalizando todos os 
espaços e tornando acessíveis 
com a implantação de ram-
pas, piso tátil e a construção 
de um banheiro adaptado 
para mulheres portadoras de 
deficiência locomotora. Além 
disso, as equipes passaram por 
uma capacitação em Libras 
e a Codim passou a legendar 
os vídeos e utilizar tags que 
auxiliam os deficientes vi-
suais a entenderem a imagem 
publicada, além do uso de 
recursos das plataformas das 
redes sociais que possibilitam 
acessibilidade.

Dia da Segurança do Paciente 
terá ações de conscientização
O Dia Mundial da Segurança 
do Paciente é comemorado 
nesta sexta-feira (17) e no mu-
nicípio de São Gonçalo a data 
será lembrada nos espaços de 
espera da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Defesa Civil, 
no São Gonçalo Shopping, 
com orientações aos usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) sobre como podem aju-
dar na manutenção da saúde 
com cuidados simples, como 
manter as mãos higienizadas. 
As ações irão acontecer em 
outras unidades de saúde da 
rede municipal. 

Segundo a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), a cultura de segu-
rança do paciente é definida 

como o produto de valores, 
atitudes, percepções e pa-
drões de comportamento que 
determinam o compromisso 
no manejo dos pacientes nos 
serviços de saúde. Ao todo 
são seis metas para garantir 
a segurança do paciente: 
identificação; segurança na 
prescrição, uso e administra-
ção de medicamentos; higie-
nização das mãos para evitar 
infecções; comunicação entre 
os profissionais de saúde so-
bre o caso de cada paciente; 
realização de cirurgia segura 
com procedimento e pacien-
te corretos e prevenção de 
quedas e úlceras pela inércia 
do corpo.

O objetivo é reduzir, a um 

mínimo aceitável, danos des-
necessários associados à falta 
de cuidado da saúde. Os da-
nos podem ser de vários tipos, 
incluindo-se doenças, lesão, 
sofrimento, incapacidade e 
morte. “Muitos incidentes po-
dem ser evitados na rede da 
atenção básica e especializa-
da e, principalmente, durante 
as internações hospitalares. 
Medidas simples preventivas 
podem evitar sofrimento 
desnecessário, economizar 
recursos e salvar vidas”, disse 
a superintendente em Saúde 
Coletiva da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo, Gláucia 
Capibaribe. 

O Ministério da Saúde ins-

tituiu o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente atra-
vés da portaria 529, de 1º de 
abril de 2013, que é alinhado 
às iniciativas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) re-
lacionadas ao tema. 

“A intenção é uma só: ga-
rantir que o paciente entre em 
uma unidade de saúde e seja 
atendido com todos os cui-
dados necessários, evitando 
infecções, erro na adminis-
tração de medicamentos, na 
condução de procedimentos 
e falhas administrativas por 
falta de comunicação e perda 
de documentos”, disse o se-
cretário municipal de Saúde 
de São Gonçalo, Dr. André 
Vargas.

Secretaria de Saúde de SG intensifica cuidados para melhor atendimento

A Casa de Cultura Heloísa 
Alberto Torres (CCHAT), em 
Itaboraí, abre nesta sexta-fei-
ra (17), às 18h, uma mostra 
com o melhor do trabalho 
dos oleiros da cidade, valori-
zando a cerâmica produzida 
em Itaboraí. A exposição 
“Oleiros de Itaboraí: Iden-
tidade, Arte, Pão e Barro” 
comemora os 211 anos do 
sobrado histórico em que 

funciona a Casa de Cultura e 
marca também os 126 anos 
do nascimento de Heloísa 
Alberto Torres.

A curadora da mostra, Au-
rora Ribeiro, chefe de Acervo 
da CCHAT, explicou que a 
ideia foi reunir um painel 
bastante amplo da produção 
dos oleiros da cidade, como 
um registro da permanência 
dessa tradição.

Exposição de arte em Itaboraí 

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 21/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua São José - Fonseca - Niterói 15804771
12:00 às 16:00 Travessa Paz - Fonseca - Niterói 15804771
12:00 às 16:00 Travessa Nova Esperança - Fonseca - Niterói 15804771
12:00 às 16:00 Travessa Vintem - Fonseca - Niterói 15804771
12:00 às 16:00 Estrada Viçoso Jardim - Cubango - Niterói 15804901
12:00 às 16:00 Rua São José - Fonseca - Niterói 15804901
12:00 às 16:00 Travessa Conquista - Fonseca - Niterói 15804901
12:00 às 16:00 Travessa Esperança - Viçoso Jardim - Niterói 15804901
12:00 às 16:00 Travessa São José - Fonseca - Niterói 15804901

SÃO GONÇALO 
08:00 às 10:59 Rua Doutor Getúlio Vargas - Barro Vermelho - São Gonçalo 15784789
08:00 às 10:59 Travessa Celina - Barro Vermelho - São Gonçalo 15784789
08:30 às 12:30 Estrada Covanca da Conceição - Mutuapira - Itaúna - São Gonçalo 15804355
12:00 às 16:00 Estrada Boqueirão Pequeno - Galo Branco - São Gonçalo 15784965
12:00 às 16:00 Rua Casimiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 15784965
12:00 às 16:00 Rua Dionísio Rosa - Santa Catarina - São Gonçalo 15784965
12:00 às 16:00 Rua Major Peixoto Guimarães - Santa Catarina - São Gonçalo 15784965
12:00 às 16:00 Travessa Peixoto - Santa Catarina - São Gonçalo 15784965
13:00 às 17:00 Rua Carlos Maia - Porto Velho - São Gonçalo 15785113
13:00 às 17:00 Rua Minas Gerais - Brasilândia - São Gonçalo 15785113

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 - Caxito - Ubatiba - Maricá 15804351
13:00 às 17:00 Avenida Marquês de Maricá - Caxito - Maricá 15804351
13:00 às 17:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá 15804351
13:00 às 17:00 Estrada Baltazar - Caxito - Maricá 15804351
13:00 às 17:00 Estrada do Caxito - Caxito - Maricá 15804351
13:00 às 17:00 Estrada Melchior - Caxito - Maricá 15804351
13:00 às 17:00 Lot Estâncias de Maricá - Centro - Maricá 15804351
13:00 às 17:00 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15804351
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá 15804351
Dia: 22/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Rua Anita - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua B - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Bombeiro Américo Silva - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Baroneza de Goitacazes - Barreto - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Garibalde - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Manoel Duarte - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Monte Líbano - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Vereador Erany José da Silva - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Jaboticabeira - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Rua Jurandir - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Travessa Anita - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Travessa Jornalista Ernani Costa - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Travessa Manoel Duarte - Caramujo - Niterói 15806153
12:00 às 16:00 Travessa Olinda - Caramujo - Niterói 15806153
13:00 às 17:00 Rua Acúrcio Tôrres - Piratininga - Niterói 15806447
13:00 às 17:00 Rua 12 - Piratininga - Niterói 15806447
13:00 às 17:00 Rua João Pinto - Piratininga - Niterói 15806447
13:00 às 17:00 Rua Milton da Rocha Soares - Piratininga - Niterói 15806447
13:00 às 17:00 Rua Maestro Eduardo Souto - Piratininga - Niterói 15806447
13:00 às 17:00 Rua George Alan - Barreto - Niterói 15807279
13:00 às 17:00 Rua Lobo Sarmet - Barreto - Niterói 15807279
13:00 às 17:00 Travessa Viaduto - Barreto - Niterói 15807279

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Casimiro de Abreu - Santa Catarina - São Gonçalo 15791585
12:00 às 16:00 Rua Manoel Luiz Souza - Santa Catarina - São Gonçalo 15791585

MARICÁ
08:30 às 12:30 Rua Duas Águas - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15807055
08:30 às 12:30 Rua Diversos Logradouros - Centro - Maricá 15807055
08:30 às 12:30 Rua Dolores Rangel - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 15807055
08:30 às 12:30 Rua Gualberto Batista de Macedo - Espraiado - Maricá 15807055
08:30 às 12:30 Rua João Batista - Espraiado - Maricá 15807055
13:00 às 17:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15807211
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Cordeirinho - Maricá 15807211
13:00 às 17:00 Rua 102 - Cordeirinho - Jardim Atlântico - Pr. Lagoas-Co - Maricá 15807211
13:00 às 17:00 Rua Felipe Valverde da Rocha Silva - Cordeirinho - Maricá 15807211
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Instituição reduziu parte fixa da parcela de 3,35% para 2,95% ao ano. Rio lança programa de habitação

Caixa reduz juros habitacional
A Caixa Econômica Federal 
anunciou ontem (16) uma 
redução na taxa de juros 
do crédito imobiliário. Os 
detalhes foram anunciados 
em um evento para o setor 
de construção civil realiza-
do na sede do banco, em  
Brasília. 

A redução dos juros ocor-
re em uma modalidade es-
pecífica de financiamento 
habitacional, o crédito Pou-
pança Caixa. A Caixa oferece 
atualmente quatro modali-
dades de financiamento da 
casa própria: crédito com 
taxa fixa de juros, crédito 
com correção pela Taxa Re-
ferencial (TR), financiamen-
to corrigido pela inflação 
(IPCA) e o crédito Poupança 
Caixa, em que a taxa de juros 
tem uma parte fixa, definida 
pelo banco, e outra variável, 
que corresponde à remune-

ração da poupança.
É justamente na taxa fixa 

cobrado pelo banco que 
houve redução de 3,35% ao 
ano (a.a.) para 2,95% a.a. 
Com isso, o crédito Pou-
pança Caixa passa a ser 
2,95% a.a + rendimento da 
poupança. Variável, o ren-
dimento da poupança cor-
responde a 70% da Taxa 
Selic, a taxa básica de juros, 
atualmente em 5,25%. Na 
prática, o crédito nessa mo-
dalidade terá correção de 
6,62% a.a., se considerarmos 
o valor da Selic vigente no  
momento. 

A partir de 4 de outu-
bro, já será possível rea-
lizar as simulações com 
as novas condições da li-
nha de crédito imobiliário 
Poupança Caixa, tanto pelo  
aplicativo Habitação Caixa 
ou diretamente no site do 

banco. As contratações co-
meçam no dia 18 do mesmo 
mês. 

Atualmente,  a cartei-
ra de crédito habitacional 
da Caixa soma um volume  
R$ 534,6 bilhões, com 5,8 
milhões de contrato, o que 
representa 67,3% de todo o 
financiamento imobiliário 
concedido no país.

Habitacional - O Governo 
do Rio de Janeiro lançou on-
tem (16) o maior programa 
habitacional da história do 
estado. Com investimento 
total de R$ 6,5 bilhões, o 
Casa da Gente inclui a cons-
trução de 50 mil unidades 
habitacionais nos próximos 
cinco anos. Até o fim de 
2022, a previsão é que 10 mil 
unidades sejam contratadas 
e que mais da metade tenha 
obras iniciadas.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A redução dos juros ocorre em uma modalidade específica de financiamento habitacional, o crédito Poupança Caixa

Representantes dos dois países se reuniram na cidade de Belgrado

Brasil e Sérvia discutem 
agendas do esporte

Um dia depois de o Brasil ser 
confirmado como sede dos 
Jogos Mundiais Escolares 
Sub-15 de 2023, o secretário 
Especial do Esporte do Minis-
tério da Cidadania, Marcelo 
Magalhães, e o secretário ad-
junto da pasta, André Alves, 
cumpriram ontem (16) mais 
uma agenda da visita oficial a 
Belgrado.

Acompanhados pelo em-
baixador do Brasil na Sérvia, 
Eduardo Barbosa, por Antô-
nio Hora Filho, presidente da 
Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar, e pelo pre-
sidente da Federação Sérvia 
do Desporto Escolar, Zeljko 
Tanaskovic, eles se reuniram 
com a equipe do ministro 
da Juventude e do Esporte 
da Sérvia, Vanja Udovicic. 
Em pauta, acordos bilaterais 
entre os países envolvendo 

o esporte. Participaram da 
reunião o secretário de Estado 
Milan Savic e os assistentes 
do ministro Uros Pribicevic e 
Darko Udovicic.

“Brasil e Sérvia mantêm 
relações diplomáticas há 80 
anos, sempre com respeito 
e carinho entre os países”, 
lembrou Magalhães. “Somos 
duas nações apaixonadas 
por esporte, que têm muito 
a ensinar uma a outra, e o in-
tuito desse encontro foi abrir 
as portas para que projetos 
bilaterais possam ser firma-

dos, tanto na base quanto 
no alto rendimento”, disse o 
secretário.

O embaixador Eduardo 
Barbosa destacou a impor-
tância do esporte para os bra-
sileiros e falou sobre a vitória 
do país na candidatura a sede 
dos Jogos Mundiais Escolares 
Sub-15 de 2023.

“A educação esportiva é 
importantíssima para nossos 
jovens nesse processo de for-
mação da cidadania. O Brasil 
tem toda a infraestrutura e 
toda a experiência na orga-
nização dos megaeventos. 
Além disso, temos um povo 
acolhedor e tenho certeza de 
que será um sucesso para a or-
ganização e, obviamente, para 
o Brasil, que terá mais uma vez 
a oportunidade de demons-
trar o carinho de nosso povo 
e a qualidade de nosso país”.

 Luiz Roberto Magalhães/Min. Cidadania

Representantes dos dois países discutiram agendas bilaterais. Sérvia sedia primeiros Jogos Mundiais Escolares Sub-15

Valor está avaliado em R$ 150 milhões. Empresa tem sede em Cabo Frio

MPF autoriza a venda de 
criptomoedas apreendidas

A Câmara Criminal do Minis-
tério Público Federal (MPF), 
órgão superior vinculado à 
Procuradoria-Geral da Re-
pública, autorizou a venda 
imediata das criptomoedas 
apreendidas na Operação 
Kryptos, deflagrada no dia 25 
de agosto. O valor total está 
avaliado em cerca de R$ 150 
milhões e deve ser depositado 
em uma conta judicial.

A investigação do Grupo 
de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaeco) do MPF no Rio de 
Janeiro, em conjunto com a 
Polícia Federal e a Receita Fe-
deral, aponta que a empresa 
GAS Consultoria e Tecnologia, 
que tem sede em Cabo Frio, 
na Região dos Lagos flumi-

nense, operava um sistema 
de pirâmides financeiras, ou 
Ponzi, envolvendo moedas 
digitais.

Segundo o MPF, a empresa 
prometia um retorno mensal 
de 10% sobre o valor investido 
em criptomoedas, mas não ti-
nha registro nos órgãos regu-
latórios para fazer as transa-
ções. Os criptoativos apreen-
didos foram transferidos para 
uma conta aberta pelo MPF 
numa corretora brasileira de 
bitcoins e criptomoedas, para 
impedir que continuassem a 
ser movimentadas à distância 
pela organização criminosa.

A situação é nova e a Câ-
mara de Coordenação e Re-
visão da área criminal do 
MPF também foi consultada. 

A decisão, unânime, seguiu 
o voto do coordenador da 
Câmara Criminal, o subpro-
curador-geral da República 
Carlos Frederico Santos. O 
colegiado acolheu a proposta 
do Gaeco e aprovou a liquida-
ção imediata dos criptoativos 
apreendidos.

A Câmara Criminal tam-
bém decidiu criar um grupo 
de trabalho para fazer ma-
nuais de atuação que au-
xiliem os procuradores em 
casos envolvendo moedas 
digitais, com roteiros de boas 
práticas de investigação. O 
objetivo é aprofundar o de-
bate sobre criptoativos no 
órgão e estabelecer diretrizes 
de atuação para os membros 
do MPF.

Encontro visou 
abrir as portas 
para que projetos 
possam ser 
firmados
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Vasco sofre 
gol no final 
e empata 
com o CRB

Na estreia de 
Nenê e Fer-
nando Diniz, 
o Vasco ficou 
no 1 a 1 com 
o CRB, ontem 
à noite, no Es-

tádio Rei Pelé, em Maceió 
(AL), pela 24ª rodada da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro. Cano fez o gol 
que levou o Cruz-maltino 
a 33 pontos, longe do G-4. 
A distância segue de cinco 
pontos. O CRB fecha a área 
nobre com 41 pontos.

O VAR salvou o Vas-
co aos 15 minutos. Diego 
Torres pegou uma sobra 
em cobrança de escanteio 
e cruzou para a cabeçada 
perfeita de Caetano, que 
mandou a bola para o fun-
do da rede. Mas o árbitro 
Luiz Flavio de Oliveira, 
com a ajuda do vídeo, anu-
lou a jogada por conta de 
um impedimento de quem 
cruzou.

Após o susto o Vasco 
assumiu o controle do jogo 
e pegava todos os rebo-
tes. Mas o gol só saiu aos 
48 minutos. Nenê cobrou 
escanteio, Ricardo Graça 
pegou o rebote e chutou, 
o artilheiro Germán Cano 
desviou e acabou com o 
jejum de gols que durava 
dez partidas.

Na parte final do segun-
do tempo, o Vasco impôs 
correria nos contra-ata-
ques diante de um domi-
nado CRB. Mas quando 
tudo indicava o triunfo 
vascaíno, Bressan apro-
veitou o apagão da defesa 
e definiu o 1 a 1 com chute 
cruzado.

Presidente rubro-negro elogiou o jogador em litígio com o São Paulo

Flamengo admite 
interesse em Daniel Alves

O  F l a m e n g o 
avançou para 
as semifinais da 
Copa do Brasil. 
A vitória sobre o 
Grêmio, na noi-

te de quarta-feira, marcou o 
retorno da torcida ao Mara-
canã.

Os torcedores rubro-ne-
gros foram apresentados ao 
zagueiro David Luiz. O de-
fensor ainda não atuou com 
a camisa 23, mas foi ovacio-
nado antes da partida.

Outro que pode aparecer 
no Ninho do Urubu é o la-
teral-direito Daniel Alves. O 
presidente Rodolfo Landim 
confirmou o interesse no 
ex-jogador do São Paulo. “Eu 
tive a oportunidade de conhe-

cê-lo em 2019. Ele tem um 
perfil de profissional muito 
bacana. Ele é um vencedor. 
Nenhum time do mundo dei-
xaria de ter interesse em um 
atleta como o Daniel Alves”, 
disse à “TV Record”.

Dani Alves entrou em lití-
gio com o São Paulo por uma 
dívida de R$ 18 milhões e a 
rescisão contratual do atleta 
com o Tricolor está próxima 
de acontecer.

O Flamengo, junto com 
o Palmeiras, são apontados 
como principais destinos do 
lateral. No entanto, o alto 
salário do jogador ainda é um 
entrave para o acerto.

Encontro de craques - De-
pois de participarem de uma 

live juntos, Gabigol e Robert 
Lewandowski voltaram a se 
comunicar ontem. Desta 
vez, o atacante do Flamengo 
e o centroavante do Bayern 
de Munique trocaram suas 
camisas.

Por meio das redes sociais, 
tanto os rubro-negros quanto 
os bávaros postaram fotos de 
seus artilheiros com as cami-
sas, que foram autografadas 
pelos jogadores.

Em julho deste ano, o po-
lonês e o brasileiro se encon-
traram de forma virtual para 
trocarem experiências e dicas. 
Gabriel, inclusive, brincou 
com o melhor do mundo 
de 2020 na ocasião: “Repete 
junto comigo: eu vou jogar no 
Flamengo”, disse.

Rubens Chiri / São Paulo

O experiente lateral Daniel Alves busca a rescisão de contrato com o São Paulo, que lhe deve cerca de R$ 18 milhões

Navarro está perto 
do futebol espanhol

Aposta nos treinos 
para voltar à Liberta

O  B o t a f o g o 
deve perder 
um de seus 
principais jo-
gadores no fim 
da tempora-

da. Isso porque o atacante 
Rafael Navarro tem pouca 
chance de renovação de 
contrato com o clube ca-
rioca.

Segundo o jornal espa-
nhol “As”, Rafael Navarro 
estaria próximo do Real 
Valladolid-ESP. O clube per-
tence a Ronaldo Fenômeno.

A reportagem ainda afir-
ma que o staff de Rafael Na-
varro já tem um acordo com 
os dirigentes do Valladolid. 
O atacante iria para o clube 
espanhol em janeiro.

Só que Rafael Navarro 

O Fluminense 
tentou, mas 
n ã o  c o n s e -
guiu superar 
o Atlético-MG 
no confronto 

de volta das quartas de final 
da Copa do Brasil. Assim, 
com um placar agregado 
de 3 a 1 a favor do Galo, 
o Tricolor se despediu da 
competição.

Embora este ano tenha 
conseguido disputar a Li-
bertadores e ir mais longe 
na Copa do Brasil, o enredo 
de 2020 se repetiu. O Tricolor 
terá a reta final da tempo-
rada para se dedicar exclu-
sivamente ao Campeonato 
Brasileiro.

não chegaria para atuar na 
equipe principal. Atualmen-
te, o Valladolid está na Se-
gunda Divisão espanhola. O 
atacante ficaria na equipe B, 
que está na terceira divisão.

Rafael Navarro tem con-
trato até o fim da tempora-
da. O Botafogo ainda tenta 
uma renovação, mas que 
fica cada vez mais difícil de 
acontecer.

Na temporada passada, 
também sob o comando de 
Marcão, o Flu terminou o 
Brasileiro na 5ª colocação. 
No momento, o Tricolor 
ocupa o sétimo posto e está 
fora do G-6. Com Atlético-
-MG, Palmeiras e Flamengo 
com boa vantagem na frente 
e jogos a menos, a disputa 
por uma vaga será acirrada.

“Acredito que agora, ape-
nas com o Campeonato 
Brasileiro, conseguiremos 
administrar melhor essa 
parte de treinamento, de 
descanso, para focarmos 
só na partida e contar com 
todas as peças importantes 
que hoje não tiveram com a 
gente”, disse o treinador.

Contrato do 
atacante com 
o Botafogo 
termina no 
final da atual 
temporada


