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Público vacinado volta aos
estádios a partir do dia 21
Prefeitura do Rio libera 50% da capacidade das arenas esportivas, mas só para quem apresentar comprovante
CIDADES\PÁG. 3
Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Plataforma
Digital reabre e
oferece cursos
Na próxima segunda (20) a Plataforma Urbana Digital (PUD)
da Engenhoca será reaberta pela
Prefeitura de Niterói e passará a
funcionar com atividades presenciais às segundas, quartas
e sextas, e on-line às terças e
quintas. O número de usuários
no local não poderá passar 70%
da capacidade total, incluindo
os a fila de espera para uso dos
equipamentos.
A plataforma tem oferecido cursos de Rede de Computadores e
Montagem e Manutenção, com
aulas remotas, que agora passarão para o formato híbrido. Há
outros cursos com inscrições
abertas.
CIDADES\PÁG. 4

Hoje é dia de
limpeza das
praias e lagoas
Plataforma Digital da Engenhoca retoma atividades presenciais, com 70% de sua capacidade de público. Cursos antes ministrados apenas pela internet, agora terão também aulas presenciais

Internado após
cirurgia, Pelé
volta para UTI

ESPORTES

CIDADES\PÁG. 4

CULTURA
Vitor Silva / Botafogo

Alexandre Vidal / Flamengo

Divulgação

CIDADES\PÁG. 5

OAB critica
fechamento
do TRT-RJ

Zaca Baleiro participa de uma
maratona online de música
Gabigol está confirmado para
enfrentar o Grêmio amanhã

PANORAMA\PÁG. 2

Um dos destaques do Botafogo na Série B, o atacante Warley está pronto para encarar o Náutico

Bota reencontra velho conhecido
O Glorioso tem mais um desafio hoje na sua luta para assumir a liderança
da Série B. E o Náutico, adversário pela 25ª rodada, é comandado por
Marcelo Chamusca, demitido do Glorioso em julho.

Liberado,
Gabigol pega
o Grêmio

Sábado com
festival de
arte na web

O STJD aceitou ontem o
pedido de efeito suspensivo solicitado pelo Flamengo após o atacante ter sido
punido com dois jogos de
suspensão.

Para quem quer se divertir
na quarentena. Uma maratona de música, artes cênicas e cultura urbana acontece neste sábado, com
shows especiais de Zeca
Baleiro e de Lia Sophia

PÁG. 8

PÁG.2

Cabral cumpre prisão em Niterói
Alegando insegurança, ex-governador pediu transferência de Bangu para presídio da PM
CIDADES PÁG. 5
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Panorama RJ
Adote um amigo

POR JEFFERSON LEMOS

OAB critica fechamento do TRT

Neste domingo (19) de setembro, o São Gonçalo Shopping
vai receber mais uma edição
da Feira Pet, das 11h às 16h,
no 2º piso, com a presença de
cães e gatos disponíveis para
adoção. A iniciativa é uma
parceria com o projeto ‘Leve
um anjo pra casa’, com o apoio
do Detran-RJ, da Secretaria de
Agricultura, Pecuária, Pesca e
abastecimento do Governo do
Estado, e do médico veterinário
Rhamon Nunes.
“Após a escolha do pet, o interessado em adotar responde
um questionário e participa de
uma entrevista para avaliarmos
suas intenções e, também,
sabermos se o lar para qual o
animal vai, tem condições de
fato de recebê-lo”, diz Mônica
Nunes, coordenadora do projeto ‘Leve um anjo pra casa’.
Além de realizar a adoção
de animais, a ONG “Leve um
anjo para casa” também aceita doações de ração, jornal e
medicamentos para tratar dos
animais e dar continuidade ao
trabalho.

Salema visita obras na BR-493
Divulgação

Ulisses Franceschi /OAB

A OAB Niterói, presidida
por Claudio Vianna, divulgou nota em que declara
sua indignação com o
fechamento do Tribunal
Regional do Trabalho da
1ª Região ( TRT-RJ), que
está sem expediente exter-

Saúde ganha novo espaço

no, audiências e sessões
presenciais desde 17 de
março do ano passado.
“O f e c h a m e n t o d o
Tribunal ocorreu após
a publicação de ato que
suspendia o atendimento
presencial ao público nas
unidades administrativas
e jurisdicionais do TRT-RJ,
bem como as audiências
e correições no primeiro
grau e as sessões de julgamento de segundo grau,
como prevenção ao contágio da Covid-19.
No entanto, tendo em
vista o retorno progressivo
do atendimento presencial nos outros Tribunais,
a OAB Niterói não vê justificativa para o Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª
Região se manter fechado,
prejudicando a atuação
dos advogados e advogadas trabalhistas”, diz o
comunicado.

Empreendimento Pet Friendly

Maksuel, responsável pela
igreja, pela parceria que vem
sendo realizada. Participaram também da inauguração
o superintendente de Odontologia, José Carlos Simões,
a coordenadora do Rh da
Odontologia, Andréa Vidal,
a coordenadora de Atenção
Básica, Elis, e o vereador
Alessandro Portugal.

CARTA DO LEITOR

Ministério da Infraestrutura,
Marcello Costa, solicitou a
retomada das obras, que
estavam paralisadas desde
2018.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) retomou
a execução das obras na BR493 no mês seguinte. Com
prazo de 270 dias, está prevista também a conclusão de
passagens inferiores.

A Prefeitura de Niterói vai
realizar o 20º Concurso de
Incentivo à Leitura – Poesia.
Desta vez, o tema será “Paulo
Freire: É tempo de esperançar!”, uma homenagem ao
centenário do educador, comemorado no neste domingo
(19). O lançamento oficial do
concurso está marcado para
hoje no evento “Sabadou com
Paulo Freire”, que contará
ainda com a apresentação da
peça “Paulo Freire, o Andarilho da Utopia”, na Sala Nelson
Pereira dos Santos.
Poderão participar do
concurso alunos da Educação Infantil, do 1º ao 9º anos
do Ensino Fundamental, da
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e também profissionais
da educação. O objetivo é
contribuir para a democratização da leitura, incentivar
a formação de leitores e estimular a autoria de alunos e
profissionais da Rede Municipal de Educação.

Cabo Frio atrai investimentos
Divulgação

Rafael Castilho/Prefeitura de Mangaratiba

A Secretaria de Saúde de
Mangaratiba inaugurou nesta semana um consultório
odontológico na ESF Ingaíba
II (anexa à Igreja Presbiteriana), em Nova Mangaratiba. A
secretária de Saúde, Sandra
Castelo Branco, comemorou
ao lado do secretário de Governo, Luiz Cláudio Ribeiro,
que agradeceu o Reverendo

O deputado estadual Coronel Salema esteve ontem
na BR-493 (Manilha-Magé),
vistoriando as obras de intervenção do pavimento e recapeamento de vias laterais,
além de trechos duplicados
inacabados.
O parlamentar esteve
em Brasília, no último mês
de junho, e durante reunião
com o secretário Nacional
de Transportes Terrestres, do

Paulo Freire é
tema de concurso

O Sou+ Icaraí, projeto imobiliário niteroiense da incorporadora Habitare em
parceria com a Mônaco,
é o primeiro empreendimento com selo Pet Friendly do estado do Rio. Nesta
semana, Marcelo Queiroz,
secretário de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento do estado, entregou

a placa Pet Friendly da
subsecretaria RJPET, que
apoia programas e projetos de defesa e bem-estar
animal.
Para Paula Barbosa,
diretora de Operações da
Habitare, o reconhecimento reflete o compromisso
que a incorporadora tem
com a causa animal

CULTURA

Divulgação

Cabo Frio vai ganhar, até o
fim deste ano, três novos
empreendimentos que têm
previsão de gerar mais de 200
novos empregos diretos no
município: Magazine Luiza
e Pernambucanas, que irão
inaugurar lojas na região
central da cidade, e também
o novo hotel da rede Sesc. A
chegada de novas empresas
está sendo impulsionada por
diversas ações da Prefeitura

de Cabo Frio, com a promoção de incentivos.
“A expectativa com a
vinda dessas empresas é
muito boa, pois abre a possibilidade de gerar trabalho,
emprego e renda, além de
atrair consumidores dos
municípios vizinhos, o que
vai movimentar e aquecer
o comércio local”, afirma
o secretário municipal de
Governo, Davi Souza.

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

Longa espera

Parece que está cada vez mais difícil conseguir um Uber,
99 ou outro aplicativo de mobilidade, principalmente para
trajetos curtos. Muitos motoristas desistem da viagem e a
gente acaba ficando um tempão esperando o transporte.
Culpa dos aplicativos que poderiam repassar um valor
maior para os motoristas, e também dos governos, que
cada vez mais buscam garfar grandes fatias desses repasses.
Camilla Miranda

Lojas fechadas

Quem anda pelas ruas de Niterói se assusta com a quantidade de estabelecimentos comerciais fechados, devido
às medidas de isolamento social. Cada loja fechada representa inúmeros trabalhadores desempregados, reféns de
auxílio governamental e sem chances de prosperar.
Paulo Bernardes

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

A #ViradaSP Online 21, maratona de música, artes
cênicas e cultura urbana,
deste sábado, terá shows
especiais de Zeca Baleiro e
de Lia Sophia. Outro destaque é o quadro especial
Rolando Prosa, capitaneado por Rolando Boldrin.
A transmissão acontece,
gratuitamente, durante 12
horas no #CulturaEmCasa.
Diferentes linguagens
artísticas compõem as atrações locais. Entre elas, a
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A cantora e compositora
Giovana Adoracion faz live
especial com sucessos de
Michael Jackson, neste sábado, às 22h. Esta será a última
apresentação online em
homenagem ao Rei do Pop.
A artista promete muitas
novidades no show, que é
um convite à comemoração
do aniversário de Michael
Jackson, que completaria
63 anos no último dia 29 de
agosto. Os ingressos custam
R$20 e estão à venda no site
Sympla.

Orquestra Geek, apresenta
Cordas da Cultura; o musical “Ô de Casa”, com o Grupo
Alma de Maré, e “Tempo
de Histórias”, com Luísa
Helene.
Ainda na programação
da maratona, o documentário Cultura Afro, aborda a
amplitude de conhecimento cultural e artístico das
religiões de matriz Africana; tem também contação
“Histórias no Quintal”, entre
outras atrações.

Divulgação

Evento, uma maratona de música e cultura, acontece neste sábado

Divulgação

CIRCUITO – Até domingo acontece o Circuito Sesc de
Artes, uma maratona cultural online e gratuita, que
reúne atrações para todos os gostos, envolvendo artes
visuais, circo, cinema, dança, música, teatro, literatura,
tecnologia, história e memória local, gastronomia e turismo. Toda a programação e inscrições para o evento
devem ser feitas no site https://circuito.sescsp.org.br/

Giovana Adoracion canta sucessos
de Michael Jackson em live especial

FOTOGRAFIAS – A produtora de conteúdo Vanessa
Real, que encanta seus seguidores com posts e temas
exclusivos da Cidade Maravilhosa no @girodacarioca,
é a curadora de uma exposição de fotos sobre o Rio,
no Shopping da Gávea. As imagens são de pessoas
que exaltam o Rio no Instagram e estão expostas pelo
shopping em pontos estratégicos.

Cidades
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Casos e óbitos têm maior queda
Segundo levantamento, registros sobre confirmações e mortes tiveram maior redução desde o início do ano
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O Boletim do Observatório
Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado ontem (17), indica que a
taxa de ocupação de leitos de
UTI de covid-19 para adultos
se encontra no melhor cenário desde que foi iniciado o
monitoramento do indicador.
Apenas uma capital está com
taxa superior a 80%: o Rio de
Janeiro (82%). Duas estão na
zona de alerta intermediária:
Boa Vista (76%) e Curitiba
(64%).
Segundo o levantamento,
o número de casos e de óbitos
sofreu a maior queda desde o
início deste ano. Foram registradas 12 semanas consecutivas de diminuição do número
de mortes, com redução de
3,8% ao dia na última Semana
Epidemiológica (SE 36).
O total de casos também
apresenta tendência de redução, mas com oscilações
ao longo das últimas 12 semanas. Foi registrada uma
média de 15,9 mil casos e
460 óbitos diários na semana
epidemiológica de 5 a 11 de
setembro. De acordo com a
Fiocruz, esses níveis ainda
são considerados altos e geram preocupação diante da
manutenção dos testes positivos para a doença.
Conforme destacam os
pesquisadores do observatório, a vacinação não tem
avançado de forma igual no
país e sofre com o atraso do
registro. “Em função dessa
dissonância, pode apresentar
falhas por vários motivos, tais
como a descontinuidade de
investimento em equipes e
infraestrutura nos sistemas
de registro em saúde”.
De acordo com a análise,

Foram registradas 12 semanas consecutivas de diminuição do número de mortes, com redução de 3,8% ao dia na Semana Epidemiológica (SE) 36

a redução dos casos e óbitos
parece ser sustentada, mas
o cenário atual mostra que,
uma vez beneficiada de forma mais homogênea com a
vacinação, a população tende a ter relativamente mais
casos graves e fatais entre
idosos, concentrando-os
novamente nas idades mais
avançadas.
Segundo a Fiocruz, após
o início da vacinação entre
adultos jovens, é a primeira
vez em que a mediana dos
três indicadores – interna-

ções gerais, internações em
UTI e óbitos – estão novamente acima dos 60 anos.
Isto significa que mais da
metade de casos graves e fatais ocorrem entre idosos. No
total, 54,4% das internações
e 74,2% dos óbitos ocorrem
entre idosos.
Outro tema destacado
no boletim é a importância
do distanciamento físico. Os
cientistas afirmam que o patamar de cobertura razoável
para conseguir bloquear a
circulação do vírus é de pelo

menos 70% de pessoas com
esquema vacinal completo.
“Ainda está longe do que
temos hoje. Isto significa
dizer que outras medidas de
mitigação ainda possuem
absoluta importância para
o Brasil”.
Delta
A pesquisa ressalta ainda
que é fundamental que se
alinhem os cronogramas de
vacinação, sobretudo em
municípios limítrofes, para
evitar migração desnecessária de pessoas em busca de

imunizantes, propiciando,
consequentemente, a dispersão do vírus em um cenário
de circulação de uma nova
variante mais infecciosa.
“A circulação da variante
Delta é um agravante no cenário atual, principalmente
porque, em alguns locais, o
processo de reabertura se
torna cada vez mais acelerado e menos criterioso. No
entanto, os imunizantes têm
demonstrado sua eficiência,
reduzindo o número de internações e óbitos, mesmo

num cenário de alta de casos.
Entretanto, o comportamento da população e as decisões
dos gestores podem ainda
criar um cenário caótico, que
pode ser amplificado em função do surgimento de novas
variantes mais infecciosas
e com maior potencial de
transmissão”, dizem os pesquisadores.
Imunização
Segundo dados do MonitoraCovid-19, compilados
com base nas informações
das secretarias estaduais de
Saúde, no Brasil cerca de 214
milhões de doses de vacinas
foram administradas. Isso
representa a imunização de
86% da população com a
primeira dose e 47% da população com o esquema de
vacinação completo, considerando a população adulta
(acima de 18 anos).
Com exceção de Roraima,
os demais estados vacinaram
mais de 70% da população
acima de 18 anos com ao
menos uma dose do imunizante e pelo menos 30% da
população com segunda dose
ou dose única. Mato Grosso
do Sul apresenta a menor
diferença entre a primeira e
a segunda doses aplicadas,
com percentual de primeira
dose de 90% e segunda superior a 66%.
São Paulo apresenta o
maior percentual de primeiras doses aplicadas, com 99%
da população adulta com
uma dose do imunizante e
mais de 58% com a segunda. A situação de Roraima é
mais preocupante com 68%
da população vacinada com
primeira dose e 23% com a
segunda.

Capital libera eventos em locais abertos a partir de terça
A partir da próxima terça-feira (21), a Prefeitura do Rio
passa a autorizar a realização
de eventos em locais abertos,
com lotação máxima de 500
pessoas. Já o funcionamento de boates, danceterias e
salões de dança permanece
suspenso até que 65% da
população tenha recebido
a segunda dose da vacina
contra Covid-19. Quando a
marca for alcançada, esses
estabelecimentos poderão
funcionar com metade da
capacidade.
“O decreto de hoje já autoriza algumas coisas e cria

parâmetros para a gente
olhar para a frente. Quando a cidade chegar a 65%
da população totalmente
imunizada haverá novas
flexibilizações. Ou seja, está
recolocado aqui um planejamento de reabertura, a partir
daquilo que foi definido pelo
comitê científico. A premissa
é sempre essa: se voltar a piorar, muda tudo novamente”,
afirmou o prefeito Eduardo
Paes, durante a divulgação do
37ª Boletim Epidemiológico,
no Centro de Operações Rio
(COR), na Cidade Nova.
O decreto nº 49.411, pu-

blicado no Diário Oficial de
sexta-feira (17), trouxe essas
novas medidas após análises
da situação epidemiológica
da Covid-19 no município,
realizadas pelo Centro de
Operações de Emergência
(COE Covid-19 Rio). No documento consta ainda a ata
da 12ª reunião do Comitê
Especial de Enfrentamento
à Covid-19 (CEEC) da Prefeitura do Rio, de 9 de agosto,
que teve como pauta, entre
outros assuntos, o planejamento do processo de redução gradual, por etapas, das
medidas restritivas.

A 37ª edição do Boletim
Epidemiológico apresenta,
pela primeira vez em 2021, o
mapa de risco da cidade para
transmissão da Covid-19
predominantemente na classificação amarela. Trinta das
33 regiões administrativas
(RAs) do município estão no
estágio de atenção de risco
moderado no indicador que
considera as internações
e óbitos – as exceções são
Centro, Copacabana e Tijuca.
“Nosso panorama epidemiológico é um dos melhores durante este período
de pandemia. Temos uma

Sociedade
de Pediatria
defende
vacinação

Covid-19: São Gonçalo
amplia vacinação itinerante

A Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) divulgou
nota nesta sexta-feira (17)
na qual se manifesta favorável à vacinação contra
a covid-19 de todos os
adolescentes, com ou sem
comorbidades.
A posição foi mais uma
reação contrária à recomendação do Ministério
da Saúde de suspender
a imunização de adolescentes sem comorbidades.
Segundo a SBP, até o
momento, a pasta registrou 2.416 mortes por
covid-19 entre adolescentes, número maior que
o c o n j u n t o d e o u t ra s
doenças imunossuprimíveis.
O texto cita um estudo
nacional que aponta risco de morte pelo menos
duas vezes maior para
pessoas a partir dos 12
anos em relação a crianças com idade entre 2 e
11 anos.

Avançando na vacinação
contra o coronavírus na cidade, a Secretaria de Saúde e
Defesa Civil de São Gonçalo
vai levar a vacinação itinerante para os bairros Largo da
Idéia, Apolo III e Marambaia,
a partir da próxima semana,
sempre de segunda-feira a
sexta-feira, das 9h às 16h.
Neste sábado (18), o ônibus
da Cruz Vermelha finaliza a
vacinação no Morro do Castro, das 9h às 12h.
Os outros 14 pontos de
vacinação funcionam das
8h às 12h neste sábado (18).
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.
Na próxima semana, no
dia do aniversário da cidade
(22 de setembro), não haverá
vacinação. Assim, a vacinação
itinerante, que passará a ser

Neste sábado, atendimento permanece no Morro do Castro e em 14 pontos
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A vacinação itinerante em Santa Isabel foi a primeira de diversas visitas

feita com a ambulância do
Consultório na Rua (Cnar),
estará no posto de saúde do
Largo da Idéia na segunda-feira (20) e terça-feira (21).
Em Apollo III, a ambulância
estará nos dias 23 e 24 de
setembro. Em Marambaia, a
vacinação itinerante estará
nos dias 27 e 28 de setembro.
A Secretaria de Saúde e

Defesa Civil está realizando
o intercâmbio de vacinas na
segunda dose, dependendo
da necessidade e doses disponíveis em cada local de
vacinação. Para a aplicação
da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos
precisam levar carteira de
vacinação e cartão do SUS
ou CPF.

redução muito importante
no número de internações e
de casos, e isso vai se refletir
na redução dos óbitos. A expectativa é que, com o avanço da vacinação na cidade,
a gente continue com essa
queda permanente nos próximos dias”, disse o secretário
municipal de Saúde, Daniel
Soranz.
Além dos óbitos e hospitalizações, casos notificados
por Covid-19 e os atendimentos na rede de urgência
e emergência por síndrome
gripal e síndrome respiratória aguda grave na capital

também mantêm a tendência de queda sustentada.
O 37º boletim mostra
que, desde março de 2020,
o município do Rio soma
472.005 casos de Covid-19,
com 33.131 óbitos. Em 2021
são 256.466 casos e 14.048
mortes. A taxa de letalidade deste ano está em 5,5%,
contra 8,9% em 2020; e a de
mortalidade, em 210,9 a cada
100 mil habitantes, contra
286,5/100 mil no ano passado. A incidência da doença é
de 3.850,1/100 mil, quando
em 2020 era de 3.235,7/100
mil.

Governo lança Plano
de Testagem
O Ministério da Saúde lançou ontem (17) o Plano Nacional de Testagem da Covid-19 em seis cidades brasileiras. Já foram distribuídos
4 milhões de testes rápidos
de antígeno, e a previsão é
chegar a 60 milhões até o fim
do ano, para identificar casos
sintomáticos e assintomáticos na população geral e em
grupos vulneráveis.
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, participou da cerimônia de lançamento em Natal. O evento foi
realizado de forma simultânea também em Porto Velho,
Campo Grande, Macapá,
Belo Horizonte e Foz do
Iguaçu, no Paraná.
Os resultados do plano
servirão para monitorar os
índices de contágio e as variantes do novo coronavírus
e orientar sobre medidas de
controle da circulação do
vírus nas cinco regiões do
país. Quem fizer teste e tiver
resultado positivo terá que
iniciar o isolamento social.
“Aquele que é negativo
pode voltar às suas atividades normais e, assim, con-

ciliaremos o binômio saúde
e economia, para que nosso
país volte a crescer”, disse
Queiroga.
A testagem será reforçada nas unidades básicas
de saúde para pacientes
com sintomas e em pontos de triagem em locais
de grande circulação para
pessoas assintomáticas. O
teste de antígeno é feito com
amostras de swab (cotonete)
de nasofaringe, fica pronto
em 15 minutos e consegue
diagnosticar a infecção viral
atual, mas não detecta os
anticorpos adquiridos.
Em agosto, o ministério
realizou o projeto piloto do
plano em Brasília, com a
testagem de 217 voluntários.
Estratégia - Segundo o
ministro, a estratégia do
Ministério da Saúde engloba ainda a Pesquisa de
Prevalência de Infecção por
Covid-19 no Brasil (PrevCov),
lançada em maio, que envolve a testagem em 62.097
domicílios de 274 municípios, o equivalente a 211.129
pessoas.
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O Rio não pode perder mais na energia
Divulgação

Wagner Victer*
Em meados da década de 90,
ainda como membro da Diretoria
da Associação dos Engenheiros
da Petrobras - AEPET, participei
ativamente da legislação que
regulamentou a modificação
do Artigo 177 da Constituição
Federal, que estabelecia o Monopólio Estatal do Petróleo. Essa
regulamentação, feita pela Lei
Federal 9478/97, estabeleceu um
novo ordenamento para o setor
de petróleo existente até então.
Uma das ações efetivas que
fizemos na tramitação dessa Lei
9478/97 junto com o então relator Deputado Federal Procópio
Lima Neto, pelo Rio de Janeiro,
aconteceu na colocação de uma
série de emendas ao texto remetido pelo executivo, e tinha o
objetivo de proteger o setor do
petróleo nacional, a Petrobras
como estatal, e especialmente
o Estado do Rio de Janeiro. Uma
das emendas que emplacamos
foi a colocação da Agência Na-

cional do Petróleo - ANP, que se
criava com sede no estado do Rio
de Janeiro e que teve a plena acolhida pelo relator, diante daqui
estarem localizadas as principais
reservas de óleo e gás do país e as
principais empresas de petróleo.
Nessa mesma linha, anos depois, em 1998, e posteriormente
já como Secretário de Estado de
Energia, da Indústria Naval e do
Petróleo, atuei junto a bancada
Federal do Rio de Janeiro, especialmente a dos parlamentares
que eram da base do Governo
Federal, em especial o então
Deputado Federal Marcio Fortes
e posteriormente com o então
Deputado Federal Eduardo Paes,
para que duas entidades que
estavam sendo criadas também
colocassem suas sedes no Rio
de Janeiro. Conseguimos isso de
maneira bastante efetiva, garantindo a instalação do Operador
Nacional do Sistema - ONS e do
Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE, dentro de uma alegada
sinergia que faria sentido na
medida em que o Rio de Janeiro continuasse a ser a grande
capital de energia, derivada da
própria história brasileira e da
capital.
Esse movimento que vem
desde a década de 90, quando
começaram as privatizações,
concessões e o próprio processo
regulatório, iniciado no setor
elétrico através da criação da
ANEEL, tem feito com que surjam muitas empresas, agências
reguladoras, órgãos novos, o que
por sua vez acaba resultando
em uma retirada de atividades
e pessoal de instituições que se
localizam historicamente no Rio
de Janeiro, por ter sido aqui a
capital do país.

Assim, a falta de zelo quanto
à destinação dessas novas instituições, na forma de ausência de
atenção firme dos poderes públicos da bancada Federal do Rio
de Janeiro, pode fazer com que
venhamos a perder não só empregos, mas fundamentalmente
de sermos o centro da questão
política para o tema. Um bom
exemplo disso foi o que aconteceu na criação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que
derivou das atividades do antigo
DAC - Departamento de Aviação
Civil, que basicamente em sua
maioria aqui se colocava no Rio
de Janeiro.
Mais recentemente, mesmo
não estando no setor, tenho
acompanhado e até conversado
com parlamentares da Bancada Federal, buscando sugerir e
orientar ações. Agora na criação
da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear - ANSN, onde
parte das atividades de fiscalização estarão derivando da CNEN
- Comissão Nacional de Energia
Nuclear, já conseguimos na primeira fase da tramitação da MP
1049 na Câmara, sob monitoramento no Senado, pelo Senador
Carlos Portinho, que a criação
desse órgão não gere mais um
esvaziamento do Rio de Janeiro e
seja localizado sua sede aqui no
Rio de Janeiro, e nesse cenário o
texto que está no senado já tem
essa previsão, o que aliás conta
até com o apoio do próprio Governo Federal.
Infelizmente, na Medida Provisória que autoriza a desestatização da Eletrobras, historicamente com sede no Rio de
Janeiro, e que virou a Lei Federal
14.182/21, não foi delineado
que as empresas que viessem a

derivar dessas atividades mantivessem a sua sede no Rio de
Janeiro. Isso na prática, foi um
tipo de “papada de moscas”
dos diversos agentes políticos,
especialmente da bancada fluminense, porque uma série de
“jabutis” foram colocadas nessa
tramitação, como a colocação
inclusive de compra de energia
compulsória por termoelétricas
a gás, localizadas ao arrepio do
Sistema Geoelétrico nacional em
outras regiões do país que não
teriam a mesma lógica de ficarem
na Região Sudeste.
O novo Decreto 10.791 do
último dia 10 de setembro, que
deriva da Lei que autoriza a
desestatização da Eletrobras,
observa a criação de uma nova
empresa, que funcionará tipo
uma holding, e que gerenciará
atividades que não poderão ser
concedidas em iniciativa privadas, especialmente a Eletronuclear e o Consórcio de Itaipu; que
apesar de omissa na legislação
original da Eletrobras, criada e
denominada “Empresa Brasileira de Participações em Energia
Nuclear Binacional (ENBpar)”,
surpreendendo em não ter a sua
sede no Estado do Rio de Janeiro,
único local do país com usinas
nucleares, e sim em Brasília.
Buscar alterar esse decreto,
em um foco firme, dentro uma
coalizão política de todas as
forças do Rio de Janeiro, para
colocação dessa atividade no Rio
de Janeiro é fundamental. Especificamente o segmento nuclear,
temos as principais atividades
aqui localizadas, como as duas
usinas nucleares (Angra I e II) em
operação e a terceira em construção, a fábrica de enriquecimento
de combustível nuclear da INB,

Plataforma Digital retoma
as atividades presenciais
Equipamento da Engenhoca ofereceu cursos on-line durante a pandemia
Berg Silva / Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói vai
reabrir a partir da próxima
segunda-feira (20) a Plataforma Urbana Digital (PUD)
da Engenhoca, que passará a
funcionar em sistema híbrido,
com atividades presenciais às
segundas, quartas e sextas-feiras e on-line às terças e
quintas-feiras. A Plataforma
Digital estava funcionando
desde o início da pandemia
da Covid-19 apenas com atividades online. Nessa nova
fase, o número de usuários no
local não poderá passar 70%
da capacidade total, incluindo
os usuários na fila de espera
dentro da unidade para uso
dos equipamentos.
A Secretaria Municipal de
Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pelo funcionamento da Plataforma

Plataforma Urbana Digital da Engenhoca reabre na próxima segunda-feira

Digital, resolveu retomar as
atividades presenciais no equipamento público diante do
avanço da imunização da

população contra a Covid-19
e a diminuição no número
de casos de contaminação na
cidade.

O secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Caio
Vianna, disse que todos os
cuidados sanitários estão sendo adotados e deverão ser
seguidos pelos usuários, como
distanciamento e uso de máscara facial e higienização das
mãos durante a permanência
na unidade. Os equipamentos
também passarão por higienização a cada troca de usuário.
Atualmente, a Plataforma
Digital da Engenhoca está
oferecendo os cursos de Rede
de Computadores e Montagem
e Manutenção de Computadores, com aulas remotas, que
agora passarão para o formato
híbrido. Também há outros
cursos disponíveis e com inscrições abertas através do
link: https://eventosecursos.
plataformadigital.niteroi.br/

Niterói terá mutirão de limpeza
de rios e praias neste sábado

em Resende, além de unidade
fabris diretamente focadas a indústria nuclear, como a NUCLEP,
e até a fábrica de submarinos em
Itaguaí. Além disso, essas atividades da nova holding, ENBpar, inclusive do Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica
– PROCEL, basicamente derivam
da própria Eletrobras, que fica no
Rio de Janeiro. É difícil imaginar
todos seus funcionários migrando milhares de quilômetros para
continuar trabalhando, e assim,
sua colocação em Brasília, além
de perda desse conhecimento
técnico, e de sinergia de proximidade com área nuclear, pode
gerar ainda mais custos.
Essas ações não são meramente ações de crescimento do
Rio de Janeiro, são sim protetivas
para que o esvaziamento institucional do estado não continue e
até tem razões muito lógicas, pois
já temos mão de obra qualificada,
certificada e treinada para adoção destas atividades. Afinal, até
dentro do atual Governo Federal
o tema é “do menos Brasília e
mais Brasil”, e esse conceito deve
perpassar para reflexão e alteração do decreto.
Conclamo, que nesse diapasão de luta, independente da
representação política e institucional, venhamos a nos unir
nesse conceito, pois não é só
bom para o Rio de Janeiro, mas
principalmente, é muito bom
para o Brasil.

(*) Wagner Victer é engenheiro,
administrador, ex-secretário de Estado
de Energia, Indústria Naval e do
Petróleo, e Ex-conselheiro do CNPE

Ciep municipalizado
ganha salão de jogos
Pensando em melhorar a
qualidade do cotidiano dos
alunos, nesta sexta-feira
(17) aconteceu a inauguração da Salão de Jogos do
CIEP 051 Municipalizado
Anita Garibaldi, que atende
crianças e adolescentes, do
Ensino Infantil ao 9º ano.
O secretário de Educação,
Maurício Nascimento, esteve presente, junto com a
Banda do Colégio Municipal Irene Barbosa Ornellas,
regida pelo maestro Marlon
Ferreira.
O salão é composto por
três totós, uma mesa de
ping pong e duas cestas de
basquete, além de jogos de
tabuleiro que estimulam a
criatividade do aluno. As
paredes foram grafitadas
pelo artista Carlos Eduardo Lima. A sala, que já foi
um antigo posto de saúde,
estava sem utilidade e a
escola resolveu transformar
em um espaço de recreação
para os alunos.
“Aqui, antigamente, funcionava um posto de saúde
que estava desativado. Eu
queria dar uma utilidade
para esse espaço e, quando
recebemos os jogos da Secretaria de Educação, pude-

mos criar o salão”, explicou
a diretora Silvana Bastos.
De acordo com a diretora, o CIEP já tinha uma
brinquedoteca, mas, para
os adolescentes, ainda não
havia um lugar de lazer adequado. A sala é voltada para
os adolescentes, para que
eles tenham mais vontade
de cuidar da escola.
“É um estímulo, a gente
já está tendo uma melhora
no rendimento. Os professores já têm idéia de como
desenvolver o ensino usando o novo espaço e as novas ferramentas”, comenta
Silvana Bastos.
Segundo o secretário de
Educação, Maurício Nascimento, a secretaria está
trabalhando em projetos,
juntamente com as direções
das unidades escolares,
buscando o acolhimento e
bem estar dos alunos.
“Hoje estamos inaugurando mais um equipamento da Secretaria de Educação, fazendo com que a
escola fique um ambiente
atrativo para o retorno dos
nossos alunos, que ficaram
afastados por conta da pandemia”, afirma Maurício
Nascimento.
Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Voluntários vão participar do Clean Up Day, que é celebrado em todo o mundo
Neste sábado, comemora-se
o Dia Mundial da Limpeza de
Rios e Praias, o Clean Up Day.
Em Niterói, que tradicionalmente participa do evento,
o qual reúne anualmente,
em média, 35 milhões de
pessoas ao redor do mundo,
a edição 2021 vai aliar a visão ambiental com a social.
Além do recolhimento dos
resíduos nas praias, quem
participar também poderá

contribuir com a acessibilidade de niteroienses com
deficiência.
O Dia da Limpeza de Rios
e Praias será realizado em
10 praias da orla da Baía
de Guanabara e da Região
Oceânica de Niterói, a partir
das 8h. Qualquer morador
da cidade que se identifique
com as questões ambientais
e gostaria de contribuir para
um mundo livre de resíduos

pode participar como voluntário.
Nesta edição, as ações serão focadas nas praias da Boa
Viagem, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Camboinhas, Piratininga (praião
e prainha), Itacoatiara, Itaipu
e Sossego.
“Não se trata apenas de
mutirões de limpezas, mas
de uma rede forte e única
de agentes que comparti-

lham a visão de um mundo
livre de resíduos. Durante
os últimos anos, comprometida em garantir o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e
sadio a todos, a secretaria
tradicionalmente participa
desta ação anual, que ocorre
em vários países ao redor do
mundo”, afirma o secretário
de Meio Ambiente, Rafael
Robertson.

Espaço no Anita Garibaldi foi adequado para o momento de pandemia
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Jovens negros são os mais
agredidos ao serem presos
Levantamento é da Defensoria Pública do Rio. Na maioria das vezes, o agressor é um policial militar
Marcello Casal Jr / Arquivo Agência Brasil

Um levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostra que, entre as pessoas que sofreram agressões
físicas ou psicológicas no ato
da prisão, 96% são homens,
79,9% são pretos ou pardos,
71% não chegaram ao ensino
médio e em 87% das vezes o
agressor é policial militar. Por
faixa etária, a maioria tem
entre 18 e 25 anos (52,8%) e
entre 26 e 40 anos (34,5%).
Do total, 84,7% das vítimas
afirmaram exercer alguma
atividade profissional.
A pesquisa foi feita pelo
Núcleo de Defesa dos Direitos
Humanos (Nudedh) da Defensoria e analisou o relato de
1.250 pessoas presas, submetidas a tortura e maus-tratos,
entre junho de 2019 e agosto
de 2020. O relatório foi divulgado ontem no evento Pelo
Fim da Tortura: o Impacto
dos Relatos de Agressão nas
Sentenças Criminais, com
transmissão pelo canal da
Defensoria no YouTube.
Este é o segundo relatório
produzido pela Defensoria
desde a criação do Protocolo
de Prevenção e Combate à
Tortura e outros Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanas
ou Degradantes, que prevê
a notificação obrigatória ao
Nudedh dos casos registrados
por defensores e defensoras
públicos em todo o estado.

Pesquisa
analisou o relato
de 1.250 presos,
submetidos a
torturas e
maus-tratos

População negra é alvo da violência no momento da prisão: homens são 96%; pretos, 79%; e jovens, 52,8%

O primeiro relatório reuniu 931 denúncias de tratamentos desumanos praticados contra pessoas presas
entre agosto de 2018 e maio
de 2019, indicando uma média de três agressões por dia.
Desse total, 96% das denúncias foram feitas durante a
audiência de custódia. No
ano passado, a Defensoria

também havia apontado o racismo estrutural existente nos
atos de prisão em flagrante
no estado.
Vítimas - De acordo com
o levantamento, apenas 20%
das vítimas buscam medidas
administrativas ou judiciais
contra o Estado ou contra o
agressor, mesmo com 90%
sendo capazes de identificar

os autores e 35% tendo lesões
aparentes. As medidas administrativas solicitadas foram
a instauração de investigação
(227), o ajuizamento de ação
indenizatória (185) e a representação por falta funcional
(155).
Porém, mesmo que não
haja menção a agressões na
audiência de custódia, no in-

Brasileiro tem queda na renda
habitual e aumento na efetiva
Impacto maior foi para trabalhadores por conta própria no segundo trimestre
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), divulgado ontem (17),
mostra que houve queda de
6,6% na renda habitual e
aumento de 0,9% na renda
efetiva do trabalhador brasileiro no segundo trimestre
de 2021, na comparação com
o mesmo trimestre do ano
passado, o pior momento do
mercado de trabalho durante
a pandemia da covid-19.
O levantamento Retrato
dos Rendimentos e Horas
Trabalhadas durante a Pandemia tomou como base os
resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) e da
Pnad Covid, divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo a análise do Ipea,
os trabalhadores por conta

Atentado
no Rio
A Polícia Civil está à procura do homem que jogou uma bomba contra
a sede do consulado da
China no Rio de Janeiro.
O atentado ocorreu na
noite de quinta-feira
(16) e foi gravado por
câmeras de segurança
do consulado. O homem, vestindo abrigo
esportivo escuro, usando máscara e boné pretos, vem caminhando
pela calçada em frente a
representação diplomática, que fica no bairro
de Botafogo, na Zona
Sul. Rapidamente, ele
acende o artefato e o
lança sobre o muro. Em
seguida, ele sai correndo e a bomba explode.

própria tiveram o maior
impacto em suas rendas,
com crescimento de 19,5%
na renda efetiva no segundo trimestre de 2021, na
comparação com o mesmo
trimestre de 2020. No segundo trimestre deste ano, eles
receberam 76% do habitual.
Os trabalhadores com carteira do setor privado tiveram
aumento de 2% na renda
efetiva, enquanto para os
trabalhadores sem carteira,
a alta foi de 6,9%.
“A análise mostra que,
apesar da melhora nos rendimentos no segundo trimestre
deste ano, a recuperação ainda é lenta. O afastamento da
ocupação atinge 16,26% dos
trabalhadores, afetando mais
de 13,5 milhões”, disse, em
nota, o pesquisador do Ipea
e autor do estudo, Sandro

Análise mostra
que apesar da
melhora nos
rendimentos,
a recuperação
ainda é lenta
Sacchet.
A Região Nordeste foi a
que teve a renda mais afetada
pela segunda onda da pandemia, com queda de 2,6%
na renda efetiva no segundo
trimestre de 2021. Na análise
por gênero, o crescimento da
renda efetiva das mulheres
(1,4%) foi superior ao dos
homens (0,48%), no mesmo
período.
De acordo com o estudo,
apesar do grande número

de domicílios sem renda do
trabalho, no segundo trimestre de 2021 houve pequena
redução nesse percentual,
em relação ao primeiro trimestre deste ano, de 29,3%
para 28,5%, o que demonstra
lenta recuperação no nível de
ocupação aos patamares anteriores à pandemia para as
famílias de renda mais baixa.
A renda dos jovens adultos - de 25 a 39 anos - foi a
mais afetada pela pandemia, com queda de 3,2% nos
rendimentos efetivos reais
médios no segundo trimestre
deste ano. Em contrapartida,
os rendimentos dos ocupados com mais de 60 anos de
idade cresceram 1,3% no período, influenciados pela alta
proporção de trabalhadores
por conta própria nessa faixa
etária.

Pelé tem instabilidade
respiratória e vai para UTI
Mas quadro melhorou e ex-jogador é transferido para ala semi-intensiva
O ex-jogador Edson Arantes
do Nascimento, o Pelé, teve
uma instabilidade respiratória na madrugada de ontem
(17) e foi transferido, como
medida preventiva, para a
unidade de terapia intensiva
(UTI) do Hospital Israelita
Albert Einstein, onde estava
internado, na capital paulista.
O quadro de saúde de Pelé
já foi estabilizado, e o tricampeão mundial de futebol foi
levado para a ala de cuidados
semi-intensivos.
“Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro e,

como medida preventiva, foi
transferido para a unidade
de terapia intensiva (UTI).
Após estabilização do quadro, o paciente passou para
cuidados semi-intensivos. Ele
encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista
cardiovascular e respiratório,
e segue em recuperação de
pós-operatório abdominal”,
informa boletim médico divulgado pelo hospital.
No dia 4 deste mês, Pelé,
que tem 80 anos, foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon
direito, descoberto durante
exames cardiovasculares e

laboratoriais de rotina. Na última terça-feira (14), ele teve
alta da UTI e permaneceu
internado para se recuperar.
De acordo com sua filha,
Kely Nascimento, Pelé está
se recuperando bem. “No
quadro normal de um senhor
da idade dele, depois de uma
operação dessas, às vezes, são
dois passos para a frente e um
para trás. É muito normal. Na
quinta-feira [16] ele estava
cansado e deu um passinho
pra trás. Hoje ele deu dois
para a frente”, postou Kely
nas redes sociais, juntamente
com uma foto ao lado do pai
tirada na tarde de ontem.

terrogatório ou na fundamentação da sentença, em 70%
dos casos o juiz responsável
tomou conhecimento da
alegação do acusado. A coordenadora do estudo, Carolina
Haber, destaca que, mesmo
assim, em 80% dos casos
em que há lesões visíveis, a
agressão não é mencionada
na sentença.
“A partir da leitura dos termos de audiência de custódia
e das sentenças, buscamos
identificar todos os casos em
que há o registro do relato de
agressão para ter certeza que,
de fato, o juiz tomou conhecimento dessa ocorrência.
Porém, o que se percebe é
que esse relato vai desaparecendo ao longo do processo
e acaba sendo considerado
irrelevante para o julgamento,
não sendo tomada nenhuma
providência mais concreta”.
Entre os relatos que chegaram ao Nudedh, 96,1%
dos casos informaram sobre
agressões físicas e em 28,5%

dos casos houve agressão
psicológica. Chutes (477),
socos (438) e tapa na cara
(337) foram os tipos de agressão mais mencionados pelos
presos. Há registro também
de pauladas, coronhadas,
queimaduras, enforcamentos e espancamentos. Entre
as agressões psicológicas, a
mais citada foi a ameaça de
morte (148).
Crimes -Dos casos analisados pela Defensoria, que
haviam sido julgados em primeira instância, 56% foram
baseados na Lei de Drogas.
Em 75% das condenações o
juiz menciona a Súmula 70
do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, bem como em
cerca de 14,6% das prisões
por roubo, que respondem
por 31% das condenações. O
normativo legitima a palavra
dos policiais para embasar a
condenação, na ausência de
outras testemunhas.
Harber indica ainda que
quando os relatos de agressão
aparecem na sentença, eles
são utilizados para desqualificar a versão do acusado
ou afirmar que o laudo não
confirmou as agressões alegadas. Para a coordenadora,
isso aprofunda a falta de
providências com relação às
agressões sofridas pelos presos, já constatada durante as
audiências de custódia.

Sérgio Cabral já está
preso em Niterói
O ex-governador Sérgio Cabral foi interrogado pelo juiz
Marcel Laguna, na Central de
Audiência de Custódia, no 4°
andar do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro (TJRJ), no
centro da capital.
Cabral foi levado do presídio de Bangu 8, na Zona Oeste
da cidade, onde estava preso
até a manhã de ontem, para o
Fórum no início da tarde. Por
causa do cumprimento das
medidas de combate à covid-19, a imprensa não pode
assistir a audiência, que foi
acompanhada pela advogada
de Cabral, Patrícia Proetti.
Depois da audiência, o
ex-governador foi conduzido
por policiais federais ao Instituto Médico Legal (IML) para
exame de corpo de delito,
antes de ser encaminhado à
Unidade Prisional da Polícia
Militar, em Niterói.

A transferência do presídio de Bangu para a Unidade Prisional em Niterói foi
determinada em despacho
do juiz da 7ª Vara Federal
Criminal, Marcelo Bretas, em
atendimento a uma decisão
do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson
Fachin, que aceitou o pedido
da defesa de Cabral, para que
ele ficasse afastado de outros
presos que foram citados no
seu acordo de delação premiada.
Condenado a 346 anos, 9
meses e 16 dias de prisão, Sérgio Cabral está preso desde 17
de novembro de 2016. São 18
sentenças já proferidas contra o político. Com o acordo
de delação premiada, que foi
rejeitado pelo STF em maio,
o ex-governador pretendia
obter o benefício de cumprir
sua pena em casa.

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: 23/09/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Francisco da Cruz Nunes - Itaipu - Niterói
15822581
13:00 às 17:00 Rua Praia de Itaipu - Praia de Itaipu - Itaipu - Niterói
15822581
13:30 às 17:30 Travessa Elias David Sili - Engenhoca - Niterói
15822639
13:30 às 17:30 Ruas 4, 5, 14, 15, 17 - Engenhoca - Niterói
15822639
SÃO GONÇALO
08:00 às 12:00 Rua Antônio Pinhão - Colubandê - São Gonçalo
15804883
08:00 às 12:00 Rua dos Aliados - Colubandê - São Gonçalo
15804883
08:00 às 12:00 Rua Geraldo Silva - Colubandê - Jardim Flumin - São Gonçalo
15804883
08:00 às 12:00 Rua Gualdo Silva - Colubandê - São Gonçalo
15804883
08:00 às 12:00 Rua Lindolfo Color - Raul Veiga - São Gonçalo
15804883
12:00 às 16:00 Avenida José Lopes Raposo - Arsenal - São Gonçalo
15805069
12:00 às 16:00 Rua Antônio Bernardo Ribeiro - Arsenal - São Gonçalo
15805069
12:00 às 16:00 Rua General Euclydes Araújo Silva - Maria Paula - Arsenal
15805069
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Guaxindiba - São Gonçalo
15805069
12:00 às 16:00 Rua Romeu - Maria Paula - São Gonçalo
15805069
12:00 às 16:00 Ruas A, B - Arsenal - Maria Paula - São Gonçalo
15805069
12:00 às 16:00 Rua Alzira Vieira - Maria Paula - Rio do Ouro - São Gonçalo
15805069
13:00 às 17:00 Ruas A, B, E, F, G - Santa Catarina - Jardim Miriambi - São Gonçalo 15804707
13:00 às 17:00 Rua Manuel da Costa - Santa Catarina - São Gonçalo
15804707
13:00 às 17:00 Travessa Tabelião Lessa - Santa Catarina - Barro Vermelho
15804707
13:00 às 17:00 Travessa A - Santa Catarina - São Gonçalo
15804707
13:30 às 17:30 Estrada do Barracão - Barracão - São Gonçalo
15804933
13:30 às 17:30 Rua Adalberto Oliveira da Silva - Pacheco - São Gonçalo
15804933
13:30 às 17:30 Rua Hipólito Ferreira Porto - Barracão - Pacheco - São Gonçalo
15804933
13:30 às 17:30 Rua Waldelir José de Brito - Barracão - São Gonçalo
15804933
MARICÁ
08:30 às 12:00 Ruas 8, 25, 26, 27, 56, 80, 126 - Itaipuaçu - Balneário Lagomar - São 15816747
Bento da Lagoa - Barroco - Maricá
08:30 às 12:00 Rua São Gabriel - Itaipuaçu - Maricá
15816747
08:30 às 12:00 Rua São Geraldo Antiga - Barroco - Maricá
15816747
08:30 às 12:00 Rua São Jorge - São Bento da Lagoa - Maricá
15816747
08:30 às 12:00 Rua São José - Barroco - Maricá
15816747
08:30 às 12:00 Rua São Judas Tadeu - Itaipuaçu - Maricá
15816747
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - São José Imbassaí - Maricá
15817033
13:00 às 17:00 Ruas 29, 30 - Jardim Inoã - São José de Imbassaí - São José
15817033
13:00 às 17:00 Rua 122 - Cordeirinho - Pr. Lagoas-Pn - Cordeirinho Maricá - Centro 15817445
13:00 às 17:00 Rua Esmeraldas - Itaocaia Valley - Maricá
15822317
13:00 às 17:00 Rua 19 - Itaocaia Valley - Itaipuaçu - Rinco Mimoso - Maricá
15822317
13:00 às 17:00 Rua Acatas - Itaocaia Valley - Maricá
15822317
13:00 às 17:00 Rua Agatha - Rincão Mimoso - Itaipuaçu - Maricá
15822317
13:00 às 17:00 Rua Jades - Itaipuaçu - Estrada do Jaconé - Maricá
15822317
13:00 às 17:00 Rua Malaquitas - Itaipuaçu - Itaocaia Valley - Maricá
15822317
13:00 às 17:00 Avenida Gilberto Carvalho - Jardim Inoã - Inoã - Maricá
15822703

Estamos com você, mesmo à distância.
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Diniz elogia
estreia de
Nenê pelo
time do Vasco
O Vasco não venceu na estreia de
Fernando Diniz
como técnico e
do meia Nenê,
mais recente reforço da equipe.
Mas o empate em 1 a 1 contra
o CRB, em Maceió, na última
quinta-feira, mostrou algumas
novidades na formação da
equipe.
Diniz optou por uma formação mais leve, aproveitando os jogadores mais técnicos
do elenco. Uma das principais
modificações foi o esquema
com apenas um volante e
Marquinhos Gabriel como
segundo homem de meio de
campo.
O treinador também defendeu a escolha por Nenê
como titular.
“O Nenê contribuiu, chegou e se colocou à disposição
para treinar. Até treinamos
muito para ser véspera de jogo,
mas era preciso para posicionar o time com o Nenê. Todo
mundo fazendo o que tem de
ser feito não vai sobrecarregar
um setor”, aposta Diniz, que
elogiou muito o camisa 77.
“Nenê é um jogador de
nível altíssimo, um super talento. É um exemplo de jogador apaixonado pelo jogo de
futebol. O cara ama o que faz,
ele ama o futebol verdadeiramente, gosta de jogar, de
estar junto, desse ambiente”,
completou.
O compromisso de amanhã do Vasco é o clássico
contra o Cruzeiro, em São
Januário. E o jogo terá um
ingrediente a mais que será
a presença da torcida após
liberação da CBF.

Sábado, 18/9/2021

Em boa fase, Botafogo
reencontra Chamusca
Glorioso recebe hoje no Nilton Santos o Náutico, dirigido pelo seu ex-técnico
O Botafogo testa sua boa fase
neste sábado,
às 16h30 (de
Brasília), contra o Náutico,
no estádio Nilton Santos.
A partida marca o reencontro do técnico Marcelo
Chamusca com os alvinegros.
Os donos da casa se consolidaram no G-4 da Série B
do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo emplacou uma
sequência de bons resultados que o levaram até a
terceira posição, com 41
pontos.
Só que mais uma vez, os
cariocas não terão a beira
do campo o técnico Ender-

Após saída
de Marcelo
Chamusca, em
julho, Botafogo
deslanchou na
segunda divisão
son Moreira. O comandante
foi punido pelo STJD e vai
cumprir seu último jogo de
suspensão.
O Botafogo será dirigido
pelo auxiliar Luís Fernando
Flores. O profissional deve
manter a formação que iniciou a goleada sobre o Londrina.
Os alvinegros ainda não

terão o lateral-direito Rafael.
O recém-contratado pediu
duas semanas para melhorar
a parte física.
Do outro lado, o técnico
Marcelo Chamusca viu o
Botafogo embalar após sua
saída. Só que o treinador
foi contratado pelo Náutico
para retornar com a equipe
pernambucana ao G-4.
O Náutico busca um bom
resultado para se aproximar
do grupo de acesso. Os pernambucanos estão com 35
pontos, seis abaixo do CRB.
Para esta partida, Chamusca terá a estreia de Junior Tavares. No entanto,
o zagueiro Camutanga e o
volante Rhaldiney serão desfalques, suspensos.
Vitor Silva / Botafogo

Terceiro colocado da Série B, o Botafogo encerrou ontem a preparação para enfrentar o Náutico na tarde deste sábado

STJD libera Gabigol
para jogar amanhã
Durou poucas
horas a suspensão de Gabigol
em duas partidas do Campeonato Brasileiro.
Ontem mesmo, o Superior
Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou que
aceitou o pedido de efeito
suspensivo solicitado pelo
Flamengo.
Dessa forma, o centroavante rubro-negro está liberado para atuar até o julgamento do recurso no Pleno
do STJD do Futebol. O camisa
9, portanto, deve ser titular
amanhã, contra o Grêmio,

pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Gabigol havia sido punido
por desrespeitar a arbitragem
e conduta contrária à disciplina ou à ética. Durante a partida contra o internacional, no
dia 8 de agosto, ele recebeu o
segundo cartão amarelo por
bater palmas em direção ao
árbitro. Na saída de campo, o
atacante ainda afirmou que
o futebol brasileiro é uma
várzea.
A solicitação do Flamengo foi deferida pelo
auditor Maurício Neves Fonseca, relator do processo envolvendo o atleta de 25 anos.

Presidente do Flu põe
Liberta como meta
O presidente
do Fluminense,
Mário Bittencourt, concedeu entrevista
coletiva ontem
e aproveitou a oportunidade para defender sua gestão
à frente do clube. Embora
não possa apresentar títulos
expressivos, o mandatário
acredita que o clube está na
direção certa.
O Tricolor vem de eliminações na Libertadores e na
Copa do Brasil mas, segundo
Bittencourt, existe evolução
em relação aos anos anteriores.
“Apesar da gente não ter ido
adiante nas duas competições
eliminatórias que disputamos,
confesso que, em especial no
confronto da Libertadores,
podíamos sim ter passado do

Bittencourt
defendeu ontem
em entrevista
coletiva sua
gestão à frente
do Fluminense
Barcelona. Mas em que pese
as duas classificações, é importante lembrar que há oito
anos o clube não disputava a
Libertadores. Que disputou a
sétima Libertadores de sua
história e o nosso objetivo é
voltar a disputar a Libertadores. Por que isso? Porque
outros clubes que venceram
essa competição disputaram
várias vezes e a gente precisa
ser constante”, disse o mandatário tricolor.

