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UFF: mais uma vez destaque
em ranking internacional
Universidade de Niterói aparece na 5ª colocação dentre as brasileiras no RUR World University Ranking
CIDADES\PÁG. 4
Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Castro promete
novo batalhão
da PM em SG
O governador Cláudio Castro
fez três importantes anúncios
para presentear a cidade de São
Gonçalo em seu aniversário,
ontem, durante a apresentação
do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Prefeitura
e que detalha a aplicação dos
recursos da privatização dos
serviços da Cedae. Sem citar
prazo, o governador prometeu
implantar o segundo Batalhão
da PM no município. Castro
também confirmou a liberação
imediata dos recursos para viabilizar o Restaurante Popular e
anunciou a entrega de dois Cafés Populares.
CIDADES\PÁG. 3

Drone vai
apreender moto
em Niterói
Com direito a bolo, a Prefeitura apresentou, ontem, no Teatro George Savalla Gomes, a versão inicial de plano que traz as prioridades para investimentos com os recursos da privatização da Cedae

Rio de Janeiro
desburocratiza
alvarás

PANORAMA\PÁG. 2

Anvisa recomenda quarentena
Bolsonaro vai cumprir 5 dias de isolamento depois de ministro da Saúde testar positivo

PANORAMA\PÁG. 3
CIDADES/PÁG. 5

Niterói vacina
cães e gatos no
sábado

CULTURA

Berg Silva/Prefeitura de Niterói
Divulgação

ESPORTES
Vitor Silva/BFR

CIDADES\PÁG. 4

Show reúne artistas veteranas, que
trazem o samba no DNA

Samba de raiz
no Municipal
de Niterói
O Theatro Municipal de
Niterói vai receber o show
‘Matriarcas do Samba’, cantando e contando a história
do samba
PÁG.2

O atacante Chay é uma das
esperanças de gol do Alvinegro

Campo de São Bento: parque público é uma das áreas mais frequentadas em Niterói

Campo de São Bento: 113 anos
Um dos espaços mais queridos dos niteroienses e dos visitantes na
cidade completou ontem, literalmente, mais uma primavera. Aos 113
anos, o Campo de São Bento, em Icaraí, se mostra mais moderno e
sustentável, ganhando conta no Instagram e Sala de Sementes.
CIDADES\PÁG. 4

Botafogo
quer se
firmar no G-4
Nesta quinta-feira, às 19h
(de Brasília), os alvinegros
viajam para encarar o
CSA, no Rei Pelé, e buscam
manter sequência positiva
na Série B.
PÁG. 8
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Panorama RJ
Balanço dos
devedores

POR JEFFERSON LEMOS

Câmara aprova o Cartão Verde

Doação de sangue itinerante
Divulgação

Divulgação

Pesquisa do Instituto Fecomércio mostra que o total de
fluminenses que se disseram endividados ou muito endividados
apresentou nova redução, indo
de 50% em agosto, para 45%
em setembro. Os que se dizem
pouco endividados apresentou
leve queda, indo de 23,5% no
mês anterior, para 22,5% na
sondagem do mês corrente. Já
o percentual de consumidores
não endividados subiu de 26,5%
para 32,6%.
A porcentagem de entrevistados inadimplentes ou com
muitas restrições apresentou
nova diminuição: de 34,9% para
29,6%. O índice de fluminenses
pouco inadimplentes caiu de
19% para 17,9%. Já o número
de cidadãos sem restrições teve
nova alta: de 46,1% para 52,5%.
Entre os que se declararam
inadimplentes, o cartão de crédito segue na liderança (59,1%),
seguido pelas contas de luz, gás,
água, internet e telefone (41,7%),
crédito pessoal (34,5%), pelo
cheque especial (26,4%), além
de IPTU (18%) e escolas, cursos
e faculdades (17,7%).

A Câmara de Niterói aprovou ontem o PL 318/2021,
que cria o Cartão Verde. O
projeto se alinha ao decreto da Prefeitura de Niterói
publicado no último dia
15 e deve ser sancionado
em breve pelo Executivo. A
proposta, do vereador Binho
Guimarães (PDT), exige do
cidadão a apresentação de
documentação para a entrada em grandes eventos
culturais, esportivos e de
entretenimento. A compro-

vação poderá ser feita através
do aplicativo ConecteSUS,
pelo cartão de vacinação
impresso em papel timbrado
ou outro documento regulamentado pelo Poder Executivo. A comprovação vacinal
poderá ser feita pelas pessoas
que tomaram as doses estipuladas, porém isso não
exime o seu portador dos
demais protocolos exigidos.
Poderão ainda ser solicitados exames adicionais para
entrada nos eventos.

Casas de saúde pedem socorro

Desburocratização
de alvarás

A Câmara de Niterói também, aprovou, desta vez em
primeira discussão, o projeto de autoria do vereador
Dado sobre a implantação
de um Posto Itinerante de
Doação de Sangue no Município de Niterói. Dado é
suplente do vereador Galo
e este é o primeiro Projeto
de Lei do legislador na casa
legislativa.

Niterói: drone para apreender moto
Divulgação

Divulgação

O prefeito Eduardo Paes publicou ontem decreto que
começa a vigorar em 30 dias
e cria nova regulamentação
para a emissão de alvarás para
eventos na capital. Serão criados também dois novos tipos
de alvará: o Alvará Expresso,
específico para eventos de
mínimo porte, baseado em
autodeclarações, e o Alvará
Simplificado, elaborado para
eventos de pequeno, médio,
grande porte e megaeventos,
que trará a inovação de não
depender do alvará do Corpo
de Bombeiros para ser emitido. Haverá também uma nova
categorização de eventos, de
acordo com o público estimado, que permitirá a coleta
de dados mais precisos sobre
o setor para a gestão pública.

Responsáveis por mais de
50% dos atendimentos de
média complexidade e 70%
de alta complexidade realizados no SUS, as Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos - entidades privadas de serviços
de saúde - estão à beira do
colapso devido ao subfinanciamento que enfrentam há
décadas. Em socorro às instituições, tramita na Câmara
dos Deputados um projeto
de lei que propõe estender de
um para 20 anos os contratos
ou convênios com o SUS e

CARTA DO LEITOR

“A lei cria uma Rede
Pública de Coleta de Sangue através de um serviço
itinerante devidamente
adaptado e fiscalizado pelo
Poder Público. A iniciativa é
de suma importância para
ajudar a manter os estoques
dentro dos níveis mínimos
desejados para atender a
demanda e salvar vidas”,
justifica o vereador.

que o reajuste da tabela de
prestação de serviços seja
realizado anualmente pelo
Índice Geral de Preços no
Mercado (IGPM).
Autor do projeto, o deputado federal Márcio Labre
(PSL-RJ), lembra que em mais
de 800 municípios brasileiros, elas são a única unidade
hospitalar disponível para
internação.
Segundo a Confederação
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB),
estima-se que, hoje, a dívida
dessas instituições chegue
a R$ 8 bilhões só no Fundo
Nacional de Saúde. Por causa
da defasagem dos valores repassados pelo SUS, ao longo
dos anos, dezenas de Santas
Casas e hospitais filantrópicos foram obrigados a fechar
suas portas.

Com a utilização de drones,
operações para apreender
motos irregulares e recuperar motos roubadas vão
começar a ser realizadas
em Niterói. A novidade foi
anunciada ontem, durante reunião agendada pelo
deputado estadual Coronel
Salema na sede do Detran-RJ. A intenção inicial do
parlamentar era intermediar
uma parceria entre o órgão
e os programas Niterói Pre-

CULTURA

sente e Lei Seca, em alusão
à Semana do Trânsito - que
acontece anualmente entre
18 e 25 de setembro.
Participaram do encontro o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, o corregedor do órgão, delegado
Gláucio Paz, o coordenador
da Lei Seca, tenente-coronel
Fábio Pinho, e o coordenador do Segurança Presente
de Niterói, major Abrahão
Climaco.

Calote nas clínicas
de diálise
Ao todo 742 pacientes renais
atendidos em Niterói correm risco de ficar sem suas
sessões de hemodiálise. As
cinco clínicas que prestam
serviço ao SUS, oferecendo
tratamento de Terapia Renal
Substitutiva (TRS), afirmam
que não receberam repasses
referentes aos serviços prestados em maio, junho e julho,
ultrapassando R$ 2 milhões,
além de parte dos valores do
cofinanciamento repassado
pela Secretaria de Estadual
de Saúde e da fatura extra liberada em dezembro de 2020
pelo Ministério da Saúde. Os
estabelecimentos continuam
atendendo pacientes com
doença renal crônica, mas
não garantem até quando
conseguirão manter o serviço.
A Associação Brasileira dos Centros de Diálise e
Transplante (ABCDT) alerta
que o atraso no repasse do
pagamento da TRS pela Secretaria de Saúde às clínicas
conveniadas ao SUS está entre os problemas recorrentes
na nefrologia.

Demora no
agendamento
A deputada Célia Jordão (Patriota) enviou um Requerimento de Informações ao
presidente do Detran cobrando respostas sobre a demora
no agendamento de serviços
na unidade de Angra dos Reis,
na Costa Verde do Estado. O
documento direcionado ao
presidente do órgão, Adolfo
Konder, já foi publicado pela
Alerj no Diário Oficial.
“A população merece respostas. Por isso pergunto
quais providências estão sendo tomadas para o problema
e se as vagas nos plantões,
aos sábados, têm o mesmo
número das ofertadas em dias
úteis. Essa solução foi sinalizada pelo próprio presidente
do Detran, em reunião presencial”, afirmou Célia Jordão.

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

É falta de poda

Motoristas que trafegam pelas ruas de Niterói correm sério
risco. Faz tempo que a Prefeitura não promove a poda de
árvores e galhos estão cobrindo sinais de trânsito e placas
de sinalização. É uma falta de respeito com o cidadão, que
pode acabar ferido ou morto, vítima de um acidente.
Cássio Fernandes

Falta de bom senso

A fila no Caio Martins para a retirada dos ingressos do jogo
pela Libertadores contra o Barcelona do Equador estava
enorme. Uma aglomeração sem tamanho. Muita gente
sem máscara. Um absurdo!
Rentata Afonso

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 show Matriarcas do Samba, com canções e histórias
do samba, é a atração deste sábado, do Theatro Municipal de Niterói. O grupo,
que sobe ao palco às 19h,
é formado por Nilcemar
Nogueira, Geisa Keti, Vera
de Jesus e Selma Candeia,
que são, respectivamente,
neta de Cartola, filha de Zé
Keti, neta de Clementina
de Jesus e filha de Candeia,
que juntas cantam grandes
sucessos do samba.

Museus
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Grupo Matriarcas do
Samba no Municipal

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Até domingo, acontece a
“Primavera dos Museus”,
organizada anualmente pelo
Ibram, em mais de 680 centros culturais, museus e instituições de todo o país. Por
causa da pandemia, o tema
da 15ª edição do evento é
“Museus: Perdas e Recomeços”, com discussões e
reflexões sobre a atuação
dos museus nos momentos
de crise. Entre as atrações
está a coleção digital Pátio
Epitácio Pessoa, no Museu
Histórico Nacional, no Rio.

Elas trazem o samba no
DNA e suas histórias familiares ajudaram a compor a
história da MPB e da cultura
popular. Descendentes diretas de uma ilustre linhagem
de sambistas, decidiram se
unir nos palcos e criaram o
grupo Matriarcas do Samba.
No repertório, clássicos
como ‘A voz do morro’, ‘Alvorada’ e sucessos de Zeca
Pagodinho, entre outros
partideiros. Ingressos: R$40,
à venda no site Sympla.

Divulgação

Grupo é formado por Nilcemar, Geisa Keti, Vera de Jesus e Selma Candeia

Wilson Dias/Agência Brasil

DA VINCI – A mostra virtual “Leonardo da Vinci – 500
Anos de um Gênio | Digital” pode ser conferida até
dezembro, gratuitamente, no endereço www.exposicaodavinci500anos.com.br. Durante a experiência
multissensorial, com imersão em 360 graus, é possível
acompanhar animações em alta definição, ver desenhos do artista italiano, além de áudios e vídeos.

Evento acontece até domingo em 680
centros culturais e museus do país

KARINAH – A cantora Karinah, chamada carinhosamente no meio artístico de ‘Rainha do Pagode’ lançou o
videoclipe de seu novo single “Não É Bem Assim”, com
participação especial do cantor e amigo Mumuzinho.
Com produção de cinema, a faixa foi gravada no Rio
de Janeiro e já está disponível em todas as plataformas
digitais.
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Batalhão do Choque II em SG
Anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro no dia do aniversário de 131 anos de São Gonçalo
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

No dia do aniversário de
131 anos de emancipação
de São Gonçalo, o governador Cláudio Castro fez três
importantes anúncios para
presentear a cidade, durante apresentação do Plano
Estratégico Novos Rumos,
elaborado pela Prefeitura e
que detalha a aplicação dos
recursos oriundos do leilão
de concessão dos serviços da
Cedae. O governador garantiu
a implantação do segundo
Batalhão da Polícia Militar,
antiga reivindicação do prefeito Capitão Nelson, quando
ainda era deputado estadual.
Como presente para a população, Castro também confirmou a liberação imediata
dos recursos para viabilizar o
Restaurante Popular e anunciou a entrega de dois Cafés
Populares.
Sendo a segurança pública
uma das pautas mais sensíveis e prioritárias da atual
gestão, a cidade, que já conta
com o São Gonçalo Presente, com 120 homens, sob a
coordenação da Secretaria
Municipal de Ordem Pública,
vai ganhar mais um importante reforço: a instalação do
segundo batalhão da Polícia
Militar, além do 7º BPM. A
unidade será o Batalhão do
Choque II, a ser construído
no bairro de Neves, no espaço
ocupado pela Corregedoria
da Polícia Militar.

Castro também
anunciou a
liberação da
verba para o
restaurante
popular

O governador Cláudio Castro e o prefeito Capitão Nelson, durante apresentação do Plano Estratégico, no Teatro Municipal George Savalla Gomes

“São Gonçalo é muito
grande para ter um batalhão só. A nova unidade vai
funcionar em Neves. Ontem
(terça-feira), batemos o martelo que esse espaço receberá
o Batalhão do Choque II”,
destacou o governador.
O anúncio surpreendeu o
prefeito Capitão Nelson, que

recentemente havia solicitado a expansão da Operação
São Gonçalo Presente. Ele comemorou a chegada de mais
um batalhão e o governador
brincou, dizendo que era um
presente bem melhor do que
a expansão do programa então reivindicada.
“Até 1985, tínhamos dois

batalhões da PM em São Gonçalo. Após a saída de um deles, o 7º BPM passou a cuidar
de toda a cidade. A população
não para de crescer e o efetivo
do 7º é de quase 600 homens.
Desde a minha época de
deputado, eu venho conversando e explicando que aqui
temos uma área enorme a ser

patrulhada e que necessitávamos de um outro batalhão.
Cada conquista para a cidade
é muito importante, então só
tenho a agradecer ao governador por toda a parceria”,
destacou o prefeito.
Capitão Nelson também
reforçou que a Prefeitura segue firme no planejamento

para, em parceria com a Polícia Militar, não apenas iniciar
a retirada das barricadas da
cidade, mas também ofertar
os serviços da prefeitura,
levando dignidade para a
população gonçalense. “Não
adianta tirar a barricada num
dia e ela voltar no outro. Precisamos remover as barricadas
e ocupar estas comunidades
com serviços públicos, para
beneficiar seus moradores”,
afirmou o prefeito.
Além da segurança, o
governador Cláudio Castro
anunciou que, na próxima
sexta-feira (24), vai liberar os
recursos para a implantação
do Restaurante Popular de
São Gonçalo, que será instalado no Alcântara. Ainda
durante o evento, o secretário
de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos,
Matheus Quintal, anunciou
que a cidade terá, além do
restaurante popular, não um,
mas dois Cafés Populares,
com a oferta de mil cafés por
dia em cada unidade.

São Gonçalo anuncia plano estratégico
A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e
Projetos Especiais (Semgipe),
apresentou, ontem (22), no
Teatro George Savalla Gomes, a
versão inicial do Plano Estratégico Novos Rumos São Gonçalo, que traz as prioridades para
investimentos com os recursos
obtidos com o leilão de privatização da Cedae.
O plano apresenta cinco
eixos de ações consideradas
prioritárias e será submetido
à consulta popular através da
plataforma digital Colab. O
objetivo da consulta é fortalecer o diálogo e a participação
do cidadão para a tomada de
decisões sobre a implantação
de políticas públicas que beneficiem a população.
O planejamento estratégico
está dividido em cinco eixos:
Cidade Segura, Cidade Saudável, Cidade Bem Cuidada
e Organizada, Cidade Justa e
Inclusiva, Gestão Eficiente e
Transparente. As metas foram
definidas a partir de consultas
feitas pela Semgipe às demais
secretarias municipais e refletem as ações prioritárias do
governo do prefeito Capitão
Nelson, planejando e orientando a execução de projetos a
médio e longo prazos.
O Plano Estratégico também prevê a criação do Fundo
Municipal São Gonçalo do Futuro, que terá o objetivo de garantir a segurança fiscal para a
cidade. Por fim, o plano permite
a participação dos cidadãos
através de consulta pública
disponibilizada pelo aplicativo
Colab e o acompanhamento
das ações por meio do site da

Prefeitura, no domínio http://
www.pmsg.rj.gov.br/plano-estrategico/.
Na divisão dos recursos
obtidos com a privatização da
Cedae, São Gonçalo receberá
um total de R$ 1.023.216.690,80.
A Prefeitura terá total autonomia para definir a aplicação
dos recursos, o que reforçou
a necessidade de elaboração
de um plano estratégico para
melhor definir as prioridades
e garantir ações que possam
gerar mais qualidade de vida
para a população.
A apresentação foi realizada
pelo secretário municipal de
Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, e contou
com a presença do governador
Cláudio Castro, do deputado
federal Altineu Côrtes, do deputado estadual Jalmir Júnior,
do diretor superintendente da
concessionária Águas do Rio,
Sérgio Braga, que irá assumir os
serviços hoje executados pela
Cedae em São Gonçalo, além de
secretários e vereadores.
O prefeito de São Gonçalo,
Capitão Nelson, explicou que
as ações de investimento precisam potencializar o processo de
mudança em todas as áreas do
município, visando à garantia
de mais qualidade de vida ao
gonçalense, que amarga, há
décadas, problemas crônicos
causados pela ausência de políticas públicas que resultem em
benefícios práticos para o dia a
dia do cidadão. O plano estratégico irá alterar não apenas o
espaço público, melhorando
a mobilidade urbana, combatendo áreas de alagamento e
ampliando a oferta de serviços
básicos, mas tem o objetivo de

promover maior geração de
renda e autonomia econômica
para a população.
“Queremos não só garantir um futuro próspero, mas
trabalhar e agir para que essas
ideias saiam do papel para
uma nova realidade da cidade,
na qual a qualidade de vida
da população seja, de fato, o
principal foco da administração municipal. Recebemos
um aporte do leilão da Cedae e
nada mais do que justo passar
de forma transparente como
esse dinheiro será empregado,
para que toda sociedade tome
conhecimento”, afirmou Capitão Nelson, garantindo que sua
gestão irá devolver o orgulho ao
gonçalense.
O governador Cláudio Castro participou da apresentação
e das comemorações pelos
131 de emancipação de São
Gonçalo e destacou a gestão
que vem sendo empregada no

município.
“A prioridade é São Gonçalo. E, com essa equipe da
Prefeitura, em que os projetos
são elaborados com muita
capacitação técnica e e uma
apresentação brilhante do Plano Estratégico Novos Rumos,
temos a certeza da evolução
que a gestão de São Gonçalo
está tendo. Esse R$ 1 bilhão é
apenas um valor. Fundamental
é que, num prazo de cinco a 12
anos, todas as pessoas terão
água em casa, saneamento básico, o esgoto será tratado e não
será mais jogado in natura nos
nossos rios e córregos. Além
disso, vamos gerar milhares
de empregos, gerar dignidade.
Esse é o maior legado da concessão”, destacou Castro, ao
falar sobre o leilão da Cedae.
Um dos grandes parceiros
da atual gestão, o deputado
federal Altineu Côrtes marcou
presença na cerimônia e desta-

cou os feitos no início da gestão
do prefeito Capitão Nelson.
“Ao longo de 20 anos que
tenho de vida política, ninguém
fez o que o senhor está fazendo por São Gonçalo. Estamos
podendo viver esse momento,
de ter uma cidade diferente do que se vinha tendo até
aqui. Gostaria de parabenizar
o Capitão Nelson e toda a sua
equipe por esse trabalho”, disse
o deputado.
O diretor superintendente
da concessionária Águas do Rio,
Sérgio Braga, parabenizou a
cidade e destacou as primeiras
ações da empresa na cidade.
“Estamos muito felizes em
participar dos 131 anos de São
Gonçalo e poder contribuir
para o desenvolvimento da
cidade. Temos como primeira
etapa de ação no município, a
regularização do abastecimento de água e, posteriormente,
a expansão do serviço. Um
Tacio Alves / Prefeitura de São Gonçalo

Show de Tiee no Teatro Municipal de São Gonçalo foi uma das últimas atrações do aniversário da cidade

trabalho comprometido com
o meio ambiente, conduzindo
corretamente o tratamento do
esgoto e também na área social, com projetos em parceria
com a Prefeitura que venham
beneficiar a população mais
vulnerável”, afirmou o diretor
superintendente da Águas do
Rio, Sérgio Braga.
Show - No aniversário da
cidade, o teatro municipal de
São Gonçalo foi palco de uma
grande celebração pelos seus
131 anos de emancipação,
recebendo o cantor Tiee e sua
banda.
Cria da cidade de São Gonçalo e com 90 por cento dos
seus músicos também gonçalenses, o artista fez com que
o público presente cantasse
junto sucessos como ‘Modo
Avião’ , Inoperante, Eternamente e “Porradão”, que projetou o
artista nacionalmente.
Tiee relembrou o período
em que morou na Amendoeira,
e no Pacheco, onde passou a
sua infância e juventude.
Os ingressos para o show
foram sorteados pela prefeitura
para a população, como forma
de comemorar o aniversário da
cidade no mais novo equipamento cultural de São Gonçalo.
“Infelizmente, por conta
das restrições da pandemia,
não pudemos ter um espaço
aberto para receber esse grande show. Que a população da
nossa cidade possa aproveitar
esse local, um equipamento
desses tem que servir à cidade”,
disse o prefeito Capitão Nelson,
que recebeu pessoalmente os
contemplados para assistir o
show .

Assistência Social lança programa ‘Inclusão Social’
Durante as comemorações
do aniversário de 131 anos da
cidade de São Gonçalo, a Secretaria de Assistência Social
promoveu a primeira edição
do programa Inclusão Social
- Dia de Recreação, no espaço de eventos da Secretaria
de Ordem Pública, no bairro
Estrela do Norte. O prefeito
Capitão Nelson, o governador
do Estado do Rio, Claudio
Castro, e o deputado federal,
Altineu Côrtes, prestigiaram as
diversas atividades que foram
desenvolvidas durante a ação.

“São Gonçalo ganhou muitos presentes nesse aniversário de 131 anos e todos eles
irão beneficiar a população,
porque esse é o nosso principal objetivo desde que assumimos a gestão. Trabalhamos
incansavelmente para fazer
com que o gonçalense tenha
orgulho de dizer que mora na
cidade. Não vamos poupar
esforços para oferecer uma
vida digna para todos”, disse o
prefeito Capitão Nelson.
“Tenho certeza que os livros de história vão mostrar

esse novo tempo que São Gonçalo está vivendo desde que
o Capitão Nelson assumiu a
gestão da Prefeitura. Podemos
afirmar que é o renascimento
de São Gonçalo. Podemos
afirmar que esses 131 anos
estão sendo marcados como
o momento de reconstrução.
São Gonçalo está de parabéns
e pode contar com o Governo
do Estado para todas as melhorias”, afirmou o governador
Claudio Castro, que cantou
a música Noites Traiçoeiras
embalada pela prestigiada

Orquestra Municipal de São
Gonçalo.
A iniciativa contou com a
participação de diversas secretarias, entre elas Turismo
e Cultura, Esporte e Lazer,
Habitação, Desenvolvimento
Econômico, Saúde e Defesa
Civil e Ordem Pública.
“Criamos o projeto com a
intenção de aproximar ainda
mais o poder público da população gonçalense que desde
o início da pandemia tem
tido dificuldade para acessar
alguns serviços. Queremos

promover a inclusão social a
todos os munícipes para que
eles possam se restabelecer
após esse período difícil que
ainda passamos. Além disso,
queremos promover lazer, cultura e bem estar para as crianças gonçalenses”, informou
o secretário de Assistência
Social, Edinaldo Basílio.
Entre os serviços oferecidos tiveram aferição de
pressão e glicose; oficinas de
pinturas, desenho, cupcake
e tranças; apresentações musicais; contação de histórias;

declamação de poesias; aula
de futebol; e distribuição de
panfletos explicando sobre o
Programa Casa Verde e Amarela.
A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ)
também participou do projeto com informações sobre
os programas S.O.S Crianças Desaparecidas, Trabalho
Protegido na Adolescência,
de Atenção à Criança e ao
Adolescente em Situação de
Risco, Núcleo de Atendimento
à Criança e ao Adolescente.
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UFF se destaca em ranking
internacional de universidades
Seleção mede o desempenho institucional das principais universidades do mundo em 20 indicadores
Divulgação

Mais uma vez a Universidade
Federal Fluminense ganha
destaque internacional por
sua excelência. Dessa vez, o
reconhecimento veio através
do resultado do RUR World
University Ranking, uma classificação internacional específica para as Ciências da Vida,
que mede o desempenho institucional das principais universidades do mundo através
de 20 indicadores, agrupados
em quatro áreas principais:
Ensino, Pesquisa, Diversidade
Internacional e Sustentabilidade Financeira.
Considerando o resultado
nas quatro áreas, a UFF ocupou a 5ª colocação dentre
as universidades brasileiras,
com destaque para a área de
Diversidade Internacional,
na qual nossa universidade
ficou posicionada em 3º lugar
do Brasil.
Segundo o reitor Antonio
Claudio Lucas da Nóbrega,
diversidade é a palavra que
melhor representa a UFF. “Estar nessa terceira posição é resultado do quanto avançamos
na inclusão, consequência de
um diálogo constante com
as representações estudantis, coletivos, com a luta da
comunidade acadêmica, e as
ações fomentadas por meio
da assistência estudantil. A
categoria sustentabilidade
financeira também representa muito para nós, pois ela

Instituição segue
sendo uma das
mais respeitadas
e renomadas
do Brasil e do
mundo

Considerando o resultado nas quatro áreas, a Universidade Federal Fluminense (UFF) ocupou a quinta colocação dentre as universidades brasileiras

é resultado de um trabalho
exaustivo e coletivo, realizado nestes últimos dois anos
para mantermos nossa universidade de portas abertas
e ainda realizando obras,
manutenções e importantes
realizações. Em resumo, em

um cenário dramático de crise
financeira, conseguimos mais
de 135 milhões de recursos
neste período, para nossa manutenção e funcionamento”.
Nas categorias de Sustentabilidade Financeira e Pesquisa, a UFF ocupou o quinto

lugar entre as instituições de
ensino superior brasileiras,
enquanto que na categoria
Ensino, garantimos o sexto
lugar. Já no ranking mundial,
ficamos com a 574º posição.
Essa classificação, elaborada
pela RUR Rankings Agency

Canil do Corpo de Bombeiros
do Rio completa 15 anos
Espaço é usado para preparação de bombeiros e cães para atuação conjunta
Divulgação

Há 15 anos, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro (CBMERJ) conta com o serviço apurado de
uma tropa de elite de quatro
patas. Fundado em 2006, em
Magé, o canil da corporação
prepara bombeiros e cães
para atuarem juntos no apoio
a eventos de busca em matas,
em deslizamentos e desabamentos, entre outros.
Trinta e cinco animais já
serviram na Seção de Operações com Cães do 2° Grupamento Socorro Florestal e
Meio Ambiente (2° GSFMA),
atuando em mais de 200
eventos de socorro, alguns
deles de grande vulto e projeção internacional. Em 2010,
a tropa canina do CBMERJ
auxiliou a procura por sobreviventes após o terremoto
que atingiu o Haiti. No ano
seguinte, os cães foram usados no socorro às vítimas da
tragédia que atingiu a Região
Serrana do Rio de Janeiro.
Mais recentemente, em 2019,

Trinta e cinco animais já serviram na Seção de Operações com Cães

integraram a força-tarefa criada para responder ao rompimento de uma barragem em
Brumadinho (MG).
- No Haiti foram 15 dias de
trabalho. Na Região Serrana,
as equipes do canil CBMERJ
atuaram por mais de 30 dias.
São operações minuciosas,
muitas vezes extensas, que

exigem muito treinamento
prévio dos animais e dos militares - contou o 1º sargento
José Cláudio Cabral da Silva,
que participou das duas operações.
Só este ano, o canil do CBMERJ já atuou em cerca de 30
eventos, incluindo o desabamento de um prédio em Rio

das Pedras. O canil conta com
15 animais, sendo 12 aptos ao
serviço e 3 em treinamento.
Atualmente, 11 cães da corporação têm certificações
nacionais e internacionais.
Ainda filhotes, os animais
iniciam uma série de exercícios, com estímulos motores
e sensoriais, a fim de despertar aptidões necessárias
para atuação no socorro. Em
campo, eles põem em prática
as habilidades adquiridas e sinalizam as vítimas para que o
socorro seja realizado sempre
no menor tempo possível.
- Os bombeiros condutores e os cães do canil do
CBMERJ estão entre os mais
capacitados do país. Estamos
prontos para atender a população fluminense com excelência e também auxiliar em
ocorrências de outros Estados
e mesmo outros países, caso
sejamos solicitados - afirmou
o comandante do 2º GSFMA,
tenente-coronel Douglas Henault.

Vacinação contra raiva começa sábado
A Secretaria Municipal de
Saúde de Niterói inicia no
sábado (25) a Campanha de
Vacinação Antirrábica Animal. A campanha deste ano
foi dividida em quatro etapas, cada uma delas em uma
região diferente da cidade.
Por isso é importante ficar
atento ao calendário. Para
evitar aglomerações, como
estratégia de prevenção à
Covid-19, a recomendação é
para que apenas uma pessoa
leve um animal de cada vez
para a vacinação.
A primeira região a receber a campanha será a das
Praias da Baía, no sábado

(25), das 8h às 17h. Cerca
de 100 profissionais estarão
mobilizados para a ação. No
dia 2 de outubro será a vez da
Região Norte, no dia 9 de outubro a vacinação será na Região Oceânica e finalizando a
ação no dia 16 de outubro, na
Região de Pendotiba.
O chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ),
Fábio Villas Boas, estima que
sejam aplicadas 60 mil doses
de vacina em cães e gatos,
machos e fêmeas, com idade
superior a três meses de vida.
“No dia em que a vacinação estiver acontecendo na
sua região, é muito impor-

tante levar o seu pet em um
dos postos mais próximos de
sua casa. A vacina é bastante
segura e não há contraindicações”, recomenda Fábio
Villas Boas.
Para a vacinação os cães
devem ser conduzidos por
coleiras e em casos de animais grandes, com focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte. A pessoa que for conduzir
um animal para vacinar, deve
saber fazer a contenção e
ter autoridade sobre ele. Os
funcionários do posto de vacinação estarão usando todos
os equipamentos de proteção

individual preconizados para
a sua segurança.
Além dos postos por região, haverá um posto drive
thru funcionando durante
todos os sábados da campanha, também das 8h às
17h, no Teatro Popular, no
Caminho Niemeyer, atrás do
terminal João Goulart, com
acesso pela Avenida Jansen
de Melo, no Centro. Além
disso, na sede do CCZ, à Rua
Coronel Miranda, 18, na Ponta D’areia, também haverá
uma equipe de prontidão
nos mesmos dias e horários
da campanha vacinando os
animais.

em parceria com a empresa
Clarivate Analytics, é realizada
desde 2010 e, ao longo desses
11 anos, avaliou 1100 universidades líderes de 85 países.
A classificação significativa
da UFF nesta última edição
faz com que sua reputação se

consolide ainda mais e traz
a certeza de que estamos no
caminho certo para o cumprimento da nossa missão, que
é ser referência na produção,
disseminação e aplicação de
conhecimento e cultura de
forma crítica, sempre em benefício da sociedade.
Para o assessor de gestão de dados institucionais
da UFF, José Walkimar, esse
resultado é fruto da preocupação da universidade em
acompanhar os rankings internacionais e enviar dados
qualificados para as empresas
que os realizam. “A colocação
que obtivemos é importante
porque evidencia para a comunidade externa o trabalho
de qualidade que estamos realizando. Além disso, o reflexo
positivo na imagem institucional faz com que os alunos
que buscam instituições de
ensino superior de qualidade
acabem optando pela Universidade Federal Fluminense
quando constatam sua boa
colocação”, conclui.

Campo de São Bento
festeja 113 anos
Um dos mais tradicionais
parques públicos da cidade,
o centenário Parque Prefeito
Ferraz, popularmente conhecido como Campo de São
Bento, em Icaraí, completa
113 anos nesta quarta-feira
(22). Para celebrar a data,
dois presentes: o lançamento
do Instagram do Campo e a
abertura da Sala de Sementes.
A secretária municipal
de Conservação e Serviços
Públicos, Dayse Monassa,
enfatiza que o Campo de São
Bento é um parque especial
para a cidade, que faz parte
da memória afetiva dos niteroienses.
“O último ano foi muito
difícil para todos e o Campo
foi um dos locais que serviu
de refúgio para muitas pessoas. Aos poucos, o parque
vem recuperando sua vida
e sua rotina, sempre respeitando todas as medidas de
distanciamento necessárias.
Durante esse tempo seguimos trabalhando para deixar
esse espaço cada vez melhor
para a população”, afirma.
O Instagram, que entrou
no ar nesta quarta-feira (22),
traz atualizações sobre os
acontecimentos do parque

Para celebrar
a data: foram
lançados
Instagram do
Campo e a Sala
de Sementes
com imagens, além de curiosidades, história e serviços
oferecidos, e pode ser acessado no endereço @campodesaobentooficial.
“Para comemorar os 113
anos do Campo, estamos lançando o Instagram do parque,
para publicarmos notícias
sobre o funcionamento no dia
a dia, curiosidades e também
um pouco da sua história. A
Sala de Sementes é um ponto de conhecimento sobre a
arborização do parque, onde
a população pode saber mais
sobre as espécies e, também,
levar sementes para casa”,
conta Dayse Monassa.
A Sala de Sementes, que
foi aberta na terça-feira (21),
vai funcionar como uma
espécie de posto avançado
de educação ambiental do
Campo de São Bento.
Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Centenário, local se mantém como uma das principais atrações da cidade
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Anvisa recomenda quarentena
para Jair Bolsonaro e comitiva
Presidente e equipe que viajou para NY, para assembleia da ONU, tiveram contato com ministro da Saúde
Wilson Dias/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
recomendou ao governo que
o presidente Jair Bolsonaro e
integrantes da comitiva que
estiveram em Nova York, em
contato com o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
fiquem em isolamento por 14
dias. Ontem (21), o ministro
testou positivo para covid-19
e ficará em quarentena nos
Estados Unidos, seguindo
os protocolos de segurança
sanitária.
O ministro fez parte da
comitiva que acompanhou
Bolsonaro para a 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas
(ONU). Em nota, a Secretaria
Especial de Comunicação
Social (Secom) informou que
os demais integrantes realizaram o exame e testaram
negativo para a doença. Todos
embarcaram ainda na noite
de terça-feira para o Brasil.
A recomendação da Anvisa tem como base o Guia
de Vigilância Epidemiológica
para Covid-19, publicado pelo
Ministério da Saúde. O documento prevê que cada pessoa
identificada como contato
deve receber informações
sobre a “importância de se
realizar o isolamento por até
14 dias após o último dia de
contato com o caso suspeito
ou confirmado de covid-19”.

Queiroga testou
positivo para
covid e ficará
14 dias em
isolamento nos
Estados Unidos

Marcelo Queiroga ficou nos EUA. Presidente e demais membros da comitiva já retornaram e ficarão isolados por 5 dias

“A agência submeteu à
Casa Civil considerações relativas aos regramentos vigentes e antecipou recomendação sanitária alinhadas às
regras brasileiras que visam
à proteção dos viajantes e
da população brasileira”, diz
a nota. A Casa Civil da Pre-

sidência e a Secom ainda
não se manifestaram sobre a
questão.
Entre as autoridades que
tiveram contato próximo com
Queiroga nos últimos dias
estão, além do presidente
Bolsonaro, os ministros da
Secretaria-Geral da Presidên-

cia, Luiz Eduardo Ramos, da
Justiça, Anderson Torres, das
Relações Exteriores, Carlos
França, e do Turismo, Gilson Machado, e também o
presidente da Caixa, Pedro
Guimarães.
A comitiva chegou a Brasília por volta das 7h de ontem.

O presidente Bolsonaro foi
direto para o Palácio da Alvorada e permaneceu lá desde
então.
Recomendações - No documento, a Anvisa cita ainda a
Portaria nº 655/2021, da Casa
Civil, que preve que os ministerios poderao, de forma fundamentada e mediante previa
consulta a Anvisa, analisar os
casos excepcionais quanto
ao cumprimento de determinacoes sanitárias, no âmbito
das regras estabelecidas pela
mesma portaria.
“Nesse contexto e em vista
da urgência do caso, a Anvisa
antecipou sua recomendação”, explicou a agência sanitária.
Além do isolamento de 14
dias, a Anvisa orientou que
os integrantes da comitiva
desembarcassem no Brasil
de forma a expor o mínimo
possível ambientes e pessoas;
que cumpram isolamento
na cidade de desembarque

no Brasil, evitando novos
deslocamentos; e que sejam novamente testados em
solo brasileiro. Depois do desembarque, a agência ainda
propôs que seja realizada a
limpeza e desinfecção da aeronave conforme protocolos
de higienização.
Cinco dias de isolamento
- Ontem à tarde, o secretário
especial de Comunicação do
Palácio do Planalto, André de
Sousa Costa, informou que
o presidente Jair Bolsonaro
e integrantes da comitiva
que tiveram contato com o
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, permanecerão em
isolamento pelos próximos
cinco dias e farão novos testes do tipo RT-PCR no fim de
semana para saber se contraíram Covid-19.
Caso os resultados dos
exames apresentem resultados negativos, Bolsonaro e
membros da comitiva serão
liberados do isolamento e
acompanhados por médico
até o 14º dia desde o último
contato com Queiroga.
Viagem cancelada - Segundo o líder do governo na
Câmara, deputado Ricardo
Barros, as atividades previstas na agenda do presidente
para amanhã (24), incluindo
uma visita ao Paraná, foram
canceladas.

CPI: testemunha passa a investigado
Diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, foi acusado de mentir e colaborar com ‘gabinete paralelo’
Pedro França/Agência Senado

Durante seu depoimento
ontem (22), o diretor-executivo da operadora de saúde
Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, passou
da condição de testemunha
para a de investigado pela CPI
da Pandemia. Tendo jurado
dizer a verdade, Batista Júnior
foi acusado por senadores de
mentir e de ter trabalhado
em conjunto com o chamado
gabinete paralelo, que atuaria
no Ministério da Saúde. O
relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), mostrou
vídeos em que Batista Junior
tratava de protocolos de combate à covid-19 com integrantes do grupo que atuava junto
ao governo Bolsonaro.
Os senadores também
apresentaram vídeos, áudios
e documentos encaminhados
à comissão com denúncias
de médicos e pacientes que
comprovariam a orientação
da Prevent Senior para dis-

tribuição da medicação de
forma indiscriminada, além
da pressão para que os profissionais conveniados prescrevessem o kit do “tratamento
precoce”.
“Na reportagem [da Rádio Bandeirantes], é possível
ouvir um áudio de familiares
de pacientes e corretores de
plano de saúde mostrando que, para novos clientes
da Prevent, o ‘kit-covid’ era
enviado diretamente para a
casa dos pacientes. Como eu
disse, nós temos um elenco de
provas e, a cada dia, chegam
mais provas de que essa coisa
infelizmente, lamentavelmente, existiu”, disse Renan
Calheiros.
Em sua defesa, o executivo
disse que ele e a empresa são
vítimas de um conluio e de
acusações falsas e se recusou
a falar de prontuários de
pacientes mencionados nas
denúncias.

Em sua defesa, executivo disse que ele e a empresa são vítimas de um conluio

Prontuários - O relator
também mostrou mensagens segundo as quais os
médicos da Prevent Senior
seriam orientados a fraudar os
prontuários, de modo que os
pacientes recebecessem a CID
B34.2. Assim, após 14 dias do

início dos sintomas (pacientes
de enfermaria/apartamento)
ou 21 dias (pacientes com
passagem em UTI/leito híbrido), a CID - classificação
internacional de doença deveria ser modificada para
qualquer outra, de forma a

identificar os pacientes que já
não tinham mais necessidade
de isolamento. Os senadores
classificaram essa orientação
como fraude.
“O senhor [Batista Júnior]
não tem condições de ser
médico, modificar o código de uma doença é crime”,
disse o senador Otto Alencar
(PSD-BA).
“Essas pessoas morreram
em consequência da covid-19.
Isso é uma fraude”, afirmou
o senador Humberto Costa
(PT-PE), explicando que o
objetivo da mudança da CID
era dizer que os pacientes já
não tinham covid-19.
Durante o depoimento,
Batista Jr. negou que a operadora tenha ocultado mortes
de pacientes em estudo realizado para testar o “tratamento
precoce” contra a covid-19.
Ele ainda disse que o dossiê
do estudo sobre a prescrição
da medicação, enviado à co-

missão, foi adulterado por
médicos da empresa e que
nunca houve distribuição de
“kit-anticovid” para pacientes
sem indicação médica.
“Havia prescrição das medicações e, naquela primeira
mensagem, que foi manipulada lá trás, justamente mostrava que existia um setor pra
avaliar criteriosamente cada
um dos pacientes”, disse o
depoente.
Anthony Wong- O relator
questionou sobre a causa da
morte, em janeiro, do pediatra
e toxicologista Anthony Wong,
que era defensor do “tratamento precoce”. Segundo
denúncia de ex-médicos da
operadora, teria sido internado com sintomas de covid-19
e morrido em decorrência
da doença. Os denunciantes
afirmam, em áudio exibido
pelo relator, que a empresa
escondeu a verdadeira causa
do óbito. (Agência Senado).

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: 26/09/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Ernani do Amaral Peixoto - Centro - Niterói
15829723
12:00 às 16:00 Rua da Conceição - Centro - Niterói
15829723
12:00 às 16:00 Rua Visconde de Sepetiba - Centro - Niterói
15829723
12:00 às 16:00 Travessa Anízia Conceição - Centro - Niterói
15829723
12:00 às 16:00 Rua da Conceição - Centro - Niterói
15829769
12:00 às 16:00 Rua Doutor Celestino - Centro - Niterói
15829769
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Avenida Nossa Senhora da Conceição - Centro - Rodo - São Gonçalo 15821209
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Centro - Rodo - São Gonçalo
15821209
Dia: 27/09/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
12:00 às 16:00 Avenida Pastor José Gomes Souza - Caramujo - Niterói
15844305
12:00 às 16:00 Rua Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói
15844305
SÃO GONÇALO
12:00 às 16:00 Rua Casemiro de Abreu - Engenho Pequeno - Santa Catarina - São Gonçalo 15821751
12:00 às 16:00 Rua Doutor Porciúncula - Venda da Cruz - São Gonçalo
15821751
12:00 às 16:00 Rua Mentor Couto - Engenho Pequeno - São Gonçalo
15821751
MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida Vitória Régia - Itaipuaçu - Maricá
15845341
13:00 às 17:00 Avenida das Hortências - Costa Verde - Maricá
15845341
13:00 às 17:00 Rua Açucenas - Itaipuaçu - Maricá
15845341
13:00 às 17:00 Rua Margaridas - Costa Verde - Maricá
15845341
13:00 às 17:00 Rua Violetas - Centro - Maricá
15845341
13:00 às 17:00 Rua Crisântenos - Itaipuaçu - Maricá
15845341
13:30 às 17:30 Ruas 27, 30, 32, 33, 34 - Bosque Fundo - Jardim Inoã - Jardim Atlântico 15845459
13:30 às 17:30 Rua Arino de Souza Mattos - Inoã - Maricá
15845459
13:30 às 17:30 Rua Bosque Fundo - Centro - Maricá
15845459
13:30 às 17:30 Estrada Bosque Fundo - Jardim Inoã - Maricá
15845501

Estamos com você, mesmo à distância.
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Botafogo tenta manter
sequência contra o CSA

Ganso é liberado
para a fisioterapia

O Glorioso pode assumir a vice-liderança em caso de empate
O Botafogo se
consolidou no
G-4 da Série B.
Nesta quinta-feira, às 19h (de
Brasília), os alvinegros viajam para encarar o
CSA, no Rei Pelé.
Os visitantes estão na terceira posição, com 44 pontos.
O Botafogo pode assumir a
vice-liderança da Segundona
se empatar o jogo.
Só que para esta partida, o
técnico Enderson Moreira tem
alguns problemas. O zagueiro
Joel Carli segue fora do time,
lesionado.

Enderson
Moreira
terá alguns
desfalques para
o duelo
Além do argentino, o comandante também não poderá contar com o volante
Pedro Castro e o meia Marco
Antônio. O primeiro sofreu
uma lesão e foi vetado. Já o
segundo será poupado por
conta de dores musculares.

Quinta-feira, 23/9/2021

Com isso, Givan segue na
zaga com Kanu. Já o volante
Luís Oyama volta a ter uma
chance entre os titulares. No
setor ofensivo, Diego Gonçalves deve voltar a iniciar uma
partida.
O CSA faz campanha irregular na Série B, mas ainda
sonha com o acesso. Os alagoanos estão com 32 pontos
na classificação.
O técnico Mozart não tem
desfalques, mas pode mexer
na formação. O meia Renato
Cajá e o atacante Dellatorre
podem ser titulares diante do
Botafogo.
Vitor_Silva

Botafogo, do técnico Enderson Moreira, busca se firmar na zona de classificação para a Série A do Brasileirão

Em certo
momento da
temporada,
o Fluminense contava
com três
meia em seu
elenco. No entanto, Nenê
deixou o clube e Ganso sofreu uma fratura no braço,
deixando apenas Cazares
como opção.
Só que Paulo Henrique
Ganso deu mais um passo
na recuperação da cirurgia
nesta terça-feira. O meia
foi liberado pelo departamento médico para iniciar
a fisioterapia.
Ganso já vinha realizan-

do exercícios na academia
do CT sem forçar o braço
lesionado. Assim, o meia
minimiza a perda na parte
física por estar fora dos
treinos.
O departamento médico
do Fluminense considera a
recuperação de Ganso boa.
Só que os tricolores não
estipulam um prazo para
o retorno do jogador aos
gramados.
Enquanto isso, o Fluminense terá a semana livre
para trabalhar visando o
duelo contra o Bragantino,
neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato
Brasileiro.

Copa Br: Fla decide
semifinal em casa
Por meio de
sorteio realizado nesta
quarta-feira,
a CBF definiu
a ordem dos
mandos de
campo para as partidas
da semifinal da Copa do
Brasil. Os times na disputa
pelo título são Athletico-PR,
Atlético-MG, Fortaleza e
Flamengo.
No jogo entre Athletico-PR e Flamengo, o time
carioca decidirá em casa.
Já no duelo entre Atlético-MG e Fortaleza, o Leão
da Pici tem o direito de
jogar a segunda partida na
Arena Castelão. Os jogos
de ida acontecerão dia 23
de outubro, enquanto os
de volta serão no dia 27 do

O RubroNegro carioca
tem boas
lembranças
ao enfrentar o
Furacão
mesmo mês.
O Athletico chegou à
semifinal após eliminar o
Santos com um agregado
de 2 a 0. O Flamengo deu
um baile no Grêmio e fechou a contagem em 6 a
0. O Galo venceu as duas
partidas, por 2 a 1 e 1 a 0, e
despachou o Fluminense.
Por fim, o Fortaleza ganhou
do São Paulo por 5 a 3 no
total.

Jhon
Sánchez
pode estrear
pelo Vasco
A diretoria do
Vasco se movimentou e
trouxe reforços para ajudar o técnico Fernando
Diniz a levar a equipe ao
acesso. O objetivo é fortalecer o elenco em posições
consideradas carentes.

Diniz planeja
fortalecer o
elenco vascaíno
na temporada
O atacante Jhon Sánchez ainda não entrou
em campo pelo time. O
equatoriano foi o primeiro dos três reforços a ser
anunciado pelo Vasco. O
meia Nenê já foi titular em
dois jogos e marcou um gol
em seu retorno ao clube. Já
o zagueiro Walber estreou
contra o Cruzeiro, quando
atuou alguns minutos.
Internamente, Sánchez
não tem agradado Fernando Diniz nos treinos. No
entanto, o jogador pode
ganhar uma chance nesta
sexta-feira, contra o Brusque, pela Série B. O atacante Léo Jabá está suspenso
do jogo e Gabriel Pec deve
assumir o posto de titular.
Assim, Sánchez se torna a
primeira opção de Diniz
em caso de substituição.
O Vasco está em situação complicada na Série
B. Os cruzmaltinos estão
dez pontos atrás do CRB,
quarto colocado.

*Adultos acima de 18 anos

TEM SEU BRAÇO NISSO:

Fotos meramente
ilustrativas.
Pessoas sem máscaras,
pois estão sozinhas.

Com rapidez, eﬁciência e qualidade na cobertura,
Niterói é uma das cidades do estado com maior número
de vacinados: 99% dos niteroienses acima de 18 anos
já estão vacinados com a primeira dose. E 60% com
a segunda dose. Isso só foi possível com o exemplo
de cada niteroiense, com a consciência de que se proteger
também é proteger o outro. Por isso, niteroiense,
essa conquista também é sua. Tem seu braço nisso.

VAMOS VACINAR 100%: NINGUÉM VAI FICAR PARA TRÁS.

VACINE-SE
Aponte sua
câmera e veja
onde se vacinar.

