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Tribunal de Justiça vai abrir 
concurso com 132 vagas
Edital de seleção para provimento de cargos e cadastro de reserva sai na próxima sexta-feira, dia 1º

CHANCES PARA NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR COMPLETO

CIDADES\PÁG.4 

Abordagem rigorosa e criteriosa nas ruas: segundo o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo, os resultados positivos irão garantir mais segurança para a população gonçalense

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

54% dos moradores 
de favelas estão 

sem emprego
CIDADES\PÁG. 5

SG: ação tirou 
200 bandidos 
das ruas
Em seis meses a Operação São 
Gonçalo Presente já tirou das 
ruas 200 criminosos, através de 
ações de patrulhamento diárias, 
atuando de forma estratégica nos 
principais pontos de grande mo-
vimentação. Desde a expansão da 
operação já foram cumpridos 106 
mandados de prisão e de captura 
de foragidos, além de 94 prisões 
em flagrante. Segundo o secre-
tário de Ordem Pública, major 
David Ricardo, quando foi esta-
belecido o desafio de melhorar a 
segurança pública, o objetivo era 
implantar “algo qualificado, que 
o gonçalense não conhecia, uma 
forma de atuação diferenciada, 
na qual o policial é bem rigoroso 
e, ao mesmo tempo, procura tra-
tar o cidadão com respeito”. 

CIDADES\PÁG. 4

Caixa já faz 
empréstimo por 
aplicativo

CIDADES\PÁG. 5

CIDADES\PÁG. 4

Motos lideram 
infrações de trânsito 

em Maricá

A Cidade Luz será hoje palco de um grande jogo de futebol. Recheados 
de craques Paris Saint-Germain e Manchester City duelam na capital 
francesa, às 16 horas (de Brasília), pela Liga dos Campeões da Europa.

PÁG. 8

Projetos 
culturais em 
destaque
Amanhã serão lançadas a 
3ª edição do Caleidoscópio 
da Cultura e a abertura das 
inscrições para a 2 edição 
do Prêmio Rio de Contos 
LER & Funarj.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Martinho da Vila e uma de suas 
filhas vão se apresentar no evento

Huap: cirurgias de 
transplantes já foram 

retomadas
CIDADES\PÁG. 4

ESPORTES

Reforçado, 
Fla chega ao 
Equador
Com Arrascaeta e Filipe 
Luís recuperados, o Fla 
chegou ao Equador onde 
amanhã buscará, contra 
o Barcelona, sua terceira 
final de Taça Libertadores.

Marcelo Cortes / Flamengo

Filipe Luís, recuperado de lesão, 
viajou com o time para Guayaquil

Divulgação / PSG

PSG terá Messi e Neymar à disposição hoje contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões

Desfile de craques em Paris

Construções 
perto das lagoas 
em debate

PANORAMA\PÁG. 2
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Galhos encobrindo sinalização
Em resposta à carta do leitor Cássio Fernandes, publicada 
em O FLUMINENSE, sobre a existência de galhos cobrin-
do sinais de trânsito e placas de sinalização, a população 
pode solicitar esse serviço através do aplicativo Colab e 
pelo Facebook oficial da Prefeitura.
Nesses casos, a Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos realiza podas de árvores em parceria com a 
NitTrans, em um trabalho realizado de forma integrada.
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Niterói

Esquina sem lei
Gostaria de saber se ainda está em vigor a Lei do Silêncio. No 
cruzamento das ruas Mariz e Barros e Gavião Peixoto, em 
Icaraí, ela parece não valer mais. Adolescentes, jovens adul-
tos e alguns já grisalhos ficam até alta madrugada falando 
alto, incomodando quem quer dormir. Com quem reclamar?
Ruth Nogueira

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.

Lançamento de 
projetos culturais
Nesta quarta, às 19h, serão 
lançadas a 3ª edição do Ca-
leidoscópio da Cultura e a 
abertura das inscrições para 
a 2ª edição do Prêmio Rio 
de Contos LER & Funarj, na 
Sala Cecilia Meirelles. 

O lançamento contará 
com um grande talento da 
música brasileira, Martinho 
da Vila, que junto com sua 
filha Maíra, musicista que 
vai acompanhá-lo ao piano, 
farão uma apresentação 
intimista. 

O Caleidoscópio da Cul-
tura visa democratizar o 
acesso à literatura e a cul-
tura pelo Estado. As inscri-
ções para os contos estarão 
disponíveis por meio digital 
para os candidatos de todo 
o Estado do Rio, a partir de 
16 anos. Serão consideradas 
inscritas as obras recebidas 
de 29 de setembro até o dia 
12 de novembro. Edital e 
formulário de inscrição no 
site www.lersalaocarioca.
com.br.  

CULTURA FABIANA MAIA

Conferências
As celebrações do centená-
rio do educador Paulo Freire 
(1929-1997) na UFF, duran-
te o 11° Interculturalida-
des, continuam até quinta. 
Os destaques desta terça e 
quarta são as conferências 
“Palavra que lavra, que se-
meia ideias no coração de 
todos”, com a atriz e pesqui-
sadora, Tatiana Henrique, e 
“Lutar - Caminho Que Não 
se Percorre Só”, com Preta 
Ferreira, respectivamente. 
Onde: redes sociais do Cen-
tro de Artes UFF.

ARTES – Até esta quarta, estão abertas as inscrições 
para as oficinas online do projeto Maricá das Artes. 
Os interessados devem ter mais de 7 anos de idade e 
se inscrever no site maricadasartes.org.br/inscricao-
-marica-das-artes, onde são oferecidas mais de 20 
opções de cursos, entre ballet clássico, escrita criativa, 
percussão e produção cultural.

VENVS – Depois do sucesso da faixa “Me Reencontrar”, 
que chegou às plataformas digitais no final de agosto 
acompanhada do clipe oficial no canal do Youtube, 
Venvs acaba de disponibilizar um videoclipe alterna-
tivo da nova música e traz uma apresentação da banda 
performando o novo single pela primeira vez com os 
novos integrantes. 

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

Divulgação

Martinho da Vila e sua filha Maíra farão uma apresentação intimista

Divulgação

O destaque desta terça é o debate 
com a atriz Tatiana Henrique

POR JEFFERSON LEMOS

Câmara debate 
sistema lagunar
A Câmara de Niterói discute 
hoje, às 19 horas, a demarca-
ção da faixa marginal de pro-
teção da Laguna de Itaipu. A 
Audiência Pública vai contar 
com a presença de membros 
do CLIP (Comitê Lagunar de 
Itaipu e Piratininga) que vão 
apresentar o projeto de inter-
venção no entorno da laguna. 
O Comitê aprovou uma verba 
de aproximadamente R$ 70 
mil para empresa especializa-
da fazer o trabalho. Serão 100 
marcos e 5 placas de identifi-
cação que vão delimitar toda 
a faixa marginal através de 
georreferenciamento. Hoje, a 
legislação fala sobre uma área 
de, no mínimo, trinta metros 
que deve ser preservada. 
“Que bom que finalmente 
isso será feito. (...). Essa de-
marcação vai nos mostrar 
até onde será permitida edi-
ficar”, comenta o vereador 
Daniel Marques, idealizador 
da audiência. Atualmente o 
sistema lagunar ainda sofre 
com despejo de esgoto e asso-
reamento. O mau cheiro pró-
ximo ao canal de Itaipu, quase 
fechado, é insuportável. Ônibus do TJRJ têm até casório

Ainda falando sobre o Judiciá-
rio, desde a retomada, no iní-
cio do mês, dos trabalhos pre-
senciais com os seus ônibus, 
o Programa Justiça Itinerante 
do TJRJ já promoveu 1.036 
atendimentos nos 26 postos 
volantes  no estado. Só em Bel-
ford Roxo, na Baixada, foram 
realizados 49 atendimentos, 
além de 10 audiências, sendo 
cinco de conversões de união 
estável em casamento e cinco 
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de divórcios consensuais. 
Nesta semana, até 1º de ou-
tubro, haverá atendimento 
das 9h às 13h, no Jardim Ca-
tarina (São Gonçalo), Jardim 
Primavera (Caxias), Japeri, 
Areal, Belford Roxo, Vila de 
Cava (Nova Iguaçu), Levy 
Gasparian, Tanguá,  Macuco, 
Cardoso Moreira, São José 
de Ubá, Aperibé e  Campos 
dos Goytacazes - nos postos  
Goytacazes e Morro do Coco. 

Alternativa 
para a Cearj
O deputado Waldeck Carneiro 
propôs uma visita ao campo 
do Bomba, em Caxias, onde 
está prevista a implantação da 
Central de Abastecimento do 
Estado (Cearj). Ele também 
propôs uma reunião a fim de 
discutir alternativas de lugar. 
“Uma das propostas é o deslo-
camento para uma área conexa, 
onde já houve um aterramento 
e verificar as condições para o 
processo de assentamento das 
família que ali ocupam. Com o 
montante adquirido pelo mu-
nicípio com o leilão da Cedae e 
com a ajuda da Alerj, Caxias po-
deria cuidar do reassentamento 
destas pessoas, preservando a 
área histórico-ambiental, que 
daria lugar a uma Unidade de 
Conservação Estadual. 

‘Não é momento 
para reforma’

Valorização 
da vida

Dos quatro deputados fede-
rais do Rio de Janeiro titula-
res na comissão especial da 
reforma administrativa (PEC 
32), Márcio Labre (PSL-RJ) 
foi o único a votar contra o 
texto-base, por considerar 
que o relatório não cortou 
privilégios, além de penalizar 
servidores. 
“No relatório faltou paridade 
porque foram mantidos privi-
légios de carreiras específicas. 
Além disso, a contratação 
temporária de servidores pas-
sou de 6 para 10 anos, muito 
ruim para quem se prepara 
para concurso e sonha fazer 
uma carreira pública”, afir-
mou Márcio Labre.
O deputado avaliou também 
que, para a sociedade em ge-
ral, o momento é inoportuno 
para a realização da reforma 
administrativa. 

Hoje, às 18 horas, a DaVita 
Tratamento Renal realizará 
live sobre o tema “Valoriza-
ção da Vida” com a psicóloga 
Mara Faria, especialista em 
nefrologia e psico-oncolo-
gia. A conversa faz parte da 
programação do “Setembro 
Amarelo” e acontecerá no 
Instagram @davitatratamen-
torenal. 

Falar de sexo é direito da família

Usando como argumento 
garantir o respeito às famí-
lias na hora de abordar as-
suntos sobre orientação e 
educação sexual com seus 
filhos, o deputado estadual 
Anderson Moraes (PSL) 
apresentou à Alerj um pro-
jeto de lei que estabelece 
a pais e responsáveis por 
alunos da educação bá-
sica da rede estadual de 
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ensino o direito de serem 
consultados sobre a abor-
dagem desses temas na 
grade curricular. Se apro-
vado, o projeto 4913/2021 
garantirá ao responsável a 
possibilidade de escolher 
que o filho ou dependente 
tenha ou não acesso, em 
sala de aula, à abordagem 
de questões de gênero, 
sexualidade e métodos 
contraceptivos. Em caso 
de recusa, bastará apre-
sentar à escola um registro 
por escrito. Nesse caso,  
o aluno será dispensado 
das atividades relaciona-
das. 
¨A proposta não afronta 
legislações, apenas tem 
como único objetivo res-
peitar o direito das famílias 
de transmitirem tais ques-
tões sensíveis de forma 
direta a seus filhos, sem a 
interferência de ninguém”, 
defende Moraes. 

Panorama RJPanorama RJ

Sorrisos, olhos admirados, 
vozes e exclamações in-
fantis. A manhã da última 
sexta (24) foi diferente no 
TJRJ. Cerca de 30 crianças 
do projeto “Lutando por 
vidas” participaram do 
evento “Um dia com o pre-
sidente” e conheceram um 
pouco mais sobre o fun-
cionamento do Judiciário 

fluminense.
Após um lanche,  a 

criançada foi recebida 
pelo presidente do TJRJ, 
desembargador Henrique 
Carlos de Andrade Figuei-
ra e pelo presidente do 
Supremo Tribunal Federal  
(STF), ministro Luiz Fux, 
no Salão Nobre do Fórum 
Central. 

Criançada conhece o Judiciário
Divulgação

O Jardim do Doador do Hos-
pital Estadual Alberto Torres 
(Heat), em São Gonçalo, ga-
nhou ontem uma exposição 
fotográfica para marcar o 
Dia Nacional do Doador de 
Órgãos. Ontem, a Câmara 
Municipal homenageou no 
local os integrantes da equi-
pe responsável pela doação 
e transplantes com Moção 
de Aplausos. Assinada pelo 

vereador Alexandre Gomes 
(PV), a moção homenageou 
médicos, enfermeiros e psi-
cólogo. “Graças ao trabalho 
desses profissionais é que 
centenas de vidas são salvas 
diariamente em todo país. 
Os órgãos captados no Hos-
pital Alberto Torres seguem 
também para São Paulo, Mi-
nas Gerais e outros estados 
do país”, destacou

Homenagem no Jardim do Doador
Divulgação

Divulgação
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Editais da Faperj, que somam mais de R$ 30 milhões, visam evitar a chamada ‘fuga de cérebros’ no RJ

Apoio ao jovem pesquisador
A Fundação Carlos Chagas Fi-
lho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro lan-
çou, na última semana, dois 
editais totalmente inéditos 
no estado: os Programas de 
Apoio ao Jovem Pesquisador 
Fluminense (JPF), com vín-
culo e sem vínculo. Esses edi-
tais, que somam recursos de 
mais de R$ 30 milhões, visam 
apoiar jovens pesquisadores 
contratados bem como atrair 
novos pesquisadores para as 
instituições de pesquisa do 
estado do Rio de Janeiro, evi-
tando assim a chamada “fuga 
de cérebros”.

Segundo o presidente da 
Faperj, Jerson Lima Silva, 
esse edital é crucial para o 
desenvolvimento científico e 
tecnológico do estado.

“Investimos na forma-
ção de doutores por muitos 
anos, e os melhores talentos 
acabam saindo do estado ou 
mesmo do país por não terem 
condições de desenvolver 
aqui dentro suas pesquisas 
inovadoras. Esse êxodo de 
cientistas e pesquisadores po-
derá comprometer qualquer 
projeto de desenvolvimento 
da economia baseado no 
conhecimento e menor de-
pendência de commodities”, 
completou Jerson. 

 
De acordo com o INSEAD 

(Business School for the 
World), o Brasil despencou 
em 2020 no índice global de 
competitividade, saindo da 
posição 49ª para a posição 
80º (96º em atração e 70º em 
retenção de talentos).

Para o secretário estadual 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Dr. Serginho, o Estado 
do Rio de Janeiro segue na 

vanguarda do investimento 
científico.

“Esse edital vai dar opor-
tunidade a muitos pesqui-
sadores para seguirem seus 
estudos e avançarem na pro-
dução do conhecimento. É 
também uma forma de reter 
nossos talentos aqui no país, 
dando estímulos para que es-
ses profissionais de excelente 

qualificação contribuam com 
o desenvolvimento nacional 
em suas respectivas áreas”, 
disse o secretário.

Espera-se que os propo-
nentes já tenham produção 
de conhecimento interna-
cionalmente competitiva de-
monstrada em pesquisa após 
a conclusão do Doutorado e 
que se encontrem ainda em 

fase de consolidação. São ele-
gíveis somente proponentes 
com menos de dez anos de 
doutoramento.

De acordo com a diretora 
Científica da Faperj, Elie-
te Bouskela, o lançamen-
to desses dois importantes 
programas pode contribuir 
muito para mudar essa nova 
realidade:

“Ainda há tempo para re-
verter essa tendência, por 
isso, investimentos sólidos 
em pesquisa e inovação de-
vem ser feitos de forma ma-
ciça. Somente assim conse-
guiremos manter no estado 
nossos melhores jovens pes-
quisadores”, disse.

No edital Jovem Pesqui-
sador Fluminense (JPF) com 
vínculo a instituições de ciên-
cia e tecnologia, o apoio será 
concedido na forma de auxí-
lio à pesquisa aos jovens pes-
quisadores com excepcional 
desempenho e a ser realizado 
em instituições sediadas no 
Estado do Rio de Janeiro. Os 
recursos financeiros poderão 
ser utilizados para o estabele-
cimento e para a melhoria de 
infraestrutura e despesas de 
custeio previstas nos projetos 
de pesquisa apresentados.

No caso do Edital JPF sem 
vínculo a instituições, os 
pesquisadores contemplados 
serão apoiados pela Faperj 
por 36 meses com auxílio e 
bolsa. A bolsa concedida ao 
pesquisador contemplado, 
denominada Bolsa Jovem 
Pesquisador Fluminense 
( JPF), é de dedicação ex-
clusiva à pesquisa e possui 
valor mensal de R$ 8 mil.  
O bolsista da modalidade não 
poderá ter vínculo emprega-
tício.

A implementação 
dos projetos 
está prevista 
para março 
de 2022

Divulgação / Governo do Estado

Oportunidades visam incentivar jovens pesquisadores contratados bem como atrair novos cientistas para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro

Niterói lança o 
projeto Favela Inova
A Prefeitura de Niterói pas-
sará a contar com o projeto 
Favela Inova, destinado a 
jovens com idades entre 18 
e 29 anos de comunidades. 
O programa vai estimular a 
criação de startups e incen-
tivar o empreendedorismo 
em diversos segmentos, com 
apoio acadêmico e mentoria  
em duas vertentes: a ger-
minação, para desenvolver 
e validar ideias em estados 
iniciais; e a incubação, que 
busca fornecer pílulas de 
conhecimento para startups 
já desenvolvidas, em estado 
de validação de seu modelo 
de negócios.

A ação é resultado de 
uma parceria do Município 
com a Associação Comercial 
e Industrial do Estado do Rio 
de Janeiro (Acierj), a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL-
-Niterói) e o Centro Univer-
sitário Augusto Motta (Uni-
suam) por meio do Polo de 
Inovação da Unisuam (Po-
lén). O projeto ficará a cargo 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (Seden). 
O lançamento aconteceu 
nesta segunda-feira (27), no 
auditório do CDL Niterói. 
Durante o evento, o pre-
feito de Niterói, Axel Grael, 
destacou a importância da 
cidade passar a contar com 
uma iniciativa como esta de 
transformação social com 
a valorização dos jovens 
através da geração de novos 
negócios.

“O Favela Inova é um 
programa transformador, 
parceria que se integra per-
feitamente a outras ações 
da Prefeitura de Niterói. En-
tendemos que é fundamen-

tal dar oportunidades aos 
jovens, com a qualificação 
como a principal porta para 
o mercado de trabalho. Nos 
próximos dias, lançaremos 
o Pacto de Retomada da 
Economia com mais inves-
timentos robustos para a 
geração de negócios, em-
prego e renda, sobretudo, 
para a juventude das regiões 
mais vulneráveis da cida-
de. Juntos, vamos vencer 
esse momento difícil, com 
desenvolvimento sustentá-
vel e justiça social”, disse o 
prefeito.

O reitor da Unisuam, Ara-
puan Motta Netto, enfatizou 
o desafio desta parceria.

“Para nós, é um desafio 
enorme levar o programa 
para uma região como Ni-
terói, que é uma potência. 
Nos sentimos muito desa-
fiados e com muita vontade 
de crescer e construir em 
conjunto. Queremos ajudar 
a transformar a cidade”, con-
tou Arapuan.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Luiz Paulino Moreira 
Leite, frisou que o programa 
fortalece e integra, cada vez 
mais, a relação entre univer-
sidade, governo e empresas.

“Os jovens das comuni-
dades terão grandes opor-
tunidades. Será um trabalho 
intenso e eles contarão com 
a expertise de mentores, 
a nossa orientação e toda 
estrutura necessária para se 
desenvolverem. Qualificar 
jovens e criar programas 
deste tipo são ações de ex-
trema importância, princi-
palmente no contexto que 
estamos vivendo”, afirmou.

Capes lança edital para projetos 
sobre impactos da pandemia
A Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) lan-
çou ontem (27) um edital 
que prevê investimentos de 
cerca de R$ 25,1 milhões em 
até 40 projetos voltados a 
pesquisas sobre os impactos 
da pandemia, em especial 
sobre as consequências so-
ciais, econômicas, culturais 
e históricas dela decorrentes.

“Os trabalhos deverão 
considerar fatores surgidos 
ou agravados no contexto 
pandêmico, como: violência, 
saúde e adoecimento social, 
reestruturação da arquitetura 
urbana, novas ou adaptadas 
estruturas de trabalho e de 
ensino, e agravamento de 
diferenças entre os estados”, 
detalha a Capes ao explicar 
que a iniciativa pretende 

contribuir para a formação 
de profissionais qualificados 
e ao desenvolvimento de pes-
quisas acadêmico-científicas 
sobre questões emergenciais 
de abrangência nacional.

Os projetos terão vigência 
de até 48 meses, e devem 
ser apresentados pelo Siste-
ma de Inscrições da Capes 
(Sicapes), entre os dias 4 de 
outubro e 22 de novembro. A 
implementação dos projetos 
está prevista para março de 
2022.

Dos R$ 25,1 milhões des-
tinados ao programa, até R$ 
21,1 milhões serão destina-
dos a concessão de bolsas. 
O restante será para custeio. 
“Cada projeto contará com 
até quatro bolsas de mestra-
do, três de doutorado e três de 
pós-doutorado. Todas serão 

pagas diretamente aos bene-
ficiários por meio do Sistema 
de Controle de Bolsas e Auxí-
lios (SCBA)”, informa a Capes.

Em nota, a presidente da 
Capes, Cláudia Toledo, disse 
que as bolsas a serem conce-
didas buscam “diagnóstico e 
soluções” sintonizados com 
a realidade do país. “Serão 
projetos interdisciplinares, 
pois temos reflexos em todas 
as áreas”, disse.

Cada iniciativa deverá 

resultar da parceria entre 
pelo menos três programas 
de pós-graduação (PPG) de 
diferentes regiões brasileiras.

O proponente deve ser 
professor ou pesquisador vin-
culado a um PPG recomenda-
do pela Capes, estar cadastra-
do na Plataforma Sucupira, 
possuir título de doutor e ter 
currículo cadastrado e atua-
lizado na Plataforma Lattes. 
“Este coordenará o projeto, 
e o PPG ao qual estiver vin-
culado será considerado o 
principal, sendo vedada a 
submissão de outra iniciati-
va pelo mesmo programa de 
pós-graduação”, informa a 
coordenação.

Informações podem ser 
obtidas pelos canais impactos.
pandemia@capes.gov.br e pelo 
telefone (61) 2022-6310.

Estão previstos investimentos na ordem de R$ 25,1 milhões

Seeduc 
promove 
aulão virtual 
para o Enem

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seeduc-RJ) 
promoverá amanhã, dia 
29, às 15h, o primeiro 
“aulão” virtual com os 
assuntos mais abordados 
nas últimas edições do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). 
Na proposta, que acon-
tecerá em caráter pilo-
to,  serão ministradas 
aulas  de Língua Por-
t u g u e s a  e  G e o g ra f i a ,  
direcionadas, especial-
mente, para os alunos 
concluintes da Educação 
Básica.

As aulas de cada com-
ponente curricular terão 
duração de 20 minutos e 
serão transmitidas pelo 
aplicativo Applique-se, 
utilizado pelos estudantes 
da rede estadual, e tam-
bém pelo canal SeeducRJ 
no Youtube.

‘Alma Carioca, Cristo’ Redentor está disponível em plataformas digitais

Cristo Redentor ganha canção 
especial pelos 90 anos

“Uma cidade de beleza rara, 
bracos abertos sobre a Guana-
bara, pedra sabao, o coracao 
Carrara, que bate forte numa 
noite clara.” Esses são os pri-
meiros versos da canção Alma 
Carioca, Cristo Redentor, do 
músico e compositor Moacyr 
Luz, em homenagem aos 90 
anos do monumento do Cristo 
Redentor, que serão completa-
dos em 12 de outubro.

Lançamento da União Bra-
sileira de Compositores (UBC), 
em parceria com a Sony Music 
e o Santuário do Cristo Reden-
tor, a música já está disponível 
desde ontem (27) em todas as 
plataformas digitais e é canta-
da por um time de artistas que 
inclui Zeca Pagodinho, Maria 
Rita, Diogo Nogueira, Mart’ná-
lia, Fagner, Paula Toller, Xande 
de Pilares, Fernanda Abreu, 
Padre Omar, Sandra de Sá, Jorge 
Aragão, Toni Garrido, Moacyr 
Luz e Bruno Gouveia. O diretor 
executivo da entidade, Marcelo 

Castello Branco, disse que a 
ideia foi trazida por Adriano de 
Martini, que manifestou inte-
resse da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro em ter uma canção 
para comemorar os 90 anos do 
monumento símbolo do Rio de 
Janeiro e do Brasil.

“Como a União é a casa do 
compositor, pensei que a gente 
podia buscar um compositor 
para fazer essa música. Tive 

sorte. O primeiro nome que me 
veio à cabeça foi o de Moacyr 
Luz. Quando ouviu a história, 
ele entendeu tudo muito rápi-
do. Na verdade, ele entregou 
a música 24 horas depois, pa-
recendo um clássico”. Castello 
Branco destacou que Moacyr 
Luz é carioca nato e tem uma 
convivência diária com o Cristo 
Redentor. “Ele já sabia o que 
queria dizer”.

Divulgação/ Prefeitura do Rio

Em 12 de outubro, o monumento ao Cristo Redentor completa 90 anos

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Axel participou do lançamento do projeto que irá apoiar o empreendedorismo 
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SG: 200 criminosos fora das 
ruas em 6 meses de operação
Programa Segurança Presente soma cumprimento de 106 mandatos de prisão e captura e 94 prisões

A Operação São Gonçalo Pre-
sente, que atua em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Ordem Pública, um dia 
após completar seis meses 
de expansão do programa na 
cidade, segue atingindo nú-
meros importantes. No sába-
do (25), o programa alcançou 
a marca de 200 criminosos 
retirados das ruas através de 
ações de patrulhamento diá-
rias, atuando de forma estra-
tégica nos principais pontos 
de grande movimentação na 
cidade. Desde a expansão da 
operação já foram efetuadas 
106 cumprimento de man-
dado de prisão e captura de 
foragidos e 94 prisões em 
flagrante.

Em seis meses de atuação 
com rondas rotineiras, já fo-
ram registradas ocorrências 
por recuperação e apreensão 
de veículo, tentativa de ho-
micídio, roubo, receptação, 
desobediência, apreensões 
de celulares com restrições na 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) e porte 
de drogas para consumo, 
além de injúria, pichação a 
edificação ou monumento 
público, desobediência, cri-
mes ambientais e de trânsito, 
uso de documentação falsa, 
lesão corporal, resistência 
qualificada, estupro de vul-
nerável, recuperação de carga 
roubada e tentativa de furto.

Para atuação nas vias da 

cidade, todos os agentes re-
cebem treinamento especia-
lizado para atuarem durante 
o patrulhamento, preservan-
do sempre a segurança dos 
pedestres e comerciantes, 
além de atuarem em ações 
rotineiras, como auxílio a 
transeuntes. Em algumas 
ações especiais, o serviço 

social do programa - que 
atende pessoas em situação 
de vulnerabilidade social no 
município - é acionado.

O secretário da Ordem 
Pública, major David Ricardo, 
destaca o sucesso da opera-
ção e acredita que os resul-
tados positivos irão garantir 
mais segurança para a popu-

lação gonçalense.
“Trabalhamos com o poli-

cial a proatividade, a aborda-
gem com a aproximação da 
sociedade. Quando aceitamos 
esse desafio, queríamos im-
plementar algo qualificado, 
que o gonçalense não conhe-
cia, uma forma de atuação di-
ferenciada, em que o policial 

é bem rigoroso e, ao mesmo 
tempo, procura tratar o cida-
dão com extrema educação, 
com respeito. Acreditamos 
que já conseguimos passar 
para o cidadão uma sensação 
de segurança, mas sabemos 
que temos muito a alcançar, 
muito a progredir e a popu-
lação pode ficar tranquila 
que o programa irá ser cada 
vez mais eficiente, proativo, 
atuante, para que possa de-
volver a segurança dos gon-
çalense”, disse o secretário.

O patrulhamento ostensi-
vo é feito de 5h às 23h, sendo 
realizado através de motos e 
viaturas, exclusivamente em 
áreas urbanas de grande mo-
vimentação e concentração 
de estabelecimentos comer-
ciais. Além disso, a operação 
conta com o apoio do Disque 
São Gonçalo Presente, um 
canal de atendimento para a 
população.

Os cidadãos podem enviar 
denúncias sobre ocorrências 
policiais através do whatsapp 
(21) 98251-330, que fica dis-

ponível das 5h às 23h, sendo 
monitorado diariamente pela 
central de atendimento, na 
base da secretaria, na Estrela 
do Norte.

Centro Integrado da Re-
gião Sudeste - Foi inaugurado 
ontem o Centro Integrado de 
Segurança Pública Regional 
(Sudeste), em São Paulo. Li-
gado ao Ministério da Justiça, 
o órgão vai integrar as agên-
cias de inteligência do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais e Espírito Santo, para 
que a troca de informações 
seja mais rápida. O serviço 
também ficará interligado a 
mais de 400 bases de dados 
das 27 unidades federativas 
do país que fazem parte do 
Centro Integrado de Inteli-
gência Nacional (CIISP-N). O 
principal foco é o combate ao 
crime organizado.

O governador Cláudio 
Castro compareceu à inau-
guração, acompanhado dos 
secretários de Polícia Civil, 
Allan Turnowski; Polícia Mi-
litar, coronel Luiz Henrique 
Marinho Pires; Defesa Civil, 
coronel Leandro Monteiro; 
Administração Penitenciária, 
Fernando Veloso; Gabinete 
de Segurança Institucional 
do Governo (GSI), Marcelo 
Bertolucci; além do secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Rela-
ções Internacionais, Vinícius  
Farah.

Patrulhamento 
ostentivo é feito 
de 5h às 23h, 
com uso de 
motocicletas e 
viaturas

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Agentes recebem treinamento especializado para atuar nas vias da cidade, principalmente nas áreas de  movimentação

Maricá: 
motos 
lideram 
infrações
O município de Maricá 
registrou 6.490 infrações 
cometidas por motociclis-
tas de janeiro a agosto de 
2021. Destas, 4.500 foram 
por não uso do capacete, 
o que equivale a 69% do 
total. O levantamento, feito 
pelo Grupamento de Trân-
sito Urbano (GTU), Guarda 
Municipal, Secretaria de 
Ordem Pública e Gabinete 
de Gestão Institucional 
(Seop), traça um perfil das 
principais irregularidades 
cometidas no trânsito por 
motociclistas no municí-
pio.

O estudo mostra ainda 
que foram registradas 400 
infrações por conduzir 
uma moto sem habilita-
ção, enquanto 900 pilotos 
foram flagrados andando 
na contramão, 600 por 
transitar no passeio e 90 
infrações por manobras 
arriscadas.

Para o inspetor Silva, 
responsável pelo GTU, o 
maior problema detectado 
pelo órgão é a falta do ca-
pacete pelos motociclistas.

“Antes de tomar qual-
quer medida administrati-
va, os motociclistas e seus 
acompanhantes são orien-
tados a buscar o capacete. 
Não conseguindo sanar 
o problema no local, é la-
vrado o auto de infração, o 
condutor é infracionado, 
sua habilitação é recolhida 
e a motocicleta rebocada 
para o depósito municipal, 
por se tratar de uma infra-
ção gravíssima”, explicou o 
inspetor.

Com o objetivo de cha-
mar a atenção de motoris-
tas e motociclistas sobre 
direção segura, a Prefeitura 
de Maricá aproveitou a 
Semana Nacional do Trân-
sito para promover ações 
de conscientização sobre 
problemas causados no 
trânsito.

Suspensas desde o início da pandemia, cirurgias foram retomadas há duas semanas

Huap volta a fazer transplantes

Ontem foi comemorado o 
Dia Nacional de Doação de 
Órgãos. A data foi criada para 
reforçar a importância dos 
doadores para que os trans-
plantes possam ser realizados 
pelas unidades de saúde. É o 
caso do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (Huap), da Uni-
versidade Federal Fluminense, 
em Niterói, que faz transplan-
tes de rim e córnea. Por conta 
da Covid-19, os procedimen-
tos estavam suspensos desde 
o início de 2020. O retorno 
ocorreu há duas semanas, e 
já com uma novidade: pela 
primeira vez, o hospital fez 
dois transplantes renais no 
mesmo dia.

“Isso ocorreu porque um de 
nossos pacientes cadastrados 
estava entre os dois primeiros 

da lista de compatibilidade, e o 
outro era do Hospital de Bon-
sucesso, que ainda não voltou 
a transplantar. Existe uma so-
lidariedade entre os hospitais 
para socorrer aqueles que, por 
algum motivo, não estejam 
transplantando. Isso evita que 
o doente cadastrado acabe 
perdendo sua oportunidade 
na fila. Como era a nossa vez 
na lista do rodízio, nos respon-
sabilizamos pelo transplante 
do doente de Bonsucesso”, 
explica o chefe da Nefrologia 
e responsável técnico pelos 
transplantes de rim do Huap, 
Jocemir Ronaldo Lugon.

Assim como o hospital da 
UFF se responsabilizou pelo 
transplante de um usuário 
de outro hospital, o mesmo 
aconteceu no tempo em que o 

Huap precisou suspender seus 
procedimentos. Durante o pe-
ríodo, os pacientes em espera 
não saíram da lista. Jocemir 
afirma que a necessidade de 
parar com os transplantes no 
Huap foi por uma questão 
de proteção aos pacientes. 
Segundo o médico, conside-
rando que o paciente imunos-
suprimido se defende menos 
contra possíveis infecções, 
seria mais cuidadoso e con-
veniente não fazer transplante 
nesta época.

“Não fomos apenas nós 
que paramos, outros hospi-
tais também. Nossa equipe 
conversou e entendeu que 
seria melhor suspender, por 
ficarmos receosos com o 
contágio de Covid-19, por 
ter uma taxa de transmissão 

alta no ambiente hospitalar 
e por, naquela época, termos 
muitos pacientes internados 
com coronavírus no Huap. 
Imunossuprimir sem saber 
quais vão ser as consequências 
nessas condições é perigoso. 
O transplante de rim não é 
emergencial, já que o doente 
pode ficar em diálise e esperar. 
O procedimento permite que 
o indivíduo fique sem o órgão 

até que apareça um com-
patível para o transplante”, 
comenta Jocemir.

O único órgão vasculari-
zado que o Huap transplanta 
é o rim. O outro tipo não é 
vascularizado, que é o de cór-
nea. O primeiro registro de 
transplante feito no hospital 
é de 1995, após grande revi-
talização no setor, ocorrida 
em 1988. Deste ano para cá, 
houve uma organização mais 
sistematizada e com regulari-
dade. Hoje, há dois leitos para 
transplantes na unidade de 
diálise do Huap. Em relação 
à doação de órgãos, quem 
capta é o programa estadual. 
São eles que têm a equipe de 
cirurgiões para a retirada. Já 
o implante é feito por cada 
hospital.

Concurso para o TJ-RJ terá 
132 vagas. Edital sai dia 1º

O Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 
(TJ-RJ) anunciou ontem que 
vai retomar o concurso para 
o provimento de vagas e a 
formação de cadastro de re-
serva para os cargos de Téc-
nico de Atividade Judiciária 
e Analista Judiciário - com e 
sem especialidade.  O edital 
do concurso será publicado 
no Diário da Justiça Eletrô-
nico no dia 1º de outubro 
e as inscrições poderão ser 
feitas entre os dias 4 e 13 de 
outubro.  A previsão é que as 
provas sejam aplicadas no 
dia 5 de dezembro, com a di-
vulgação final dos resultados 
em abril de 2022.

O Cebraspe continua 

sendo a banca organiza-
dora do certame, que esta-
va suspenso desde março 
do ano passado devido à  
pandemia causada pela co-
vid-19.

Por decisão estratégica 
da Administração, perante 
o reconhecimento da ne-
cessidade de prover cargos 
com atribuições técnicas 
específicas, haverá alteração 
em ambos os editais, sendo 

ofertadas o total 132 vagas, 
sendo 122 para os cargos de 
analista judiciário (com a 
exigência de curso superior 
completo) e 10 para técnico 
de atividade judiciária (para 
candidatos com ensino mé-
dio completo).

Estão previstas dez vagas 
para analista judiciário (AJ) 
sem especialidade, cinco 
para AJ de execução de man-
dados (OJA), dez para psi-

cólogo, dez para assistente 
social, cinco para comissário 
da infância, seis para médi-
co, cinco para contador, uma 
para médico psiquiatra, cin-
co para analista de Gestão de 
TIC, 17 para analista de In-
fraestrutura de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
TIC, 15 para analista de Ne-
gócio, quatro para analista 
de Projetos, 12 para analista 
de Segurança de Informa-
ção e 17 para analista de  
Sistema. 

Os vencimentos iniciais 
para o cargo de técnico de 
atividade judiciária e analis-
ta judiciário - sem especiali-
dade - são de R$ 3.870,06 e R$ 
6.373,89, respectivamente.

Salários para cargos de técnico e de analista são de R$ 3,8 mil e R$ 6,3 mil

A Prefeitura de Mangara-
tiba, através da Secretaria 
de Saúde, e da Superin-
tendência de Vigilância 
em Saúde, divulgou on-
tem (27) os números de 
cães e gatos vacinados 
contra a raiva no muni-
cípio em 2021. Ao todo, 
5.173 animais já foram 
imunizados contra a rai-
va na cidade.

Do total de animais 
atendidos, foram  3.920 
caninos e 1.253 felinos. 
Os números refletem 
o quantitativo de pets 
imunizados no “Dia D” 
e também nas ações iti-
nerantes, que vem sendo 
realizadas pela equipe de 
zoonoses da Secretaria 
de Saúde. As ações itine-
rantes acontecem desde 
o início do ano em locais 
de difícil acesso, ilhas, 
criadouros e domicílios 
com mais de dez animais. 

Vacinação 
antirrábica

Retorno com 
novidade: pela 
primeira vez 
foram realizados 
dois transplantes 
no mesmo dia

Certame estava suspenso desde março 
do ano passado, devido à pandemia de 
covid-19. Inscrições abrem dia 4 e provas 
devem acontecer em 5 de dezembro
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Rio: desemprego atinge 54% 
dos moradores de favelas
Mais da metade dos que residem em comunidades ficou sem trabalho durante o período de pandemia
Mesmo durante a pandemia 
de covid-19, os moradores 
de favelas do Rio de Janeiro 
conviveram com tiros, ope-
rações policiais e falta de 
acesso aos serviços básicos 
de saúde. A falta de água fez 
parte da rotina de 37% desta 
população e 63% ficaram sem 
água em algum momento da 
pandemia. Apenas 26% pos-
suem emprego com carteira 
assinada e 54% perderam o 
emprego no período.

Os dados são da pesquisa 
“Coronavírus nas favelas: a 
desigualdade e o racismo sem 
máscaras”, lançada ontem 
(27) e que traz como subtítulo 
“Uma análise favelada sobre 
como a pandemia amplificou 
o histórico de violações de 
direitos humanos na Cidade 
de Deus, no Complexo do Ale-
mão e no Complexo da Maré”.

O estudo foi realizado pelo 
coletivo Movimentos, forma-
do por jovens de diferentes 
favelas da cidade, com apoio 
do Centro de Estudos de Se-
gurança e Cidadania (CESeC). 
O levantamento mostrou os 
impactos da covid-19 nos 
moradores dessas favelas nas 
questões socioeconômica, 
violência, acesso à saúde e 
saúde mental. O relatório 
completo está disponível na 
página do coletivo.

Covid-19- O relatório 
aponta que o desestímulo às 

medidas preventivas por parte 
do presidente da República, a 
falta de coordenação da crise 
a nível federal e o atraso para 
começar a campanha de va-
cinação contra o Sars-CoV-2 
amplificaram os efeitos noci-
vos da pandemia nas favelas. 
Para o coordenador do Movi-
mentos Ricardo Fernandes, 
morador de Cidade de Deus, 

na Zona Oeste do Rio de Janei-
ro, a situação só não foi mais 
grave devido às redes de soli-
dariedade que ser formaram 
nos territórios.

“Além de construir uma 
potente rede solidária para 
suprir a ausência do Estado, 
os jovens das favelas discutem 
impactos da política de drogas 
em seu cotidiano, e produzem 

dados para que a sociedade 
conheça a realidade que vi-
vemos sob a perspectiva de 
quem nasce, cresce e mora 
nesses lugares, que são alvo 
de várias violências do poder 
público.

O relatório revela que a 
média de pessoas por cômo-
do das casas das favelas é de 
3 moradores, o que amplia 

a possibilidade de contágio 
dentro das residências e di-
ficulta o isolamento social. 
Além disso, 54% não con-
seguiram fazer isolamento, 
principalmente pela necessi-
dade de sair para trabalhar, o 
que foi relatado por 55% dos 
respondentes.

Sobre a covid-19, 55% afir-
maram morar com pessoas 
pertencentes a grupos de 
risco; 93% conhecem alguém 
que teve covid-19; 73% soube-
ram de alguém que morreu da 
doença; 24% fizeram o teste 
para detectar a covid-19, sen-
do que entre os que tiveram 
sintomas, apenas 45% conse-
guiram fazer um teste.

Entre os entrevistados, 
37% dos que precisaram de 
atenção médica não conse-
guiram atendimento em equi-
pamento público de saúde e 
14% dos que precisaram de 
atendimento médico recor-
reram à rede particular de 
saúde. Desse total, 40% das 
pessoas afirmaram ter consu-

mido algum tipo de remédio 
por conta própria e apenas 
4% disseram ter usado iver-
mectina e hidroxicloroquina 
como tratamento precoce à 
Covid-19.

Violência - A pesquisa 
aponta que a política de dro-
gas é utilizada para justificar 
a invasão cotidiana e violenta 
feita nas favelas. A coorde-
nadora do Movimentos MC 
Martina, moradora do Com-
plexo do Alemão, na Zona 
Norte da cidade, lembra que 
cotidianamente essa popula-
ção sofre violação dos direitos 
humanos e tem seu direito de 
ir e vir cerceados.

“Existe, já há muito tempo, 
um genocídio em curso con-
tra a população favelada no 
Brasil. Mesmo o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) proibindo 
operações policiais em favela 
durante a pandemia, vimos o 
que aconteceu em Jacarezi-
nho: um verdadeiro massacre 
ao povo preto e pobre”.

Desde junho de 2020, as 
operações policiais nas fave-
las do Rio de Janeiro devem 
ocorrer apenas em ocasiões 
excepcionais e precisam ser 
comunicadas ao Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ), em razão da Ação de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 635, 
conhecida como ADPF das 
Favelas.

Pesquisa 
mostra também 
que foram 
amplificadas 
as violações aos 
direitos humanos

Tomaz Silva/Agência Brasil

Comunidade do Vidigal, no Leblon, na Zona Sul: desigualdades acentuadas agravam abismo social dos mais pobres

Caixa: empréstimo 
pelo aplicativo
A Caixa Econômica Federal 
lançou ontem (27) o programa 
Crédito Caixa Tem, que vai ofe-
recer empréstimos de R$ 300 a 
R$ 1 mil, direto pelo aplicativo 
de celular Caixa Tem. A taxa de 
juros é de 3,99% ao mês, com 
pagamento em até 24 vezes.

Para quem já possui a conta 
Poupança Social Digital no Cai-
xa Tem, a atualização cadastral e 
a solicitação do crédito estarão 
disponíveis de forma escalona-
da, conforme o mês de aniver-
sário. A avaliação do cadastro é 
concluída em até dez dias, para 
liberação dos recursos.

Para os nascidos em janeiro 
e fevereiro, a opção já está dis-
ponível desde ontem, seguindo 
até 27 de dezembro, com os 
nascidos em novembro e de-
zembro.A 

criação das contas digitais e 
o aplicativo Caixa Tem foram a 
solução encontrada pela Caixa 
para o pagamento do auxílio 
emergencial a pessoas vulnerá-
veis durante a pandemia de co-
vid-19. A atualização cadastral 
é necessária para dar à Caixa as 

informações necessárias para a 
avaliação de risco de crédito do 
cliente, uma vez que a Poupan-
ça Social Digital foi aberta sem 
todos os dados.

Dessa forma, após a com-
plementação do cadastro, a 
Poupança Social Digital, que 
viabiliza o crédito de benefícios 
sociais, será convertida em Pou-
pança Digital, com a oferta de 
produtos e serviços bancários 
disponíveis em contas poupan-
ça tradicionais.

A abertura de conta pelo 
aplicativo Caixa Tem para novos 
usuários será possível a partir 
do dia 8 de novembro, também 
de acordo com o mês de nasci-
mento.

Mercados doméstico e externo passam por dia de muitas tensões

Dólar sobe pelo quarto dia 
seguido e bolsa tem leve alta

Em meio a tensões no mer-
cado doméstico e externo, o 
dólar subiu pelo quarto dia 
seguido e voltou a fechar no 
maior valor em mais de um 
mês. A bolsa de valores fechou 
em leve alta, beneficiada pela 
valorização das commodities 
(bens primários com cotação 
internacional).

O dólar comercial encer-
rou a segunda-feira (27) ven-
dido a R$ 5,379, com alta de 
R$ 0,035 (+0,66%). A cotação 
iniciou o dia em baixa, che-
gando a cair para R$ 5,31 
nos primeiros minutos de 
negociação, mas inverteu a 
tendência e passou a subir 

ainda durante a manhã, até 
fechar próxima da máxima 
do dia.

A moeda norte-americana 
está no maior nível desde 20 
de agosto, quando havia en-
cerrado a R$ 5,385. A divisa 
acumula valorização de 4% 
apenas em setembro. Em 
2021, a alta acumulada chega 
a 3,66%.

No mercado de ações, o 
dia foi menos instável. O ín-
dice Ibovespa, da B3, alternou 
altas e baixas ao longo da ses-
são, mas fechou aos 113.583 
pontos, com alta de 0,27%. O 
indicador teve ajuda de ações 
de empresas exportadoras de 

minérios e de petróleo, bene-
ficiada pela valorização global 
das commodities, e de papéis 
de instituições financeiras.

O mercado global teve 
um dia de tensões, com os 
juros dos títulos do Tesouro 
norte-americano subindo em 
meio às expectativas de que o 
Federal Reserve (FED, Banco 
Central dos Estados Unidos) 
comece retirar os estímulos 
monetários concedidos du-
rante a pandemia de covid-19 
antes do fim do ano. Juros 
mais altos em economias 
avançadas estimulam a fuga 
de recursos de países emer-
gentes, como o Brasil.

Vinte e cinco startups 
receberão gratuitamen-
te apoio financeiro BN-
DES para alavancar seus 
empreendimentos. O 
anúncio foi feito ontem 
(27), no Rio de Janeiro, 
pelo banco, em parceria 
com o consórcio AWL 
(Artemisia, Wayra e Liga 
Ventures).

As 25 empresas fo-
ram selecionadas dentre 
1.366 empreendimentos 
que se inscreveram no 
Programa BNDES Ga-
ragem – Negócios de 
Impacto, cujo objetivo é 
contribuir para a criação 
e aceleração de soluções 
de impacto social ou 
ambiental, estimulando 
o empreendedorismo.

Incentivo a 
startups

Valores variam 
de R$ 300 a R$ 
1 mil, com juros 
de 3,99%, com 
pagamento em 
até 24 parcelas

Times das séries A e B do Brasileiro, no último biênio, poderão participar

Timemania: decreto muda 
enquadramento de clubes

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou ontem (27) um de-
creto que altera os critérios 
de enquadramento dos clu-
bes de futebol participan-
tes do Timemania, jogo de 
loteria da Caixa. De acordo 
com a Secretaria-Geral da 
Presidência, a nova norma 
prevê que os clubes inte-
grantes das séries A e B do 
Campeonato Brasileiro, no 
último biênio, estarão ap-
tos a participar do referido 
sorteio.

Em nota, a pasta expli-
cou que o modelo atual é 
“completamente ultrapas-
sado”, pois considera, ex-
clusivamente, os times par-
ticipantes da Série A e B do 
Campeonato Brasileiro do 
ano de 2007. Nesse sentido, 
a alteração traz um “modelo 
flexível e dinâmico”.

No sorteio, além de dez 
números entre os 80 dispo-
níveis no volante, o aposta-

dor escolhe um Time do Co-
ração. São esses times que 
serão alterados. Assim, para 
o ano de 2021, por exemplo, 
os clubes que participaram 
do campeonato nacional 
no biênio 2019/2020 serão 
selecionados para integrar 
o Timemania, nos próximos 
concursos, que correm três 
vezes por semana, com sor-
teio de sete dezenas e um 
clube.

Com a Timemania, além 
de arrecadar recursos para 
aplicação em programas 
sociais, como o desenvol-

vimento de práticas des-
portivas, o governo efetua 
uma política de recupera-
ção das dívidas dos clubes 
de futebol com a União. 
 Do valor total arrecadado 
com as apostas, 46% são 
para o prêmio bruto e 22% 
vão para os clubes de fute-
bol. Há ainda a distribuição 
de recursos para alguns 
fundos, para os comitês 
Olímpico e Paralímpico 
e para a pasta do espor-
te, hoje no Ministério da  
Cidadania.

Evento no Planalto - O 
decreto foi assinado ontem, 
em cerimônia no Palácio 
do Planalto e deve ser pu-
blicado no Diário Oficial da 
União. Bolsonaro também 
assinou decreto que revoga 
892 atos normativos que 
perderam a eficiência ou 
validade, editados entre os 
anos de 1943 e 2020.

Guedes pede 
a Pacheco 
votação da 
reforma do IR
O ministro da Economia Pau-
lo Guedes pediu ontem (27) 
que o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, paute a 
votação da reforma do Im-
posto de Renda para garantir 
tranquilidade na criação do 
Auxílio Brasil, programa que 
pretende substituir o Bolsa 
Família. Guedes reuniu-se à 
tarde com o relator da pro-
posta no Senado, senador 
Angelo Coronel (PSD-BA).

“Se [Pacheco] colocar [o 
projeto de lei que reforma o 
Imposto de Renda] na gave-
ta, na verdade está dizendo 
ao povo brasileiro que não 
está preocupado com o Bol-
sa Família”, acrescentou o 
ministro.

Segundo Guedes, a refor-
ma é crucial para garantir o 
financiamento do Auxílio Bra-
sil a partir de 2022. O projeto 
define que a tributação de 
dividendos custeará o novo 
programa.

Secretaria-Geral 
da Presidência 
explicou que 
modelo atual é 
‘completamente 
ultrapassado’

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: 01/10/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:30 às 12:00 Avenida Quintino Bocaiúva - Charitas - Niterói 15866037
08:30 às 12:00 Avenida Prefeito Silvio Picanço - Charitas - Niterói 15866037
08:30 às 12:00 Rua Durval Batista Pereira - Charitas - Niterói 15866037
13:00 às 17:00 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 15866601

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas A, B, D - Jardim Balneário - Jacaroá - Maricá 15865689
13:00 às 17:00 Estrada Jacaroá - Amizade - Maricá 15865689
13:00 às 17:00 Rua Balneário Bela Vista - Jacaroá - Maricá 15865689
13:00 às 17:00 Rua Braulina M. Conceição - Jacaroá - Maricá 15865689
13:00 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 15866291
13:00 às 17:00 Rua Carlos Maringuela - Inoã - Maricá 15866291
13:00 às 17:00 Condomínio Campo e Mar I - Rodovia Amaral Peixoto - Maricá 15866291
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Inoã - Estrada Itaipuaçu - Jardim Atlântico 15866291
13:00 às 17:00 Rua das Camélias - Itaipuaçu - Maricá 15866291
13:00 às 17:00 Rua das Hortências - Chácaras Inoã - Maricá 15866291
13:00 às 17:00 Rua dos Bouganvilles - Chácaras de Inoã - Maricá 15866291
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Bota prevê 
reforçar 
time no 
próximo ano

O Botafogo 
a s s u m i u  a 
vice-lideran-
ça da Série B 
após a vitória 
sobre o Sam-

paio Corrêa. Além disso, os 
alvinegros ficaram mais 
próximos do acesso.

O presidente Durcesio 
Mello se mostrou otimis-
ta quanto ao acesso do  
Botafogo. Tanto que o 
mandatário já prevê o au-
mento dos investimentos 
no futebol.

“Vamos mais do que 
dobrar o orçamento do 
futebol no ano que vem. 
Temos uma folha hoje de 
quase R$ 2,5 milhões e 
vamos passar para R$ 5,5 
milhões. Não dá para ser 
campeão ainda, obvia-
mente, porque as folhas 
para ser campeão são aci-
ma de R$ 150 milhões por 
ano, mas para ser compe-
titivo...”, disse.

Mello exaltou a boa fase 
do Botafogo. O presidente 
já vislumbra a chegada de 
reforços. No entanto, ad-
mitiu que outros podem 
deixar o clube carioca.

“Fizemos o dever de 
casa… Recuamos, acerta-
mos o elenco, as peças que 
não se encaixaram foram 
embora, talvez um ou ou-
tro saia, inclusive o próprio 
Navarro. Ainda estamos 
tentando, dando uma car-
tada… E além do Rafael (la-
teral-direito) vamos trazer 
algumas pessoas aí, vocês 
vão ver”, declarou.

O Botafogo volta a cam-
po amanhã, contra o Vitó-
ria, em Salvador.

Time francês terá retorno do argentino Lionel Messi, recuperado de lesão

PSG e City fazem duelo mais 
aguardado da Champions

A Liga dos Campeões da Eu-
ropa reserva o duelo mais es-
perado da fase de Grupos hoje 
à tarde. Paris Saint-Germain 
e Manchester City se enfren-
tam às 16 horas (de Brasília), 
no Parque dos Príncipes, na 
capital francesa.

As duas equipes são as 
favoritas a se classificarem no 
grupo A. O City está com três 
pontos, contra um do PSG.

Os donos da casa tropeça-
ram na estreia contra o Club 
Brugge, da Bélgica. O técnico 
Maurício Pochettino admitiu 
que o City está à frente pelo 
entrosamento da equipe.

“Enfrentaremos o Man-
chester City e o melhor técni-
co do mundo, Pep Guardiola. 
É uma grande equipe, um 

clube que sonha em ganhar 
a Champions League, como 
nós. Eles podem estar à nossa 
frente, mas tudo pode acon-
tecer em um jogo de futebol”, 
disse o treinador argentino, 
que terá o retorno de Lionel 
Messi, recuperado de uma 
lesão que o tirou das duas 
últimas rodadas do Campeo-
nato Francês.

Do outro lado, o técnico 
espanhol Pep Guardiola ras-
gou elogios ao trio ofensivo 
formado por Messi, Neymar 
e Mbappé.

“Não conheço essa quan-
tidade de qualidade, não sei 
como impedi-los; eles são 
tão bons. Seu talento para 
controlar o jogo, eles são tão 
difíceis de jogar contra. É pre-
ciso defender bem sem a bola 
e deixá-los correr quando 
temos a bola. São jogadores 
excepcionais, todos sabem 
disso, todos são muito bons. 
Individualmente e eles com-
binam muito bem”, declarou.

Na outra partida do grupo, 
o Leipzig e Brugge duelam 
para seguir com o sonho de 
classificação.

Divulgação / PSG

Lionel Messi participou normalmente do treinamento de ontem, véspera do duelo entre PSG e Manchester City

Lionel Messi 
ainda busca 
seu primeiro gol 
com a camisa 
do Paris Saint-
Germain

Fla vai ao Equador 
com Arrasca e F.Luís

Joia vira destaque 
no ataque tricolor

A delegação 
do Flamengo 
desembarcou 
o n t e m  e m 
G u a y a q u i l , 
no Equador. 

Os rubro-negros encaram 
o Barcelona, amanhã, pela 
partida de volta das semi-
finais da Taça Libertadores 
da América.

O técnico Renato Gaú-
cho poupou a maioria dos 
titulares na manhã do últi-
mo domingo, no Campeo-
nato Brasileiro. Os rubro-
-negros acabaram empa-
tando com o América-MG, 
em Belo Horizonte.

Para encarar os equa-

Artilheiro do 
Fluminense 
na tempora-
da, o vetera-
no Fred agora 
tem um aspi-

rante para dividir o prota-
gonismo no clube. O jovem 
atacante Luiz Henrique, 
de apenas 20 anos, vem se 
destacando cada vez mais 
na equipe das Laranjeiras.

No último domingo, o 
camisa 34 tricolor marcou 
o segundo gol do Flu na 
vitória por 2 a 1 sobre o 
Bragantino, pelo Campeo-
nato Brasileiro. Este foi o 
quarto tento do atacante 
nos últimos quatro jogos 
na competição. Além disso, 
Luiz Henrique foi apontado 
como o melhor jogador da 
partida.

torianos, no entanto, os 
rubro-negros embarca-
ram com todos os titulares.  
A única ausência foi o za-
gueiro Léo Pereira, sus-
penso.

O lateral-esquerdo Fili-
pe Luís e o meia Arrascaeta, 
que se recuperam de lesão, 
devem voltar ao time no 
meio de semana.

Com isso, o Flamengo 
deve ir a campo com a 
seguinte formação: Die-
go Alves; Isla, David Luiz, 
Rodrigo Caio e Filipe Luís; 
William Arão, Andreas Pe-
reira, Arrascaeta, Everton 
Ribeiro; Bruno Henrique e 
Gabigol.

“Fico muito feliz. Isso 
é fruto de muito trabalho. 
Pessoal sempre fala comigo, 
me orienta, diz que eu tenho 
potencial muito grande e 
que basta eu acreditar em 
mim. Agora é continuar as-
sim e, se Deus quiser, seguir 
ajudando muito o Flumi-
nense, fazendo muitos gols 
que quem sabe aí roubar o 
lugar do Fred”, brincou com 
o ídolo tricolor.

Luiz Henrique, 
de 20 anos, fez 
quatro gols 
nos últimos 
quatro jogos do 
Fluminense


