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COVID-19: CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO É ANTECIPADO

Niterói libera a 3ª dose para
idosos com mais 70 anos
Quem tomou a 2ª dose há mais de seis meses já pode procurar os postos de saúde para garantir o reforço
CIDADES\PÁG. 3
Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Renan Otto/Prefeitura de SG

Durante a celebração no Campo de São Bento, o prefeito de Niterói e ambientalista Axel Grael destacou a importância dessas ações na recuperação da vegetação. Em São Gonçalo, houve plantio de Ipês na Apa do Engenho Pequeno

Dia da Árvore é comemorado em Niterói e São Gonçalo
O Dia da Árvore em Niterói foi comemorado ontem com plantio de mudas no Campo de São Bento. O local foi escolhido por ser uma área de preservação ambiental no coração da
cidade, além de receber centenas de visitantes diariamente. Já a APA do Engenho Pequeno, em São Gonçalo, teve oficinas ambientais e treinamentos para lideranças comunitárias.
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Alerj aprova
reajuste de 23%
para servidores

Espetáculo encenado por Richard
Riguetti está no Interculturalidades
Livre da covid-19, Matías Galarza
está perto de voltar ao Vasco

PANORAMA\PÁG. 2

Relacionado para a partida desta noite, o zagueiro David Luiz deve finalmente estrear pelo Fla

Primeiro passo rumo a Montevidéu
Para chegar à decisão da Libertadores, no dia 27 de novembro, na capital
do Uruguai, o Flamengo precisa passar pelo Barcelona-EQU e o primeiro
jogo da semifinal acontece hoje, às 21h30, no Maracanã.

Galarza está
recuperado
da covid-19

Peça recria
história de
Paulo Freire

Jovem paraguaio se recupera do coronavírus e começa a trabalhar para voltar ao time do Vasco que
busca a reação na Série B
do Brasileiro.

O 11° Interculturalidades:
Primaverar, viver Freireas,
da UFF, que este ano celebra o centenário de Paulo
Freire, apresenta, às 20h, a
peça “Paulo Freire - o andarilho da utopia”, com Richard Riguetti.
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Heal: reforma sai ainda este ano
Promessa do secretário estadual Saúde foi feita durante homenagem a médicos de Niterói
PANORAMA. 2
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Panorama RJ
Ataques ao
judaísmo

POR JEFFERSON LEMOS

Alerj aprova reajuste de servidores

Novos viadutos na RJ-194
Divulgação

Divulgação/Alerj

A escalada de casos de intolerância religiosa não se limita às
religiões de matriz afro. Durante
audiência pública da CPI da Intolerância Religiosa, ontem, na
Alerj, a conselheira da Associação Israelita do Rio, Diane Kuperman, destacou que ataques
contra o judaísmo também vêm
crescendo no estado. Dados da
Polícia Federal revelam que o
número de registros destes casos passou de 69 em 2019 para
110 em 2020, aumento de 59%.
Diane apresentou vídeos
com ameaças publicados recentemente na internet. Em
um deles, um jovem apresenta
objetos com símbolos nazistas
adquiridos facilmente, segundo
ela, em sites de compra on-line.
“Não temos, nem queremos, o monopólio da vitimização, nem do sofrimento.
Mas, sem dúvida, os casos de
preconceito contra judeus e
negros são os mais antigos de
que se tem notícia no mundo”,
disse Kuperman.

A proposta de recomposição salarial e reajuste anual
para os servidores do Estado, de todos os Poderes,
apresentada no PL 4.680/21,
foi aprovada em discussão
única, ontem, pela Alerj. A
medida, de autoria original dos deputados André
Ceciliano (PT) e Luiz Paulo
(Cidadania), autoriza o governo a conceder reajuste
aos servidores de acordo
com o IPCA acumulado entre 6 de setembro de 2017
e 31 de dezembro de 2021.

Heal: reforma ainda neste ano

“O projeto, agora, vai seguir
para o governador, para que
ele possa regulamentar a medida. Nós vamos marcar um
dia para que ele venha à Casa
sancionar o texto”, comentou
o deputado André Ceciliano,
estimando que o reajuste
retroativo chegará a 23%.
Mas como a coluna já havia
adiantado, a recomposição
aprovada acontecerá em três
parcelas: a primeira delas de
50%, em 2022; a segunda de
25%, em 2023; e a terceira de
25%, em 2024.

Mais segurança para Maricá

geados três grandes nomes
da ortopedia de Niterói: os
médicos e ex-docentes da
UFF Carlos Augusto Bittencourt, Paulo Malta Schott e
Márcio Carpi Malta. Além
de Chiepp, que é sanitarista,
esteve presente o deputado
federal Dr Luizinho (PP), ortopedista. Promessa é dívida.

CARTA DO LEITOR

realize estudos técnicos para
analisar a viabilidade de
construir esses dois viadutos,
pois é uma demanda de centenas de pessoas”, destacou
o Salema.
No último mês de abril, foram iniciadas as obras para
construção do viaduto do
Jardim Catarina, também
em São Gonçalo. A obra foi
outro pedido de Salema.

A deputada estadual Zeidan (PT) esteve em recente
conversa com o secretário
de Polícia Militar do Rio,
coronel Luiz Henrique Marinho Pires. No encontro,
foi discutida a ampliação do
“Bairro Seguro” e do programa “Segurança Presente”

A deputada estadual Dani
Monteiro (Psol) convidou a
economista Julia Bustamante para uma conversa com
servidores públicos nesta
quarta-feira (22), para discutir o Regime de Recuperação
Fiscal do governo Cláudio
Castro. Ela diz que o objetivo do encontro é informar
e alertar para as perdas que
virão caso a reforma seja
aprovada na Alerj.
“Precisamos debater com
urgência e em profundidade
cada item e o que está nas
entrelinhas, porque não são
apenas os servidores que
serão afetados, mas toda a
população fluminense”, alega a parlamentar.
O evento está marcado
para hoje, às 18 horas. Interessados em conferir o encontro virtual podem acessar
o seguinte link: https://forms.gle/Kswb41rhJ6eiqete9.

Parece, mas não é
Divulgação

Divulgação

O secretário estadual de
Saúde, Alexandre Chiepp,
prometeu que a tão esperada
reforma do Hospital Estadual
Azevedo Lima (Heal) sai ainda este ano. Nesta semana,
Chieppe participou de evento promovido pelo diretor do
da unidade, Marcus Vinícius
Dias, em que foram homena-

O deputado estadual Coronel Salema esteve na Secretaria das Cidades e entregou
ao secretário Uruan Cintra
de Andrade indicações solicitando a construção de
viadutos em dois trechos da
RJ-104 (Niterói-Alcântara):
um em Marambaia e outro
em Vista Alegre, ambos no
município de São Gonçalo.
“Estou pedindo que o DER

Alerta
contra o
‘pacote do mal’

para Maricá.
A deputada aproveitou
ainda a oportunidade para
explicar a Lei complementar
180/2018, já sancionada pelo
governador Cláudio Castro,
que traz os policiais reformados de volta à ativa em
outras funções de segurança.

CULTURA

Divulgação

A campanha “Consignado
Não É Golpe”, que está percorrendo algumas capitais
em um motorhome, chega
hoje à cidade do Rio para
capacitar e atualizar os
correspondentes bancários.
O objetivo é mostrar que
a categoria atua de forma
legítima e profissional e que
práticas ilegais ocorridas no
mercado são condenadas

pelo setor.
O palco da campanha
será no hotel Prodigy Santos
Dumont, na Av. Almirante
Silvio de Noronha, 365,
Centro. O evento é aberto a
todos os interessados. Basta
fazer um cadastro prévio
no https://lp.institutoinaf.
com.br/phyllon e depois
retirar as credenciais no
local do evento.

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

Ventania no Rio

Assustadora a frente fria que chegou nesta terça-feira no
Rio de Janeiro. Fazia um bom tempo que não via um vento tão forte na cidade. O cuidado precisou ser redobrado
nas ruas, árvores caindo, transformadores estourando...
Espero que só tenha sido de passagem, pois não dá pra
aguentar outro vento desse.
Elvis Rodrigues

Hora da verdade na Liberta

Provavelmente essa será a final mais imprevisível em
muito tempo na Libertadores. Palmeiras e Atlético-MG
em grande fase, Barcelona-EQU doido para aprontar uma
zebra para cima do Flamengo. Ansioso para ver quem
chega na final!
Felipe Fragoso

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.
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O 11° Interculturalidades:
Primaverar, viver Freireas,
da UFF, que este ano celebra
o centenário do humanista,
filósofo e educador Paulo
Freire, apresenta, às 20h, a
peças “Paulo Freire - o andarilho da utopia”, com o ator
Richard Riguetti.
A peça, que pode ser
assistida pelas redes sociais
do Centro de Artes UFF,
acompanha a trajetória e
os causos de um dos mais
notáveis pensadores da his-

‘Convite’
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de Paulo Freire
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A Sala Carlos Couto apresenta no projeto “Cena em
Vídeo”, desta quarta, o vídeo ‘Convite’, de Anselmo
Fernandes. O público poderá assistir pelo Instagram
@salacarloscouto, às 18h.
No episódio, acontece o
reencontro, casual, de dois
colegas de escola, depois de
décadas. O amigo do personagem insiste em adicioná-lo ao grupo de WhatsApp de
ex- alunos e, assim, ele vive
o conflito de ter entrado no
grupo.

tória da educação mundial,
misturando elementos das
linguagens do teatro e do
palhaço. A ideia é evidenciar
na encenação a amorosidade de Paulo Freire e o profundo respeito ao diálogo e
à aceitação das diferenças.
Compondo ainda a série
de conferências do 11° Interculturalidades, nesta quarta,
às 18h, tem “Paulo Freire
e o esperançar nos dias de
hoje”, de Sérgio Haddad,
biógrafo de Freire.

Divulgação

Espetáculo, com o ator Richard Riguetti, está no ‘Interculturalidades’

Divulgação

‘ARTE-PAPO’ – Nesta quinta, das 17h às 18h, a Casa
Museu Ema Klabin promove mais uma edição da série Arte-Papo “Artes em tempos de exceção” que será
transmitida ao vivo pelo seu canal no Youtube. Participam desta edição os artistas e pesquisadores Katia
Salvany e Renan Cevales, que abordam a linguagem
da performance.

Anselmo Fernandes participa do
“Cena em Vídeo”, da Carlos Couto

CINE CLUBE – Em parceria com o Instituto Italiano
de Cultura de São Paulo, o À La Carte realiza a quinta
edição do Cine Clube Italiano. Entre esta sexta até
o dia 30, é possível assistir gratuitamente “O último
prosecco”, de Antonio Padovan. No dia 29, às 18h30,
acontece no Youtube do À La Carte um bate-papo ao
vivo sobre o filme com a jornalista Neusa Barbosa.

Cidades
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Niterói: novas datas para reforço
Cidade antecipa terceira dose para quem tem mais de 70 anos e tomou a segunda dose há mais de seis meses
Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de Niterói tem
um novo calendário de aplicação da dose de reforço da
Covid-19, que começou ontem (21). Quem tem mais de
70 anos e tomou a segunda
dose há mais de seis meses
não precisa seguir o calendário e já pode ir ao posto de
vacinação receber a dose de
reforço. Idosos acima de 70
anos que tomaram a segunda
dose há 3 meses devem seguir
o calendário.
Até sábado (25) podem
se vacinar idosos acima de
85 anos que tenham tomado
a segunda dose há mais de
três meses e idosos acima
dos 70 anos que receberam
a segunda dose há mais de
seis meses.
Para receber a terceira
dose, os idosos devem comparecer a um dos oito postos
de vacinação disponíveis
munidos de comprovantes
da primeira e da segunda
dose recebidas e documento
de identidade. É necessário ter um intervalo de três
meses ou mais da segunda
dose.
A medida garante melhor
cobertura vacinal dos idosos,
reduzindo casos graves da
doença, internações e óbitos.
Até o início de novembro
todas as pessoas a partir de
70 anos estarão com a dose

de São Lourenço, Vital Brazil,
Itaipu, Piratininga, Fonseca,
Barreto e Engenhoca e no
drive thru do Campus da

UFF do Gragoatá. Os postos
têm entrada liberada das 8h
às 16 horas, e a aplicação das
vacinas até 17 horas.

Calendário do reforço para idosos:
Pessoas com mais de 70 anos e que tomaram a segunda dose
há mais de 6 meses não precisam seguir o calendário para
receber a dose de reforço.
Até 25/9 - pessoas a partir de 85 anos
27/9 a 2/10 - pessoas a partir de 80 anos
4/10 a 6/10 - pessoas a partir de 79 anos
7/10 a 9/10 - pessoas a partir de 78 anos
11/10 a 13/10 - pessoas a partir de 77 anos
14/10 a 16/10 - pessoas a partir de 76 anos
18/10 a 20/10 - pessoas a partir de 75 anos
21/10 a 23/10 - pessoas a partir de 74 anos
25/10 a 27/10 - pessoas a partir de 73 anos
28/10 a 30/10 - pessoas a partir de 72 anos
01/11 a 03/11 - pessoas a partir 71 anos
04/11 a 06/11 - pessoas a partir 70 anos
Locais de vacinação para dose de reforço:

Idosos com mais de 70 que já tomaram a segunda dose da vacina há mais de seis meses já podem procurar os postos

de reforço.
O município mantém a
aplicação da dose de reforço
em pessoas com alto grau de
imunossupressão, de qualquer idade, que tenham to-

mado a segunda dose há pelo
menos 28 dias, de acordo
com a lista divulgada pelo
Ministério da Saúde. É necessário apresentar documento
de identidade, CPF, compro-

vante de residência, comprovante de vacinação, laudo
médico ou receita médica.
A vacinação para esse
público acontece em oito
pontos: policlínicas regionais

Rede municipal de ensino já
tem 76 escolas funcionando
Cinco unidades reabriram esta semana e estão operando no modelo híbrido
A Secretaria Municipal de
Educação e a Fundação Municipal de Educação reabriram esta semana mais cinco
unidades da rede municipal
de ensino para aulas presenciais. Com isso, já são 76
unidades funcionando no
modelo híbrido e seguindo
os protocolos de segurança
previstos no Plano de Retomada das Aulas, como uso de
máscara obrigatório e distanciamento.
Ontem, foram reabertas
as escolas municipais Ayrton
Senna (Morro do Estado - 3°
e 5° anos), Noronha Santos
(Fonseca - 3° e 5° anos), Alberto Francisco Torres (Centro
- 3°, 5° e 9° anos e EJA 1º ao 6º
anos) e a Marcos Waldemar de
Freitas Reis (Itaipu - 5° ano). A
Unidade Municipal de Educa-

ção Infantil Professora Maria
José Mansur Barbosa (Fonseca - Grei5) também voltou
com as atividades presenciais.
“Estamos nos dedicando,
diariamente, para enfrentar
esse período, propondo diferentes projetos para garantir
o desenvolvimento educacional de nossos alunos. A
reabertura das unidades está
sendo importante para a
retomada de vínculo entre
a escola e os estudantes, e é
fundamental para recuperar conteúdos e combater
a evasão escolar. Além disso, adotamos estratégias de
acolhimento, saúde mental
e inclusão digital no intuito
de fazer com que a escola
pública consiga superar esse
momento difícil”, ressalta o
secretário municipal de Edu-

cação, Vinícius Wu.
O presidente da FME, Fernando Cruz, afirma que o
ensino híbrido está sendo
acompanhado de perto pela
equipe da SME/FME para
garantir que os protocolos
de segurança, determinados
pela Secretaria Municipal de
Saúde, estejam sendo cumpridos.
“Estamos realizando visitas periódicas nas unidades
do município, antes, durante
e depois da reabertura. Este
processo de acompanhamento é tão essencial quanto às
reformas, afinal, precisamos
ouvir as demandas das escolas em busca da segurança e
bem-estar da rede”, enfatiza
Fernando Cruz.
As 20 Creches Comunitárias conveniadas ao Programa

Criança na Creche também
retornaram às atividades
presenciais com as turmas
de Grei 4 e 5. As unidades
seguem as mesmas regras do
Plano de Retomada das Aulas
e são acompanhadas pelas
equipes para a garantia dos
protocolos de segurança. Nas
visitas, foram verificadas as
condições de funcionamento,
levando em consideração a
organização, limpeza, ventilação e estruturas necessárias
para o retorno presencial, assim como foram discutidas as
propostas pedagógicas.
O formato remoto continuará sendo oferecido de
maneira assíncrona. As aulas
presenciais têm duração reduzida, totalizando três horas
diárias e limitação máxima de
50% de ocupação das salas.

Argentina
permitirá
entrada de
brasileiros

Covid: OMS escolhe Fiocruz
para produção de vacinas

O governo argentino anunciou ontem (21) que abrirá
as fronteiras para viajantes
de países vizinhos, incluindo o Brasil, a partir de 1º de
outubro. Na mesma data, o
país deixará de exigir o uso
de máscaras em espaços
abertos sem aglomeração
de pessoas, entre outras
medidas de flexibilização
de regras sanitárias.
Os anúncios foram feitos pela ministra da Saúde,
Carla Vizotti, que justificou
a flexibilização diante do
avanço da vacinação e da
queda na média de contágios diários. “Temos 16
semanas consecutivas de
queda nos casos”, disse.
A partir de 24 de setembro os argentinos, residentes e estrangeiros com
autorização de trabalho
poderão entrar no país
sem a necessidade de fazer
isolamento.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) selecionou, ontem,
o Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) como centro
para desenvolvimento e produção de vacinas com tecnologia
de RNA mensageiro na América
Latina.
As vacinas de RNA mensageiro são um novo tipo de
imunizante em estudo para
proteger pessoas de doenças infecciosas. Segundo informou a
Fiocruz, a escolha de Bio-Manguinhos ocorreu em função
dos “promissores avanços no
desenvolvimento tecnológico
de uma vacina de mRNA contra a covid-19, atualmente em
estágio pré-clínico”. A iniciativa
contou com recursos do Ministério da Saúde e de emendas
parlamentares.
A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, avaliou que
essa tecnologia vem se somar

Imunizantes de RNA mensageiro são um novo tipo em estudo
Tomaz Silva/Agência Brasil

Fachada do Complexo Tecnológico de Vacinas da Fiocruz em Manguinhos

à plataforma de adenovírus,
utilizada na vacina Fiocruz/
AstraZeneca para a covid-19.
Para ela, o desenvolvimento
de uma vacina da Fiocruz de
mRNA é um passo fundamental para que o Brasil detenha o
domínio tecnológico de duas
plataformas essenciais para o
avanço no desenvolvimento
de imunobiológicos. Ela acres-

centou que ainda é cedo para
falar de datas e cronograma,
contudo, afirmou que o apoio
da OMS será decisivo para que
o desenvolvimento da vacina
ocorra de maneira breve e dentro dos protocolos de segurança
e qualidade mundiais. Participaram da seleção cerca de
trinta empresas e instituições
científicas latino-americanas.

Policlínica Sérgio Arouca – Vital Brazil.
Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Barreto.
Policlínica Regional de Itaipu – Itaipu.
Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - São Lourenço.
Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March Fonseca.
Policlínica Regional de Piratininga - Piratininga.
Policlínica Regional Doutor Renato Silva - Engenhoca.
Drive thru na UFF – Campus Gragoatá- São Domingos.

S. Gonçalo tem altas
médias de vacinação
São Gonçalo está com
79,38% da população acima
de 18 anos vacinada com a
primeira dose ou dose única das vacinas contra a covid-19. E com 45,96% com a
segunda dose ou dose única. Os índices são maiores
que as médias nacional e
estadual. A nível nacional, a
aplicação da primeira dose
está em 66,62% e estadual
em 65,23%. Já de segunda
dose são 38,05% e 35,81%,
respectivamente. Em relação às doses dos adolescentes entre 12 e 17 anos,
já são 51.578 vacinados,
63,85% do público-alvo. O
reforço na nos idosos com
mais de 70 anos tem 2.304
vacinados.
Ao todo, São Gonçalo
já aplicou 1.077.178 vacinas desde janeiro. Destas,
683.312 foram de primeira
dose, outras 369.313 de segunda dose, 22.249 de dose
única da Janssen e 2.304 de
terceira dose nos idosos
com mais de 70 anos. Den-

tro da primeira dose são
653.983 pessoas com mais
de 18 anos e outras 51.578
adolescentes entre 12 e 17
anos. O público estimado
pelo Ministério da Saúde
com mais de 18 anos são
851.886 moradores e outros
80.778 adolescentes.
Somando esses dois públicos, 705.561 pessoas
tomaram a primeira dose,
75,65% do público-alvo
vacinável de um total de
932.664 gonçalenses. Dentre os grupos, aqueles que
estão acima de 80% de
vacinados são os trabalhadores da saúde com 88%;
acamados com 80%; idosos
e profissionais de Instituições de Longa Permanência (Ilpis) com 279,11%;
pessoas com mais de 18
anos deficientes institucionalizados, 233,3%; pessoas
com comorbidades com
84,8%; gestantes, puérperas
e lactantes com 101,32%; e
população com mais de 18
anos com 86,6%.

Cidade não vacina hoje
A Secretaria de Saúde e
Defesa Civil de São Gonçalo
retirou da Coordenadoria
Geral de Armazenamento
do Estado (CGA) no Barreto,
em Niterói, nesta semana, mais 29.610 doses do
imunizante Astrazeneca
e outros 36.120 doses de
Coronavac. As vacinas servirão para dar continuidade
à vacinação, amanhã (23),
na população com mais de
18 anos. Os adolescentes
com mais de 12 anos continuarão recebendo a primeira dose da Pfizer, assim
como os idosos com mais
de 70 anos e mais de seis
meses de vacinados com a
segunda dose, que recebem
o reforço na imunização.
Nesta quarta-feira (22),
feriado do aniversário da
cidade, não haverá vacinação.
Além dos 14 pontos de
vacinação, um com drive
thru, a cidade realiza a
vacinação itinerante com a
ambulância do Consultório na Rua (Cnar), que nas
próximas quinta-feira (23)
e sexta-feira (24) estará no

Posto de Saúde de Apollo
III, das 9h às 16h. Na próxima 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 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. Os
menores de 18 anos devem
apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou
CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa
responsável com mais de 18
anos. Para a segunda dose,
é obrigatório apresentar
documento de identidade
e o comprovante de vacinação da primeira dose,
assim como para a terceira
dose dos idosos, que estão
recebendo o reforço com o
imunizante da Pfizer.
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Seguir em frente
Dom José Francisco*

Thiago Maia/Divulgação

No dia 11 de março de
2020, a OMS reconheceu
que uma nova doença, de
alto poder de contágio, se
espalhara pelo mundo,
e novas palavras foram
incorporadas aos nossos
costumes: Covid-19, pandemia, isolamento social,
achatamento de curva,
imunidade de rebanho...
entre outras.

São Gonçalo celebra 131
anos com diversos eventos
Além de planos para investimentos, haverá atendimentos à população e show
Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo
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Mangaratiba lança
programa inovador
Com objetivo de aproximar
a gestão municipal dos moradores e atender com mais
agilidade as demandas da
população, a Prefeitura de
Mangaratiba, através da Secretarias Governo e de Serviços Públicos, vai iniciar hoje
(22), o projeto “Prefeitura na
Sua Porta”. O programa, que
é inédito, percorrerá diariamente todos os distritos da
cidade.
Cerca de 23 agentes foram treinados para o trabalho e vão começar a percorrer as ruas da cidade,
de porta em porta, para
acolher as reivindicações
dos moradores sobre serviços de conservação urbana,
limpeza, manutenções em
geral, iluminação pública,
entre outros.
Todas as equipes que
farão parte da mobilização

Quarta-feira, 22/9/2021

estarão devidamente uniformizadas e utilizando máscaras de proteção individual
para respeitar as medidas de
proteção a COVID-19.
O secretário de Serviços
Públicos, Fábio Ferreira,
idealizador do projeto, explica sobre a importância da
iniciativa.
“Muitas vezes o morador
quer solicitar um simples
serviço para sua rua, mas,
tem dificuldade de acessar
a Prefeitura. O que estamos
propondo é inverter esse
caminho e levar a Prefeitura
até o cidadão. Será um trabalho humanizado, preventivo
e de porta em porta. Toda
nossa equipe foi capacitada
para fazer esse atendimento
ao público, tirar dúvidas e
acolher as necessidades da
população de forma simples
e eficiente”, explicou.
Divulgação

Funcionários foram treinados para atuar no “Prefeitura na sua porta”

O município de São Gonçalo
está em festa hoje, pelos 131
anos de emancipação político-administrativa. Para marcar a
data, estão previstos diversos
eventos, entre eles o anúncio de
uma série de projetos que serão
viabilizados com os recursos
oriundos da concessão dos serviços da Cedae. Ainda durante
as comemorações, o município
vai realizar ações voltadas para
as crianças e haverá show com
o cantor Tiee. O tradicional desfile cívico-militar foi cancelado,
em decorrência da pandemia
do coronavírus.
O início das comemorações
acontece no Teatro Municipal
George Savalla Gomes, às 10h,
na qual o prefeito Capitão Nelson e o secretário municipal
de Gestão Integrada e Projetos
Especiais, Douglas Ruas, farão
a apresentação do Plano Estratégico Novos Rumos, que irá
detalhar os investimentos que
serão realizados na cidade com
os recursos oriundos da concessão da Cedae. O governador
Cláudio Castro estará presente.
Ainda no palco do recém
inaugurado Teatro Municipal,
será anunciado o início dos
atendimentos à população
através do aplicativo Colab. A
ferramenta é uma plataforma
digital onde os munícipes poderão solicitar serviços e fazer
sugestões. Através do aplica-

Obras: prefeito Capitão Nelson conferiu ontem trabalhos no Barro Vermelho

tivo, a população também
poderá participar de consultas
públicas sobre intervenções
programadas para a cidade.
Na sequência, será lançado,
no Centro Cultural Joaquim
Lavoura (Lavourão), a primeira
edição do programa Inclusão
Social - Dia de Recreação, para
crianças de até 12 anos.
O evento acontece das 10h
às 15h, com recreação infantil,
oficinas para crianças (confeiteiro, trança), contação de
história, brinquedos, apresentação da Orquestra Municipal
de São Gonçalo e de artistas

circenses, aplicação de flúor e
limpeza pela equipe do Odontomóvel, e oferta de lanches,
pipoca, algodão doce e bolo.
Além disso, terá emissão de CPF
e isenção de documentos como
RG, nascimento, casamento e
óbito.
O dia comemorativo pela
emancipação de São Gonçalo
também terá esporte na Praça
Estephania de Carvalho (Praça
Zé Garoto). A Secretaria de
Esporte e Lazer promove uma
manhã de atividades com alongamento, 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. Outras atividades como
pula-pula com monitores, atividades de minibadminton e minitênis, verificação de pressão,
glicemia, frequência cardíaca e
saturação, além de orientação
nutricional.
Já às 17 horas, o cantor Tiee
sobe ao palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes,
para um espetáculo gratuito e
convites limitados, sorteados
entre a população através da
rede social da Prefeitura. Foram distribuídos 75 pares de
ingressos à população pelas
redes sociais.
Às 19 horas, o prefeito Capitão 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.
Obras - Prefeitura de São
Gonçalo, através da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano,
está perto de finalizar mais uma
obra. O prefeito Capitão Nelson
e o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas
Ruas, visitaram as intervenções
no Barro Vermelho e anunciaram melhorias no PortoVelho.

Niterói apresenta projetos no
painel ‘Cidades do Amanhã’
Encontro da Câmara de Comércio Brasil-França reuniu setores público e privado
Divulgação

O prefeito de Niterói, Axel
Grael, participou ontem
(21) da segunda edição do
“Cidades do Amanhã”, evento promovido pela Câmara
de Comércio França-Brasil.
Durante o encontro on-line,
representantes dos setores
público e privado debateram,
com participação de bancos
de desenvolvimento, soluções e projetos nos setores
de mobilidade urbana, iluminação pública e saneamento.
Axel Grael, que também é
vice-presidente da Frente
Nacional de Prefeitos (para
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS)
citou iniciativas da Prefeitura
de Niterói, como a plataforma
Sigeo e o Centro Integrado
de Segurança Pública (Cisp),
com suas mais de 500 câmeras de monitoramentos e os
portais de segurança.
O primeiro painel do evento, “Transição digital e desenvolvimento urbano”, discutiu
o uso de dados e novas tecnologias na gestão de cidades no

Câmeras de segurança do Cisp foram apresentadas pelo prefeito Axel Grael

Brasil. Durante a discussão, o
prefeito de Niterói lembrou
que no início do mês a cidade recebeu o prêmio pelo
9º lugar geral e 1º lugar em
Transparência no Connected
Smart Cities, que reconhece
as cidades mais inteligentes

do País.
“Cidade inteligente é
aquela que usa a tecnologia
para melhorar a qualidade
de vida dos cidadãos. Soluções digitais precisam ser
traduzidas em inclusão social,
sustentabilidade, desenvolvi-

Maricá Filmes será lançado
amanhã no Cinema Henfil
Programa municipal visa aumentar o fluxo do audiovisual na cidade
Com a proposta de transformar Maricá em um grande
polo de cinema, a Prefeitura
Municipal de Maricá, por
meio da Secretaria de Cultura,
lança amanhã o programa
Maricá Filmes, o mais novo
conceito de audiovisual do
Município. A cerimônia de
assinatura do lançamento
acontece, às 17h, no Cinema
Henfil, no Centro da cidade,
com a presença de artistas
como os atores Antônio Pitanga e Patrícia Pillar, vários
diretores de cinema e políticos.
O projeto, que conta com
o apoio da Prefeitura, visa

aumentar o fluxo do audiovisual na cidade por meio de
três frentes: Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento,
em parceria com o Instituto
de Ciência e Tecnologia (ICTIM); Streaming que reúne
conteúdo independente e
de livre exibição, com viés
educacional, cultural e libertário; e atração de produções
para filmagens em Maricá,
transformando o município
em cenário de cada vez mais
obras.
“Em Maricá, há muito
trabalho para se construir
na cena do audiovisual. É
uma cidade governada com

responsabilidade social e um
cenário natural e cultural, rico
em belezas naturais como
praias, lagoas, montanhas,
serras, restingas e fazendas
históricas. A Maricá Filmes
trará múltiplos benefícios
para o município, como o
crescimento de atividades
econômicas, resultado dos
gastos das produções com
diversos serviços locais, favorecendo empresas de variados segmentos, aumentando
oportunidades de emprego,
geração de renda e investimento para a cidade”, explica
Sady Bianchin, secretário de
Cultura.

mento econômico e urbanístico. Estamos empenhados
na elaboração de um Plano
Diretor de Cidades Inteligentes”, disse.
Axel também falou sobre
a importância da inovação
neste momento de retomada
econômica pós pandemia.
“Niterói, como muitas outras, está se preparando para o
momento pós-Covid, com desafios enormes. As empresas
de tecnologia, cada vez mais,
são de extrema importância
para a geração de emprego e
renda. A Prefeitura também
está investindo em parcerias
com a Universidade Federal
Fluminense, um patrimônio
de nossa cidade que certamente cumprirá importante
papel na descoberta de soluções inovadoras para Niterói”,
ressaltou Grael, que também
falou sobre as aplicações do
Sigeo e do Programa Novos
Negócios, que disponibiliza
informações para incentivar
e facilitar investimentos na
cidade.

Banco de
artistas
A Prefeitura de Niterói,
por meio da Fundação
de Arte de Niterói, lançou a Chamada Pública
para credenciamento
no Banco de Artistas. O
objetivo é fomentar um
cadastro de artistas e
propostas de apresentações que podem ser
convocadas para realização dos projetos culturais promovidos pela
administração pública
municipal, como Arte
na Rua, Natal da Esperança 2021, Vacina &
Arte ou, ainda, integrar
pauta dos equipamentos culturais da FAN.
As inscrições podem
ser feitas até 31 de dezembro.

Cidades
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Em discurso na ONU, Bolsonaro
defende tratamento precoce
Presidente também falou em atrair investimentos, criar ferrovias e reafirmou compromisso com o clima
Alan Santos / PR

Como tradicionalmente acontece, o Brasil abriu ontem a
Assembleia Geral das Nações
Unidas, em Nova York, nos
Estados Unidos. Em seu discurso de aproximadamente
13 minutos, o presidente Jair
Bolsonaro, único líder do G-20
que não foi vacinado contra
a covid-19, voltou a defender
o tratamento precoce contra
o coronavírus, algo já comprovado pela comunidade
científica ser ineficiente.
Ainda em meio à pandemia, a 76ª edição da Assembleia está sendo realizada de
forma híbrida, com declarações presenciais e por vídeo.
No ano passado, o evento foi
totalmente virtual. Em seu
discurso, Bolsonaro disse que
o governo brasileiro apoia
“a autonomia do médico na
busca do tratamento precoce”.
“Eu mesmo fui um desses
que fez tratamento inicial.
Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da
medicação a ser utilizada e no
seu uso off-label”, disse.
O medicamento chamado
off-label é aquele prescrito
pelo médico que diverge das
indicações da bula. Desde o
início da pandemia, no ano
passado, o presidente defende o uso dessas medicações
como, por exemplo, a hidroxicloroquina, que não tem
eficácia científica comprovada

Único líder do G-20 a não ser vacinado contra a covid-19, presidente abriu, ontem, a 76ª edição da Assembleia da ONU

contra a covid-19, mas pode
ser prescrito por médicos com
a concordância do paciente.
“Não entendemos porque
muitos países, juntamente
com grande parte da mídia, se
colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência
saberão responsabilizar a todos”, acrescentou Bolsonaro,
que lamentou as mortes em

decorrência da doença e disse que o governo vai vacinar
“todos que escolheram ser
vacinados no Brasil” até novembro.
No entanto, o presidente
se manifestou contra o passaporte da vacinação, que cobra
imunização dos cidadãos para
acesso a serviços. “Apoiamos
a vacinação, contudo o nosso

governo tem se posicionado
contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação
relacionada a vacina”, disse.
Investimentos privados Bolsonaro afirmou que o Brasil
está trabalhando na atração
de investimentos da iniciativa
privada e que possui “tudo o
que investidor procura: um

Wagner Rosário nega omissão
da CGU no caso Covaxin
Em depoimento tenso, ministro se defendeu de acusações sobre inação
Roque de Sá/Agência Senado Fonte: Agência Senado

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner
Rosário, foi duramente criticado pelos senadores da CPI da
Pandemia por suposta omissão
diante das irregularidades na
fracassada compra da vacina
indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. No depoimento
de ontem (21), marcado por
confrontações acaloradas, o
ministro defendeu sua atuação
pessoal e a da CGU.
Na semana passada, o presidente da CPI, Omar Aziz
(PSD-AM), havia afirmado
que Rosário pode ter cometido
prevaricação ao não mandar
investigar suspeitas sobre o
então diretor de Logística do
Ministério da Saúde, Roberto
Dias, embora a CGU dispusesse
de evidências colhidas em uma
operação contra corrupção

Wagner Rosário e Omar Aziz durante a reunião desta terça-feira

no Instituto Evandro Chagas,
de pesquisa biomédica, em
Belém.
Rosário refutou a acusação
de prevaricação e alegou que a
CGU abriu auditoria específica
sobre o contrato no último dia
22 de junho. Para Omar Aziz,
porém, a providência só foi
tomada depois que a CPI expôs

o caso:
“Eu quero saber que dia
a CGU tomou providências!
Quando a CGU abre procedimento, já era do conhecimento
do Brasil todo. Eu só quero colocar as datas aqui para deixar
claro, sem juízo de valor. Por
enquanto!”, afirmou o presidente da CPI.

O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), perguntou
insistentemente por que razão
a CGU considerou regular o
contrato entre o ministério e a
Precisa Medicamentos, representante da empresa indiana
Bharat Biotech. A certa altura,
Rosário alegou ter comparado preços pagos à Bharat em
outros países. Renan apontou
como “ridículo” o procedimento.
Diversos senadores, como
Simone Tebet (MDB-MS) e
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), criticaram o tom do
depoente, qualificado de “petulante” por Rogério Carvalho
(PT-SE). Wagner Rosário chegou a ser advertido por Tasso Jereissati (PSDB-CE), no exercício
da presidência, para “baixar a
bola”. (Agência Senado).

grande mercado consumidor,
excelentes ativos, tradição de
respeito a contratos e confiança no nosso governo”.
O presidente disse que o
país está promovendo o modal ferroviário e outras ações
dentro do seu programa de
parceria de investimentos, e
que já foram firmados mais
de US$ 6 bilhões em contratos
privados para novas ferrovias.
Ele lembrou que em agosto o
governo também instituiu um
novo marco legal para o setor,
permitindo que a construção
de novas ferrovias seja feita
por meio de uma autorização
simplificada.
“Em poucos dias, recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias
com quase US$ 15 bilhões de
investimentos privados”, disse.
“Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e
redução do custo Brasil, em
especial no barateamento da
produção de alimentos”, complementou Bolsonaro.
Por meio do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI), segundo o presidente, já
foram contratados US$ 100 bilhões de novos investimentos
e arrecadados US$ 23 bilhões
em outorgas. Para os próximos
dias, o governo também vai
realizar o leilão para implementação da tecnologia 5G no
Brasil, disse o presidente.

Clima - Durante seu discurso, o presidente reafirmou
o compromisso firmado na
Cúpula de Líderes sobre o
Clima, em abril, de alcançar,
até 2050, a neutralidade zero
de emissões de gases de efeito
estufa no país, antecipando
em dez anos a sinalização
anterior, prevista no Acordo
de Paris.
Os artigos 5º e 6º do
Acordo de Paris, firmado
em 2015, tratam sobre os
procedimentos financeiros
para alcançar a redução das
emissões, tema que deverá
ser debatido na 26ª Conferência das Nações Unidas
sobre Mudança Climática,
a COP26, que será realizada
em novembro em Glasgow, na
Escócia.
No evento, o Brasil quer
buscar consenso sobre as
regras do mercado de crédito de carbono global, o que
deve atrair mais investimento para o país. “Esperamos
que os países industrializados cumpram efetivamente
seus compromissos com o
financiamento de clima em
volumes relevantes. O futuro
do emprego verde está no
Brasil: energia renovável,
agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento
de resíduos e turismo”, disse.
(Com Agência Brasil).

TRE-RJ já aceita Pix
e cartão de crédito
As multas eleitorais por ausência de comparecimento
às urnas já podem ser pagas
via Pix ou cartão de crédito.
A medida constitui mais uma
opção de serviços virtuais do
Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro (TRE-RJ)
e foi anunciada,ontem, pelo
órgão. As duas modalidades
de pagamento serão realizadas diretamente no site da
Justiça Eleitoral, por meio do
PagTesouro, plataforma digital
de recolhimento de valores
à Conta Única do Tesouro
Nacional, que funciona como
uma Guia de Recolhimento à
União (GRU) digital. O TRE-RJ
informou, entretanto, que não

é possível a emissão de GRU ou
o pagamento por meio do PagTesouro da multa decorrente
do alistamento eleitoral tardio.
As novas modalidades de
quitação eleitoral permitem
que eleitores que não tenham
conta no Banco do Brasil possam quitar suas multas de
forma simples e prática, sem
necessidade de deslocamento a uma agência bancária.
Continua disponível no site
do TRE-RJ a emissão de GRU
simples para pagamento de
multa no Banco do Brasil.
Com a adoção do PagTesouro, o TRE-RJ amplia sua
lista de opções de serviços
virtuais ao eleitor.

Ventos de mais de 70 km/h
atingem o Rio de Janeiro
Ventania derruba árvores, para trens, fecha ponte e também aeroportos
Devido à chegada de uma
massa pré-frontal, massa de
ar quente que antecede uma
frente fria, a região metropolitana do Rio foi atingida na tarde
de ontem por rajadas de vento
superiores a 70 quilômetros
por hora (km/h), provocando
diversos transtornos à cidade
e aos moradores.
O município do Rio entrou
em estado de mobilização às
15h20, devido aos registros de
vento forte na Base Aérea de
Santa Cruz (57,4 km/h),na zona
oeste, no Aeroporto do Galeão
(68,5 km/h), na Ilha do Gover-

nador, e no Aeroporto Santos
Dumont (64,8 km/h), na região
central da cidade.
Por medida de segurança,
devido à ventania, no vão central da Ponte Rio-Niterói, houve
interdição nos dois sentidos, às
14h40. O fechamento da ponte
durou 41 minutos e foi liberada ao tráfego novamente às
15h21. Os carros estão fazendo
a travessia com a velocidade reduzida para evitar transtornos.
Em função dos fortes ventos
que atingem a região metropolitana do Rio, a circulação dos
trens do ramal da SuperVia foi

suspensa nos ramais Japeri,
Santa Cruz, Belford Roxo e
Saracuruna e nas extensões
Paracambi, Vila Inhomirim e
Guapimirim.
A ventania provocou também queda de árvores em
vários pontos da região metropolitana do Rio. A Rua Leopoldo Bulhões, na zona norte,
está interditada no sentido
Bonsucesso devido à queda
de árvore na altura do nº 31. A
Companhia de Limpeza Urbana da prefeitura foi acionada
para cortar os galhos da árvore
e liberar o trânsito para os veí-

culos. Na Rua Capitão Salomão,
no bairro do Humaitá, uma árvore caiu sobre dois carros. Os
bombeiros do quartel central
informaram que foram mobilizados para diversos pontos
da cidade, devido a queda de
árvores.
A Marinha informou que
o mar está de ressaca, e os
banhistas e embarcações de
pequeno porte devem evitar
entrar na água.
A concessionária de energia Light informou que vários
bairros estão às escuras, devido
à ventania.

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: 25/09/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:00 às 17:59 Rua Luiz Leopoldo Fernandes - Centro - Niterói
15817629
13:00 às 17:00 Avenida Francisco Alberto Torres - Icaraí - Niterói
15828967
13:00 às 17:00 Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres - Icaraí - Niterói
15828967
13:00 às 17:00 Praia de Icaraí - Icaraí - Niterói
15828967
13:00 às 17:00 Rua Miguel de Frias - Icaraí - Niterói
15828967
MARICÁ
13:30 às 17:30 Ant Leito E de F Maricá - Flamengo - Maricá
15830587
13:30 às 17:30 Rua Uirapurus - Flamengo - Colinas Maricá - Maricá
15830587
13:30 às 17:30 Estrada Ferro - Flamengo - Maricá
15830587
13:30 às 17:30 Estrada Velha de Maricá - Ponta Grossa - Maricá
15830587
13:30 às 17:30 Rua Manoel Antônio dos Santos - Centro - Maricá
15830587
13:30 às 17:30 Rua Mario Lopes da Fontoura - Flamengo - Maricá
15830587
13:30 às 17:30 Rua Vereador Luiz A da Cunha - Flamengo - Colinas Maricá - Centro 15830587
13:30 às 17:30 Rua Vereador - Centro - Maricá
15830587

Estamos com você, mesmo à distância.
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Galarza
volta aos
treinamentos
no Vasco

Quarta-feira, 22/9/2021

Fla tenta dar primeiro
passo para chegar à final

Rubro-Negro recebe o Barcelona no jogo de ida da semifinal da Libertadores

Rafael Ribeiro / Vasco

Galarza está perto de voltar ao time

O Va s c o v i v e
situação complicada na Série
B, e o técnico
Fernando Diniz
vem buscando
a melhor formação para a sequência da temporada. Ontem, o comandante teve o retorno do paraguaio
Matías Galarza. O atleta foi
liberado pelo departamento
médico e trabalhou com os
demais jogadores.
Galarza ficou de fora dos
últimos treinos após ficar com
sintomas de gripe. Ele foi isolado e realizou alguns exames
de covid-19. Somente após o
segundo resultado negativo
que o volante recebeu o aval
dos médicos.
O jogador de 19 anos tem
vivido altos e baixos no Vasco
nesta temporada. Galarza foi
destaque no estadual, mas
alternou momentos de titularidade e reserva na Série B.
Agora, o paraguaio vai tentar
mostrar serviço para ser uma
opção para Fernando Diniz.
O Vasco visita o Brusque
na próxima sexta-feira, às
21h30 (de Brasília), pela Série B. Sem poder contar com
Andrey, Bruno Gomes é o
favorito a ocupar a vaga na
escalação para a partida.

O Flamengo
volta a jogar
pela Taça Libertadores da
América, hoje à
noite, no Maracanã. Em busca
do terceiro título da competição continental, o Rubro-Negro receberá o Barcelona-EQU na primeira partida
das semifinais. O duelo com a
equipe de Guayaquil começa
às 21h30.
Sensação da fase de grupos, o Barcelona avançou em
primeiro em uma chave que
tinha Boca Juniors-ARG e o
Santos. A boa fase também
se refletiu no Campeonato
Equatoriano, com o segundo
lugar no torneio Apertura.
Para chegar às semifinais,
o Barcelona passou por Vélez

Sarsfield-ARG e Fluminense,
mas já sem o brilho de antes.
Contra o tricolor, foram dois
empates, no Maracanã e em
Guayaquil. No Campeonato
Equatoriano, é apenas o sétimo colocado no Clausura.
Nas últimas três rodadas,
foram duas derrotas, uma
em casa e outra fora, e uma
vitória em casa.
Favorito no confronto, o
Flamengo terá a pressão de
ter que fazer um bom resultado em casa. A equipe continua com muitos desfalques e
o técnico Renato Gaúcho tem
procurado rodar o elenco e
vem alterando a escalação.
No último domingo, pelo
Brasileirão, o time teve uma
atuação abaixo da média e
caiu diante do Grêmio, por 1
a 0, no Maracanã.

Nesta quarta-feira, Renato seguirá sem poder contar
com dois importantes titulares, o meia Arrascaeta e o
lateral Filipe Luís. Além disso,
outros três nomes de peso
estão longe da forma ideal.
Bruno Henrique e Diego
Ribas se recuperaram de lesões, mas estão sem ritmo de
jogo. Já Everton Ribeiro vem
reclamando de dores nas
pernas e atuou no sacrifício
no domingo.
Flamengo e Barcelona
já se enfrentaram duas vezes na história, na edição
de 2020 da Libertadores. O
Rubro-Negro venceu os dois
jogos, no Brasil e no Equador,
com um placar agregado de
4 a 1. O jogo de volta será na
próxima semana, no dia 29,
em Guayaquil.
Marcelo Cortes / Flamengo

O zagueiro David Luiz deve ser a grande novidade no Flamengo hoje contra os equatorianos pela Taça Libertadores

Marcão diz que falta
regularidade ao Flu
Depois de três
vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro,
o Fluminense
parecia ter deixado para trás a
decepção pelas eliminações
na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas, na noite da
última segunda-feira, diante
do Cuiabá, na Arena Pantanal, o Tricolor deixou escapar uma vitória que parecia
tranquila.
Com 19 minutos de jogo,
o time do técnico Marcão era
bastante superior em campo
e já vencia por 2 a 0. Entretanto, o Cuiabá conseguiu o
empate. O Flu bem que buscou a vitória até o fim, mas
não conseguiu o terceiro gol.
“Queríamos sair com os
três pontos, até pelo momento e placar que fizemos.

Cedemos o empate. Temos de
buscar regularidade no campeonato”, alertou Marcão.
O grande objetivo do Fluminense em 2021 é garantir
uma vaga na Libertadores
do ano que vem. O retorno à
lucrativa competição continental será fundamental para
o planejamento para 2022.
Em oitavo lugar na tabela
de classificação, o Tricolor
está no meio de um grupo
grande na disputa por uma
vaga no G-4 ou no G-6.
“Se fosse num momento diferente, de sair atrás e
buscar, comemoraríamos o
ponto”, disse.
O Fluminense terá a chance de se recuperar na tabela
em outro confronto direto,
no próximo domingo, no
Maracanã. O adversário será
o Bragantino, atual quinto
colocado.

Médico não dá prazo
para estreia de Rafael
Grande reforço
do Botafogo em
2021, o lateral-direito Rafael
já iniciou a rotina de treinos
no Nilton Santos. Sem atuar
desde maio, quando ainda
defendia o Istanbul Basaksehir, da Turquia, o defensor
ainda não está em condições
físicas ideais.
Coordenador do núcleo
de saúde e de performance
do clube, Fábio Eiras falou à
“Botafogo TV” sobre o jogador, mas evitou uma previsão
mais definida de quando ele
estará à disposição do técnico
Enderson Moreira.
“Ele vem de seis semanas

parado. A gente está com ele
há uma semana, fazendo ao
máximo para que se readapte
bem e da melhor forma possível. Já começou os trabalhos
com o grupo de forma parcial, acreditamos em evoluir
essa semana para o mais
cedo possível deixá-lo à disposição do professor”, disse
Eiras.
Outro nome mencionado
pelo profissional foi o do
goleiro Gatito Fernández,
em transição para o retorno
aos gramados. O paraguaio,
que não atua desde 2020, já
vem realizando treinamentos
específicos com os preparadores de goleiros há duas
semanas.

