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Niterói: servidor terá 
que comprovar vacina

Em Maricá, Justiça atende vereador Ricardinho Netuno e derruba exigência do passaporte de imunização
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As desafiadoras ondas de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, colocaram à prova mais uma vez a coragem e habilidade dos surfistas, em mais uma competição de alto nível

Tony D’Andrea/Divulgação

CPI: silêncio 
e poucas 
respostas

CIDADES\PÁG. 5

Senac: feira tem 
2 mil vagas de 
emprego

PANORAMA\PÁG. 2

Rio terá eventos sem máscara
Prefeitura também libera público vacinado de cumprir regras de distanciamento social

CIDADES\PÁG. 3

Desafio nas 
‘ondas gigantes’ 

de Itacoatiara
A nata do surfe de ondas grandes 

voltou ao mar de Niterói ontem, 
para aumentar a pontuação 

no Itacoatiara Big Wave 2021. 
Com a entrada de uma grande 

ondulação, os competidores 
enfrentaram ondas entre três 

e quatro metros. Surfistas 
como Lucas Chumbo e Pedro 

Calado buscaram subir os 
pontos. A última janela do 

ano do campeonato contou 
com a presença de Michelle 

Des Bouillions e Michaela 
Fregonese, veteranas e únicas 
brasileiras na disputa entre as 

Big Riders mundiais.

CIDADES\PÁG. 4

PÁG. 2

CULTURA

No mês em que a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do 
Rio completa 90 anos de sua primeira apresentação, que aconte-
ceu em 1931, uma série de quatro obras de Mozart será apresen-
tada, todas as sextas, até dia 15, sempre às 18h, 

Divulgação

Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio se apresenta nesta sexta-feira

OSTM celebra seus 90 anos Vice-liderança escapa do Bota
O Botafogo não repetiu as últimas atuações quando conquistou 
cinco vitórias seguidas e ontem à noite, no estádio Rei Pelé, em 
Maceió, foi derrotado pelo CSA por 2 a 0, perdendo a chance de 
assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

PÁG. 8

ESPORTES
Augusto Oliveira / CSA

Kanu, do Botafogo, tenta roubar a bola do atacante do CSA na derrota de ontem
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Público no Maraca
Eu estava contra a ideia, mas tive uma boa impressão 
acompanhando o público que esteve presente no jogo do 
Flamengo na última quarta-feira. Fora algumas exceções, 
a grande maioria respeitou muito bem os protocolos sa-
nitários e senti muita organização por parte das equipes 
responsáveis pela segurança. Se o Brasil manter essa 
postura, poderemos chegar a um consenso sobre a volta 
dos torcedores em breve.
Renata Simões

Imprudência no trânsito
Que semaninha triste para os motociclistas! Só nesta se-
mana vi umas 5 matérias de mortes de motociclistas no 
Rio. O que está rolando? É muita imprudência de todos 
no trânsito!
Cássio Espíndola

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

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

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

OSTM: concertos 
celebram os 90 anos
No mês em que a Orquestra 
Sinfônica do Theatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro 
completa 90 anos de sua 
primeira apresentação, que 
aconteceu em 5 de setembro 
de 1931 com o grande con-
certo Tito Schipa, uma série 
de quatro obras de Mozart 
será apresentada, todas as 
sextas-feiras, até o dia 15, 
sempre às 18h, nas redes so-
ciais do Teatro MUnicipal. A 
regência é do maestro titular 
Ira Levin.

Para dar início às come-
morações, o Concerto para 
Trompa No3 em Mi Bemol 
Maior K447que tem como 
solista o premiado trompis-
ta Philip Doyle, da OSTM.

A OSTM revela talentos, 
apresenta obras-primas de 
compositores nacionais e 
internacionais, consegue 
atrair plateias do mundo 
todo para ouvir e assistir a 
música de concerto neste 
templo cultural histórico 
do país. 

CULTURA

Exposição
Em parceria com a Secreta-
ria de Cultura de Itaboraí, o 
Shopping Itaboraí Plaza, na 
BR-101, está promovendo 
um projeto para valorização 
dos artistas do município. O 
primeiro artista a expor sua 
arte é Alan Araujo com a téc-
nica tradicional de pinturas 
figurativas digitais. O projeto 
acontece no Coworking, em 
frente à Praça de Eventos A. 
O público poderá visitar a 
mostra, gratuitamente, de 
terça a domingo das 10h às 
21h, até o dia 24.

‘NO DENTE’ – Raí Saia Rodada lança o álbum “No 
Dente” com nove faixas e clipe inédito. Consolidado 
como um dos maiores nomes do forró, após lançar o 
álbum  “Som no Talo” em janeiro, o artista, que cumpre 
atualmente turnê internacional nos EUA,  apresenta 
seu novo trabalho, já disponível em todas as platafor-
mas digitais. 

TOUR VIRTUAL – O Museu das Comunicações e 
Humanidades (Musehum) também oferece um tour 
digital pelo seu espaço com ambientes imersivos e 
novas tecnologias. O Musehum tem cerca de 450 itens 
em exposição permanente. Para fazer a visita sem 
sair de casa, basta acessar o link https://tourvirtual.
institutooifuturo.org.br/virtualtour.html   

Divulgação

Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio se apresenta nesta sexta

Divulgação

Alan Araujo faz parte do projeto que 

promove a valorização dos artistas

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

Feminicídio em debate

A deputada estadual Zei-
dan, que foi relatora da CPI 
do Feminicídio na Alerj, e 
o médico Dimas Gadelha, 
ex-candidato à prefeitura 
de São Gonçalo, discutem 
o assassinato de mulheres 

Divulgação

neste sábado, a partir das 
10 horas, no auditório do 
prédio Parque das Águas, 
em Alcântara. Os dois pe-
tistas alertam para o au-
mento do feminicídio em 
tempos de pandemia.  

Senac faz feira 
de empregos

Firjan critica 
juros altos

Com mais de 2 mil oportuni-
dades de emprego e estágio 
ofertadas por empresas par-
ceiras, a 5ª edição da Feira 
Virtual Senac RJ acontece 
de 27 de setembro a 1º de 
outubro. O evento on-line e 
gratuito de empregabilidade 
reúne vagas nas áreas TI e 
telecomunicações, hotelaria, 
gastronomia, saúde, varejo, 
serviços, cuidados pet, moda 
e beleza. Os interessados em 
participar devem acessar a 
plataforma em http://www.
rj.senac.br/feiravirtual para 
realizar o cadastro e conferir 
as vagas ofertadas por empre-
sas como:  e Americanas SA, 
Casa & Vídeo, Dasa, Di San-
tinni, Droga Raia, Enel, Global 
Hitss, Grand Hyatt, Habib’s, 
Jacques Janine, Othon, Petz, 
Radix, Rede Royal, Secretaria 
de Políticas da Mulher, Senac 
RJ, Sesc RJ, Telecall, Unime-
d-Rio, UnitedHealth Group, 
Venâncio, Zinzane e Zona Sul.

A Firjan criticou o aumento da 
taxa básica de juros para 6,25% 
e alertou parara o risco de com-
prometer a recuperação de uma 
economia ainda fragilizada. 
“Acreditamos que a evolução 
do quadro inflacionário atual 
e as expectativas inflacionária 
à frente seguem sendo de ma-
nutenção do ciclo de alta da 
taxa de juros, dados os fatores 
relacionados ao risco fiscal e a 
recomposição da demanda”, 
divulgou a entidade, através 
de nota.

A federação ressalta que fa-
tores relacionados à inflação de 
custos – crise energética e res-
trição de insumos – continuam 
pressionando e exigindo outros 
instrumentos para o controle 
inflacionário, e não somente a 
elevação da taxa básica de juros.

Para a entidade, a estabili-
dade de preços e o crescimento 
sólido da atividade econômi-
ca passam pela retomada da 
confiança dos empresários e 
controle dos gastos públicos. 

POR JEFFERSON LEMOS

Arremessou meio sem jeito

Vice-prefeito de Niterói, 
Paulo Bagueira se arriscou 
no arremesso de peso du-
rante visita ao Complexo 
Esportivo do Caramujo. 
Concluiu que não leva jeito 
para o esporte e que pre-
fere dar continuidade aos 
treinos de jiu-jitsu, onde 

Divulgação/Nathália Félix

estudou até a faixa mar-
rom, na lendária academia 
Oriente do professor Amé-
lio Arruda. Bagueira disse 
se emocionar toda vez 
que vai ao local pela sua 
grandeza e importância 
na educação de centenas 
de crianças e jovens.

Projeto barra linguagem neutra

A deputada Alana Passos 
(PSL) apresentou ontem pro-
jeto de lei na Alerj proibindo 
a utilização de linguagem 
neutra em todas as produ-
ções e veiculações audiovi-
suais infantis, bem como em 
peças teatrais para crianças.

O PL 4899/2021 também 
veda o uso irregular da língua 
portuguesa em filmes, pro-
pagandas, séries e qualquer 
vídeo para o público infantil 
que seja veiculado na TV, 

Divulgação

internet e streaming, como 
Netflix, Amazon Prime e 
HBO.

“Todes e todxs não existe. 
Não podemos permitir que 
essa aberração e distorção 
da língua portuguesa culta 
atinja nossos filhos. É uma 
forma de ensinar ideologia 
de gênero às nossas crian-
ças”, aponta Alana Passos, 
lembrando que caso vire lei, 
a multa para quem infringir 
pode chegar a R$ 18,5 mil. 

Panorama RJPanorama RJ

A liberação da entrada de 
viajantes brasileiros nos 
Estados Unidos a partir de 
novembro já está levan-
do muita gente a querer 
caprichar no inglês. Cris 
Vieira, brasileira estabe-
lecida em Nova Iorque há 
30 anos e criadora de uma 
metodologia própria do 
ensino de línguas estran-

geiras, já está articulando 
curso para aprimoramen-
to da pronúncia america-
na no Rio de Janeiro, ao 
lado da colega e profes-
sora Zaine Assaf. Neste 
domingo, ela comanda o 
maior evento presencial 
do país no gênero, o The 
Click Experience, no Tea-
tro J. Safra, em São Paulo.

Cris Vieira na ponta da língua
Divulgação

A exposição Estúpido Cupi-
do, para lembrar os 45 anos 
da novela, atrai visitantes 
para Praça Marechal Flo-
riano Peixoto, no Centro de 
Itaboraí. Nessa semana, a 
atriz Sônia de Paula, que 
interpretou a jovem Ciça, es-
teve na cidade para relembrar 
as gravações da novela que 

foi um marco na televisão 
brasileira. Ela foi recebida 
pelo secretário municipal 
de Cultura, Roberto Costa, 
e aproveitou também para 
conhecer o acervo cultural da 
Casa Paulina Porto e assinar 
um pôster da exposição com 
a reprodução de uma cena 
em que ela participou. 

Uma viagem no tempo
Divulgação
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Serviço da Prefeitura de Niterói para a reabilitação no pós-covid conta com diferentes especialidades

Centro completa um mês com 
mais de 600 atendimentos
“Caminhadas curtas já me 
deixavam sem ar, mas agora, 
depois de poucos dias de trata-
mento, já consigo perceber a di-
ferença e não sinto quase nada”, 
contou Lucilene da Cunha 
Matos, de 41 anos, durante 
uma das sessões de fisioterapia 
no Centro de Reabilitação Pós-
-Covid, em Niterói. Moradora 
do Largo da Batalha, ela é uma 
das mais de 100 pessoas que 
estão recebendo atendimento 
– das mais diversas áreas – na 
unidade de reabilitação que fica 
dentro do Hospital Municipal 
Oceânico de Niterói.

Com o avanço da vacinação 
e a redução da ocupação em 
unidades de tratamento inten-
sivo, o combate ao coronaví-
rus entrou em uma nova fase. 
Inaugurado no dia 23 de agosto, 
o Centro de Reabilitação está 
localizado dentro da unidade 
que é referência no combate à 
Covid-19. Até o dia 22 de setem-
bro foram contabilizados 652 
atendimentos – entre consultas, 
triagens e avaliações, uma mé-
dia de cerca de 21 atendimentos 
por dia.

Lucilene apresentou um 
quadro grave de Covid-19, 

permanecendo internada na 
unidade por 33 dias. Retornou 
em agosto para a reabilitação e 
está sendo acompanhada por 
diversos profissionais.

“Por conta da traqueosto-
mia, precisei de atendimento 
da fonoaudiologia, mas já tive 
alta. Agora tenho feito acom-
panhamento com a psicologia, 
enfermagem e fisioterapia. No 
primeiro circuito que eu tentei 
fazer, não consegui concluir. 
Hoje já faço e consigo perceber 
que minha força muscular está 
voltando. Cada dia que saio 
daqui me sinto melhor”, falou 
Lucilene, que foi a primeira pa-
ciente a ser atendida no Centro 
de Reabilitação.

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, des-
taca a importância do Centro.

“Apenas neste primeiro 
mês, tivemos 652 atendimentos 
e 109 pacientes em tratamento 
no Centro de cuidados pós-
-Covid do Hospital Oceânico. 
Para algumas pessoas que se 
contaminaram com a Covid-19, 
deixar o hospital pode repre-
sentar o início de uma nova 
caminhada. Exatamente por 
isso, a Secretaria idealizou o 

centro com o objetivo de ofe-
recer um serviço voltado para 
a reabilitação desses pacientes, 
com diferentes especialidades 
e serviços, que atuam para 
recuperação completa e mais 
rápida”, explica.

Fadiga, cansaço, dor crôni-
ca, fraqueza muscular, limita-
ção respiratória, perda de olfato 

e paladar, são alguns sintomas 
que parte dos pacientes que 
superaram a Covid-19 enfren-
tam após a alta. Mas uma coisa 
chamou a atenção da equipe, o 
número expressivo de proble-
mas cardíacos.

“Conseguimos mensurar 
dentre as pessoas atendidas 
até o momento no Centro de 

Reabilitação que, de cada dez, 
três pacientes precisaram da 
cardiologia, por alguma condi-
ção pós-internação. No Centro 
já temos especialistas por de-
manda e caso a gente perceba 
a necessidade de uma outra es-
pecialidade médica iremos nos 
adequando. Por ser uma doen-
ça recente, inúmeros estudos 
ainda estão em desenvolvimen-
to e no que tange a reabilitação 
de sequelas é a mesma coisa”, 
explicou Rafael Carraro, diretor 
técnico do Hospital Municipal 
Oceânico.

Tratamento – Após o le-
vantamento e a triagem reali-
zada pelas equipes de saúde, 
o paciente é encaminhado a 
primeira consulta no Hospital 
Municipal Oceânico de Ni-
terói, onde um médico faz a 
primeira avaliação e encami-
nha o paciente para uma das 
especialidades (fisioterapia, 
fonoaudiologia, assistência 
social, médica, enfermagem, 
nutrição, psicologia) que se di-
videm para atender a demanda 
de cada paciente.

“A equipe do Centro de Rea-
bilitação tenta marcar mais de 

uma especialidade por dia, para 
que o paciente – muitas vezes 
com dificuldade para se deslo-
car – possa otimizar a sua ida 
ao Hospital. Além disso, essa é 
uma equipe que já vem comba-
tendo o Covid-19 na unidade, 
por isso já tem conhecimento 
prático tanto dos pacientes, 
que a maioria das vezes esti-
veram internados no Hospital, 
quanto da doença”, esclareceu 
Gisela Motta, diretora geral do 
Hospital Oceânico.

Referência - O Hospital Mu-
nicipal Oceânico é a primeira 
unidade do Brasil exclusiva 
para o tratamento de pacientes 
com Covid-19. A Prefeitura de 
Niterói arrendou as instalações 
de um hospital privado, que es-
tava fechado. Foram realizadas 
obras de adequação na unida-
de para receber os primeiros 
pacientes que começaram a 
chegar logo depois de sua inau-
guração, em abril de 2020.

Em junho a unidade alcan-
çou uma marca histórica: duas 
mil altas de pacientes recu-
perados da Covid-19 desde a 
abertura. O hospital já registrou 
2.318 altas.

Pedro Conforte/Viva Rio

Local tem sido decisivo na reabilitação pós-covid de pacientes

C-19: Fiocruz confirma 
tendência de queda
Com exceção do Espírito San-
to e do Distrito Federal, onde 
foi observado crescimento, 
entre 13 e 20 de agosto, a 
edição extra do Boletim Ob-
servatório Covid-19 Fiocruz 
reforçou a tendência de queda 
no indicador de ocupação de 
leitos da doença para adultos. 
Conforme a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), “o indicador 
continua apresentando sinais 
de queda ou estabilização no 
país”. Os dados obtidos em 
20 de setembro, indicam que 
nenhum estado está na zona 
crítica, com taxa superior a 
80%.

Embora tenha registrado 
crescimento de 29% para 50%, 
no indicador, o Amazonas 
permanece fora da zona de 
alerta. A explicação é que a 
variação está relacionada a 
uma redução no número de 
leitos disponíveis. Já para o 
Distrito Federal, que também 
teve alta de 55% para 66%, o 
motivo pode ser o gerencia-
mento de leitos nesta unidade 
federativa.

Segundo os pesquisadores 
do Observatório, responsáveis 
pelo Boletim, o Espírito Santo 

e o Distrito Federal estão na 
zona de alerta intermediário, 
com taxas, respectivamente, 
de 65% e 66%, enquanto os 
outros estados estão fora da 
zona de alerta.

“A redução paulatina de 
leitos continua sendo obser-
vada, e, na última semana, 
foram registradas quedas nos 
leitos de UTI Covid-19 para 
adultos no Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Amazonas, 
Pará, Tocantins, Maranhão, 
Pernambuco, Sergipe, Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso e Distrito 
federal”, relataram.

Capitais - A capital Boa 
Vista registrou melhora com 
a redução de 76% para 58%. 
Ela é a cidade que tem leitos 
de UTI covid-19 no estado de 
Roraima. Em Curitiba, o índi-
ce passou de 64% para 58%. 
Esses resultados deixaram os 
dois municípios na zona de 
alerta. A cidade do Rio de Ja-
neiro variou de 82% para 75% 
e saiu da zona de alerta crítico 
para intermediário.

Comprovante para 
servidores em Niterói
Os funcionários da Prefeitura 
de Niterói devem entregar 
uma cópia do comprovante 
de vacinação contra a Co-
vid-19 junto com a folha de 
ponto de setembro. A exi-
gência é uma regulamenta-
ção do decreto municipal nº 
14.116/2021, de 19 de agosto 
de 2021, que torna a vacinação 
contra a Covid-19 obrigató-
ria para todos os servidores 
municipais, assim como para 
os prestadores de serviços 
contratados pelos órgãos e 
entidades da Administração 
Pública Municipal, direta e 
indireta.

O funcionário público com 
imunização completa contra a 
Covid-19, além de proteger a 
própria vida e de sua família, 
garante ao cidadão mais con-
fiança e segurança na presta-
ção do serviço da administra-
ção municipal. Vale lembrar 
que nas repartições públicas 

municipais as medidas sanitá-
rias de distanciamento, o uso 
de máscara facial e higiene das 
mãos também seguem como 
obrigatórias, para proteção de 
todos contra a Covid-19.

No início da pandemia 
de Covid-19, ano passado, 
a Prefeitura de Niterói to-
mou medidas para proteger 
a saúde dos servidores mu-
nicipais. Os maiores de 60 
anos, grávidas, pessoas com 
deficiência e comorbidades 
foram autorizados a ficar 
em casa. O trabalho remoto 
foi adotado nos setores não 
essenciais e o atendimento 
presencial foi suspenso ou 
limitado. Com o avanço da 
vacinação e a redução no nú-
mero de casos de Covid-19 na 
cidade, a prefeitura iniciou o 
processo de retomada de suas 
atividades normais, incluindo 
o atendimento presencial ao 
cidadão.

Rio autoriza eventos com pessoas 
testadas e sem máscaras
A cidade do Rio de Janeiro 
autorizou a realização de três 
eventos em outubro, com 
público de até 5 mil pessoas 
e sem o uso de máscaras nem 
distanciamento social. Dois 
eventos são ao ar livre, sendo 
um no Centro e outro no Alto 
da Boa Vista. O terceiro será 
em um hotel na zona sul, 
para 500 pessoas.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
outros pedidos foram fei-
tos por organizadores e es-
tão em análise pela pasta. 
“Para serem autorizados, os 
eventos precisam apresentar  
protocolo sanitário com 
testagem e é obrigatória a 
comprovação vacinal por 
todos os presentes”, esclare-
ce a SMS.

Esses eventos só pode-
rão ocorrer com todos os 
participantes devidamente 
testados e quem der positivo 

para a covid-19 não poderá 
entrar. Segundo a SMS, essa 
retomada só é possível devi-
do à melhora no quadro epi-
demiológico na cidade, com 
a redução na ocupação de 
leitos e queda no número de 
casos e óbitos confirmados. 
Para a população em geral, 
sem testagem, permanece 
a obrigatoriedade do uso de 
máscara e o distanciamento 
mínimo.

No evento teste ocorrido 
ontem no Maracanã, o jogo 
do Flamengo contra o Bar-
celona de Guayaquil pela 
semifinal da Copa Libertado-
res da América, aproximada-
mente 1% do público que iria 
comparecer testou positivo 
para a covid-19 e estes não 
foram ao estádio. São cerca 
de 180 pessoas.

Vacinação - Ontem, a SMS 
dá prosseguimento à imu-

nização dos adolescentes, 
com as meninas de 13 anos 
ou mais e a dose de reforço 
aos idosos de 86 anos ou 
mais. Amanhã serão os me-
ninos de 13 anos e os idosos  
de 85.

A prefeitura do Rio de Ja-
neiro autorizou a aplicação 
da dose de reforço para os 
idosos com 60 anos ou mais 
que tomaram a segunda dose 
da vacina contra covid-19 
até 28 de fevereiro. Estes já 
podem procurar os postos de 
saúde. O grupo abrange pes-
soas internas em Instituições 
de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs) e profissionais 
da saúde.

CoronaVac - Sobre a in-
terdição de lotes da Coro-
naVac, feita na quarta-feira 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
a SMS informou que aguarda 

comunicado oficial “sobre a 
devolução das doses do lote 
202108113H da CoronaVac 
distribuídas no Rio”.

A SMS informou também 
que aguarda orientação do 
Ministério da Saúde e da 
Anvisa sobre a indicação de 
revacinação ou não das 1.206 
pessoas que receberam do-
ses desse lote. As aplicações 
aconteceram no dia 4 de 
setembro, antes de a Anvisa 
enviar aos municípios a re-
comendação de interdição 
cautelar. A secretaria tem 
guardadas 166 mil doses do 
lote interditado.

A  decisão para o reco-
lhimento ocorreu após a 
 constatação de que “dados 
apresentados pelo labo-
ratório não comprovam a  
realização do envase da va-
cina em condições satisfa-
tórias de boas práticas de 
fabricação”.

Foram autorizados para outubro três eventos com até 5 mil pessoas

Saúde de 
SG vai 
homenagear 
idosos
Os idosos de São Gon-
çalo terão programação 
especial do Dia Nacional 
da Pessoa Idosa, come-
morado no próximo dia 
27 de setembro; e o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa, comemorado no 
dia 1º de outubro. Com 
atividades nos polos sani-
tários e clínicas gonçalen-
ses, a Semana Municipal 
Da Pessoa Idosa em São 
Gonçalo terá abertura 
nesta sexta-feira, 24 de 
setembro, na Secretaria 
Municipal de Saúde e De-
fesa Civil, no Boa Vista, às 
14h, e encerramento no 
Teatro Municipal George 
Savalla Gomes, no Centro, 
com chá da tarde para 
 idosos que são assistidos 
em programas munici-
pais.

Município está à frente dos indicadores estaduais e nacionais

S. Gonçalo tem quase 50% da 
população totalmente imunizada

São Gonçalo está com 79,38% 
da população com mais de 
18 anos vacinada com a pri-
meira dose ou dose única das 
vacinas contra o coronavírus. 
E com 45,96% com a segun-
da 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 adoles-
centes entre 12 e 17 anos, já 
são 51.578 vacinados, equiva-
lente a 63,85% deste público-
-alvo. O reforço na imunização 
dos idosos com mais de 70 
anos tem 2.304 vacinados.

Ao todo, São Gonçalo já 
aplicou 1.077.178 vacinas 
desde o início da vacinação, 
em janeiro deste ano. Destas, 

683.312 foram de primeira 
dose, outras 369.313 de segun-
da dose, 22.249 de dose única 
da Janssen e 2.304 de terceira 
dose nos idosos com mais de 
70 anos. Dentro da primei-
ra 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 públi-
cos, 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 trabalhado-
res da saúde com 88%; aca-
mados 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, puérpe-
ras e lactantes com 101,32%; 
população em geral com mais 
de 18 anos com 86,6%, priva-
dos de liberdade com 103,8% 
e pessoas em situação de rua 
com 134,3%.

Vacinação - A Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo continua vacinando, 
nesta sexta-feira (24), todos os 
gonçalenses com mais de 12 
anos. A segunda dose de todas 
as vacinas está sendo aplicada 
normalmente, assim como o 
reforço dos idosos com mais 
de 70 anos e que já tenham 
mais de seis meses de inter-
valo da segunda dose.
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Ondas de Itacoatiara desafiam 
a nata do surfe brasileiro
Praia da Região Oceânica desfilou ondas de quatro metros nesta quinta-feira, no Itacoatiara Big Wave
A nata dentre os atletas do 
surfe de ondas grandes do 
mundo, voltou ao mar de Ni-
terói ontem (23) para aumen-
tar a pontuação na competi-
ção do Itacoatiara Big Wave 
2021. Com a entrada do swell, 
os competidores pegaram on-
das entre três e quatro metros 
de altura. Surfistas como Lu-
cas Chumbo e Pedro Calado, 
remaram para aumentar a 
pontuação. A última janela do 
ano do campeonato contou 
com a presença feminina de 
Michelle Des Bouillions e Mi-
chaela Fregonese, veteranas 
e as duas únicas brasileiras 
a disputarem dentre as Big 
Riders mundiais .

“Eu me sinto especial e 
acho que a Michaela Tam-
bém, e hoje particularmente 
foi um desses dias muito 
especiais. Eu me senti em 
Nazaré (Portugal) que tem 
uma estrutura diferenciada. 
Nesse mar não tem o canal. 
Foi o maior mar que eu já 
peguei na remada, mas ti-
vemos o apoiode dois jet 
skis dando suporte, além da 
força dos colegas foi um dia 
de superação e estamos tra-
balhando cada vez mais para 
nos superarmos. Já competi 
bastante em Itacoatiara com 
campeonatos estaduais, mas 
não eram grandes assim. 
Agora foram ondas ótimas e 
consegui pegar duas boas. Foi 
muito bom”, vibrou a carioca 

Michelle Des Bouillions.
Durante as outras eta-

pas da competição nomes 
como Gabriel Sampaio, Pedro 
Goulart e Gilmar Catelani 
também entraram no mar e 
estão na disputa. Na remada 
de ontem, Lucas Chumbo 
disputou as melhores ondas 
com Pedro Callado.

O campeonato todo rea-
lizado no formato digital 

pela primeira vez no Brasil , 
manteve todos os protoco-
los sanitários de combate à 
pandemia. Somente os sur-
fistas, cinegrafistas e equipes 
de apoio que fizeram teste 
de Covid-19 participaram 
da competição. Foram três 
janelas de ondas grandes e 
os fãs do esporte puderam 
acompanhar o Itacoatiara Big 
Wave 2021 pelo Instagram no 

perfil @itacoatiarabigwave 
e também no portal Waves 
(www.waves.com.br).

O Itacoatiara Big Wave 
2021 está sendo apresentado 
pela Prefeitura de Niterói, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer de 
Niterói (Smel), e pela Enel 
Distribuição Rio, conta com 
apoio da Arenque Surfboards, 
IBMR Centro Universitário, 

Organics e E. Vianna Perso-
nal.

“Niterói além de ser um 
celeiro de craques, ainda tem 
potencial para receber atletas 
de todo mundo e veteranos 
em varias modalidades espor-
tivas. Itacoatiara já é conheci-
da internacionalmente como 
sede de diversos mundiais e 
o Big Wave agora se consa-
grou definitivamente com 

ondas espetaculares .É um 
grande prazer poder apoiar 
e a cidade poder sediar um 
evento deste porte “ come-
morou Luiz Carlos Gallo, se-
cretário de Esporte e Lazer de  
Niterói.

“Esse é o melhor swell da 
janela de competição. Chega 
com muita energia, tamanho 
e ventos favoráveis. É uma 
excelente oportunidade para 
os atletas surfarem ondas que 
podem levar ao título do cam-
peonato. Os atletas sabem 
disso e alguns dos principais 
nomes da elite do surfe de 
ondas grandes no Brasil com 
Lucas Chumbo, Pedro Calado 
e Gabriel Sampaio caíram 
em Itacoatiara, e hoje com a 
presença feminina das Big Ri-
ders Michelle Des Bouillions 
e Michaela Fregonese ,” frisou 
Alexey organizador do evento.

Em cada janela aberta de 
acordo com a ondulação das 
ondas os atletas fizeram as 
filmagens e enviaram para a 
organização do evento. Após 
o encerramento da janela, 
o material será julgado por 
uma comissão de arbitragem 
profissional, utilizando os 
critérios adotados pela Liga 
Mundial para o surfe de on-
das grandes. O resultado será 
anunciado em outubro. Ao 
todo, serão distribuídos R$ 
50 mil em prêmios, divididos 
entre os surfistas e seus cine-
grafistas.

Tony D Andrea/Divulgação

Elite do surfe de ondas grandes caiu no mar para aumentar pontuação, incluindo surfistas femininas que disputam entre as Big Riders mundiais

Enem: Detran promove mutirão 
para carteira de identidade 
O Detran.RJ vai realizar um 
mutirão especial amanhã (25) 
para fornecer carteira de iden-
tidade aos estudantes que vão 
realizar o Enem, vestibulares 
ou exames como o do Colégio 
Militar e o do Pedro II.O pri-
meiro mutirão exclusivo para 
os estudantes será realizado 
em todos os postos de iden-
tificação civil do Detran no 
Estado do Rio. Haverá outros 
dias de atendimento especial 
para este público, até o fim 
do ano – provavelmente uma 
nova data em outubro e duas 
em novembro.

O atendimento será reali-

zado por ordem de chegada, 
com distribuição de senhas, 
e não haverá necessidade 
de agendamento. Quem não 
conseguir ser atendido no 
dia, ganhará uma nova senha 
para ser atendido, também 
sem agendamento, durante 
a semana.

O atendimento será feito 
de 8h às 14h, exceto nos pos-
tos nos shoppings, em que 
o horário vai de 10h às 16h. 
Os serviços oferecidos serão 
a primeira e a segunda vias 
da identidade. Para ser aten-
dido, o estudante precisará 
apresentar o comprovante de 

inscrição nos exames, além de 
original ou cópia autenticada 
da certidão de nascimento 
(para os solteiros) ou de ca-
samento.

A emissão da primeira via 
da identidade é gratuita. Para 
a segunda via, é cobrada uma 
taxa de R$ 41,79. Neste caso, o 
estudante deve pagar o Duda 
de código 500-2, emitido no 
site do Bradesco. Para obter 
isenção, os que recebem até 
um salário-mínimo, os de-
sempregados e os reconhe-
cidamente pobres podem 
apresentar declaração de hi-
possuficiência, declaração de 

isenção emitida pela Funda-
ção Leão XII, ou documento 
da Defensoria Pública ou de 
autoridade judicial. 

A carteira de identidade 
emitida para crianças e ado-
lescentes precisa ser substi-
tuída quando o usuário com-
pleta 18 anos de idade. Se for 
pedida nos 30 dias anteriores 
ao 18º aniversário, a emissão 
da segunda via é isenta de 
taxa. No sábado (25), em fun-
ção deste mutirão especial, 
não serão abertas vagas para 
agendamento do público em 
geral para os serviços de iden-
tificação civil.

Serviço exclusivo para estudantes será realizado amanhã nos postos

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Espaço tem capacidade de atender 400 alunos em diversas atividades

Pesc: potência esportiva 
e cultural na Zona Norte

O Parque Esportivo e Social 
do Caramujo (Pesc),  em 
Niterói, oferece atividades 
gratuitas para cerca de 400 
pessoas, a partir dos 6 anos, 
moradores da Zona Norte da 
cidade. O prefeito Axel Grael 
acompanhou nesta semana 
algumas das aulas do espaço, 
que oferece modalidades 
olímpicas como atletismo, 
lutas, badminton, tiro com 
arco e skate.

“Tenho recordações mar-
cantes daqui do Parque Es-
portivo. A primeira foi em 
2015, quando fizemos as 
primeiras visitas pensando 
onde seria implantado o 
parque. Depois, trabalhamos 
pelos recursos para que a 
gente conseguisse fazer a 

obra. Superamos um desa-
fio atrás do outro. O dia da 
inauguração foi muito emo-
cionante e ver a comunidade 

se apropriando desse espaço, 
é fantástico. Essa obra foi 
feita para receber essa garo-
tada, permitir a realização de 

todas as práticas esportivas, 
dar oportunidades para que 
esses jovens se desenvol-
vam”, disse Axel.

Durante a visita, o prefei-
to participou de uma ação de 
plantio de mudas e conver-
sou com alunos e professo-
res. Além das modalidades 
olímpicas, o Parque oferece 
aulas de funcional fitness, 
circuito funcional, muay 
thai, educação ambiental e 
ritmos. 

Os professores também 
fazem a avaliação antro-
pométrica com pesagem, 
medição de circunferência 
abdominal, altura, Índice de 
Massa Corporal (IMC), per-
centual de gordura e índice 
de padrão de crescimento.

Parque do Caramujo oferece aulas gratuitas em esportes olímpicos e danças

A Enel Distribuição Rio 
realiza amanhã (25), nas 
lojas de Cabo Frio, das 8h 
às 17h, mais uma edição do 
feirão para renegociação e 
parcelamento de dívidas 
e atendimento ao cliente. 
O atendimento será com 
horário marcado e os inte-
ressados podem efetuar o 
agendamento por meio do 
site da empresa (https://
www.eneldistribuicao.
com.br/agendamentorj/), 
na própria loja ou por meio 
da Central de Relaciona-
mento (0800 28 00 120).

“Estamos sensíveis ao 
atual momento pelo qual 
passam muitas famílias, 
que tiveram sua renda re-

duzida em função da pan-
demia, e queremos facilitar 
a vida dos clientes, para 
que possam regularizar sua 
situação. Principalmente 
porque estamos próximos 
da chegada da época de 
altas temperaturas no Es-
tado”, destaca a diretora de 
Mercado da Enel Distribui-
ção Rio, Ana Teresa Raposo.

Nesta edição dos fei-
rões, a Enel oferecerá op-
ções para quitação de dí-
vidas. Para as contas em 
atraso acima de 180 dias, 
os consumidores poderão 
obter um desconto de 40% 
sobre o valor da conta ina-
dimplente, parcelando a 
dívida em até 6 vezes.

Cabo Frio: Enel negocia dívidas

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 28/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:30 às 17:30 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 15846997
13:30 às 17:30 Ruas 50, 65, 66, 74 - Engenho do Mato - Niterói 15846997
13:30 às 17:30 Rua Cedro Rosa - Engenho do Mato - Niterói 15846997
13:30 às 17:30 Rua das Aroeiras - Engenho do Mato - Niterói 15846997
13:30 às 17:30 Rua dos Jacarandás - Engenho do Mato - Niterói 15846997
13:30 às 17:30 Rua dos Jequitibás - Engenho do Mato - Niterói 15846997
13:30 às 17:30 Rua Alarico de Souza - Ititioca - Niterói 15850001
13:30 às 17:30 Rua Antônio Sergio - Ititioca - Niterói 15850001
13:30 às 17:30 Rua Caminho da Rua D - Ititioca - Niterói 15850001
13:30 às 17:30 Travessas 1, 2, 3 - Ititioca - Niterói 15850001
13:30 às 17:30 Travessa D - Ititioca - Niterói 15850001
13:30 às 17:30 Travessa Francisco Julião - Ititioca - Niterói 15850001

SÃO GONÇALO 
08:00 às 11:59 Avenida Canal - Vila Lage - São Gonçalo 15829649
12:00 às 16:00 Rua Governador Agamenon Magalhães - Boa Vista - São Gonçalo 15831287
12:00 às 16:00 Rua Piraja - Boa Vista - São Gonçalo 15831287
12:00 às 16:00 Rua Antenor Martins - Porto Velho - Paraíso - São Gonçalo 15831653
12:00 às 16:00 Rua Augusto de Souza - Paraíso - São Gonçalo 15831653
12:00 às 16:00 Rua Presidente Firmina Farias - Colubandê - São Gonçalo 15831653
13:00 às 17:00 Rua Artur Napoleão - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15820873
13:00 às 17:00 Rua Resende da Costa - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15820873
13:00 às 17:00 Rua Vila Brizola - Marambaia - Vista Alegre - São Gonçalo 15820873

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Irineu Marinho - São José de Imbassai - Maricá 15846711
13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - Est. V. São José - Pr. Amendoeiras - Maricá 15846711
13:00 às 17:00 Estrada Velha Maricá - Pr. Amendoeiras - Maricá 15846711
13:00 às 17:00 Rua Alípio dos Santos - São José - Maricá 15846711
13:00 às 17:00 Rua do Canal - São José de Imbassaí - Maricá 15846711
13:00 às 17:00 Rua Francisco da Costa - Est. V.de Maricá - Maricá 15846711
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Aricipo dos Santos - São José Imbassaí - Maricá 15846711
13:00 às 17:00 Rua Jornalista Roberto de Andrade - São José - Maricá 15846711
13:00 às 17:00 Travessa Santa Bárbara - São José de Imbassaí - Maricá 15846711
Dia: 29/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:30 às 13:00 Ruas 3, 42 - Fonseca - Itaipu - Niterói 15857427
09:30 às 13:00 Rua Bonfim Areal - Fonseca - Niterói 15857427
09:30 às 13:00 Rua Bonfim Fonseca - Fonseca - Niterói 15857427
12:00 às 16:00 Estrada Doutor Melchiades Peixoto - Caramujo - Niterói 15852871
12:00 às 16:00 Rodovia Amaral Peixoto - Caramujo - Niterói 15852871
12:00 às 16:00 Avenida Colônia - Caramujo - Niterói 15853907
12:00 às 16:00 Rua Doutor Nilo Peçanha - Caramujo - Niterói 15853907
12:00 às 16:00 Rua Erany José da Silva - Rua Doutor Nilo P - Caramujo - Niterói 15853907
12:00 às 16:00 Rua Pastor José Gomes de Souza - Caramujo - Niterói 15853907

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Abelardo de Abreu - Parada 40 - São Gonçalo 15849561
12:00 às 16:00 Rua Doutor Francisco Portela - Camarão - Parada 40 - São Gonçalo 15849561
12:00 às 16:00 Rua Frades - Parada 40 - Camarão - São Gonçalo 15849561
12:00 às 16:00 Rua Manoel Vivas - Parada 40 - Camarão - São Gonçalo 15849561

MARICÁ
08:30 às 12:30 Estrada Pindobal - Caju - Maricá 15853827
13:00 às 17:00 Ruas 34, 36, 71, 72 - Itaipuaçu - Vfort Itai - Jardim Atlântico - Maricá 15857775
13:00 às 17:00 Rua Delio Farias - Jardim Atlântico - Maricá 15857775
13:00 às 17:00 Rua Roberto Morlan Augusto - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15857775
13:00 às 17:00 Rua Tropical - Jardim Atlântico - Maricá 15857775
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15857775
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CPI ouve diretor da Precisa, que não esclarece sobre negociação para compra da vacina indiana Covaxin

Mais perguntas sem respostas
A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pandemia 
do Senado ouviu ontem (23), 
o empresário Danilo Trento, 
que é diretor institucional 
da Precisa Medicamentos e 
amigo de Francisco Maximia-
no, dono da empresa. Trento 
negou participação nas tra-
tativas do acordo de compra 
da vacina indiana Covaxin 
com o Ministério da Saúde 
intermediado pela empresa. 
O contrato para 20 milhões de 
doses do imunizante ao custo 
de R$1,6 bilhão foi cancelado 
em agosto pela pasta depois 
de denúncias trazidas pela 
CPI.

Danilo Trento é apontado 
como sócio oculto da Precisa 
e suspeito de ter empresas 
associadas a Francisco Ma-
ximiano – relação que é alvo 
da CPI. Aos senadores, Trento 
negou participação nos pro-

cessos com o ministério por 
ser “diretor institucional” da 
Precisa.

Apesar de dizer que não 
atuou em negociação de imu-
nizantes, Trento admitiu que 
esteve duas vezes na Índia, 
mas não informou as datas, 
nem o motivo da viagem. 
Segundo o vice-presidente 
da comissão, senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), a 
suspeita é que Trento e Maxi-
miano viajaram juntos à Índia 
para negociações em torno da 
venda de testes da covid-19 e 
da vacina Covaxin ao Brasil.

O depoente também não 
esclareceu por que a Precisa 
Medicamentos pagou mais de 
R$ 5 milhões para a empresa 
Barão Turismo. Outra pergun-
ta sem resposta foi a respeito 
do motivo de Rafael Barão, 
proprietário da agência de 
turismo, ter ido à viagem. 

Segundo o vice-presidente 
da CPI, a agência de turismo 
foi usada para lavar dinheiro 
nas negociações de compra 
da Covaxin. Durante sua fala, 
Randolfe exibiu um gráfico 
com transferências feitas pela 
Primarcial, empresa da qual 
Danilo Trento é sócio, e da 
Precisa Medicamentos, para 
a Barão. “As transferências 
seguem uma rotina e come-
çam a aumentar em dezem-
bro, dias depois da primeira 
reunião entre a Precisa e o 
Ministério da Saúde”, afirmou 
o senador.

Rodrigues acrescentou 
que os repasses em feverei-
ro foram superiores à soma 
de todos os do ano de 2020. 
Fevereiro foi o mês em que 
foi assinado o contrato da 
Precisa Medicamentos para 
aquisição da vacina indiana 
Covaxin. “A Barão Turismo é 

TJ concede habeas corpus pedido pelo vereador Ricardinho Netuno

Justiça derruba ‘passaporte 
da vacina’ em Maricá

O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ), por deci-
são do desembargador Paulo 
Rangel, atendeu na terça-fei-
ra (21) pedido de habeas cor-
pus coletivo protocolado pelo 
vereador Ricardinho Netuno 
(Republicanos), na mesma 
data, pedindo suspensão da 
exigência de comprovação de 
vacina em Maricá, município 
onde o solicitando exerce seu 
mandato.

De acordo com a liminar, 
fica proibida a exigência de 
uma verificação de vacinação 
no município, permitindo 
que todos os cidadãos pos-
sam circular livremente pelos 
espaços públicos e privados. 
O desembargador aproveitou 
a oportunidade para criticar 
a exigência da comprovação.

“O decreto (exigindo o 
comprovante de vacina), por-
tanto, divide a sociedade em 
dois tipos: os vacinados e os 
não vacinados, impedindo os 
NÃO VACINADOS de circula-
rem livremente pelos prédios 
e espaços públicos e/ou pri-
vados, academias, eventos, 
shoppings, e outros esta-
belecimentos da cidade de 
Maricá, com grave violação 
à liberdade de locomoção. 
É um ato que estigmatiza as 
pessoas, criando uma marca 
depreciativa e impedindo-as 
de circularem pelas ruas 
livremente, com nítido obje-
tivo de controle social”, cita 
Rangel no parecer jurídico.

Ricardinho Netuno optou 
por não receber a vacina con-
tra a covid-19 e foi impedido 
de entrar na Câmara Munici-

pal de Maricá, porque, desde 
sexta-feira passada (17), um 
decreto estabelecia o “passa-
porte da vacina” ou passapor-
te sanitário, na cidade. Pelas 
redes sociais, ele defendeu 
que a medida era ilegal.

E como forma de se opor 
ao documento, na segunda-
-feira (20), o vereador insta-
lou um “gabinete provisório”, 
na calçada em frente ao órgão 
público, de onde participa 
das sessões, que atualmente 
estão ocorrendo de forma 
on-line. Em nota, Netuno 
declarou que não se opõe à 
vacinação, desde que esta 
não seja compulsória.

O pedido de habeas cor-
pus coletivo feito por ele 
sugere que os cidadãos que 
circulam por Maricá estão 
com sua liberdade de loco-
moção cerceada ou amea-
çada pelo decreto, e que tra-

ta-se de uma grave violação 
à liberdade de locomoção e 
de um ato que estigmatiza as 
pessoas, criando uma marca 
depreciativa.

Sancionado pelo prefeito 
Fabiano Horta (PT), de acor-
do com o decreto, o acesso a 
todos os locais públicos ou 
privados, em que haja 15 ou 
mais pessoas de uma vez, 
será permitido apenas para 
aqueles que apresentarem o 
comprovante de imunização 
contra a Covid-19.

Reprodução

Impedido de entrar na Câmara de Maricá, vereador instalou gabinete na rua

a lavadora de dinheiro”, disse 
Randolfe.

Em relação ao preço da 
vacina intermediada pela 
Precisa, à época o mais caro 
por dose, o diretor negou 
ter pedido ao presidente Jair 
Bolsonaro que telefonasse ao 
primeiro-ministro da Índia, 
Narendra Modi, para acelerar 
a negociação. Segundo ele, o 
preço de US$ 15 estipulado 
pela fabricante Bharat estava 
dentro da faixa cobrada de 
outros clientes, entre US$ 15 e 
US$ 20. Os senadores contes-
tam o valor, sob o argumento 
de terem informações de que 
a vacina poderia ter sido ne-
gociada a US$ 10 a dose.

Primarcial - Danilo Trento 
não soube explicar quais são 
as atividades de sua empresa, 
a Primarcial Holding e Parti-
cipações. “É uma empresa de 
participação”, disse. “Parti-

cipação, eu tenho que olhar 
o contrato social dela, as 
outras atividades, mas é uma 
empresa de participação”, 
completou o diretor.

Já sobre suas funções na 
Precisa Medicamentos, o 
diretor disse que faz “ativida-
des institucionais junto aos 
órgãos institucionais”. Sem 
citar nomes, Trento disse que 
conhece “vários senadores, 
deputados, autoridades, mas 
não em relação a negócios”.

Fraude - O relator Renan 
Calheiros lembrou ao de-
poente que mensagens com-
provam a participação dele, 
de Maximiano, do empresá-
rio José Ricardo Santana, do 
lobista Marconny Faria e do 
ex-diretor do Departamento 
de Logística do Ministério 
da Saúde Roberto Dias em 
esquema que desclassificou 

empresas vencedoras de lici-
tação para a venda de testes 
de covid-19, com o objetivo 
de favorecer a Precisa.

Trento não respondeu se 
teve participação no esquema 
para vencer a concorrência. 
Declarou apenas que Mar-
conny nunca foi contratado 
pela Precisa Medicamentos. 
Marconny disse à CPI que 
prestou consultoria de “via-
bilidade técnica e política” à 
empresa. 

Requerimento - Ontem, 
os senadores aprovaram sim-
bolicamente a convocação 
de Bruna Moratto, advogada 
dos médicos que enviaram 
o dossiê da Prevent Senior 
denunciando a empresa por 
irregularidades no uso de 
medicamentos sem eficácia 
comprovada contra a co-
vid-19, e a convocação do 
empresário Luciano Hang.

Ricardinho 
Netuno diz que 
não se opõe à 
vacinação, desde 
que esta não seja 
compulsória

BB libera consulta a 
locais de prova
A banca organizadora do 
concurso do Banco do Brasil 
(BB) liberou a consulta aos 
locais de prova. As provas, 
para o preenchimento de 
4.480 vagas, serão aplicadas 
no domingo (26). Os inte-
ressados podem conferir 
as informações no site da 
Cesgranrio. Para acessar 
os dados, é necessário que 
o candidato preencha os 
campos com o CPF e a senha 
cadastrados no momento da 
inscrição. 

O concurso do Banco do 
Brasil bateu recorde no nú-
mero de inscritos, segundo 
a banca organizadora. O 
total de candidatos chegou 
a 1.645.975. Desse total, 
1.605.751 vão disputar va-
gas de escriturário/agente 
comercial.

Mais 40.224 se inscreve-

ram para escriturário/agente 
de tecnologia. O edital deste 
ano prevê que 20% das vagas 
sejam reservadas a candida-
tos pretos ou pardos e 5% 
a pessoas com deficiência 
(PCDs).

A seleção do concurso 
terá uma prova de 70 ques-
tões de múltipla escolha 
- das quais 25 serão de co-
nhecimentos básicos e 45 
serão de habilidades espe-
cíficas -, de caráter elimina-
tório e classificatório, e uma  
redação, de caráter elimi-
natório.

Os aprovados passarão 
pela aferição da veracidade 
da autodeclaração prestada, 
caso concorram por meio de 
cotas, pelos procedimentos 
admissionais e pela perícia 
médica, de caráter elimina-
tório.

Servidores da Recei-
ta Federal realizaram 
ontem (23) a Operação 
Game Over, em lojas no 
centro do Rio de Janeiro, 
para combate à pira-
taria de aparelhos de 
videogame e acessórios. 
Foram apreendidos na 
operação 170 volumes 
de mercadorias, ava-
liadas em cerca de R$ 1 
milhão, englobando vi-
deogames e acessórios, 
roteadores, carregado-
res de celulares, rádios 
portáteis do tipo HT 
(intercomunicadores), 
essências de cigarro ele-
trônico e lanternas com 
armas de choque. 

Participaram da ope-
ração 19 servidores da 
Receita Federal e oito 
policiais civis do Rio de 
Janeiro.

‘Game over’ 
na pirataria
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Gabigol diz 
a Neymar 
que o espera 
no Flamengo

Ambos sem-
pre ativos nas 
redes sociais, 
Neymar e Ga-
bigol trocaram 
comentários 

no Twitter desde o jogo entre 
Flamengo e Barcelona de 
Guayaquil, pela Taça Liber-
tadores da América.

Ontem, o atacante rubro-
-negro disse estar esperando 
o companheiro da Seleção 
Brasileira vir para o Rio de 
Janeiro e defender o clube 
carioca. “Já pensou?”, res-
pondeu Neymar.

Gabigol  completou 
escrevendo que “todo  
mundo já imagina”. “Maraca 
lotado, semi de Liberta. Rio 
de Janeiro pegando fogo, 
aquele clima”.

Na noite da última quar-
ta-feira, Neymar tinha dese-
jado “boa sorte” para Gabi-
gol antes do duelo contra o  
time equatoriano. O craque 
do Flamengo foi o garçom 
dos dois tentos marcados 
por Bruno Henrique.

Na próxima quarta-feira, 
a equipe carioca encara o 
Barcelona novamente às 
21h30 (de Brasília), no Equa-
dor. Já pelo Campeonato 
Brasileiro, o time de Renato 
Gaúcho enfrenta o Améri-
ca-MG, fora de casa, no do-
mingo, às 11 horas. A partida 
é válida pela 22ª rodada da 
competição.

Alvinegro é derrotado por 2 a 0 pelo CSA, em Maceió, pela Série B

Botafogo perde e deixa 
escapar vice-liderança

O  B o t a f o g o 
amargou a pri-
meira derrota 
no returno da 
Série B. O time 
vinha de sete jo-

gos de invencibilidade, sendo 
cinco vitórias seguidas, mas 
vacilou. O CSA aproveitou um 
presente para abrir o placar e 
venceu o Botafogo por 2 a 0, 
ontem, no Rei Pelé, em Ma-
ceió, pela 25ª rodada.

Com a derrota, o Botafo-
go perde a possibilidade de 
assumir a vice-liderança da 
Série B e de encostar no líder 
Coritiba. Para piorar, viu a 
vantagem sobre o quinto 
colocado diminuir para três 
pontos. Entretanto, pelo que 
vinha apresentando, pode ter 

sido um “acidente de percur-
so”. O clube carioca emendou 
uma sequência de jogos con-
sistentes e se consolidou no 
G-4 como um forte candidato 
ao acesso.

O Botafogo decepcionou. 
O primeiro tempo foi fraco 
ofensivamente. Quando havia 
melhorado, na etapa final, 
sofreu o primeiro gol.

Aos nove, Diego Loureiro 
errou na saída de bola e deu 
um presente para Marco Tú-
lio. Ele tentou por cobertura. 
O goleiro ainda chegou na 
bola, mas tentou encaixar e 
não conseguiu: 1 a 0.

O Botafogo tentou partir 
para cima. Warley chutou 
cruzado e parou em Thiago 
Rodrigues. Na sequência, o 
atacante emendou para fora. 
O técnico Enderson Moreira, 
então, fez logo três mudanças. 
Ele colocou Jonathan Silva, 
Luiz Henrique e Ricardinho. 
Saíram Carlinhos, Barreto e 
Warley. Nem deu tempo de 
surtiu efeito. No minuto se-
guinte, Iury Castilho comple-
tou cruzamento da pequena 
área e fez 2 a 0.

Vitor Silva / Botafogo

O técnico Enderson Moreira não conseguiu ontem fazer com que o Botafogo repetisse as últimas boas atuações

Com o resultado 
de ontem, 
Glorioso teve 
encerrada a 
sequência de 
cinco vitórias

Flu pode ser o destino 
do lateral Dani Alves

Vasco tem decisão 
contra o Brusque

O Fluminense 
está próximo 
de anunciar o 
acerto com o 
lateral-direito 
Daniel Alves. 

Os rumores sobre a ida do 
experiente jogador aumen-
taram nos últimos dias.

Informações dão conta 
que o staff de Dani Alves 
fez uma contraproposta ao 
Fluminense.

Dani Alves rescindiu o 
contrato com o São Paulo 
nesta semana, mas tem só 

O Vasco encara 
mais um desa-
fio em busca 
de uma arran-
cada na Série B, 
hoje à noite. Na 
terceira partida 

sob o comando de Fernando 
Diniz, o Cruz-maltino visi-
ta o Brusque, no Augusto 
Bauer, às 21h30, pela 26ª 
rodada.

Restando 13 partidas na 
competição, o Vasco precisa 
de um aproveitamento de 
pelo menos 72% para ter 
chance de voltar à elite em 
2022. A equipe tem de ven-
cer, portanto, no mínimo 
nove jogos e empatar mais 
um nesta reta final. Este é 
um aproveitamento bastan-
te superior aos 45,3% que o 
time possui em 25 rodadas.

Um grande desafio, mas 
que o meia-atacante Morato 
acredita ser possível.

“A gente não fala nisso. 

até hoje para ser regula-
rizado em outro clube da 
Série A.

Além do Fluminense, 
outros clubes têm interesse 
no jogador, como Flamengo, 
Palmeiras e Bahia. No entan-
to, a proposta dos tricolores 
atraiu Daniel Alves pela 
duração do vínculo.

O Fluminense está na 
briga para voltar a dispu-
tar a Taça Libertadores da 
América. Os tricolores estão 
na oitava posição, com 29 
pontos, apenas um do G-6.

A gente só fala em acesso. 
Não importa o que passou, 
mas vamos em busca de 10 
vitórias em 13 jogos. A gente 
vai em busca disso. Até pela 
última atuação, acho que 
o torcedor pode acreditar 
também”, afirmou o jogador 
à “Vasco TV”.

Para o duelo em Brusque, 
Diniz perdeu o volante An-
drey, suspenso pelo terceiro 
amarelo, e o atacante Léo 
Jabá, punido pelo STJD. As-
sim, Bruno Gomes e Gabriel 
Pec devem ter uma chance 
entre os titulares.

Técnico 
Fernando Diniz 
busca hoje a 
primeira vitória 
no comando do 
Cruz-maltino

Atacantes são 
companheiros 
na Seleção


