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Doze instaladoras de GNV 
são interditadas no Estado

Fiscais vistoriaram 33 estabelecimentos nas regiões Metropolitana, Serrana, dos Lagos e Baixada

SEM GÁS PARA A IRREGULARIDADE
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O subsecretário de Iluminação Pública de São Gonçalo, Ricardo Pericar, acompanhou os trabalhos de instalação de lâmpadas de LED no município, que tiveram início nesta semana

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo 
mais bem 
iluminado
A Prefeitura de São Gonçalo, em 
uma parceria com a Enel, ini-
ciou esta semana, a instalação 
de lâmpadas de LED no municí-
pio. Nesta primeira etapa, serão 
colocadas mais de 800 lâmpa-
das, em cerca de 11 quilômetros, 
no corredor viário entre a Venda 
da Cruz e o Alcântara, cortando 
os bairros da Covanca, Pita, Bar-
ro Vermelho, Santa Catarina, Zé 
Garoto, Estrela do Norte, Antoni-
na e Mutondo. Serão contempla-
das algumas vias importantes, 
como Rua Doutor Porciúncula, 
Rua Dr. Getúlio Vargas, Rua Dr. 
Nilo Peçanha e a Rua Dr. Alfredo 
Backer.
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Engenho do 
Mato tem 
Ação Mulher
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Romário parabenizou Fred, do Flu, que recentemente superou 
seu recorde de maior artilheiro da Copa do Brasil. O ídolo tricolor 
retribuiu: “Nenhum atacante pode ser comparado a Romário”.

PÁG. 8

Mostra revela 
cenas do Rio 
de Janeiro

Estreia no Museu de Arte do 
Rio (MAR) a mostra “Crô-
nicas Cariocas”, com cerca 
de 100 artistas e obras nos 
mais diversos formatos.

PÁG.2 

CULTURA

Evandro Teixeira/Divulgação

Exposição, com cerca de 100 artistas,
dá vida às histórias cotidianas

ESPORTES

Mailson Santana / Fluminense

Fred ultrapassou Romário, que também atuou no Flu, na artilharia da Copa do Brasil

De bola cheia com o Baixinho

Homicídios 
dolosos em 
queda no Rio
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São Gonçalo 
reduz roubo de 
rua em 23%
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5G: leilão será dia 4 de novembro
Anatel aprova exploração do acesso na tecnologia que amplia velocidade da conexão móvel

CIDADES/PÁG. 5

RJ: superávit 
na balança 
comercial
De janeiro a julho deste ano, as 
exportações do Estado do Rio 
avançaram 25% frente ao mesmo 
período do ano anterior.
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Vacinação 
animal começa 
hoje em Niterói

CIDADES\PÁG. 3

INSS: atenção 
para prazos de 
prova de vida
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Público na Série B
Realmente não consigo entender a lógica do público ter 
retornado aos estádios nos jogos da Série B e no Brasileirão 
da Série A ainda existir tanta restrição por parte da CBF. 
Em tese a possibilidade de organização com qualidade é 
muito maior na elite do campeonato nacional. Parece mais 
uma situação política do que relacionada com a própria 
pandemia em si.
Cesar Felipe

Horários dos ônibus
Tenho ficado chateado com a diminuição na carga horária 
de alguns ônibus. Trabalho em Niterói e moro em Vila 
Isabel. Saio às 22h no trabalho e não tem mais nenhum 
horário para o meu ônibus. Estou gastando fortunas de 
uber. Estou pagando para trabalhar.
Anderson Ramos

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.

‘Crônicas Cariocas’ 
em cartaz no MAR
Neste sábado, o Museu de 
Arte do Rio (MAR) estreia a 
mostra “Crônicas Cariocas”, 
com cerca de 100 artistas, 
que dá vida às histórias 
cotidianas; relações com a 
vizinhança; festas; encon-
tros dos ônibus lotados e 
calçadas. Por trás daquilo 
que é exportado ao mundo, 
propõe-se narrar o Rio que 
se embeleza e finge não ver 
os subúrbios.

Ao todo, quase 600 obras 
— nos mais diversos supor-

tes, como vídeos, objetos, 
instalações, fotografias e 
pinturas — vão ocupar três 
galerias do museu, cuja 
arrumação confere ares la-
birínticos ao local. 

Desse total de peças, 79 
já faziam parte do acervo 
do MAR. Visando incenti-
var a produção artística e 
fortalecer o papel social do 
museu, a exposição também 
vai contar com obras comis-
sionadas, criadas especifica-
mente para a mostra.   

CULTURA

Stand up
Paulinho Serra retorna com 
seu stand up “Paulinho Serra 
Em Pedaços”, neste sábado, 
às 20h, no Teatro Claro Rio, 
em Copacabana. No espe-
táculo, que já fez turnê pelo 
país e chegou até ao Japão, 
Paulinho fala de sua infân-
cia em Bangu, do começo 
da carreira artística até a 
afirmação como um dos 
grandes nomes do humor 
nacional, e surpreende em 
improvisos com a plateia. 
Os ingressos custam R$60, 
no site Sympla.

MARATONA – A #ViradaSP Online21, maratona de 
música, artes cênicas e cultura urbana, deste sábado, 
terá shows do rapper Rael, da cantora Adriana Moreira 
e do compositor Gabriel Moura. Outro destaque é o 
quadro especial Rolando Prosa, capitaneado por Ro-
lando Boldrin. Evento será transmitido, gratuitamente, 
durante 12 horas, pela #CulturaEmCasa.

TEATRO VIRTUAL – A agenda desta semana do Festival 
de Teatro Virtual da Funarte vai do Norte ao Sul do 
País. Fechando a etapa Norte, a amazonense Soufflé 
de Bodó Company apresenta “Vestido Queimado”. Já 
a fase Sul começa com a montagem “2068”, da com-
panhia gaúcha Máscara EnCena. A programação pode 
ser conferida no canal da Funarte no Youtube. 

Evandro Teixeira/Divulgação

Exposição, com cerca de 100 artistas, dá vida às histórias cotidianas
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“Paulinho Serra Em Pedaços”, neste 

sábado, às 20h, no Teatro Claro Rio

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Câncer de mama
A Câmara do Rio vai realizar 
um debate público para cons-
cientização da população 
contra o câncer de mama, 
com a implementação do PL 
74/2021, que visa a inclusão 
do Programa de Navegação 
de Pacientes com câncer na 
rede municipal de Saúde, im-
plementado no Hospital Es-
tadual da Mulher Heloneida 
Studart (HEMulher), em São 
de Meriti. Essa decisão veio 
depois do ótimo resultado 
que o programa teve, indo de 
27% das pacientes iniciando o 
tratamento contra o câncer de 
mama dentro de 60 dias em 
2019, para 85% em 2020. Se-
gundo a médica Sandra Gioia, 
a missão é cada vez mais tra-
balhar em prol da navegação 
de pacientes para melhorar os 
cuidados em saúde no Brasil. 
“Sabemos que a trajetória é 
grande, mas ficamos felizes 
em saber que há caminhos 
concretos para alcançarmos 
aquilo que não só considera-
mos o ideal, mas que, acima 
de tudo, se configura no direi-
to de cada mulher e paciente 
que necessita tratar o câncer 
de mama”, afirma.

Patrimônio imaterial do estado

Palco da tradicional Feira 
do Rio Antigo, a Rua do 
Lavradio, no centro da ca-
pital, agora é Patrimônio 
Imaterial do Estado. É o 
que define a Lei 9.411/21, 
do presidente da Alerj, 
deputado estadual André 
Ceciliano (PT), que foi san-
cionada pelo governador 

Divulgação/Alerj

Cláudio Castro e publica-
da, nesta semana, no Diá-
rio Oficial. A lei contempla 
todo o complexo de imó-
veis e eventos culturais his-
tóricos realizados no local, 
inclusive a feira, que ocorre 
aos sábados. O evento era 
realizado uma vez por mês 
mas agora é semanal. 

Construtoras 
apostam em SG
A MRV lança mais um em-
preendimento em São Gon-
çalo. Com investimento de 
R$ 45 milhões, o residencial 
Mar de Mangaratiba conta-
rá com 504 unidades de até 
46 metros quadrados com 
opção de varanda e suíte e 
oferecerá infraestrutura de 
lazer completa, com piscina, 
salão de festas, salão de jogos, 
pet place, playground, espaço 
kids, churrasqueira, pomar, 
garagem, além de itens de 
inovação, como o uso de 
energia fotovoltaica nas áreas 
comuns do condomínio e 
vaga para carros elétricos.

Erguido no Alcântara, com 
valores a partir de R$ 189.900, 
integra o Casa Verde Amarela, 
com subsídio de até R$ 27 mil 
e financiamento pela Caixa. 

Carteira de 
identificação

Mudança tributária 
nas bebidas

Portadores de doenças raras 
poderão ganhar uma carteira 
de identificação, em âmbito 
estadual, para facilitar o 
acesso a atendimento espe-
cial e benefícios previstos na 
legislação. 
O projeto de lei 4.879/2021, 
proposto na Alerj   pelo 
deputado estadual Bruno 
Dauaire (PSC), determina 
que a Secretaria estadual de 
Saúde emita o documento, 
mediante apresentação de  
laudos médicos que com-
provem o quadro clínico da 
doença.

O parlamentar quer cha-
mar a atenção para o fato de 
algumas doenças não terem 
traços visíveis, o que dificulta 
o acesso às garantias pelos 
portadores.

Entre elas estão a Narco-
lepsia, Hipersônia idiopá-
tica, Insuficiência adrenal, 
Hiperplasia adrenal, Síndro-
me de Ehlers-Danlos, Lúpus, 
Esclerose múltipla, síndrome 
da fadiga crônica. 

A Alerj aprovou em discus-
são única o PL 4.819/21, do 
deputado Márcio Pacheco 
(PSC), que altera a legisla-
ção tributária das bebidas 
alcoólicas comercializadas 
no estado, com exceção da 
cerveja e do chope. 
O texto retira os produtos 
do sistema de substituição 
tributária estabelecido na 
Lei 9.050/20, que criou novas 
regras para o Programa de 
Fomento ao Comércio Ataca-
dista e Centrais de Distribui-
ção, o RioLog (Lei 9.050/20), 
criado para facilitar o pa-
gamento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), através de 
uma retenção antecipada do 
imposto. 
A medida, segundo Pacheco, 
beneficiará a produção local 
de vinhos. 

Direito dos servidores em debate

A Alerj iniciou nova rodada 
de audiências públicas so-
bre as contrapartidas exi-
gidas pelo novo Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). 
Os deputados discutiram 
os textos referentes à im-
plementação do teto de 
gastos públicos, a extinção 
do adicional por tempo de 
serviço - Triênio e ao pro-
jeto que autoriza a entrada 
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do Rio no novo RRF (PL 
4852/21), que já receberam 
mais de 400 emendas. Em 
sua maioria, as propostas 
defendem a garantia de 
concursos, a defesa do 
ano de 2021 como base de 
cálculo para o teto de gas-
tos e a extinção do triênio 
apenas para funcionários 
que ingressarem após o 
novo regime. 

Panorama RJPanorama RJ

A Prefeitura de São Gonça-
lo segue com a revitaliza-
ção da Estrada Raul Veiga, 
uma das mais importantes 
vias do Alcântara. Nesta 
semana, as ações estavam 
voltadas para a instalação 
do piso intertravado (tijo-
linho). A via, que recebe as 
intervenções entre as ruas 
Manoel João Gonçalves 
e Antônio Sodré, está em 

constante mudança, com 
as equipes trabalhando de 
segunda a segunda. O novo 
passeio público irá me-
lhorar a vida de feirantes, 
comerciantes e pedestres.
“Estamos atentos a cada 
detalhe e seguindo as de-
terminações do prefeito 
Capitão Nelson”, disse o 
secretário de Desenvolvi-
mento, Júnior Barboza. 

Alcântara: obras avançam
Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Hoje (25), a Orquestra Sin-
fônica de Paraty promove 
concerto musical a partir 
das 18 horas. A apresenta-
ção, em celebração ao Dia 
Mundial do Turismo, tem 
como cenário o Largo San-
ta Rita, no Centro Histórico 
de Paraty. Sob a regência 
do maestro Weslem Daniel, 

o espetáculo conta com a 
presença das bailarinas do 
Tia Tharcylla Ballet.
A orquestra foi formada 
através de parceria da pre-
feitura com a Pousada do 
Sandi e outras iniciativas 
privadas. Ela é composta 
por 60 crianças e jovens de 
vários bairros da cidade. 

Crianças e jovens em concerto
Divulgação
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Em agosto, foram anotados 258 homicídios, um recuo de 1% em relação a agosto do ano passado

Vacinação contra 
raiva começa hoje
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói inicia hoje 
(25) a Campanha de Vaci-
nação 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 rece-
ber 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 finalizan-
do a ação no dia 16 de outu-
bro, 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 vacina-
ção 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 contraindi-
cações”, recomenda Fábio 
Villas Boas.

Para a vacinação os cães 
devem ser conduzidos por 
coleiras e em casos de ani-
mais grandes, com foci-
nheiras. 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 equipamen-
tos de proteção individual 
preconizados para a sua 
segurança.

Além dos postos por re-
gião, haverá um posto drive 
thru funcionando durante 
todos os sábados da cam-
panha, 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 Pon-
ta D’areia, também haverá 
uma equipe de prontidão 
nos mesmos dias e horários 
da campanha vacinando os 
animais.

Niterói realiza 
1ª edição do 
projeto Ação 
Mulher
A Prefeitura de Niterói rea-
liza, hoje (25), a primei-
ra edição do projeto Ação 
Mulher, das 10h às 15h, no 
Parque Rural, no Engenho 
do Mato. O objetivo é apro-
ximar os serviços públicos 
da população, em especial 
às mulheres da Região Oceâ-
nica. O evento é gratuito e 
a programação conta com 
atividades de beleza, saúde e 
informações sobre serviços. 
A ação é organizada pela  
Coordenadoria de Políticas 
e Direitos das Mulheres 
(Codim) e pela Secretaria de 
Governo. 

O projeto Ação Mulher 
faz parte das estratégias da 
Codim para democratizar 
o acesso aos serviços para 
as mulheres, em especial a 
divulgação da rede de aten-
dimento e enfrentamento 
às violências, quebrando 
barreiras e diminuindo a 
distância entre as mulheres 
e seus direitos.

“Com esta ação inte-
grada e itinerante, acre-
ditamos democratizar o 
acesso aos serviços para as 
mulheres, quebrando as 
barreiras, financeira e de 
distância, até seus direitos”, 
afirma a coordenadora de  
Políticas e Direitos das Mu-
lheres de Niterói, Fernanda 
Sixel.

Das 23 empresas vistoriadas, doze faziam instalação sem autorização

Procon-RJ interdita 12 
instaladoras de GNV no estado

O Procon Estadual do Rio de 
Janeiro realizou uma operação 
de fiscalização em instaladoras 
de GNV e lojas automotivas 
nesta semana para apurar de-
núncias de consumidores. A 
ação foi em conjunto com a 
Secretaria de Fazenda e a Polícia 
Civil, através da Delegacia de 
Defraudações, e contou com o 
apoio de Procons Municipais. 
Os agentes vistoriaram 33 es-
tabelecimentos localizados em 
treze municípios do estado, 
nas Regiões Metropolitana, 
Serrana e dos Lagos e também 
no Centro-Sul, Norte e Baixada 
Fluminense.

Das vinte e três instaladoras 
de GNV fiscalizadas, os agentes 
flagraram doze fazendo a insta-
lação do kit gás sem autorização 
para realizar o serviço, já que os 
locais não possuem certificado 
de registro de instalador (CRI) 
emitido pelo INMETRO. Oito 
foram completamente interdi-
tados. Outros quatro tiveram o 
local de manutenção ou insta-
lação de gás natural veicular in-
terditado, uma vez que realizam 
outros serviços além desse.

As lojas interditadas estão 
impedidas de realizar qualquer 
tipo de atividade relacionada à 
manutenção ou instalação de 
GNV, até que a situação seja re-
gularizada e comprovada junto 
ao Procon-RJ.

Quatro não possuem alvará 
de funcionamento e três não 

apresentaram documentação 
que comprove a origem do ci-
lindro. Seis lojas não possuem 
Certificado do Corpo de Bom-
beiros e três não possuem a 
quantidade mínima de extintor 
de incêndio exigida pelo Corpo 
de Bombeiros, pondo em risco 
os trabalhadores e consumi-
dores.

A Secretaria Estadual de 
Fazenda constatou que um es-
tabelecimento estava emitindo 
nota fiscal de serviço em nome 
de outra loja, enquanto outras 
três não emitem nota ao con-
sumidor. Os auditores fiscais 
vão instaurar procedimentos 
administrativos para apurar as 
irregularidades.

O responsável por uma ins-
taladora de GNV foi conduzido 
à delegacia pelos agentes da 
polícia civil. Em todas as insta-
ladoras que foram autuadas, a 
Delegacia de Defraudações irá 

instaurar processo administra-
tivo para investigar os fatos.

Os agentes fiscalizaram dez 
centros automotivos. Um deles 
vendia pneu sem data de fabri-
cação e validade. Sete estabe-
lecimentos não informavam 
o valor dos produtos expostos 
à venda, enquanto seis não 
possuíam tabela de preços dos 
serviços prestados em local vi-
sível ao consumidor. Duas lojas 
não possuíam o certificado do 
Corpo de Bombeiros.

A ação aconteceu nos se-
guintes municípios: Rio de 
Janeiro, Niterói, São Gonçalo, 
Magé, Teresópolis, Itaguaí, Pa-
racambi, Engenheiro Paulo de 
Frontin, São João de Meriti, 
Nova Iguaçu, Rio das Ostras, 
Macaé e Cabo Frio.

Participaram da operação 
os Procons Municipais de Rio 
das Ostras, Macaé, Cabo Frio 
e Magé.
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Sem autorização, lojas colocavam em risco a vida de clientes e funcionários

Rio registra queda de 7% nos 
homicídios dolosos até agosto
Dados são do Instituto de Segurança Pública. Número é também o menor para os meses desde 1991

O estado do Rio de Janeiro 
registrou 2.240 mortes entre 
janeiro e agosto deste ano. Se 
comparado ao mesmo perío-
do de 2020, representa uma 
queda de 7% nos homicídios 
dolosos. O número é também 
o menor para os meses desde 
1991, quando começou a série 
histórica do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP). 

Em agosto, foram anota-
dos 258 homicídios, um recuo 
de 1% em relação a agosto do 
ano passado e o menor regis-
tro para o mês desde 1991. 
Os dados foram divulgados 
ontem (24) pelo ISP.

Já os crimes violentos le-
tais intencionais, que incluem 
homicídios dolosos, lesão 
corporal seguida de morte 
e latrocínio, apresentaram 
redução de 6% entre janeiro 
e agosto e de 1% em agosto 
deste ano na comparação 
com 2020. Foram 2.338 víti-
mas nos oito primeiros meses 
de 2021 e 271 em agosto. De 
acordo com o ISP, os números 
são os mais baixos para o indi-

cador desde 1999, tanto para 
o acumulado, quanto para  
o mês.

Apreensões e prisões - Em 
agosto foram apreendidas 
562 armas de fogo em todo o 

estado, sendo 20 fuzis. O total 
é 8% maior que o registrado 
no mesmo mês de 2020. No 

acumulado do ano, as apreen-
sões somaram 4.810. Entre as 
armas que foram retiradas de 
circulação, 260 eram fuzis. 

“Isso significa que, em 
média, mais de um fuzil foi 
apreendido por dia em 2021 no 
estado”, observou o ISP.

Também entre janeiro e 
agosto, 22.797 pessoas foram 
presas em flagrante pelas polí-
cias Civil e Militar. O resultado 
mostra que cerca de 94 pessoas 
foram presas por dia no estado. 
Ainda no período, foram rea-
lizadas 14.539 apreensões de 
drogas em todo o estado.

Crimes contra o patrimônio 
- Os percentuais de queda dos 
roubos de carga foram altos 
tanto nos oito meses de 2021 
quanto no mês passado. Em 
relação a agosto do ano passa-
do, os 318 casos representaram 
redução de 23%. No acumu-
lado, chegaram a 2.961 casos 
de janeiro a agosto, um recuo 
de 16%. De acordo com o ISP, 
os resultados são os menores 
valores para o mês e para o 

acumulado do ano desde 2013. 
Já os roubos de rua caíram 

6% se comparado ao acumu-
lado do ano passado e de 10% 
contra agosto de 2020. Eles 
somaram 46.169 casos nos 
oito primeiros meses de 2021 
e 4.876 em agosto .

Os roubos de veículo atingi-
ram 17.109 casos entre janeiro 
e agosto deste ano e 2.110 em 
agosto. Na comparação com 
2020, o indicador registrou di-
minuição de 2% no acumulado 
do ano e alta de 18% em relação 
a agosto de 2020.

As prisões em flagrante 
efetuadas nos oito primeiros 
meses de 2021 alcançaram 
22.797 e 2.879, em agosto. Se-
gundo o ISP, em relação a 2020, 
o indicador subiu 11% no acu-
mulado do ano e queda de 1% 
em relação a agosto de 2020.

Os dados divulgados pelo 
Instituto de Segurança Pública 
(ISP) são referentes aos regis-
tros de ocorrência lavrados 
nas delegacias de Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro no 
mês de agosto.

Queda de quase 23% nos roubos a pedestres em S. Gonçalo
O município de São Gonçalo, 
pelo segundo mês consecuti-
vo, alcançou queda nos índices 
de criminalidade. Graças à in-
tegração entre a Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública e as 
forças de segurança estadual e 
federal, no mês de agosto deste 
ano a cidade conseguiu uma 
redução de 22,83% de ocor-
rências relacionadas a roubo 
de pedestres em comparação 
ao mesmo período do ano de 
2020, segundo o levantamento 
do Instituto de Segurança Pú-
blica (ISP).

No mês de agosto de 2021, 
foram 267 ocorrências de rou-
bo a pedestres, 79 casos a 
menos do que o registrado no 
mesmo período no ano ante-
rior. Esses dados se devem ao 

policiamento ostensivo reali-
zado por agentes da Operação 
São Gonçalo Presente, ligado 
à Secretaria Municipal de Or-
dem Pública, nas principais 
vias do município, durante 
as ações de patrulhamento 
diárias.

Em 2021, São Gonçalo 
também registrou queda de 
41,46% nos índices de letali-
dade violenta, com 17 casos a 
menos em relação ao mesmo 
período de 2020.  Em agosto 
de 2021, foram registradas 24 
ocorrências; no ano passado, 
no mesmo período, foram 
registrados 41 casos.

Outro fator relevante para 
o município foram os índices 
de roubo de carga, com queda 
de 8,54%, se comparado ao 

mês período do ano de 2020. 
No ano passado, foram 82 
registros; já este ano, foram 75 
ocorrências. 

No mês de abril,  o prefeito 
de São Gonçalo, Capitão Nel-
son, se reuniu com represen-
tantes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), para debater 
ações integradas na área da 
segurança pública do municí-
pio, com o objetivo de reduzir 
os índices de criminalidade, 
em especial os roubos de carga 
nos acessos à Rodovia BR-101, 
no trecho que corta São Gon-
çalo, com áreas conflagradas 
pelo tráfico de drogas.

Para o secretário de Ordem 
Pública, Major David Ricardo, 
a redução nos roubos de rua 
reforça o compromisso com o 

gonçalense na busca de uma 
cidade mais segura.

“A redução no roubo de 
rua significa que o cidadão 
gonçalense está com maior 
segurança ao caminhar pelo 
município, tanto em seu horá-
rio de lazer quanto em sua ida 
e vinda do trabalho. A popula-
ção que depende de transporte 
público anteriormente era as-
saltada nos pontos de ônibus e, 
agora, está tendo o seu direito 
a usar seu aparelho celular 
de forma segura. Esses dados 
mostram que a preservação 
dos direitos dos cidadãos está 
sendo cumprida”, disse o se-
cretário.

O secretário pontua, ainda, 
que a redução dos índices de 
criminalidade irá melhorar, 

devido aos órgãos de segu-
rança locais estarem alinha-
dos para melhorar a vida dos 
cidadãos.

“Os números tendem a me-
lhorar por haver uma postura 
chave em todos os órgãos de 
segurança locais, o alinha-
mento nas ações, a integração 
no planejamento e a sinergia 
de objetivos. A tendência da 
segurança pública do muni-
cípio é atingir resultados que 
há pouco tempo imaginava-se 
impossível. A liderança do 
nosso prefeito Capitão Nelson 
tem sido fundamental para 
avançarmos na segurança 
da cidade”, concluiu o Major 
David.

Seis meses de expansão 
- Nesta sexta-feira (24), a Ope-

ração São Gonçalo Presente 
completa seis meses de expan-
são na cidade, com 199 prisões 
registradas, sendo cumpridos 
106 mandados de prisão e 
captura de foragidos, além de 
93 prisões em flagrante.

O planejamento das rondas 
é estruturado com as informa-
ções obtidas a partir da man-
cha criminal, com objetivo de 
reduzir os índices de violência. 
As rondas são feitas nos pontos 
de atuação do programa, com 
uso de motos e viaturas, exclu-
sivamente em áreas urbanas 
com grande movimentação. 
O patrulhamento também 
é realizado através de visitas 
diárias aos estabelecimentos 
comerciais, no horário das 5h 
às 23h.

A campanha 
foi dividida em 
quatro etapas, 
cada uma delas 
em uma região 
da cidade
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Empresas não 
suportam mais 

impostos

José Roberto Tadros*

A complexidade do siste-
ma tributário brasileiro 
é um dos problemas his-
tóricos do nosso país que 
precisa ser corrigido. O 
desenvolvimento do Brasil 
passa pela modernização 
e desburocratização des-
se sistema, que, como é 
hoje, torna-se ineficiente, 
injusto, aberto a todo o 
tipo de sonegação e, prin-
cipalmente, prejudica o 
contribuinte.

A urgência da aprovação 
de uma reforma tributária, 
porém, não pode ser maior 
do que a necessidade de 
discussão acerca dessa 
complexa proposta. Para 
entrar em vigor no início 
de 2022, a lei precisa ser 
aprovada até o dia 30 de 
setembro de 2021, o que 
reduz consideravelmente 
o tempo para debates, 
sugestões e definição de 
uma reforma que foque 
simplificação e progressi-
vidade e torne o sistema 
tributário mais racional, 
transparente, neutro e 
com mais contribuintes 
pagando menos.

Do jeito que estão, os pro-
jetos em tramitação no 
Congresso, a exemplo do 
que propõe a tributa-
ção de lucros e divi-
dendos, recentemen-
te aprovada 
na Câmara, 
c o n t ê m 
m e c a n i s -
mos de in-
cremento 
significati-
vo da carga 
tributária 
em detri-
mento de 
poucas re-
duções de alíquotas 
específicas, com im-
pactos ainda mais 
significativos no se-
tor de serviços, res-
ponsável por 73,4% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB).

A Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
sempre defendeu mu-
danças no sistema tribu-
tário brasileiro e, quando 
o debate sobre a neces-
sidade de uma reforma 
ganhou força, em 2019, 
se posicionou a favor de 
medidas voltadas para de-
sonerar os contribuintes. 
No ano passado, criamos 
um grupo de trabalho para 
analisar os projetos em 
discussão na Câmara e no 
Senado. Desde então, ela-
boramos cinco relatórios 
com análises detalhadas e 
projeções em cima dessas 
propostas, com o objetivo 
de contribuir com suges-
tões e reflexões para que a 
reforma tributária atenda 
às necessidades de arre-
cadação e organização 
do governo federal, sem 
prejudicar as empresas e 
seus trabalhadores.

Entre os documentos que 
produzimos está o que 
analisa os impactos da 
Contribuição Social sobre 

Operações com Bens e Ser-
viços (CBS) nos serviços. 
O setor terciário, o mais 
prejudicado pela pande-
mia, encontra-se ainda 
em situação de fragilidade, 
tendo sofrido retração de 
4,5% no ano passado dian-
te de uma variação de 4,1% 
do PIB. Segundo a nossa 
análise, nesse contexto, a 
capacidade de reação do 
nível de atividade e de em-
pregos dos serviços deve 
se mostrar sensível aos 
impactos decorrentes da 
implantação de um novo 
sistema tributário.

Todas as empresas do se-
tor serão afetadas – como 
escolas, serviços médicos 
e locação de imóveis. Se-

gundo uma das simu-
lações que fizemos, 
subsetores como 
atividades de ensino 

continuado 
( + 1 4 5 , 1 6 % ) 
e  c o m p r a , 
venda e alu-
guel de imó-
veis próprios 
( + 1 4 6 , 4 9 % ) 
terão um au-
mento signi-
f icativo em 
recolhimento 
e carga tribu-

tária do PIS/Cofins 
com a implementa-
ção da CBS da forma 
que está prevista no 
PL nº 3.887/2020. 

Essa majoração terá im-
pacto, claro, no bolso do 
consumidor. Os serviços fi-
carão mais caros, já que as 
empresas serão obrigadas 
a repassar ao menos parte 
do aumento de custos para 
o valor final.

A entrevista recentemen-
te concedida ao jornal O 
Globo, do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
na qual ele afirma que 
não vai permitir que haja 
um projeto que aumente 
impostos para o contri-
buinte, deixa-nos ainda 
mais confiantes de que 
a reforma tributária vai 
contribuir para a geração 
de empregos e renda e, por 
consequência, para a recu-
peração da economia bra-
sileira. Para isso, contudo, 
é preciso mais tempo para 
debatermos as propostas 
com cuidado e alguma 
convergência. Existem 
situações nas quais é me-
lhor dar um passo para 
trás para depois dar dois 
à frente.

OPINIÃO

*José Roberto Tadros

Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC)

Divulgação

Existem 
situações nas 

quais é melhor 
dar um passo 
para trás para 

depois dar 
dois à frente

Serão 800 pontos, em cerca de 11 quilômetros, beneficiando vários bairros

São Gonçalo começa a 
receber lâmpadas de LED

A Prefeitura de São Gonçalo, 
em uma parceria com a Enel, 
iniciou nesta semana a ins-
talação de lâmpadas de LED 
no município. Nesta primeira 
etapa, serão instaladas mais 
de 800 lâmpadas, em cerca 
de 11 quilômetros, no corre-
dor viário entre a Venda da 
Cruz e o Alcântara, cortando 
os bairros da Covanca, Pita, 
Barro Vermelho, Santa Ca-
tarina, Zé Garoto, Estrela do 
Norte, Antonina e Mutondo. 
Serão contempladas algu-
mas vias como Rua Doutor 
Porciúncula, Rua Dr. Getúlio 
Vargas, Rua Dr. Nilo Peçanha 
e a Rua Dr. Alfredo Backer. A 
previsão de conclusão desta 
primeira etapa de de até 30 

dias.
Por determinação do pre-

feito Capitão Nelson, a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano, através da Subsecre-
taria de Iluminação Pública, 
já está terminando os prepa-
rativos da licitação para reali-
zar a troca em toda a cidade, 
melhorando a qualidade do 
serviço e gerando economia. 
A previsão é que, ao todo, o 
município esteja iluminado 
com as novas lâmpadas no 
prazo de 2 anos a partir da 
aquisição dos novos equipa-
mentos. Para tal empreitada, 
serão necessárias 68 mil lâm-
padas que serão instaladas 
de forma proporcional por 
toda a cidade.

“Com essa mudança, va-
mos conseguir oferecer um 
serviço de melhor qualidade 
para a população gonçalen-
se, sem contar na economia 
que irá gerar para os cofres 
públicos, tanto de recursos 
quanto no que diz respeito à 
manutenção. Essa economia 
vai chegar na ordem de R$ 
1,4 milhão mensal quando 
toda a cidade estiver com as 
lâmpadas de LED”, disse o 
subsecretário de Iluminação 
Pública, Ricardo Pericar, que 
alertou que com a mudança 
os números de queimas por 
mês em São Gonçalo devem 
despencar de mil para ape-
nas 100 pontos queimados 
por mês.

SG segue 
vacinando 
contra 
covid-19
Gonçalenses com mais de 12 
anos podem se vacinar contra 
o coronavírus neste sábado (25) 
em 14 pontos de vacinação, 
um com drive thru, das 8h às 
12h. 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 intervalo 
da segunda dose. A vacinação 
itinerante com a ambulância 
do Consultório na Rua (Cnar) 
estará no Posto de Saúde de 
Marambaia na segunda-feira 
(27) e terça-feira (28). 

A Secretaria de Saúde e 
Defesa Civil está realizando 
o intercâmbio de vacinas na 
segunda dose, dependendo 
da necessidade e doses dis-
poníveis em cada local de va-
cinação. Para a aplicação da 
primeira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam levar 
carteira de vacinação e cartão 
do SUS ou CPF. Os menores 
de 18 anos devem apresentar 
caderneta de vacinação, car-
tão do SUS ou CPF, identidade 
e ir acompanhado de uma 
pessoa responsável com mais 
de 18 anos. Para a segunda 
dose, é obrigatório apresentar 
documento de identidade e o 
comprovante de vacinação da 
primeira dose.

Niterói e 
Firjan com 
cursos 
gratuitos
A Prefeitura de Niterói, através 
da Secretaria de Participação 
Social, está com inscrições 
abertas para cursos gratuitos 
de capacitação nas áreas de 
metalurgia e logística, que 
serão realizados em parceria 
com a Firjan. Os interessa-
dos podem se cadastrar pelo 
e-mail cursos.sempas.nite-
roi@gmail.com. A inscrição 
será efetivada no período de 11 
a 15 de outubro, com a entrega 
da documentação solicitada.

Em outubro, serão ofere-
cidas 36 vagas para cursos de 
pintor industrial e trincha, 44 
vagas para auxiliar em ope-
rações em logística, 30 vagas 
para soldador de aço carbono 
eletrodo revestido 4G e 18 va-
gas para maçariqueiro.

Em novembro, os cursos 
disponíveis serão: assistente 
administrativo (90 vagas) e 
aplicador de revestimentos 
cerâmicos, dividido em duas 
turmas (40 vagas).

“O papel do poder públi-
co é oferecer oportunidade, 
principalmente, a quem mais 
precisa. Essa parceria da Fir-
jan com a Prefeitura através 
da Secretaria de Participação 
Social tem exatamente esse 
intuito, oferecer oportuni-
dade”, afirma o secretário de 
Participação Social, Anderson 
Pipico.

Renan Otto/Prefeitura de SG

Ricardo Pericar e a representante da Enel no início da parceria para substituição de lâmpadas no município

Medida foi tomada por conta do baixo volume de chuvas

Estado do Rio cria Comitê 
de Segurança Hídrica

O baixo volume de chuvas, 
que acendeu o sinal de alerta 
em todo o país, levou o Go-
verno do Estado a criar um 
Comitê de Segurança Hídrica 
composto por técnicos das 
secretarias da Casa Civil, do 
Ambiente e Sustentabilida-
de, da Cedae e do Instituto 
Estadual do Ambiente. A me-
dida foi publicada no Diário 
Oficial de ontem (24). O ob-
jetivo é, de forma preventiva, 
lançar um plano de ações 
com soluções para conter os 
impactos da situação hídrica.

A iniciativa faz parte do 
Plano Verão, com ações de 
curto prazo integradas para a 
qualidade da água e do ecos-
sistema da Bacia do Guandu, 
que hoje abastece a Região 
Metropolitana.

Abastecimento - A Cedae 
acompanha todos os dados 
sobre a variação dos níveis 
dos rios onde capta água. Os 
dois principais sistemas de 
abastecimento – Guandu e 

Imunana-Laranjal – operam, 
hoje, normalmente, sem re-
dução na produção de água.

No entanto, a estiagem re-
duziu a produção em alguns 
sistemas de abastecimento 
menores. Por isso, a Cedae 
não trabalha com alerta de 
racionamento de falta d’água 
no momento, mas orienta 
que a população economize.

Uma das iniciativas do 
grupo é o Plano Verão, foca-
do na Bacia do Guandu, que 
consiste em medidas para 
reduzir sensivelmente os ris-
cos de falta de água e a ocor-
rência de geosmina durante 
esse período. Entre as ações, 
destacam-se a Implantação 
de Unidades de Tratamento 
de Rios (UTRs) na Baixada 
Fluminense, diminuindo a 
poluição de rios da região; 
aumento do volume de bom-
beamento do Rio Guandu 
para as lagoas próximas à 
estação de tratamento de 
água, como forma de renovar 
a água, baixar a temperatura 

e reduzir os fatores que con-
tribuem para a concentração 
de algas produtoras da geos-
mina; e desassoreamento 
dos rios que desaguam no 
Guandu antes, portanto, da 
captação para tratamento na 
ETA Guandu.

O plano conta ainda com 
o Programa Sanear Guandu, 
que atenderá as áreas atual-
mente localizadas fora do 
perímetro de concessão dos 
serviços de saneamento por 
meio de sistemas alterna-
tivos de esgotamento, evi-
tando o lançamento diário 
de três toneladas de carga 
orgânica na região; auto-
mação e modernização das 
Estações de Tratamento de 
Água (ETAs); plantio de árvo-
res, ações de reflorestamento 
e proteção de mananciais e 
matas ciliares; construção da 
nova estação de tratamento 
do Guandu – Novo Guandu; 
e adoção de medidas para 
aumentar a oferta de água 
nos municípios do interior.

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: 30/09/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida N R Perlingeiro - Santa Bárbara - Niterói 15860867
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Santa Bárbara - Niterói 15860867

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Avenida Alberto de Alencar Castelo Branco - Lindo Parque 15851093
08:00 às 12:00 Avenida Edson - Lindo Parque - São Gonçalo 15851093
08:00 às 12:00 Avenida Humberto A Castelo - Rocha - São Gonçalo 15851093
08:00 às 12:00 Rua Marajó - Lindo Parque - São Gonçalo 15851093
14:00 às 18:00 Rua Doutor March - Tenente Jardim - São Gonçalo 15850825
14:00 às 18:00 Rua Carolina - Tenente Jardim - São Gonçalo 15850825

MARICÁ
13:00 às 17:00 Avenida 1 - Manoel Ribeiro - Vale da Figueira I, II - Est. Espraiado 15858501
13:00 às 17:00 Avenida L - Vale Fig I - Manoel Ribeiro - Maricá 15858501
13:00 às 17:00 Estrada de Ponta Negra - Bananal - Maricá 15858501
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - V Figueira I - Vale da Figueira II - Maricá 15858501
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - V Figueira I Bananal - Est. Espraiado - Vale da 

Figueira II - Centro - Manoel Ribeiro - Ponta Negra - Maricá 
15858501

13:00 às 17:00 Rua Santa Tereza - Ponta Negra - Vale da Figueira - Maricá 15858501
13:00 às 17:00 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira I - Maricá 15858501
13:30 às 17:30 Avenida José Francisco Rangel e Souza - Araçatiba - Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Praça Tiradentes - Ibal Araçatiba - Jardim B Maricá - Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Ruas 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 - Kitnet - Jardim Baln Araçatiba 

- Jardim Baln Maricá - Boqueirão - Cond Coração de Araçatiba - 
Araçatiba - Centro - Maricá 

15857377

13:30 às 17:30 Rua 9 - Araçatiba - Jardim B Maricá - Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Rua Álvares de Castro - Araçatiba - Araçatu - Jardim B Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Rua Dolores Bezerra - Jardim B Maricá - Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Rua Doutor Pedro da Cunha - Araçatiba - Jardim B Maricá - Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Rua Gilka de Abreu Rangel - Araçatiba - Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Rua Murilo Kremer dos Santos - Jardim Balneário - Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Rua Osvaldo Lima - Araçatiba - Maricá 15857377
13:30 às 17:30 Avenida Bambui - Pindobal - Maricá 15864053
13:30 às 17:30 Avenida G - Bambuí - Balneário Bambuí - Maricá 15864053
13:30 às 17:30 Ruas 47, 110, 147 - Balneário Bambui - Ballnear - Ponta Negra 15864053
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Boletim da Firjan aponta superávit na balança comercial do RJ, de janeiro a julho. Avanço é de 25%, em relação a 2020

Exportações: Estado se recupera
O Boletim Rio Exporta, da Fe-
deração das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan), aponta su-
perávit de US$ 6,2 bilhões na 
balança comercial do estado, 
de janeiro a julho deste ano. 
Nesse período, as exportações 
fluminenses avançaram 25% 
frente ao mesmo período do 
ano anterior, somando US$ 
17,8 bilhões, enquanto as 
importações registraram US$ 
11,6 bilhões. Com esse resulta-
do (US$ 29,4 bilhões), o estado 
permanece como o segundo 

player do país com maior flu-
xo internacional na corrente 
de comércio brasileira, atrás 
apenas de São Paulo. 

“A constância do cresci-
mento do nosso superávit 
nas últimas três edições do 
boletim é muito positiva. O 
resultado mostra que o Rio 
está recuperando pouco a 
pouco a grande desacelera-
ção registrada em 2020. Os 
indicadores estão denotando 
uma consolidação da reto-
mada”, avalia Giorgio Luigi 

Rossi, coordenador da Firjan 
Internacional. 

O resultado das exporta-
ções destaca o crescimento de 
47% nas vendas de metalurgia 
(US$ 1,6 bilhão), consequên-
cia do avanço de 71% nos 
embarques de produtos se-
mimanufaturados de ferro ou 
aço (US$ 1,4 bilhão); e a alta de 
45% de veículos automotores 
(US$ 322 milhões), devido ao 
incremento de 138% nas ven-
das de veículos de carga (US$ 
100 milhões). 

“O cenário interno ainda 
tem muitas variáveis que po-
dem impactar a retomada, 
mas alguns fatores fazem com 
que essa consolidação de re-
tomada possa ser percebida”, 
acrescenta Rossi, ressaltando 
que o petróleo também vem 
acompanhando a recupera-
ção.

Exportações - As exporta-
ções fluminenses de petróleo 
cresceram 26%, em compara-
ção ao ano de 2020, somando 
US$ 13,4 bilhões. Os embar-

ques para a Coreia do Sul (US$ 
738 milhões) registraram o 
maior crescimento (315%), 
seguido pelas vendas para o 
Chile (US$ 737 milhões), que 
cresceram 128%. Segundo 
Rossi, apesar de sazonal, o au-
mento fora da curva demons-
tra que outros países estão 
voltando a comprar, além da 
China, que manteve a posição 
de principal importador, com 
US$ 7,1 bilhões. 

Em relação às importações, 
o estado do Rio aumentou em 

61% suas compras de petróleo 
estrangeiro, somando US$ 1,1 
bilhão e tendo como fornece-
dores a Arábia Saudita (US$ 
932 milhões) e o Iraque (US$ 
168 milhões). Mas no geral as 
importações registraram esta-
bilidade no acumulado anual, 
recuando 0,1%, quando com-
paradas ao mesmo período 
de 2020. No comércio exclu-
sive petróleo, as exportações 
tiveram crescimento de 23%, 
somando US$ 4,4 bilhões no 
acumulado anual.

Anatel aprova 
leilão do 
5G em 4 de 
novembro
A diretoria da Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel) aprovou ontem (24), 
em Brasília, o leilão das faixas 
a serem exploradas para a 
oferta de acesso por meio da 
tecnologia 5G, que amplia a 
velocidade da conexão móvel.

O leilão será no dia 4 de 
novembro. A direção da Ana-
tel aprovou a proposta após 
análise realizada pelo Tribu-
nal de Contas da União este 
mês.

Com alta velocidade e 
baixa latência (o tempo de 
resposta entre o envio e re-
cebimento de dados), a im-
plementação do 5G no Brasil 
promete trazer diversas ino-
vações tecnológicas que serão 
refletidas em maior produtivi-
dade, avanços na economia 
e na qualidade de serviços, 
com diversos equipamentos 
eletrônicos conectados e in-
teligentes, como carros, má-
quinas industriais e aparelhos 
médicos. 

No total, serão licitadas 
quatro faixas de frequência. 
Este é o nome dado ao “es-
paço no ar” por onde passam 
as ondas eletromagnéticas 
com os sinais de dados que 
permitem a conexão entre 
dispositivos (como smart-
phones) e torres que enviam 
esses dados para centrais e 
realizam a comunicação com 
outros aparelhos.

Aposentados: 
prova de vida 
de janeiro a 
junho até 30
Servidores civis do Executivo 
Federal aposentados, pensio-
nistas e anistiados políticos 
civis que ainda não fizeram a 
comprovação de vida em 2020 
ou em 2021, no período de 
janeiro a junho de 2021, têm 
até dia 30 para se atualizar. A 
necessidade dessa compro-
vação foi suspensa de março 
de 2020 a junho de 2021 como 
medida de proteção contra a 
pandemia. A comprovação de 
vida deve ser feita na agência 
bancária onde o beneficiário 
recebe o pagamento. Quem 
já tem a biometria cadastrada 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ou no Denatran pode 
acessar o aplicativo SouGov.
br para consultar a situação 
da comprovação de vida e 
obter as orientações para rea-
lizá-la por meio de aplicativo 
móvel.

Alguns bancos oferecem 
alternativas como prova de 
vida pelo caixa eletrônico 
ou por aplicativo móvel. O 
beneficiário deve confirmar 
as opções disponíveis e o ho-
rário de funcionamento junto 
ao banco.

O prazo varia conforme 
o mês em que o recadastra-
mento deveria ter sido feito 
em 2020. Quem faria a prova 
de vida em setembro ou ou-
tubro de 2020 e ainda não fez 
a atualização deve realizar o 
procedimento até o dia 30.
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Tite chama 
jogadores 
que atuam na 
Inglaterra

O técnico Tite 
convocou, on-
tem, a Seleção 
Brasileira para os 
jogos contra Ve-
nezuela, Colôm-
bia e Uruguai, 

que vão ocorrer em outubro, 
válidos pelas eliminatórias da 
Copa do Mundo do Qatar. O 
treinador voltou a chamar jo-
gadores que atuam no futebol 
inglês, que não se apresenta-
ram na última convocação por 
causa de restrições inerentes à 
pandemia da covid-19 impostas 
pelos clubes da Premier League.

Dos 25 convocados, oito 
jogadores que atuam na Ingla-
terra e apenas cinco jogam no 
Brasil. Confira a lista completa 
divulgada pelo treinador bra-
sileiro:

Goleiros: Alisson (Liver-
pool), Ederson (Manchester 
City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), 
Emerson Royal (Tottenham), 
Alex Sandro (Juventus), Gui-
lherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Eder Militão 
(Real Madrid), Lucas Veríssimo 
(Benfica), Marquinhos (PSG) e 
Thiago Silva (Chelsea);

Meias: Casemiro (Real Ma-
drid), Edenílson (Inter), Everton 
Ribeiro (Flamengo), Fabinho 
(Liverpool), Fred (Manchester 
United), Gerson (Olympique 
de Marselha) e Lucas Paquetá 
(Lyon).

Atacantes: Antony (Ajax), 
Gabigol (Flamengo), Gabriel 
Jesus (Manchester City), Ma-
theus Cunha (Atlético de Ma-
drid), Neymar (PSG), Raphinha 
(Leeds) e Vinícius Júnior (Real 
Madrid).

Baixinho celebrou o ídolo tricolor que bateu seu recorde na Copa do Brasil

Artilheiros, Fred e 
Romário trocam elogios

O atacante Fred, 
que completará 
38 anos de ida-
de no próximo 
dia 3 de outu-
bro, vem reali-

zando ótima temporada com 
o Fluminense. O experiente 
jogador vem batendo recor-
des de gols nas competições 
nacionais.

Recentemente, Fred pas-
sou Romário como maior 
artilheiro da Copa do Brasil. 
Além disso, o tricolor igualou 
a marca do Baixinho no Cam-
peonato Brasileiro.

Ontem, foi a vez de Romá-
rio, que atuou pelo Tricolor 
entre 2002 e 2004, exaltou 
Fred: “Um cara que é fazedor 

de gols nato. O recorde de gols 
será quebrado, será batido. 
Aproveitar para parabenizar. 
Frederico, você merece!”, disse 
em entrevista à “Rede Globo”.

Fred não deixou por me-
nos e também fez questão de 
elogiar o Baixinho: “Nenhum 
atacante pode ser comparado 
a Romário”, escreveu em suas 

redes sociais.
O atacante do Fluminense 

terá a chance de passar Romá-
rio na artilharia do Brasileiro 
e se isolar na segunda posição 
(Roberto Dinamite é o primei-
ro, com 190) amanhã. Após 
cumprir suspensão na rodada 
passada contra o Cuiabá, Fred 
está confirmado pelo técnico 
Marcão para enfrentar o RB 
Bragantino.

O time que deve entrar em 
campo às 16 horas, no Mara-
canã, na partida válida pela 
22ª rodada da competição, 
será: Marcos Felipe; Samuel 
Xavier, Nino, Luccas Claro e 
Danilo Barcelos; André, Mar-
tinelli e Yago; Caio Paulista, 
Luiz Henrique e Fred.

Mailson Santana / Fluminense

Perto de completar 38 anos de idade, o atacante Fred vive um bom momento vestindo a camisa 9 do Fluminense

CBF vai adiar mais 
jogos do Flamengo

Série B está em 
aberto, diz Enderson 

A convocação da 
Seleção Brasilei-
ra anunciada 
ontem confir-
mou os temores 
do Flamengo, e 
a equipe perde-

rá novamente alguns atletas. 
Apesar de escapar de ficar 
sem mais do que dois de seus 
craques, outra questão está 
preocupando o clube.

O atacante Gabigol e o 
meia Éverton Ribeiro mais 
uma vez estão na lista do téc-
nico Tite para as próximas três 
rodadas das Eliminatórias. 
Vale ressaltar que o Flamengo 
deve perder também o uru-
guaio Arrascaeta e o chileno 
Isla, para as seleções de Uru-
guai e Chile, respectivamente.

O Botafogo dei-
xou escapar uma 
invencibilidade 
de sete jogos 
com a derro-
ta para o CSA, 

na noite de quinta-feira, em 
Maceió. Dono da maior ar-
rancada da competição, o Al-
vinegro segue dentro do G-4 e  
tem três pontos de vantagem 
para o quinto colocado Gua-
rani.

O time treinado por Ender-
son Moreira não conseguiu 
manter o nível das últimas 
rodadas e caiu por 2 a 0 no Rei 
Pelé. O resultado, entretanto, 
serviu de alerta e deu razão 
aos pedidos de cautela diante 
da euforia que se instalou em 
General Severiano.

“Fico vendo muita gente 
que já colocava nossa equipe 
como classificada, e acho um 

Mas o que está deixando o 
Rubro-Negro preocupado foi a 
decisão da CBF de adiar mais 
jogos da equipe no Campeo-
nato Brasileiro. A competição 
vai entrar hoje na 22ª rodada 
e o Flamengo só tem 18 jo-
gos disputados. Mas agora 
terá mais três compromissos 
adiados no mês de outubro, 
por conta da rodada tripla das 
Eliminatórias.

Os jogos da Seleção con-
tra Venezuela, Colômbia e 
Uruguai, entre os dias 7 e 14 
do mês que vem, irão des-
falcar o time em três roda-
das do Brasileiro. Isso fará 
com que o Flamengo não 
entre em campo contra Red 
Bull Bragantino, Fortaleza e  
Chapecoense.

equívoco enorme. A competi-
ção está aberta, temos muitos 
jogos pela frente, 39 pontos a 
serem disputados ainda e que 
podem trazer muitas surpre-
sas. Criamos uma estabilidade 
boa como equipe, e buscou 
resultados importantes. Então 
precisamos continuar firmes e 
dedicados”, concluiu.

A chance de recuperação 
virá logo amanhã. O Botafogo 
vai receber o Sampaio Corrêa, 
outra equipe que sonha com o 
acesso à Série A, às 18h15, no 
estádio Nilton Santos.

Botafogo terá 
amanhã, contra 
o Sampaio 
Corrêa, a chance 
de se recuperar

Fred também 
igualou a 
marca de gols 
do Baixinho no 
Campeonato 
Brasileiro


