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Ônibus elétrico começa a 
circular hoje em Niterói

Veículo vai funcionar, em fase de testes, na Linha 49. Prefeitura informou que pretende comprar 80 unidades

MUDANÇA NA FROTA

CIDADES\PÁG. 4

 O veículo em teste pela cidade tem autonomia para 250 quilômetros, com até 4 horas para recarga das baterias, dispõe de ar condicionado, carregadores de celular e piso baixo. A capacidade é de 80 passageiros, sendo 26 sentados e 54 em pé

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Alerj pode 
derrubar taxa 
de incêndio

PANORAMA\PÁG. 2

SG lança plano estratégico
Prefeitura de São Gonçalo elabora ações para aplicar recursos da privatização da Cedae

CIDADES\PÁG. 4

A Prefeitura de São Gonçalo começou, ontem, as obras de pavimen-
tação e drenagem da Estrada do Bichinho, no Pacheco. A via do bair-
ro também receberá uma revisão na parte de iluminação. O prefeito 
Capitão Nelson acompanhou de perto o início das intervenções no 
local, acompanhado do deputado federal Altineu Côrtes.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Estrada do Bichinho vai ganhar drenagem, pavimentação e uma nova iluminação

Estrada do Bichinho em obras

PÁG. 4

Itaboraí recebe 
exposição de 
arte oleira
A Casa de Cultura Heloísa 
Alberto Torres (CCHAT), 
em Itaboraí, está abrigando 
uma mostra com o melhor 
do trabalho dos oleiros da 
cidade.

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Mostra comemora os 211 anos da Casa 
de Cultura Heloísa Alberto Torres

Fábio quer 
reencontrar 
irmão no Bota
Lateral-esquerdo gêmeo de 
Rafael, novo jogador do Bo-
tafogo, afirmou que ano que 
vem também pode desem-
barcar em General Severiano. 

ESPORTES

Divulgação / FC Nantes

Lateral-esquerdo Fábio, de 31 anos, 
defende atualmente o Nantes-FRA

Um ônibus elétrico modelo Caio Millenium, cedido pelo fabrican-
te, será usado a partir de hoje, por 60 dias, pelos dois consórcios 
rodoviários de Niterói para avaliação. O veículo será integrado à 
Linha 49. O município informou que pretende lançar no primeiro 
semestre do ano que vem licitação para uma compra inicial de  
40 ônibus elétricos.

EUA voltarão 
a receber 
brasileiros

MUNDO\PÁG. 5

PÁG. 8
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Tudo como antes
Não sei se vocês notaram, mas em certos locais de Niterói 
já há mais gente sem máscara do que com ela. Parece que a 
pandemia já passou e as pessoas não estão se preocupando 
mais em ficar doentes. Moro perto de uma comunidade e a 
sirene que antes tocava todo dia para alertar sobre a covid 
há muito também ficou muda. Assim como a população, 
a prefeitura também já se acomodou.
Vanessa Gomes

Não faz sentido
O Pix chegou para facilitar a nossa vida. Mas como tem 
muito bandido sequestrando as pessoas, então vem o 
governo e começa a restringir e querer acabar com o novo 
serviço. Ora, o certo seria combater avcriminalidade, não? 
Senão, é como apenas trocar o sofá.
Marcella Correa

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.

Exposição de arte 
oleira em Itaboraí 
A Casa de Cultura Heloísa 
Alberto Torres (CCHAT), 
em Itaboraí, está abrigando 
uma mostra com o melhor 
do trabalho dos oleiros da 
cidade, valorizando a cerâ-
mica produzida em Itaboraí. 
A exposição “Oleiros de Ita-
boraí: Identidade, 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, 
Aurora Ribeiro, chefe de 
Acervo da CCHAT, explica 
que a ideia foi reunir um 
painel bastante amplo da 
produção dos oleiros da 
cidade, como um registro da 
permanência dessa tradição 
no município. 

Além do sobrado histó-
rico, reformado e doado ao 
IPHAN por Heloísa, a Casa 
contém importante acervo 
museológico, documental 
e bibliográfico. 

CULTURA FABIANA MAIA

Concerto
Nesta terça, às 21h, a Funar-
te, por meio do programa 
Arte de Toda Gente, vai dar 
início às suas ações pelos 
200 anos de Independência 
do Brasil com uma apre-
sentação da Orquestra Sin-
fônica do Teatro Nacional 
Claudio Santoro (OSTNCS), 
sob regência de Claudio 
Cohen e com participação 
especial do tenor Saulo Lau-
cas. O concerto poderá ser 
assistido pelo  Youtube. No 
repertório, obras relaciona-
das ao momento histórico.

Lançamento – Depois da parceria de sucesso com 
Ávine Vinny na canção “Eu Esperava Mais de Mim”, a 
dupla Matheus Henrique e Gabriel lançou a autoral 
“Meu Espelho”. A faixa, que está disponível em todas as 
plataformas digitais, já é destaque e levou os cantores 
a ganharem a capa da playlist ‘Geração Sertaneja’, no 
Spotify. O videoclipe está no Youtube. 

ESTREIA – DNA, o aguardado filme da diretora, rotei-
rista e atriz francesa Maïwenn, já tem data de estreia 
no Brasil: dia 30. Integrante da seleção oficial do Fes-
tival de Cannes 2020 e exibido em outros importantes 
festivais, DNA conta uma emocionante história sobre 
relações familiares, o legado deixado por entes queri-
dos e a busca de uma mulher por suas origens.

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

Divulgação

Mostra comemora os 211 anos da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres

Divulgação

Funarte dá início as ações pelos 200 

anos de Independência do Brasil 

POR JEFFERSON LEMOS

Empréstimos a 
fundo perdido
Temendo os impactos da grave 
crise hídrica que o país atra-
vessa sob a produção, já que a 
previsão é de que os reserva-
tórios das usinas hidrelétricas 
do Sudeste/Centro-Oeste fi-
nalizem setembro com 14,9% 
de armazenamento, a Firjan 
e FIEMG, divulgaram, ontem, 
nota conjunta, propondo 14 
medidas de combate à crise 
energética. 

Entre as propostas está a 
isenção da cobrança do ICMS 
sobre o adicional da bandeiras 
‘escassez hídrica’, uma melhoria 
nas condições de financia-
mento das linhas de crédito 
do BNDES dedicadas a ação 
de eficiência energética e a 
criação de “produtos dentro do 
plano de Redução Voluntária da 
Demanda - RVD - reduzindo o 
atual patamar de 5 MW para 
1 MW, permitindo que mais 
indústrias possam contribuir 
com o programa.

As indústrias querem que o 
programa de eficiência energé-
tica da Aneel possa ser oferecido 
com recursos a fundo perdido 
para o setor industrial, à seme-
lhança do que já é feito para 
programas sociais, para o setor 
público e para as entidades sem 
fins lucrativos

Transformer faz campanha na rua

Para abrir a Semana Nacio-
nal do Trânsito (SNT) em São 
João de Meriti, na Baixada 
Fluminense, o deputado 
estadual Valdecy da Saúde 
esteve presente no evento 
realizado pela cidade, que 
contou até com Transformer 
como atração. Ao lado do 
robô alienígena, do prefeito 
de Meriti, João Ferreira Neto, 

Divulgação

e do secretário municipal de 
Trânsito e Transporte, Bebe-
to, e outras autoridades mu-
nicipais, o deputado falou da 
importância da campanha, 
que segue até dia 24.
“Estou aqui pela importância 
deste ato. Meriti possui mais 
de meio milhão de pessoas e 
fazer parte disso é fazer parte 
da vida”, disse. 

Polêmica das 
sacolinhas
A Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio não gos-
tou nem um pouco da recente 
publicação da lei que proíbe 
a comercialização de sacolas 
plásticas em São Gonçalo. On-
tem, a entidade encaminhou 
ofício à Prefeitura, alegando in-
constitucionalidade, por “uma 
vez que o município flagrante-
mente desrespeita uma lei de 
âmbito estadual.

“Hoje estamos priorizan-
do o meio ambiente”, diz tre-
cho da nota da entidade, que, 
coincidentemente, passou a 
demonstrar mais preocupação 
com as causas ecológicas após 
começar a cobrar pelas sacolas. 

Passaporte 
nos condomínios

Casimiro vacina 
adolescentes

Os condomínios, mesmo sem 
estarem incluídos no decreto 
da Prefeitura do Rio sobre a 
obrigatoriedade da compro-
vação da vacinação contra 
covid-19, vêm orientado que 
os síndicos apliquem esta 
exigência no uso das áreas 
comuns. A recomendação é da 
Abadi (Associação Brasileira 
de Administração de Imóveis).
“Mesmo que não haja no 
decreto nada que especifique 
a atuação dos condomínios, 
é importante que o síndico 
cumpra com a determinação 
e evite, com isso, problemas 
tanto de da saúde quanto do 
ponto de vista legal”, argu-
menta o coordenador da Cipa 
Síndica, Bruno Gouveia. 
A recomendação é que o com-
provante seja cobrado quando 
houver circulação do mora-
dor nas áreas comuns, como 
academias, piscinas, salões 
de festa, quadra de esportes 
etc. O documento de vacina-
ção pode ser apresentado via 
carteira de vacinação ou pelo 
Conect SUS. Mas há quem 
defenda que essa cobrança é 
ilegal do ponto de vista consti-
tucional. Mais uma polêmica. 

Depois de anunciar que não 
iria mais vacinar adolescen-
tes, Casimiro de Abreu reviu a 
decisão e, nesta semana, pros-
segue a vacinação com a apli-
cação da primeira dose nesta 
faixa etária. Nesta terça é a vez 
de quem tem 12 e 13 anos.  Na 
quarta, quem tem segunda 
dose para tomar também 
pode ir às UBS normalmen-
te. Na quinta, o grupo a ser 
vacinado é o de pessoas com 
80 anos ou mais, em busca da 
terceira dose.  Na sexta, haverá 
repescagem com a primeira 
dose em adolescentes de 12 a 
17 anos. Tomar a vacina contra 
a Covid-19 é fácil. Basta ir ao 
ESF munido de comprovante 
de residência e CPF. 

Taxa de incêndio pode cair

A deputada Adriana Bal-
thazar (Novo) provocou a 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor da Alerj para que 
o colegiado discuta a sus-
pensão da Taxa de Incêndio 
cobrada pelo Corpo de Bom-
beiros. No ofício enviado ao 
presidente, deputado Fábio 
Silva (DEM), a parlamentar 
ressalta que o STF já julgou 
diversas vezes a cobrança 
como inconstitucional. Des-
de 2017, a Corte já analisou a 
ilegalidade da taxa de incên-

Divulgação

dio em ações nos estados de 
Minas Gerais, São Paulo e 
Sergipe. Numa comparação 
grosseira, seria o mesmo que 
o governo cobrar taxa para 
colocar policial na rua.
“O Supremo foi claro, em 
várias decisões, que esse tipo 
de serviço não pode ser co-
brado por taxa. Por isso pedi 
que a Comissão de Defesa 
do Consumidor da Alerj atue 
para suspender essa taxa tão 
danosa aos cidadãos”, afirma 
Adriana Balthazar. 

Panorama RJPanorama RJ

Após visita às obras da Es-
trada do Bichinho, ontem, 
o prefeito de São Gonçalo 
Capitão Nelson, levou o 
deputado federal Altineu 
Côrtes para acompanhar 
a revitalização da Estrada 
Raul Veiga, no Alcântara. 
A obra, pretende organizar 
uma das mais importantes 
vias do bairro. “Espetacular 
a visão do Prefeito Capitão 
Nelson de criar esse espaço 
que vai dar uma revitaliza-

ção completa no Alcântara, 
onde ele vai trazer os traba-
lhadores para o centro do 
espaço, melhorando para 
as pessoas que aqui tran-
sitam diariamente, dando 
mais dignidade a todos. 
É um orgulho ter um pre-
feito como ele e gostaria 
de agradecer também ao 
governador Cláudio Castro 
pela parceria que tanto está 
ajudando São Gonçalo”, 
disse Altineu. 

São Gonçalo: deputado visita obras
Divulgação

A Lei 9405/21, do deputa-
do Rosenverg Reis (MDB/
foto acima), sancionada 
e publicada no Diário 
Oficial da última sexta, 

Frota elétrica chega com força
Divulgação

não deve ficar só no papel. 
O governador Cláudio 
Castro (PL) sinalizou que 
o estado vai incentivar 
a renovação da frota de 
ônibus por veículos elé-
tricos e menos poluentes. 
A lei autoriza o Executivo 
a promover a troca grada-
tiva da frota por ônibus 
que não emitem dióxido 
de carbono (CO2). Além 
disso, prevê incentivo e 
linhas de financiamento 
às empresas que investi-
rem em “veículos verdes”. 
Em Niterói, não serão as 
empresas. A prefeitura 
anunciou ontem que vai 
adquirir os veículos por 
licitação para entregá-los 
às concessionárias. Os 
testes já começam nesta 
semana. 
Que rapidez! 
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Pfizer-BioNTech planejam pedir autorização para que vacina seja aplicada em crianças de 5 a 11 anos

Resposta robusta para crianças
A Pfizer e a BioNTech dis-
seram, ontem (20), que a 
vacina contra covid-19 que 
desenvolveram em parceria 
induz uma resposta imu-
ne robusta em crianças de 
entre 5 e 11 anos de idade. 
Os laboratórios planejam 
pedir autorização para que 
a vacina seja aplicada nessa 
faixa etária às autoridades 
dos Estados Unidos (EUA), 
da Europa e de outros locais 
o mais rápido possível.

As empresas dizem que a 
vacina gerou resposta imune 
nas crianças de 5 a 11 anos 
em seu ensaio clínico de 
fases 2 e 3, e os resultados 
se equivalem ao que obser-
varam anteriormente entre 
pessoas de 16 a 25 anos. O 
perfil de segurança também 
foi, em geral, comparável ao 
da faixa etária mais elevada, 
afirmaram.

“Desde julho, casos pe-
diátricos de covid-19 aumen-
taram em cerca de 240% nos 
Estados Unidos, enfatizando 
a necessidade de saúde pú-
blica de vacinação”, disse 
o presidente executivo da 
Pfizer, Albert Bourla, em co-
municado à imprensa.

“Os resultados desse teste 
fornecem uma fundação só-
lida para buscar autorização 
de nossa vacina para crian-
ças entre 5 e 11 anos, e pla-

nejamos entregar o pedido à 
FDA (agência reguladora dos 
EUA) e outros reguladores 
com urgência.”

Autoridades norte-ame-
ricanas de saúde de alto 
escalão acreditam que os 
órgãos reguladores podem 

tomar uma decisão sobre a 
vacina, se é segura e eficaz 
em crianças mais novas, três 
semanas após a entrega pe-
los laboratórios dos pedidos 
de autorização, disseram à 
Reuters neste mês.

As internações e mortes 

por covid-19 aumentaram 
nos Estados Unidos, nos últi-
mos meses, devido à variante 
Delta do novo coronavírus, 
altamente contagiosa. Ca-
sos pediátricos da doença 
também estão em alta, parti-
cularmente porque crianças 

com menos de 12 anos não 
estão sendo vacinada. Não 
há, no entanto, nenhuma 
indicação de que, além de 
ser mais transmissível, a 
Delta seja mais perigosa para 
crianças.

Uma autorização rápida 
ajudaria a mitigar um po-
tencial aumento de casos 
no outono do Hemisfério 
Norte, especialmente com 
as escolas já abertas em todo 
os EUA.

A vacina Pfizer/BioNTech 
já está autorizada para apli-
cação em crianças a partir 
de 12 anos em vários países, 
incluindo os Estados Unidos.

No ensaio cl ínico,  as 
crianças entre 5 e 11 anos 
receberam uma dose de 10 
microgramas da vacina, um 
terço da dose dada a pessoas 
com mais de 12 anos. As 
empresas disseram esperar, 
até o quarto trimestre deste 
ano, os dados sobre como 
a vacina atua em crianças 

entre 2 e 5 anos e em bebês 
de 6 meses a 2 anos. 

Entrega de vacinas - A Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES) iniciou, ontem (20), a 
distribuição do maior lote 
de vacinas contra a Covid-19 
aos 92 municípios flumi-
nenses. Serão distribuídas 
1.473.910 doses de imuni-
zantes, sendo 676.260 da 
Pfizer (para primeira e se-
gunda aplicações); 557.400 
da CoronaVac (para primei-
ra e segunda aplicações); 
e 240.250 da AstraZeneca 
(para a dose 2). As remessas  
chegaram à Coordenação 
G eral  de  Ar mazenagem 
(CGA) da SES, em Niterói, 
entre as noites de sexta (17) 
e sábado (18). 

O município do Rio de 
Janeiro retirou as doses de 
CoronaVac e AstraZeneca 
durante este fim de semana, 
na CGA, e buscou ontem 
(20) o lote de imunizantes 
da Pfizer. 

Os municípios de Niterói, 
São Gonçalo, Maricá, Itabo-
raí e Volta Redonda também 
fizeram as retiradas de seus 
respectivos lotes ontem na 
CGA, a partir das 8h. 

Para os demais muni-
cípios, a entrega de todos 
esses lotes ocorrerá hoje (21) 
por aeronaves, caminhões e 
vans.

Governo do 
Estado iniciou 
entrega do 
maior lote de 
vacinas contra a 
Covid-19

Mauricio Bazilio / Governo do Estado

SES informou que a remessa com 1,4 milhão de doses contém imunizantes da Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca

Painel do RJ ganha 
mapa de variantes
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) informa que, 
a partir desta semana, vai 
publicar semanalmente, no 
Painel Covid-19 (https://
painel .saude.r j.gov.br/
monitoramento/covid19.
html#), o mapa do monito-
ramento genômico das va-
riantes do vírus SARS-CoV-2 
no Estado do Rio de Janeiro.  
A medida tem como objetivo 
garantir mais transparência 
aos dados da pandemia e 
permitir que os cidadãos 
tenham acesso às informa-
ções da evolução da doença 
no estado.

Ao acessar a aba “Varian-
tes Covid-19” no menu su-
perior do Painel, é possível 
entrar na página de dados, 
que conta com opção de 
consulta por variante, data, 
cidade e região de saúde. A 
atualização, toda sexta-feira, 
às 17h, será acompanhada 
de um boletim semanal com 
uma análise sobre o cenário 
atual das variantes. A pri-

meira edição já está no ar.
“A divulgação do mo-

nitoramento genômico no 
Painel da Covid-19 do estado 
vai garantir mais transpa-
rência à população sobre 
as variantes que estão em 
circulação. Recentemente, 
vimos que a predominância 
da variante Delta substi-
tuiu a da variante Gamma, 
reforçando a agressividade 
dessa linhagem em termos 
de transmissibilidade. Com 
esses dados, queremos re-
forçar junto à população a 
importância dos cuidados 
sanitários no controle da 
Covid-19 e da vacinação, 
principalmente as duas do-
ses”, afirmou o secretário de 
Estado de Saúde, Alexandre 
Chieppe.

Na análise realizada com 
amostras coletadas na se-
mana epidemiológica 35 (de 
28/08/21 a 04/09/21), foram 
realizados 56 sequencia-
mentos, sendo todos posi-
tivos para a variante Delta.

Covid: SG vacina a 
partir de 12 anos
A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonça-
lo vacina, nesta terça-feira 
(21), todos os gonçalenses 
com mais de 12 anos em 
14 pontos de vacinação, 
um com drive thru. A vaci-
nação itinerante estará no 
posto de saúde do bairro 
Largo da Idéia, das 9h às 
16h, com a ambulância do 
Consultório na Rua (Cnar). 
A segunda e terceira doses 
(para os idosos com mais 
de 70 anos e que já tenham 
mais de seis meses de in-
tervalo da segunda dose) 
continuam sendo aplicadas 
normalmente. 

O serviço será suspenso 
na próxima quarta-feira 
(22), quando é comemora-
do o aniversário da cidade, 
e retorna na quinta-feira 
(23) em todos os pontos de 
vacinação e a ação itineran-
te será no posto de saúde de 
Apolo III, que permanece 
na sexta-feira (24). Na pró-
xima semana, a vacinação 
itinerante chega ao posto 

de saúde de Marambaia na 
segunda-feira (27) e terça-
-feira (28). 

A Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil 
está realizando o inter-
câmbio de vacinas na se-
gunda dose, dependendo 
da necessidade e doses 
disponíveis em cada local 
de vacinação. Para a apli-
cação da primeira dose, 
as pessoas com mais de 18 
anos precisam levar cartei-
ra de vacinação e cartão do 
SUS ou CPF. Os menores de 
18 anos devem apresentar 
caderneta de vacinação, 
cartão do SUS ou CPF, iden-
tidade e ir acompanhado 
de uma pessoa responsável 
com mais de 18 anos. Para a 
segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 
identidade e o comprovan-
te de vacinação da primeira 
dose, assim como para a  
terceira dose dos idosos, 
que estão recebendo o re-
forço com o imunizante da 
Pfizer.

Queiroga afirma que evento 
adverso ‘não invalida’ vacinação
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse ontem (20) 
que a existência de eventos 
adversos não é motivo para 
deixar de vacinar pessoas 
contra a covid-19. “O Brasil 
já vacinou mais de 3,5 mi-
lhões de adolescentes. A gente 
teve um efeito adverso e a 
mim cabe avaliar esses efei-
tos adversos da vacina. Eles 
existem e não são motivos 
para suspender campanha de 
vacinação ou relativizar seus 
benefícios, mas a autoridade 
sanitária tem que avaliar 
esses casos até para que fa-
çam as notificações devidas”, 
afirmou. 

A declaração foi dada em 
Nova York, onde Queiroga 
acompanha o presidente Jair 
Bolsonaro, que discursa hoje 
(21) na abertura da Assem-

bleia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

Queiroga criticou a falta 
de compromisso de estados 
com o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). O minis-
tro da Saúde reafirmou parte 
do discurso feito na semana 
passada, quando o Ministério 
da Saúde decidiu recomendar 
a suspensão da imunização 
em adolescentes e disse que 
governos estaduais começa-
ram a vacinar jovens antes do 
previsto.

“Tenho defendido forte-
mente se obedecer às reco-
mendações do PNI, o que 
lamentavelmente não é feito”, 
disse o ministro. “O que ocor-
re é que se vacinou de manei-
ra diferente, e [dizem que] 
está faltando a segunda dose. 
Não está. É porque se distri-

buiu a vacina de uma forma 
desconforme”, ressaltou.

Na semana passada, quan-
do a suspensão da imuni-
zação de adolescentes foi 
recomendada pela pasta, o 
ministro ressaltou que foram 
identificados 1,5 mil eventos 
adversos em adolescentes 
imunizados. Todos eles de 
grau leve. Marcelo Queiroga 
citou ainda o caso da morte 
de uma jovem em São Paulo, 
cuja relação com a vacina 
estava sendo investigada.  
Na última sexta-feira (17), a 
Secretaria de Estado de Saúde 
de São Paulo atribuiu o óbito 
da jovem a uma doença au-
toimune chamada de púrpura 
trombótica trombocitopê-
nica.

Sobre a participação do 
Brasil na Assembleia Geral 

da ONU, Queiroga adian-
tou que o governo brasileiro 
quer mostrar ao mundo que 
avançou na vacinação contra 
a covid-19 e na vigilância sa-
nitária e de variantes do novo 
coronavírus. Questionado 
sobre a possibilidade de o 
Brasil anunciar no encontro 
a doação de vacinas ao Haiti, 
o ministro da Saúde preferiu 
a cautela. “O Brasil defen-
de a ampliação do acesso 
às vacinas. Quando houver 
uma posição definitiva acerca 
desse tema, conversaremos 
com vocês”, respondeu aos 
jornalistas que acompanham 
a comitiva brasileira.

Queiroga avaliou que o 
Brasil vai muito bem na estra-
tégia de vacinação e disse que 
não há motivo para acelerar a 
imunização.

Ministro da Saúde acompanha o presidente Bolsonaro na reunião da ONU

Governo 
zera imposto 
de remédio 
para câncer
O governo federal zerou 
o Imposto de importa-
ção para cinco produtos, 
entre eles um remédio  
para tratamento de câncer 
e dispositivos para uso de 
pessoas com deficiência. 
A medida foi aprovada 
na quarta-feira (15) pelo 
Comitê Executivo de Ges-
tão (Gecex) da Câma-
ra de Comércio Exterior 
(Camex) do Ministério 
da Economia. O medica-
mento atezolizumabe foi 
incluído na Lista Brasileira 
de Exceções à Tarifa Exter-
na Comum (Letec) com 
redução de 2% para 0 na 
alíquota de importação. 
Trata-se de um anticor-
po monoclonal indica-
do para o tratamento de 
câncer metástico. A me-
dida também incluiu três 
 tipos de próteses en-
doesqueléticas transfe-
murais.

Vacinação do grupo na Capital começa nesta terça-feira (21)

C-19: Rio aplica 2ª dose da 
Pfizer para 50 anos ou mais
A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) do Rio de Janeiro anun-
ciou que começa amanhã (21) 
a aplicar a segunda dose da va-
cina da Pfizer contra a covid-19 
em pessoas com 50 anos de 
idade ou mais. Esse grupo terá 
intervalo de 21 entre a primeira 
dose e a segunda.

Na mesma rede social, o 
prefeito Eduardo Paes disse 
que cerca de 23 mil pessoas 
acima dessa faixa etária ain-
da não receberam a segunda 
dose da vacina. Para receber a 
segunda dose, porém, é neces-
sário apresentar documento de 
identificação original com foto, 
número do CPF e o comprovan-
te da primeira dose, informou 
a SMS.

Já a imunização de adoles-
centes será retomada na próxi-
ma quarta-feira (22), para me-
ninas de 13 anos. Elas poderão 
se vacinar também no dia 23. 
Já os meninos de 13 anos irão 
se vacinar na sexta-feira (24).

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Prefeitura do Rio de Janeiro segue com cronograma para avançar a imunização
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Niterói inicia teste com ônibus 
elétrico nas linhas municipais
Prefeitura prevê substituir 10% da frota movidos a óleo diesel por elétricos com zero emissões de gases

A Prefeitura de Niterói ini-
ciou ontem (20) uma fase de 
testes operacionais com um 
ônibus elétrico modelo Caio 
Millenium, cedido pelo fabri-
cante. O veículo será usado 
nos próximos 60 dias pelos 
dois consórcios rodoviários 
da cidade para uma avalia-
ção mais profunda do uso 
da tecnologia no dia a dia. A 
partir de hoje (21), o ônibus já 
estará em circulação na linha 
49. Niterói pretende lançar no 
primeiro semestre do ano que 
vem uma licitação para uma 
compra inicial de 40 ônibus 
elétricos, o que corresponde 
a 5% da frota atual de ônibus 
da cidade, ampliando depois 
para 10% o uso dos elétricos.

O prefeito Axel Grael, 
acompanhado dos secretários 
municipais de Urbanismo e 
Mobilidade, Renato Barandier 
e de do Clima, Luciano Paez, 
e do presidente da NitTrans, 
Gilson Souza, participou de 
uma primeira viagem do ôni-
bus pelo trajeto do corredor 
da TransOceânica, partindo 
da estação de Charitas.

O prefeito disse que a ado-
ção dos ônibus elétricos no 
transporte de passageiros vai 
reduzir a emissão de gases do 
efeito estufa e que a prefei-
tura pretende testar veículos 
semelhantes de outros fa-
bricantes para ver qual deles 
se adapta melhor ao uso nos 
itinerários da cidade.

“Estamos testando as di-
ferentes tecnologias para 
termos certeza de que a auto-
nomia e os parâmetros técni-
cos, que são anunciados pelos 
fabricantes, são os adequados 
para Niterói. O ônibus elétrico 
é uma solução muito mais 
sustentável que os ônibus a 
diesel, com zero emissão de 
gases na atmosfera, e uma 
solução que tem a ver com o 

nosso compromisso climático 
para Niterói”, disse Axel Grael.

O secretário de Urbanismo 
e Mobilidade, Renato Baran-
dier, que coordena o processo 
de aquisição dos ônibus elé-
tricos, disse que o período de 
testes será fundamental para 
uma decisão da prefeitura e 
dos consórcios sobre os inves-
timentos na tecnologia.

“Esse primeiro ônibus 

elétrico a circular em Niterói 
vai nos oferecer por 60 dias a 
oportunidade de testar todos 
os indicadores operacionais 
de manutenção desse tipo de 
veículo que é inovador aqui 
no estado do Rio de Janeiro. 
Vamos ter a oportunidade 
de verificar a autonomia, a 
manutenção, como funciona 
todo o sistema eletrônico do 
veículo, dentro das caracte-

rísticas das linhas de ônibus 
que Niterói possui, que são 
linhas curtas em trajetos mais 
carregados e linhas com per-
cursos mais distantes, que 
sobem por ladeiras”, disse o 
secretário.

Menos emissões- O secre-
tário municipal do Clima, Lu-
ciano Paez, disse que adotar 
ônibus elétricos no transporte 
de passageiros vai ajudar Ni-
terói a reduzir a emissão de 
gases do efeito estufa. Segun-
do ele, cada veículo deixará de 
emitir 115 toneladas de gases 
por ano. 

“O setor de mobilidade 
gera muitas emissões de ga-
ses do efeito estufa. Por isso, 
consideramos esse projeto de 
uso de ônibus elétricos funda-
mental para a gente reduzir as 
emissões de gases na cidade. 
Cada ônibus elétrico deixa de 
emitir 115 toneladas de car-
bono por ano. Isso equivale 
ao plantio de 800 árvores para 
retirar esse carbono da atmos-
fera”, comparou o secretário.

Renato Barandier disse 
que, com esse período de tes-
tes, os consórcios vão poder 
conhecer a tecnologia em-
pregada neste tipo de veículo, 
fazer avaliações operacionais 
de custo, de manutenção e 
entender a sua eficiência. 
Segundo ele, os empresários 
vão poder comparar o ônibus 
elétrico com o ônibus tradi-
cional, movido a óleo diesel. 

Ele espera que, ao final desta 
avaliação, já se tenha uma 
percepção mais clara sobre 
os benefícios econômicos e de 
sustentabilidade ambiental 
que os ônibus elétricos têm a 
oferecer para Niterói.

Renato Barandier disse 
ainda que a meta da prefeitu-
ra é ter 10% da frota de ônibus 
da cidade com ônibus elétri-
cos. Segundo ele, no primeiro 
momento serão comprados 
40 ônibus (5% da frota) e de-
pois, em uma nova licitação, 
outros 5%.

“O nosso objetivo é lan-
çar um edital já no primeiro 
semestre do ano que vem 
para aquisição de pelo menos 
5% da frota de Niterói, ou 
seja, 40 ônibus. E analisar em 
quanto tempo a gente conse-
gue alcançar a meta de 10%, 
com 80 ônibus elétricos em 
circulação. Todo esse período 
de testes vai nos trazer por 
meio do sistema de teleme-
tria informações que vão ser 
cruciais para a nossa decisão 
em relação a isso”, completou 
o secretário de Urbanismo.

>>Especificações - O veí-
culo em teste tem autonomia 
para 250 quilômetros, com até 
4 horas para recarga das bate-
rias, possui ar-condicionado, 
carregadores de celular e tem 
o piso baixo, com acesso mais 
fácil para os passageiros. A ca-
pacidade é de 80 passageiros, 
26 sentados e 54 em pé.

Luciana Carneiro/Prefeitura de NIterói

A partir desta terça (21), o ônibus já estará em circulação na linha 49, com ar-condicionado e carregadores para celular

São Gonçalo 
inicia obra 
em estrada 
do Pacheco
“Essa obra será uma bênção, 
porque nunca ninguém 
olhou para cá. Sempre mo-
rei nessa rua e estávamos 
esquecidos. Isso tudo é uma 
glória”, disse a dona de casa 
Selma Ferreira, de 74 anos, 
com os olhos marejados.

Sob o olhar atento da 
Dona Selma, que acompa-
nhava a movimentação da 
porta de casa, a Prefeitura 
de São Gonçalo, através da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, começou a 
tirar do papel, ontem (20), 
uma obra aguardada há 
mais de sete décadas pelos 
moradores do Pacheco: a 
pavimentação e drenagem 
da Estrada do Bichinho. A via 
também receberá uma revi-
são na parte de iluminação, 
trabalho que será realizado 
pelas equipes da Subsecre-
taria de Iluminação Pública.

“Estamos iniciando essa 
obra tão esperada pelo povo. 
Temos aqui diversos ser-
viços, como linhas de ôni-
bus, e muitas pessoas que 
transitam diariamente por 
essa importante via que 
liga vários bairros. Estamos 
muito satisfeitos de contar 
com essa parceria do verea-
dor Nelsinho, do deputado 
federal Altineu Côrtes, do 
secretário Douglas Ruas e do 
nosso secretário de Desen-
volvimento Urbano, Júnior 
Barboza. Então, vamos pra 
frente, vamos trabalhar e 
mudar essa cidade”, des-
tacou o prefeito Capitão 
Nelson.

“Estamos dando início 
às obras na Estrada do Bi-
chinho, importante via que 
atende a vários bairros aqui 
da região e irá beneficiar 
centenas de pessoas. Meus 
parabéns ao secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Júnior Barbosa, e ao prefeito 
Capitão Nelson pelo início 
das obras”, disse o secretário 
Douglas Ruas.

Em festa, município anuncia plano de obras, faz ação social e promove show com Tiee 

SG vai celebrar 131 anos amanhã
 O município de São Gonçalo 
comemora os 131 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa amanhã, 22 de 
setembro, com o anúncio de 
uma série de projetos que 
serão viabilizados com os 
recursos oriundos da con-
cessão da Cedae. No mesmo 
dia, o município vai realizar 
ações sociais voltadas para 
as crianças e show com o 
cantor Tiee. Mais uma vez, 
o tradicional desfile cívico-
-militar foi cancelado, em 
decorrência da pandemia do 
coronavírus.

As comemorações co-
meçam às 10h, no Teatro 
Municipal George Savalla 
Gomes, onde o prefeito Capi-
tão Nelson e o secretário mu-
nicipal de Gestão Integrada e 

Projetos Especiais, Douglas 
Ruas, farão a apresentação 
do Plano Estratégico Novos 
Rumos, que irá detalhar os 
investimentos que serão 
realizados no município com 
os recursos oriundos da con-
cessão dos serviços da Cedae. 

Na ocasião, o município 
também irá anunciar o início 
dos atendimentos à popula-
ção através do aplicativo Co-
lab. Trata-se de uma platafor-
ma digital onde a população 
poderá fazer solicitações de 
serviços e sugestões. Serão 
realizadas também consultas 
públicas sobre intervenções 
programadas para a cidade, 
inclusive as prioridades das 
ações previstas no Plano Es-
tratégico Novos Rumos.

Também às 10 horas, no 

Centro Cultural Joaquim La-
voura (Lavourão), a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social, com participação 
das secretarias de Turismo 
e Cultura, Esporte e Lazer, 
Habitação, Desenvolvimento 
Econômico, Saúde e Defesa 
Civil e Ordem Pública, lança 
a primeira edição do progra-
ma Inclusão Social - Dia de 
Recreação, para crianças de 
até 12 anos.

O evento acontece das 
10h às 15h, com recreação in-
fantil, oficinas para crianças 
(confeiteiro, trança), conta-
ção de história, brinquedos, 
apresentação da Orquestra 
Municipal de São Gonçalo e 
de artistas circenses, aplica-
ção de flúor e limpeza pela 
equipe do Odontomóvel, e 

oferta de lanches, pipoca, 
algodão doce e bolo.

Na Praça Estephania de 
Carvalho (Praça Zé Garoto), 
a Secretaria de Esporte e 
Lazer promove uma manhã 
de atividades. Haverá alon-
gamento, apresentação de 
lutas com a participação do 
público, aulão de ritmos e 
animação para as crianças. 
As atividades começam às 

8h30 e seguem até 12h, ofe-
recendo também pula-pula 
com monitores, atividades 
de minibadminton e mini-
tênis, verificação de pressão, 
glicemia, frequência cardíaca 
e saturação, além de orienta-
ção nutricional.

Às 17 horas, o cantor gon-
çalense Tiee sobe ao palco 
do Teatro Municipal George 
Savalla Gomes, para um es-
petáculo gratuito e convites 
limitados.

Às 19 horas, o prefeito Ca-
pitão Nelson assiste à Santa 
Missa, na Igreja Matriz São 
Gonçalo de Amarante, que 
irá comemorar a beatificação 
do padroeiro e o aniversário 
da cidade. A celebração será 
realizada pelo arcebispo D.
José Francisco.

Mangaratiba promove dia de 
mobilização pela limpeza

A Secretaria de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Mangaratiba 
promoveu, ontem (20), uma 
mobilização em comemoração 
ao World Cleanup Day ou Dia 
Mundial da Limpeza.

A ação contou com um 
Mutirão de Limpeza na praia 
do Sahy, que reuniu a equipe 
da Secretaria, representantes do 
Parque Estadual do Cunham-
bebe, da Coopmangaratiba e 
diversos voluntários. O objetivo 
foi retirar lixos deixados na areia 
e consequentemente, colaborar 
com a luta contra a poluição 
dos mares e demais espaços. 
Além disso, um ecoponto para 
descarte de lixos eletrônicos foi 
instalado na sede da SMMA, no 
shopping Sahy, e ficou a dispo-

sição da população ontem.
“Nosso foco com essa ação 

é chamar a atenção dos mo-
radores e dos visitantes sobre 
a importância de preservar a 
biodiversidade marinha, nos-
sas praias e nossa cidade. E 
essa colaboração com o meio 
ambiente pode ser feita de uma 
forma muito simples. Basta 
que cada pessoa recolha seu 
lixo e descarte no local correto, 
evitando deixar na praia, na rua 
ou jogar no mar um resto de 
qualquer coisa. Recolher uma 
uma simples latinha, um resto 
de cigarro, um copo plástico 
e colocar no lixo já faz toda a 
diferença”, alertou o Secretário 
de Meio Ambiente, Antonio 
Marcos Barreto.

Ação contou com um mutirão na Praia do Sahy com a presença de voluntários

As escolas da rede mu-
nicipal de Cabo Frio co-
meçaram a receber com-
putadores e notebooks 
doados pelo Projeto “Ja-
nelas para o Amanhã”, 
da Petrobras. Os equipa-
mentos vão atender aos 
laboratórios de informá-
tica e áreas administrati-
vas. A Escola Municipal 
Palmira Figueiredo, em 
Tamoios, foi a primeira 
a receber a doação: 19 
computadores de mesa 
e seis notebooks. As es-
colas João Evangelista 
dos Santos, em Botafogo; 
Profa. Amélia Ferreira, 
em Unamar; Prof. Achil-
les Barreto, no Porto do 
Carro; Robinson de Aze-
vedo, no Parque Burle; 
Oswaldo Santa Rosa, 
no Guriri; e Profa. Iza-
bel Machado, no Jardim 
Caiçara, também foram 
contempladas.

Cabo Frio 
conectada

A Santa 
Missa pela 
emancipação 
acontece Às 19h, 
na Igreja Matriz 
São Gonçalo

Divulgação

O objetivo foi retirar lixos da areia e colaborar com a luta contra a poluição
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Bolsonaro falará na ONU sobre 
pandemia, agronegócio e energia
Presidente teve encontro ontem nos Estados Unidos com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson

Em encontro na véspera da 
abertura da Assembleia Geral 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o presidente 
Jair Bolsonaro e o primeiro-
-ministro do Reino Unido, 
Boris Johnson, acompanha-
dos de ministros e auxiliares, 
conversaram sobre as relações 
comerciais entre os dois países 
e o fortalecimento da parceria 
bilateral. A reunião ocorreu 
ontem (20) pela manhã, em 
Nova York, nos Estados Uni-
dos. A informação do encon-
tro bilateral é da Secretaria Es-
pecial de Comunicação Social 
da Presidência da República.

De acordo com a pasta, 
eles também conversaram 
sobre seus programas de vaci-
nação contra a covid-19, des-
tacando a parceria entre Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
a Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, e a companhia far-
macêutica AstraZeneca. Outro 
assunto abordado pelos dois 
líderes foi sobre a preparação 
para a Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança do 
Clima (COP26), que será reali-
zada em novembro, na cidade 
Glasgow, na Escócia, país que 
faz parte do Reino Unido.

O presidente brasileiro 
está nos Estado Unidos para 
participar, pela terceira vez 
como chefe de Estado, da As-
sembleia Geral da ONU, cuja 
abertura será hoje (21) pela 

manhã. Bolsonaro discursou 
pela primeira vez em 2019, no 
primeiro ano de mandato. Em 
2020, por causa da pandemia, 
a Assembleia Geral foi total-
mente virtual. 

Na edição deste ano, o 
encontro está sendo em for-
mato híbrido, com parte dos 
discursos gravados e outra 
parte presencial. Bolsonaro 

optou por viajar a Nova York 
para discursar presencialmen-
te. Por tradição, o presidente 
brasileiro é o primeiro entre 
todos os chefes de Estado e de 
governo a fazerem discurso no 
plenário da ONU. 

Na semana passada, du-
rante sua live semanal nas 
redes sociais, Bolsonaro co-
mentou sobre o discurso que 

pretende fazer na Assembleia 
Geral deste ano. 

“Vou fazer o discurso de 
abertura. Um discurso tran-
quilo, bastante objetivo, fo-
cando os pontos que interes-
sam para nós. É um palanque 
muito bom para isso também, 
serve como palanque, aquilo 
lá. Vamos mostrar objetiva-
mente o que é o Brasil, o que 

estamos fazendo na questão 
da pandemia —  coisa que 
somos atacados o tempo todo 
não é? — bem como o agro-
negócio, a energia no Brasil”, 
disse o presidente durante 
a transmissão. Ele também 
comentou que defenderá a 
validade da tese do marco 
temporal, atualmente em jul-
gamento no Supremo Tribunal 
Federal (STF), e que limita 
o reconhecimento de terras 
indígenas. 

Abalo nas bolsas - Notí-
cias sobre um possível calote 
da gigante do mercado de 
incorporações e construção 
civil chinesa Evergrande - que 
atualmente possui a maior dí-
vida de ativos do mundo, mais 
de US$ 300 bilhões - balança-
ram ontem (20) os mercados 
mundiais e geraram uma fuga 
ainda maior de capital da 
empresa.

As ações da Evergrande, 
que é responsável por cerca de 
3,8 milhões de empregos em 
vários países, caíram 10,24% 

após o anúncio de que os ju-
ros da dívida da empresa não 
seriam pagos aos credores, e 
fecharam o dia em US$ 2,28 
- uma queda acumulada de 
84,7% desde o início do ano.

Em Wall Street, as princi-
pais empresas de tecnologia 
registraram queda nos valores 
das ações. Apple, Google (Al-
phabet), Tesla e Amazon figu-
ram como principal influência 
negativa do dia, tanto no ín-
dice de tecnologia quanto no 
S&P 500. O Dow Jones fechou 
o dia com queda de 1,79% e a 
Nasdaq recuou 2,17%.

No Brasil, o impacto do 
calote fez o Ibovespa despen-
car para o menor nível dos 
últimos 10 meses, fechando o 
dia em 108.843 pontos - uma 
queda de 2,33%.

Segundo a agência de notí-
cias Reuters, o calote da Ever-
grande criou temores de uma 
crise imobiliária chinesa que 
pode trazer consequências 
de larga escala para a eco-
nomia global, parecida com 
a crise em 2008 gerada pela 
bolha imobiliária nos Estados 
Unidos.

Impulsionado pelo temor 
de uma crise generalizada, 
o dólar apresentou alta de 
0,78%, e fechou o dia cotado 
a R$ 5,32. Este é o maior valor 
da moeda norte-americana 
desde 23 de agosto, quando 
foi cotada a R$ 5,38.

No cenário 
internacional, 
possível calote 
de construtora 
chinesa abala os 
mercados

Alan Santos/Presidência da República

 Presidente Jair Bolsonaro cumprimenta o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em encontro bilateral

Sequestro ‘aéreo’ 
teve luta corporal
Um piloto da Polícia Civil do 
Rio foi rendido por dois pas-
sageiros em pleno voo de he-
licóptero. A vítima estava em 
meio a um serviço particular, 
substituindo um colega, 
quando precisou fazer uma 
manobra sobre o Batalhão 
da Polícia Militar em Bangu, 
Zona Oeste do Rio.

Conforme informações 
da polícia, os passageiros 
contrataram um voo para 
Angra dos Reis, no sul flu-
minense, com previsão de 
retorno ao Rio na segunda-
-feira. No domingo (19) eles 
informaram que voltariam 
um dia depois. Como o piloto 
que fez o voo não estava se 
sentindo bem, solicitou aju-
da de outro colega, Adonis 
Lopes.

Já no ar, Adonis, rendido 
com uma arma, recebeu a 
ordem de ir até o Complexo 
Penitenciário de Bangu, que 
fica localizado ao lado do 
14ºBPM, no mesmo bairro. 
Os criminosos queriam que 

o piloto sobrevoasse a peni-
tenciária.

O policial chegou a en-
trar em luta corporal com 
os homens durante o voo, o 
que causou a desistência do 
plano. Os criminosos orde-
naram que o piloto voasse 
até Niterói. No meio do ca-
minho, os homens pularam 
da aeronave e fugiram para 
uma região de mata.

O caso foi registrado na 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organi-
zadas e Inquéritos Especiais 
(Draco), para identificar os 
passageiros e esclarecer os 
fatos.

EUA vão permitir entrada de 
turistas brasileiros vacinados
Os Estados Unidos vão per-
mitir, no início de novembro, 
a entrada de passageiros vaci-
nados contra a covid-19 vin-
dos, por via aérea, de Brasil, 
China, Índia, Reino Unido e a 
maioria dos países europeus, 
disse ontem (20) a Casa Bran-
ca (20), amenizando algumas 
das restrições de viagens 
aplicadas no início do ano 
passado.

O Governo americano 
planeja permitir a entrada 
de viajantes estrangeiros de 
países que estavam na lista 
de barrados pelos EUA desde 
o início de 2020 ao passo que 
adota novas exigências em 
meio à pandemia, disse o 

coordenador da Casa Branca 
para a resposta ao coronaví-
rus, Jeff Zients.

As restrições dos EUA fo-
ram inicialmente impostas 
a viajantes vindos da China 
em janeiro de 2020 pelo então 
presidente Donald Trump e 
posteriormente ampliadas 
para outros países nos meses 
seguintes, sem uma métrica 
clara sobre como e quando 
revogá-las.

O presidente dos EUA, 
Joe Biden, acrescentou no-
vas restrições de viagens em 
abril deste ano sobre a Índia, 
impedindo que a maioria dos 
estrangeiros entrassem nos 
EUA. Biden também reverteu 

os planos de Trump de revo-
gar as restrições contra países 
europeus em janeiro.

Atualmente os EUA im-
pedem a entrada da maioria 
dos estrangeiros que nos 14 
dias anteriores tenham pas-
sado pelo Reino Unido, pelos 
países europeus do espaço 
Schengen, pela Irlanda, Chi-
na, Índia, África do Sul, Irã e 
Brasil.

Haverá algumas exceções 
à política sobre vacinas, dis-
seram autoridades, incluindo 
para crianças que ainda não 
são elegíveis para vacinação. 
As novas regras ainda não se 
aplicam a viajantes que cru-
zam as fronteiras terrestres 

com o Canadá e o México.
As companhias aéreas tem 

feito intensa campanha junto 
à Casa Branca por meses pela 
revogação das restrições, mas 
não tiveram sucesso em vê-las 
revogadas a tempo da tempo-
rada de viagens do verão no 
Hemisfério Norte. A Casa 
Branca disse, em julho, que 
tinha preocupações com a 
altamente contagiosa varian-
te Delta do novo coronavírus 
e com um número crescente 
de casos de covid-19 no país.

A média móvel diária de 
sete dias de casos relatados 
de covid-19 nos EUA mais que 
dobrou desde então.

Permissão, a partir do início de novembro, será para chegada por via aérea

Piloto da Polícia 
Civil recebeu 
ordem de ir para 
Complexo de 
Bangu mas foi 
para batalhão

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: 24/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:10 às 13:00 Rua Cesário F da Crus N Filho - Cantagalo - Niterói 15828635
09:10 às 13:00 Rua Floripes B. da Silva - Cantagalo - Niterói 15828635
09:10 às 13:00 Ruas K, M, W - Cantagalo - Niterói 15828635
09:10 às 13:00 Rua Waldemar Condock - Cantagalo - Niterói 15828635
09:10 às 13:00 Estrada Francisco da C. Nunes - Cantagalo - Niterói 15828745
09:10 às 13:00 Ruas D, M - Cantagalo - Niterói 15828745
09:10 às 13:00 Rua Floripes B. da Silva - Cantagalo - Niterói 15828745

MARICÁ
09:00 às 12:30 Ruas 33, 74, 75, 76, 77, 137, 142 - Jardim Balneário - Balneário 

Bambuí - Jardim Atlântico - Pr. Lagoas-Ba - Itaipuaçu - Maricá 
15828485

09:00 às 12:30 Rua Braulino V Costa - Bambuí - Maricá 15828485
13:00 às 17:00 Rua Albertino Pereira do Vale - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15828905
13:00 às 17:00 Rua Elzira Dias Gomes - Jardim Atlântico - Maricá 15828905
13:00 às 17:00 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá 15828905
13:00 às 17:00 Estrada Boqueirão - Boqueirão - Maricá 15829607
13:00 às 17:00 Ruas 58, 59, 60, 61, 62 - Araçatiba - Boqueirão - Centro - Jardim 

Balneário - Jardim Balneário Maricá - Jardim Inohan - Maricá 
15829607

13:00 às 17:00 Rua Antônio Henrique de Farias - Araçatiba - Maricá 15829607
13:00 às 17:00 Rua Cio de Figueiredo - Jardim Balneário - Maricá 15829607
13:00 às 17:00 Rua Doutor Pedro da Cunha - Jardim Balneário Maricá - Maricá 15829607
13:00 às 17:00 Rua Kleber Figueira - Jardim Atlântico - Maricá 15829607
13:00 às 17:00 Rua Manoel Victor Marques - Manoel Ribeiro - Araçatiba - Maricá 15829607
13:00 às 17:00 Rua Romolo Cavina - Araçatiba - Jardim Balneário - Centro - Maricá 15829607
13:00 às 17:00 Avenida Itaocaia - Itaocaia Valley - Itaipuaçu - Maricá 15830283
13:00 às 17:00 Rua Arajá - Itaocaia Valley - Maricá 15830283
13:00 às 17:00 Rua Ipioca - Centro - Itaocaia Valley - Maricá 15830283
13:00 às 17:00 Rua Itaguaí - Itaocaia Valley - Maricá 15830283
13:00 às 17:00 Rua Itaocaia - Itocaia - Itaocaia Valley - Maricá 15830283
13:00 às 17:00 Rua Jaguaré - Itaocaia Valle - Centro - Itaocaia - Maricá 15830283
13:00 às 17:00 Rua Ubiratan - Itaocaia - Itaocaia Valley - Maricá 15830283
13:10 às 17:00 Ruas 32, 50, 51 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15830459
13:10 às 17:00 Rua Miltaer Soares - Jardim Atlântico - Maricá 15830459
13:10 às 17:00 Rua Progetada - Jardim Atlântico - Maricá 15830459
14:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Centro - Maricá 15829293
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Diniz pede 
para torcida 
acreditar no 
acesso

O Vasco che-
g o u  m u i t o 
perto da vi-
tória nas últi-
mas duas par-
tidas da Série 
B. Mas tanto 

contra o CRB, em Maceió, 
e diante do Cruzeiro, em 
São Januário, sofreu o gol 
de empate nos acréscimos 
do segundo tempo. Assim, 
o técnico Fernando Diniz, 
que estreou no comando 
da equipe na última quinta-
-feira, ainda não conseguiu 
vencer.

Mas Diniz trouxe de 
fato um crescimento para a 
equipe em campo e, com o 
reforço do meia Nenê, deu 
um novo alento à torcida 
vascaína. O Vasco, que abriu 
a 25ª rodada no empate com 
a Raposa neste domingo, 
aguarda o complemento 
dela para avaliar o prejuízo 
na tabela.

Mas o treinador pede 
que o torcedor siga acredi-
tando até o fim na possibi-
lidade de terminar a com-
petição no grupo de acesso.

“Quero muito que o tor-
cedor acredite. Infelizmente 
tomamos esse gol contes-
tado no final. Acredito na 
força do trabalho. O hino do 
Vasco é um hino lindo, que 
fala ‘vamos todos cantar de 
coração’, e eu falo pros joga-
dores jogarem de coração. 
Aqui dentro a gente vai tra-
balhar, insistir e acreditar no 
acesso até o final”, afirmou.

O Vasco fez uma boa par-
tida, mas acabou vacilando 
no fim, levando o gol de 
empate aos 49 minutos do 
2º tempo.

Gêmeo de Rafael quer seguir os passos do irmão e defender o Glorioso

Fábio comenta chance de 
um dia jogar no Botafogo

O Botafogo vive 
grande fase na 
Série B do Cam-
peonato Brasi-
leiro. Além dis-
so, os alvinegros 

ainda nem estrearam o lateral-
-direito Rafael, que deve ser o 
principal jogador do elenco.

As boas notícias parecem 
não acabar no clube de Ge-
neral Severiano. Tanto que 
o irmão de Rafael, o lateral-
-esquerdo Fábio, falou sobre 
a possibilidade de vestir a 
camisa alvinegra.

Em uma postagem nas 
redes sociais, Fábio comemo-
rou as vitórias de Botafogo e 
Nantes-FRA, clube por onde 
atua. Uma fã comentou e per-
guntou sobre a possibilidade 

do lateral-esquerdo seguir os 
passos do irmão.

“Talvez ano que vem”, es-
creveu Fábio, animando a 
torcida do Botafogo.

Os irmãos gêmeos são crias 
das categorias de base do 
Fluminense e atuaram juntos 
no Manchester United-ING. 
Depois, cada um seguiu seu 
rumo, mas podem voltar a 
jogar no Botafogo, clube do 
coração de ambos.

Enquanto isso, a torcida 
vive a expectativa da estreia 
de Rafael. O lateral pediu duas 
semanas de treinos antes de ir 
a campo oficialmente.

Só que o próprio Rafael já 
estipulou uma data para uma 
possível estreia pelo Botafo-
go. “Estou há três meses sem 

jogar, mas já comecei essa se-
mana treinando duro. Quando 
eu me sentir bem, junto com 
o Enderson, a gente vai ver a 
melhor data”, disse.

“Mas, acho que, talvez, 
quem sabe, aí domingo que 
vem já posso estar no banco, 
a gente não sabe. Não vamos 
deixar expectativa, mas, a 
princípio, depois de domingo 
que vem, eu vou estar apto”, 
completou.

A estreia de Rafael deve 
acontecer no domingo, quan-
do o Botafogo receberá o 
Sampaio Corrêa, no Nilton 
Santos. A partida tem chance 
de contar com público, pois 
a Prefeitura do Rio liberou a 
presença de torcedores nos 
estádios.

Divulgação / FC Nantes

Atualmente no Nantes-FRA, o lateral-esquerdo Fábio disse que ‘talvez ano que vem’ possa defender o Botafogo

Arrasca e Filipe Luís 
ainda preocupam

Nonato confia em 
vaga na Libertadores

O Flamengo 
seguirá  sem 
poder contar 
com dois de 
seus  pr inci-
pais jogadores 

amanhã, pelas semifinais 
da Libertadores. O Rubro-
-Negro não terá Arrascaeta 
e Filipe Luís está pratica-
mente descartado. Além 
disso, Everton Ribeiro e 
Diego Ribas são dúvidas de 
Renato Gaúcho.

No Maracanã, o Fla re-
ceberá o Barcelona de Gua-
yaquil no jogo que abre 
a disputa por uma vaga 
na final da competição  
sul-americana. O jogo de 
volta será no Equador, no 
dia 29.

“Agora vamos começar 
a pensar no jogo. Conver-
sar com o departamento 

O Fluminense 
poderia estar 
desanimado 
após deixar de 
disputar duas 
competições 

importantes, como a Taça 
Libertadores da América 
e a Copa do Brasil. Mas as 
eliminações em sequência 
não abalaram o emocional 
do elenco, que segue moti-
vado para lutar para voltar 
à principal competição do 
continente em 2022.

O Tricolor entrou dire-
tamente na fase de grupos 
da competição continen-
tal após terminar o último 

médico. Tenho conversado 
com os jogadores também. 
O jogo de quarta é muito 
importante, mas não é o 
último jogo do ano. Te-
mos que tomar cuidado  
para não colocar o joga-
dor em campo e perdê-lo 
por mais cinco, seis jogos”, 
afirmou.

Arrasca sofreu um es-
tiramento na coxa e ainda 
não iniciou a transição para 
o campo. Sua volta amanhã 
está descartada e ele está 
sendo preparado para a 
volta.

Já Filipe Luís, que teve 
um problema na pantur-
rilha, está em fase mais 
adiantada do que o uru-
guaio. A sua volta também 
é improvável, mas depen-
derá de uma reavaliação até 
amanhã.

Campeonato Brasileiro na 
quinta posição. Hoje no oi-
tavo lugar, a equipe coman-
dada pelo técnico Marcão 
tem como objetivo chegar 
ao G-6.

“Esse é nosso foco. Não 
tenho dúvidas de que nosso 
time pode voltar à Liberta-
dores. Toda eliminação dei-
xa uma frustração, mas isso 
nós temos que transformar 
em força para que isso nos 
une cada vez mais em busca 
desse objetivo. Temos totais 
condições de fazer um bom 
segundo turno de Brasilei-
ro”, afirmou o volante No-
nato, ao site oficial do Flu.


