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Niterói reduz o intervalo 
entre as doses da vacina

Prazo entre a primeira e a segunda aplicação passou de três para dois meses. Reforço também foi antecipado

FILA ANDA MAIS RÁPIDO
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A intervenção, viabilizada através de parceria entre a Prefeitura e a universidade, está seguindo o projeto elaborado pela Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa)

Divulgação

IACS: obras 
ficam prontas 
até novembro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, 
promete entregar até novembro 

as obras em sete espaços do novo 
Instituto de Artes e Comunicação 

Social (IACS) da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), no 

Campus do Gragoatá. Axel Grael 
visitou ontem o espaço em obras, 

que foram orçadas em 
R$ 28 milhões. 

A sede do IACS contará com 110 
salas interligadas e divididas 

em blocos de salas de aula, 
além de anfiteatro, pátio e sala 

de exposição. A intervenção 
foi viabilizada através de 

uma parceria firmada entre a 
Prefeitura e a universidade.
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Plano de saúde 
distribuiu ‘kit 
covid’
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A um passo de alcançar a terceira final da Libertadores em sua história, o 
Flamengo entra em campo nesta quarta para enfrentar o Barcelona, em 
Guayaquil, no Equador, para se garantir no duelo decisivo.

PÁG. 8

Famosos em 
caricaturas 
na internet
O caricaturista e chargista 
Vinicius é a atração virtual, 
desta quarta, da Sala Carlos 
Couto. O artista apresenta 
12 caricaturas de artistas e 
cantores, todas feitas com 
lápis de cor. 

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Mostra virtual do caricaturista e 
chargista Vinicius acontece hoje

ESPORTES

Botafogo 
quer o topo 
da Série B
O Botafogo volta a cam-
po nesta quarta-feira, às 
21h30, contra o Vitória, em 
Salvador. Os alvinegros vi-
vem boa fase e já miram a 
liderança da Série B.

Vitor_Silva

Chay quer ajudar o Botafogo a 
voltar para a Série A

Marcelo Cortes / Flamengo

Renato Gaúcho está a uma vitória de se tornar o treinador com mais triunfos na Libertadores

Flamengo mira a grande final

Diesel fica 
mais caro a 
partir de hoje

CIDADES\PÁG.5

PM dá nó em 
trânsito na 
Via Lagos

PANORAMA\PÁG. 2

Rio: 1,5 mil vagas de emprego
Apenas na Região Metropolitana, são quase mil oportunidades oferecidas pelo Sine em várias áreas

CIDADES PÁG. 4
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FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Contradição
Os médicos e a imprensa vivem reforçando que mesmo 
vacinados temos que continuar usando máscaras, por-
que corremos risco, de pegar covid, mesmo que de forma 
mais branda. Então, como o prefeito Eduardo Paes libera 
megaeventos onde não precisa ter isolamento social nem 
máscara. É uma contradição. Depois reclamam do povo 
que desconfia da vacina.
Argemiro Rodrigues

Mau cheiro
Moro próximo da Lagoa de Itaipu e de uns tempos para cá 
a água ficou escura e com mau cheiro, desde que o canal 
que liga a lagoa ao mar foi fechado pela ressaca. Já em 
meses e ninguém faz nada para reverter a situação. Uma 
pena deixar a lagoa morrer. 
Marcelo Cavalcante

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.

Exposição virtual na 
Sala Carlos Couto
A exposição virtual do cari-
caturista e chargista Vinicius 
é a atração, desta quarta, 
da Sala Carlos Couto. Na 
mostra, o artista apresenta 
12 caricaturas de artistas e 
cantores, todas feitas com 
lápis de cor. O público po-
derá acompanhar tudo pelo 
instagram @salacarloscou-
to, às 18h.

Marcos Vinicius Cabral 
Camello assina seus traba-
lhos como Vinicius por acre-
ditar ser poeta dos traços 

como Vinicius de Moraes foi 
na música. Autodidata, o fri-
burguense de 47 anos, mora 
em São Gonçalo desde 1978.

O artista realizou qua-
tro exposições individuais, 
ilustrou um livro sobre o 
Flamengo, foi coautor de um 
livro sobre Copas do Mundo 
e passou por diversas re-
dações, antes de se formar 
jornalista. Com olhar crítico, 
gosta de enxergar a alma 
das pessoas e retratá-las em 
suas caricaturas. 

CULTURA

Novo lar
O Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ), 
em parceria com o Instituto 
Pirilampos, apresenta a ex-
posição virtual “Explorando 
um novo lar”. A mostra pode 
ser acessada no site https://
expo.institutopirilampos.
org.br/. As fotografias são 
fruto de uma oficina reali-
zada, entre abril e julho, com 
90 alunos venezuelanos e 
brasileiros de escolas públi-
cas ou que vivem em abrigos 
para refugiados e migrantes 
em Roraima.

MOZART – Nesta quarta, às 19h, o Coro do Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, comandado pelo maestro 
titular, Jésus Figueiredo, apresenta a terceira e última 
parte da Série Mozart On-Line pelo canal do Youtube 
do Theatro. Desta vez, com o Moteto de Mozart, Ave 
Verum Corpus, k.618 e em seguida o Moteto de José 
Maurício Nunes Garcia, Popule Meus, CPM 222.

NIKOLAS BACCARIN – Com uma temática romântica, 
mas abordando os desencontros amorosos, e as situa-
ções que todo mundo passou pelo menos uma vez na 
vida, o cantor e compositor  Nikolas Baccarin lançou 
o novo single “Pra não te ver”. Os fãs podem curtir o 
lançamento, gratuitamente, em todas as plataformas 
digitais.

Divulgação

A mostra do caricaturista e chargista Vinicius acontece nesta quarta

Fabiana A. Vieira/AVSIBrasil

Mostra do Unicef reúne trabalhos de 

alunos refugiados e migrantes

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

De Niterói para o resto do País

A Arcos Dorados, franquia 
responsável pela operação 
de mais de 1 mil restaurantes 
do McDonald’s no País, está 
colocando em prática, em 
em cinco lojas de Niterói, 
um projeto-piloto de desti-
nação de resíduos recicláveis 
e orgânicos para acabar com 
o descarte em aterros sanitá-

Divulgação

rios, através de seu máximo 
aproveitamento. As ações, 
que incluem um programa 
interno de reciclagem, co-
meçaram em abril deste ano 
e, em apenas 10 semanas, a 
taxa de reciclabilidade pas-
sou de 56,46% para 84%. A 
ideia é expandir a iniciativa 
para outras cidades do Brasil. 

Castro faz acordo 
em Cabo Frio

Doação 
de órgãos

O governador do Rio, Cláu-
dio Castro; o secretário de 
Estado de Desenvolvimen-
to Econômico, Energia e 
Relações Internacionais, 
Vinicius Farah; o prefeito de 
Cabo Frio, José Bonifácio; e 
o diretor geral e presidente 
do Cabo Frio Airport, Ro-
drigo Abreu, assinam hoje 
um acordo de cooperação 
técnica entre o Estado e a 
Cabo Frio Airport. O evento 
está marcado para as 14h, 
no Aeroporto de Cabo Frio, 
que fica na Estrada Velha de 
Arraial do Cabo – s/n - Praia 
do Sudoeste.

O convênio que será fir-
mado pelo governador tem 
como objetivo unificar es-
forços entre o Estado do Rio 
de Janeiro e o Aeroporto de 
Cabo Frio, a fim de conso-
lidar o Cabo Frio Airport 
como ativo fundamental de 
infraestrutura da cadeia lo-
gística de comércio exterior 
no Estado. 

O Hospital Adventista Silves-
tre promove amanhã, às 9h, 
pelo Zoom, webinar “Cons-
cientização sobre Doação de 
Órgãos e Transplantes”, com 
mediação de Ellen Aragão, 
psicóloga do Programa de 
Transplante da unidade. Na 
programação, a participação 
de pacientes transplantados 
e profissionais que atuam 
no programa do hospital. O 
webinar conta ainda com a 
presença da assistente social 
do Programa Estadual de 
Transplantes, Priscila Pura. 
O Silvestre foi confirmado 
pela Associação Brasileira 
de Transplantes de Órgãos 
como o primeiro no ranking 
de transplantes de fígado no 
Brasil. 

O destaque também se dá 
em relação à América Latina 
pela realização de transplan-
tes intervivos. A expectativa 
do Hospital, no Rio, é chegar 
aos 1 mil transplantes até 
dezembro. 

POR JEFFERSON LEMOS

Reforma tributária no Rio

O secretário Municipal de 
Fazenda e Planejamento 
do Rio de Janeiro, Pedro 
Paulo Carvalho Teixeira, 
vai participar nesta quar-
ta-feira (29), às 11 horas, 
do webinar promovido 
pela Associação Comercial 

Reprodução do Instagram

do Rio. A apresentação do 
secretário será sobre “Re-
forma Tributária Municipal 
e a Economia do Rio”. O 
evento será transmitido 
ao vivo pelo Canal ACRJ 
Divulga no YouTube. Vale 
a pena conferir. 

Faltou bom senso

E por falar em Cabo Frio, 
na abertura do Fórum de 
Turismo do município, 
o prefeito, José Bonifá-
cio (PDT), disse que vai 
procurar o comando da 
Polícia Militar. No últi-
mo sábado, segundo ele, 
os turistas demoraram 
uma hora para passar pela 
blitz que o Batalhão de 
Policia Rodoviária (BPRv) 

Faltou bom senso

da PM fez na Via Lagos,  
no Posto de Jardim Espe-
rança. 

Como não há acosta-
mento no local, os carros 
eram parados na pista 
da direita, enquanto a da 
esquerda estava fechada. 
Isso  tudo no dia de maior 
movimento em direção à 
Região dos Lagos. É, faltou 
bom senso. 

Panorama RJPanorama RJ

Única vereadora eleita na 
Câmara Municipal de São 
Gonçalo, Priscilla Canedo 
(PT) protocolou um proje-
to de lei que dispõe sobre 
o desenvolvimento de um 
aplicativo com dispositivo 
de segurança, conhecido 
como “botão do pânico”, para 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica. Se o projeto 
for aprovado, as mulheres 
poderão baixar o App e fazer 
um cadastro em seus smart-
phones. A função do dispo-

sitivo é rastrear a localização 
da usuária através do GPS e 
ligar automaticamente para 
a polícia. “O mesmo projeto 
foi aprovado e sancionado 
em Niterói de iniciativa da 
vereadora Veronica Lima 
(PT). Aqui em São Gonçalo, 
realizamos uma audiência 
pública na qual essa deman-
da foi encaminhada. Estou 
muito feliz com o projeto e 
torcendo para que seja apro-
vado e sancionado. Seguimos 
na luta!”, diz a vereadora. 

Botão do pânico
Divulgação

Uma semana após pedido 
do deputado estadual Co-
ronel Salema, foi realizada 
a primeira ação utilizando 
drone para repreender mo-
tos irregulares em Niterói. 
Equipes do Segurança Pre-
sente Niterói e  do Detran-RJ, 
com apoio de policiais do 
12°BPM (Niterói), aborda-
ram 126 motos, revistaram 
187 pessoas e aplicaram 106 

Drones já atuam contra motos
Divulgação

autuações de trânsito, das 
10h às 12h, na Av. Professor 
João Brasil, na Engenhoca, 
na Zona Norte, nesta terça-
-feira (28). A solicitação para 
a utilização de drones em 
operações para apreender 
motos irregulares e recuperar 
motos roubadas em Niterói 
foi feita pelo deputado es-
tadual Coronel Salema, no 
último dia 22 de setembro, 
durante reunião agendada 
pelo parlamentar na sede 
Detran-RJ.
“A população de Niterói tem 
reclamado muito em relação 
ao uso de motocicletas por 
criminosos na prática de 
assaltos, pela facilidade de 
fuga. Outra reclamação é 
sobre as motos barulhentas, 
principalmente devido a al-
terações no cano de descarga 
do veículo”, disse Salema. 
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Niterói diminui de três para dois meses o prazo entre a primeira e a segunda aplicação da vacina

Intervalo reduzido entre doses
 A Prefeitura de Niterói iniciou 
ontem (28) a antecipação do 
calendário da segunda dose 
da vacina contra a Covid-19. 
O intervalo entre a primeira 
dose e a segunda aplicação 
foi reduzido de 12 para oito 
semanas. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Niterói quer 
acelerar o calendário para 
vacinar o maior número de 
moradores e garantir boa co-
bertura vacinal no município. 
A antecipação foi autorizada 
pelo Ministério da Saúde.

Niterói já concluiu a imu-
nização contra a covid-19 em 
62,4% da população (duas 
doses ou dose única). A cida-
de já ultrapassou a marca de 
50% de população totalmente 
imunizada.

“Avançamos no calendário 
e com qualidade, garantindo 
uma das maiores coberturas 
vacinais do estado do Rio de 
Janeiro. Agora, que temos 
uma cobertura de primeira 
e segunda dose expressiva, 
é hora de avançar na dose 
de reforço e também ante-
cipando o intervalo entre a 
primeira e a segunda dose. O 
esquema vacinal completo 
garante uma maior proteção 
contra casos graves e óbitos. 
A vacinação completa tam-
bém diminui a taxa de trans-
missão e contribui para a re-
dução da circulação do vírus, 

ampliando nossa capacidade 
de controle da pandemia”, ex-
plica o secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira.

Para as vacinas da Pfizer 
e AstraZeneca, a recomen-
dação era de manter um 
intervalo de 12 semanas en-
tre a aplicação da primeira 
e da segunda dose. Mas o 

surgimento de variantes da 
covid-19 com maior poder de 
transmissão, como a Delta, 
levou as autoridades sanitá-
rias a mudarem a estratégia 
de combate à doença para 
acelerar a imunização da 
população.

Yuri Aragon, de 33 anos, 
morador de Icaraí, tomou a 

segunda dose de forma an-
tecipada nesta terça.

“Eu vim hoje tomar a se-
gunda dose, antecipando, 
para ficar imunizado o quan-
to antes. Eu não tive covid-19 
e espero não ter. Com essa 
segunda dose eu me sinto 
mais seguro de que estou 
protegido”, disse.

Para receber a segunda 
dose, o niteroiense deve ir a 
um dos postos de vacinação 
disponíveis oito semanas 
(56 dias) após a aplicação da 
primeira dose. 

Dose de reforço – A Pre-
feitura de Niterói também 
antecipou a dose de reforço 
em pessoas a partir de 70 
anos que tomaram a segunda 
dose há três meses. A vaci-
nação acontece de acordo 
com o calendário por idade, 
começando por pessoas a 
partir de 80 anos (até hoje, 
29) e avançando um ano por 
idade, com repescagem aos 
sábados.

No caso da dose de refor-
ço, a redução do intervalo de 
seis meses para três meses 
da segunda dose vai permi-
tir uma maior proteção aos 
idosos. 

A dose de reforço também 
está sendo aplicada em pes-
soas a partir de 70 anos que 

tomaram a segunda dose 
há mais de seis meses. Esses 
idosos podem comparecer ao 
posto em qualquer dia.

Outro público que pode 
receber a dose de reforço 
são pessoas com alto grau de 
imunossupressão, de qual-
quer idade, que tenham to-
mado a segunda dose há pelo 
menos 28 dias. 

A cidade continua vaci-
nando adolescentes entre 12 
e 17 anos, adultos a partir de 
18 anos, gestantes, lactantes 
e puérperas.

Os postos de Niterói têm 
entrada liberada das 8h às 
16h, e a aplicação das vacinas 
até 17h. No Campo de São 
Bento, a imunização vai até 
as 16h.

Imunização – Até segun-
da (27), Niterói já aplicou a 
primeira dose em 84,9% da 
população total, de 515.317 
habitantes, segundo dados 
do IBGE. Receberam a pri-
meira dose 438.720 pessoas 
e a segunda dose foi aplicada 
em 310.221 pessoas. A dose 
única foi aplicada em 12.266 
pessoas. Outras 5.393 já re-
ceberam a dose de reforço/
terceira dose.

Niterói já concluiu a imu-
nização contra a covid-19 em 
62,4% da população (duas 
doses ou dose única).

Dose de reforço 
para quem 
tem mais de 
70 também foi 
antecipada na 
cidade

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Morador de Icaraí, Yuri Aragon, de 33 anos, tomou a segunda dose de forma antecipada nesta terça-feira

RJ: 18,6 milhões de 
doses aplicadas
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) do Rio de Janei-
ro distribuiu ontem (28) e 
prossegue hoje (29) a entrega 
de um total de 348.660 doses 
do imunizante da fabrican-
te norte-americana Pfizer  
contra a covid-19. Os mu-
nicípios do Rio de Janeiro, 
Niterói, São Gonçalo, Itabo-
raí, Maricá e Volta Redonda 
retiraram suas vacinas ontem 
e os demais 86 municípios 
receberão as doses a partir 
de hoje.

O painel da SES indica 
que o estado já aplicou um 
total de 18,6 milhões de do-
ses, sendo 11,8 milhões na 
primeira fase, 6,5 milhões, na 
segunda e 350.183 em doses 
únicas. Baseado na estimati-
va de população do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) para o estado, 
o número equivale a 86,7% 
da população adulta com a 
primeira dose e 50,36% com 
o esquema completo com as 
duas doses ou dose única. 

Na população total, 67,4% 
já tomou a primeira dose e 
39,1% as duas ou dose única.

Na capital, o calendá-
rio segue esta semana com 
a repescagem da primeira 
dose para qualquer pessoa a 
partir de 12 anos e a dose de 
reforço nos idosos. O muni-
cípio vacinou com a primeira 
dose 99,1% do público alvo, 
a partir de 12 anos, e 63,3% 
com o esquema completo. 
Considerando a população 
total da cidade, receberam a 
primeira dose 84,9% de pes-
soas e 55,6%, as duas doses. 
Entre os adolescentes de 12 a 
17 anos, faltam 15% receber a 
primeira dose. A dose de re-
forço foi aplicada em 38% dos 
idosos acima de 80 anos.

Queiroga anuncia a 
dose de reforço
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou 
ontem (28), em vídeo pu-
blicado nas redes sociais, 
que o governo vai iniciar a 
aplicação de dose de reforço 
da vacina contra a covid-19 
em pessoas com mais de 60 
anos de idade. De acordo 
com Queiroga, são cerca de 7 
milhões de brasileiros nessa 
faixa etária.

“É possível hoje, no fi-
nal do mês de setembro, já 
ofertar para os idosos bra-
sileiros uma dose de reforço 
da vacina. Além dos idosos 
com mais de 70 anos e dos 
profissionais de saúde que 
já foram anunciados como 
contemplados com o reforço, 
agora o Ministério da Saúde 
vai atender aqueles com 
mais de 60 anos”, disse.

A aplicação do reforço 
é para as pessoas que to-
maram a segunda dose há 
mais de seis meses, indepen-
dentemente do imunizante 
usado no primeiro ciclo de 
imunização. Até então, essa 

nova etapa da vacinação está 
sendo realizada, preferen-
cialmente, com a vacina da 
Pfizer/BioNTech. Na falta 
desse imunizante, a alterna-
tiva é usar as vacinas de vetor 
viral Janssen ou Astazeneca.

Até o momento, o gover-
no federal já distribuiu mais 
de 284,6 milhões de doses 
de vacina contra a covid-19. 
Dessas, 233,2 milhões fo-
ram aplicadas, sendo 145,2 
milhões em primeira dose 
e 87,9 milhões em segunda 
dose ou dose única. Mais 
de 639,1 mil foram doses de 
reforço para idosos, pessoas 
imunossuprimidas e profis-
sionais de saúde.

SG já tem 80% da população 
com mais de 18 anos vacinada

O município de São Gonçalo 
está com 80% da população 
com mais de 18 anos vacinada 
com a primeira dose ou dose 
única das vacinas contra o 
coronavírus. E com 50,41% 
com a segunda dose ou dose 
única. Em relação às doses 
dos adolescentes entre 12 e 17 
anos, já são 55.658 vacinados, 
equivalente a 68,9% deste 
público-alvo. O reforço na 
imunização dos idosos com 
mais de 70 anos tem 3.301 
vacinados.

Ao todo, São Gonçalo já 
aplicou 1.124.758 vacinas 
desde o início da vacinação. 
Destas, 691.997 foram de pri-
meira dose, outras 407.211 de 
segunda dose, 22.249 de dose 
única da Janssen e 3.301 de 
terceira dose nos idosos com 
mais de 70 anos. Dentro da 
primeira dose são 658.588 
pessoas com mais de 18 anos 
e outras 55.658 adolescentes 
de 12 a 17 anos. O público 
estimado pelo Ministério da 
Saúde com mais de 18 anos 
são 851.886 moradores e ou-
tros 80.778 adolescentes. 

Somando esses dois públi-

cos, 714.246 pessoas tomaram 
a primeira dose, 76,58% do 
público-alvo vacinável de um 
total de 932.664 gonçalenses. 
Dentre os grupos, aqueles 
que estão acima de 80% de 
vacinados com a primeira 
dose são os trabalhadores 
da saúde com 88,04%; aca-
mados com 80,19%; idosos e 
profissionais de Instituições 
de Longa Permanência (Ilpis) 
com 279,11%; pessoas com 
mais de 18 anos deficientes 
institucionalizados, 233,3%; 

pessoas com comorbidades 
com 84,8%; gestantes, puér-
peras e lactantes com 102,3%; 
população em geral com mais 
de 18 anos com 87,6%, priva-
dos de liberdade com 103,8% 
e pessoas em situação de rua 
com 134,3%.    

A cidade está na quinta 
fase do Plano Nacional de 
Imunização (PNI), vacinan-
do a população em geral 
com mais de 12 anos com a 
primeira dose. A vacinação 
acontece em 14 locais, um 

com drive thru. São Gonçalo 
também conta com a vacina-
ção itinerante através da am-
bulância do Consultório na 
Rua (Cnar), que está percor-
rendo os bairros mais distan-
tes. A população pode acom-
panhar todas as atualizações 
no site e nas redes sociais da 
Prefeitura de São Gonçalo.  
Ao todo, 32.461 trabalhado-
res da saúde, 137.744 idosos 
com mais de 60 anos, 1.764 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Perma-
nência (Ilpis), 105 pessoas de 
residências terapêuticas, dois 
indígenas, 84.898 pessoas 
com comorbidades, 1.353 
pessoas com deficiência per-
manente, 8.277 trabalhadores 
da educação, 383 trabalhado-
res das forças de segurança e 
salvamento, 2.942 acamados, 
374.955 pessoas da população 
em geral com mais de 18 anos, 
3.802 pessoas privadas de 
liberdade, 270 pessoas em si-
tuação de rua, 311 portuários, 
55.658 adolescentes entre 12 
e 17 anos, e 9.321 gestantes, 
puérperas e lactantes foram 
vacinados.

Ao todo, já foram aplicadas no município quase 1.125 mil doses contra covid

Vacinação itinerante na Amendoeira
A vacinação itinerante da 
Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
chega ao bairro Amendoei-
ra, no ponto final da linha 
do ônibus 590, hoje (29). 
Todos os gonçalenses com 
mais de 12 anos poderão se 
vacinar no ponto itinerante 
ou nos outros 14 pontos de 
vacinação espalhados pela 
cidade. Hoje, o drive thru do 
Clube Mauá não funciona. 
A segunda dose de todas as 
vacinas está sendo aplicada 
na cidade. A dose de reforço 
dos idosos com mais de 70 
anos que já tenham tomado 
a segunda dose há mais de 
seis meses e a dose adicional 
dos imunossuprimidos que 
já tenham tomado a segunda 
dose há mais de 28 dias tam-
bém estão disponíveis. 

As Clínicas Gonçalenses 

do Mutondo e Dr. Zerbini, 
no Arsenal, funcionam das 
8h às 21h. Os demais pontos 
funcionam das 8h às 17h. A 
vacinação itinerante com a 
ambulância do Consultório 
na Rua (Cnar) está nos locais 
sempre de segunda a sexta, 
das 9h às 16h. Na Amendoei-
ra, ela fica hoje (29) e amanhã 
(30). E na Ipuca, em Jardim 
Catarina (próximo à ponte), 
será na sexta-feira (1º) e se-
gunda-feira (4).

Para a aplicação da pri-
meira 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 va-
cinação, cartão do SUS ou 
CPF, identidade e ir acom-
panhado de uma pessoa 
responsável com mais de 18 

anos. Para a segunda dose, é 
obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose. Para a 
dose de reforço dos idosos, é 
necessário levar identidade 
e comprovante de segunda 
dose. E para a dose adicional 
dos imunossuprimidos, o 
comprovante com a segunda 
dose aplicada, identidade 
e o comprovante/laudo da 
doença imunossupressora.

Locais de vacinação - Polo 
Sanitário Dr. Washington 
Luiz, Zé Garoto; Salão do Clu-
be Mauá, Centro; Umpa Nova 
Cidade; Clínica Gonçalense 
do Mutondo; Polo Sanitário 
Dr. Hélio Cruz, Alcântara; 
Clínica da Família Dr. Zer-
bini, Arsenal; Polo Sanitário 
Rio do Ouro; PAM Coelho; 

Cras Vista Alegre; PAM Neves; 
Umpa Pacheco; Estaciona-
mento da Igreja Universal do 
Reino de Deus de Alcântara; 
Polo Sanitário Paulo Marques 
Rangel, Portão do Rosa e Polo 
Sanitário Jorge Teixeira de 
Lima, Jardim Catarina.

Vacinação itinerante - Hoje 
(29) e amanhã (30), das 9h 
às 16h

Local: Amendoeira - Rua Ro-
que de Almeida (ponto final 
da linha do ônibus 590)
Sexta-feira (1º de outubro) 
e segunda-feira (4), das 9h 
às 16h

Local: Jardim Catarina - Rua 
Eugênio Fromentin, s/nº, 
Ipuca (praça em frente à 
Unidade de Saúde da Família 
Agenor José da Silva).

Danilo Lugli / Prefeitura de São Gonçalo

Vacinação em São Gonçalo: município já está na quinta fase do PNI 

Em vídeo, 
ministro disse 
que Governo vai 
iniciar aplicação 
em pessoas com 
mais de 60 anos

Estado distribui 
nova remessa da 
Pfizer para os 
municípios
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Dinamismo Cristão

Dom José Francisco*

Remeto a uma observação 
de Geoffrey Blainey, histo-
riador australiano: se oito 
cristãos, influentes em 
seu tempo, se reunissem 
ao redor de uma mesa de 
jantar, que conversas sur-
giriam? Seriam eles, Pau-
lo de Tarso, Nestório de 
Constantinopla, Francisco 
de Assis, Teresa D’Ávila, 
Martinho Lutero, George 
Fox dos Quakers, o pastor 
Lekganyane da África do 
Sul e o Papa João Paulo II. 

Quanto dinamismo!

O cristianismo se mantém 
dinâmico quando não 
perde sua disposição para 
discutir. Evidentemente, 
há um núcleo da fé que 
se comporta como o nú-
cleo-duro das ciências: 
não se pode dizer que 
a água pertença ao rei-
no animal. 
Mas há tan-
ta coisa mais 
a se dizer da 
água!

O  m u n d o 
que conhe-
c e m o s  f o i 
m o l d a d o 
pelo pensa-
mento cris-
tão: moral, 
ética, o ca-
lendário, a assistência 
social, arquitetura, 
literatura, música e 
idioma são algumas 
das colaborações pres-
tadas.  

Talvez, nenhuma outra 
instituição tenha cuida-
do tão diligentemente 
dos enfermos, pobres, 
órfãos e velhos. Duran-
te muito tempo, a igreja 
cristã foi a predecessora 
da assistência social e o 
principal agente da educa-
ção: fundou a maioria das 
primeiras escolas e univer-

sidades. É só lembrar dos 
jesuítas que aportaram 
na Terra de Santa Cruz, 
recém-descoberta. 

O cristianismo influenciou 
o reconhecimento do sta-
tus de família. No rastro, 
influenciou a democracia. 

A democracia não 
nasceu nas ágoras 
de Atenas, onde só 

os senhores 
tinham a pa-
lavra. Paulo 
de Tarso re-
i n v e n t o u 
o conceito 
quando pro-
clamou que 
não haveria 
mais judeu 
nem grego, 
escravo ou li-
vre, homem 
ou mulher, 

porque todos eram 
um só em Cristo Je-
sus (Gálatas 3,28). 

Isso não é pouco!

Não se trata de colocar 
a Igreja cristã, de novo, 
nos pedestais de onde ela 
já desceu. Cometeu er-
ros, mas, justiça seja feita, 
colaborou, ininterrupta-
mente, para um mundo 
melhor.

O mundo que 
conhecemos foi 
moldado pelo 
pensamento 

cristão: 
moral, ética, o 
calendário, a 

assistência social

OPINIÃO

*Dom José Francisco 

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Hoje (29), a partir das 
9 horas, a Prefeitura de 
Niterói realiza uma nova 
ação social na Enge-
nhoca. As atividades 
vão acontecer na praça 
do DPO e no espaço 
externo da Plataforma 
Urbana Digital. Entre 
os serviços que serão 
disponibilizados para a 
população estão orien-
tação jurídica sobre di-
reitos do consumidor e 
soluções de conflitos. 
A ação segue até as 16h 
e serão 40 senhas para 
orientação jurídica rea-
lizada pelo Procon.

A programação terá, 
ainda, vacinação contra 
a gripe e teste rápido 
para Covid-19.

Ação social na 
Engenhoca

Após o pagamento da taxa, documento pode ser obtido de forma digital 

Veículos placas 1 e 2: prazo 
final para o licenciamento
 O prazo do licenciamento 
anual dos  veículos com fi-
nais de placa 1 e 2 termina 
amanhã, dia 30 de setem-
bro. O Detran.RJ lembra que 
proprietários podem baixar 
o CRLVe, válido em todo o 
território nacional, em seus 
celulares, computadores ou 
tablets. Ou seja, a versão di-
gital substituiu  o documento 
em papel moeda, antes obti-
do nos postos do Detran.RJ, e 
pode ser acessada em até cin-
co dispositivos eletrônicos. 
Quem quiser pode imprimir 
o documento em papel A4.

Para fazer o licenciamento 
e obter o CRLV digital de 2021, 

o Detran informa que deve ser 
paga a Guia de Regularização 
de Taxas (GRT), no valor de 
R$ 219,37, obtida pelo site 
do Bradesco (www.bradesco.
com.br), e os débitos de mul-
tas. Por determinação do Go-
verno Federal, a taxa DPVAT, 
referente ao licenciamento de 
2021, não está sendo cobrada. 
Mas o proprietário precisa já 
ter pago o DPVAT de 2020 e 
dos anos anteriores, assim 
como a GRT dos anos ante-
riores.

Após a compensação das 
taxas, o usuário estará apto 
a usar o documento digital, 
chamado de CRLVe. Para isso, 

basta acessar o Posto Digital 
do Detran.RJ (www.detran.rj.
gov.br) ou baixar no celular o 
aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito. O serviço também 
está disponível no site da Se-
cretaria Nacional de Trânsito 
(antigo Denatran). 

No Posto Digital Detran.
RJ, basta entrar com os mes-
mos login e senha usados no 
sistema “gov.br” e, depois, cli-
car em veículos. Em seguida, 
entrar em “Documentos Di-
gitais - Emitir CRLVe”. Quem 
ainda não tem cadastro, ao 
tentar acessar verá a opção 
“Crie sua conta gov.br”. O 
cadastro é gratuito, on-line.

Estado do Rio tem quase 1,5 
mil chances de emprego

 A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
disponibiliza 1.456 oportu-
nidades de trabalho nesta 
semana. As vagas são ofere-
cidas por meio do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) 
para as regiões Metropolita-
na, Médio Paraíba, Serrana, 
Norte Fluminense e Costa 
Verde. O sistema realiza uma 
análise comparativa do perfil 
profissional de cada candi-
dato cadastrado com o da 
vaga disponibilizada pela 
contratante. É importante 
manter o cadastro atuali-
zado.

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 
ir a uma unidade levando 
seus documentos de iden-
tificação civil, carteira de 
trabalho, PIS/PASEP/NIT/
NIS e CPF.

Vagas por região - Na 
Região Metropolitana são 
oferecidas 935 oportunida-
des de trabalho para perfis 
variados. Entre as vagas há 
123 oportunidades para re-
positor de mercadorias, 100 
para operador de caixa e 40 

para consultor de venda. En-
tre as vagas para nível supe-
rior, existem oportunidades 
para o setor administrativo, 
recursos humanos, engenha-
ria mecânica, entre outros. 
Também na região estão 
sendo oferecidas 287 vagas 
exclusivas para Pessoas com 

Deficiência.
Na Costa Verde são ofe-

recidas nove oportunidades, 
sendo cinco para gerente de 
loja e quatro para subgerente 
de loja.

No Médio Paraíba estão 
sendo oferecidas 65 vagas. 
Entre as opções, existem 30 

vagas para operador de te-
lemarketing. Além de vagas 
para médico do trabalho, 
técnico de contabilidade, 
entre outras.

No Norte Fluminense, 
estão sendo oferecidas 172 
oportunidades, distribuídas 
em várias funções. Entre 
elas, 59 vagas para mecânico 
de manutenção de máqui-
nas. 

Quem mora na região Ser-
rana pode concorrer a uma 
das 275 vagas disponibili-
zadas no local para funções. 
São 84 oportunidades para 
operador de caixa, 80 para 
operador de vendas, entre 
outras.

Para consultar as vagas 
oferecidas e os detalhes so-
bre remuneração e exigên-
cias de cada função, acesse 
o Painel Interativo de Vagas 
da Setrab,  em www.rj.gov/
secretaria/trabalho.

Cadastro - O candida-
to deve ser cadastrado no 
programa Sine e realizar a  
consulta de maneira pre-
sencial na unidade mais 
próxima.

Vagas são oferecidas pelo Sine. Região Metropolitana tem mais de 900
Divulgação

Sine: candidatos devem ser cadastrados para análise do perfil profissional

Prefeito se reúne com dirigentes do IFRJ para tratar da criação de cursos

SG quer qualificar mão de 
obra para hora da retomada
 O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu, na 
segunda-feira (27), represen-
tantes do Instituto Federal 
do Rio de Janeiro (IFRJ), que 
possui um polo no bairro de 
Neves, para debater a criação 
de novos cursos na unidade, 
avaliando a demanda e ne-
cessidades de qualificação da 
população de São Gonçalo.

“Estamos trabalhando 
para atrair investimentos 
com a chegada de grandes 
empresas para a cidade e a 
criação de novos cursos de 
qualificação precisa atender 
à demanda de profissionais 
dessas empresas que estão 
chegando ao município”, 
disse o prefeito.

O processo de estudo de 
demanda para a implantação 
de novas qualificações pro-
fissionais já está em anda-
mento, avaliando a demanda 
local, faixa etária e escola-
ridade da população que 
futuramente será beneficiada 
pela implantação dos cursos.

A reunião foi realizada 
para um estreitamento de 
relações entre o instituto e o 
município, para desenvolver 
e ampliar a qualificação pro-
fissional para a população de 
São Gonçalo. O IFRJ já tem 
um termo de colaboração 

técnica com a Secretaria 
Municipal de Educação e, a 
partir do estudo de demanda 
que vem realizando, vai ava-
liar a possível implantação 
de cursos de especialização 
em Segurança do Trabalho, 
especialização em ensino 
de Ciências. Numa fase mais 
avançada dos estudos de 
viabilidade está a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) a 
ser realizado em conjunto 
com o curso de qualificação 
de cuidador de idosos e o 
curso Técnico de Segurança 
do Trabalho.

O encontro entre o Exe-
cutivo e representantes do 
instituto, também discutiu 
melhorias para o entorno 
da unidade, como melho-

ria de iluminação pública, 
atendendo às turmas que 
frequentam o local no pe-
ríodo noturno, que foi pron-
tamente feita pelo prefeito, 
e a melhor identificação da 
localização do IFRJ com o 
emplacamento, solicitada ao 
secretário de Transportes Fá-
bio Lemos, a fim de orientar 
a localização de motoristas 
que se dirigem ao polo, este-
jam eles vindo do Centro de 
São Gonçalo ou de Niterói.

A Subsecretaria de Tra-
balho ficará encarregada 
de otimizar a conexão dos 
profissionais com os empre-
gadores, conforme a deman-
da das empresas sediadas 
no município, assim que os 
novos profissionais forem se 
formando.

Presentes na reunião 
o secretário de Educação, 
Maurício Nascimento, o 
secretário de Transportes, 
Fábio Lemos, o secretário 
chefe de Gabinete, Eugênio 
Abreu, o subsecretário de 
Trabalho, Wagner Ventura e o  
vereador Nelsinho Ruas, que 
intermediaram a aproxima-
ção com o instituto, além 
dos representantes do IFRJ: 
Samuel Lopes, Gleyce Figuei-
redo, Rafael Lobosco e Paulo 
Chagas.

Rafa Correa/Divulgação

Pauta do encontro foi criar condições para o emprego dos gonçalenses

Terreno abandonado 
é desapropriado
Agentes da Fiscalização de 
Obras e da Guarda Muni-
cipal de Casimiro de Abreu 
iniciaram os procedimen-
tos administrativos para 
a desapropriação de um 
terreno baldio, que pertence 
à Sociedade Esperança Vila 
Nova, localizado na Rua 
Queixumes, em Barra de São 
João. O local encontra-se 
em situação de abandono, 
somado ao não pagamento 
de multas e também de 
impostos. O terreno possui 
uma área de 885 metros 
quadrados.  

Em função dos proble-
mas causados pela má con-
servação dos terrenos, a 
Prefeitura seguirá realizan-
do vistorias frequentes em 
locais abandonados, afim 
de realizar a desapropria-
ção, que deverão ter fim 

social, como a construção 
de creches, postos de saúde, 
entre outros, à medida que 
a Administração Municipal 
tiver uma destinação para 
estes imóveis.

“Este é um trabalho mi-
nucioso da nossa equipe 
da Fiscalização de Obras. O 
objetivo maior desta ação 
é reduzir o número alto 
de situação de abandono 
em terrenos na cidade, e, 
principalmente, alertar o 
proprietário dos imóveis 
do risco de desapropria-
ção pela situação em que 
os terrenos se encontram. 
O estado de abandono e  
pelo lapso temporal de-
corrido da total inércia do 
proprietário, justifica-se a 
intervenção do Poder Públi-
co”, disse o prefeito Ramon 
Gidalte.

José Eduardo Vieira /Divulgação

Área de 885 metros quadrados fica no distrito de Barra de São João 
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Advogada diz à CPI que plano 
de saúde distribuiu ‘kit-covid’
Bruna Morato, que representa 12 médicos, afirmou que profissionais não tinham autonomia para tratar
Representante de 12 médicos 
da Prevent Senior, a advogada 
Bruna Mendes Morato, afir-
mou aos senadores da CPI da 
Pandemia, ontem (28), sob 
juramento de dizer a verdade, 
que os médicos do plano de 
saúde não tinham autonomia 
e que os pacientes recebiam 
um “kit-covid” com “receita 
pronta” para tratamento da 
covid-19. Bruna Morato é a 
responsável por ajudar mé-
dicos a elaborar um dossiê 
com denúncias envolvendo a 
empresa. 

A advogada relatou que 
profissionais recebiam amea-
ças e que houve distribuição 
do “kit covid”, inclusive para 
pacientes com comorbidades. 
Segundo Bruna, não eram 
feitos exames preliminares, 
como testes cardíacos, antes da 
entrega dos kits, que também 
foram enviados como “brin-
de” a beneficiários do plano. 
Ao todo, oito itens chegaram 
a compor o kit de “tratamento 
precoce” segundo ela. Entre 
eles, estavam medicamentos 
comprovadamente sem efi-
cácia contra a covid-19 como 
hidroxicloroquina. 

“Os médicos eram sim 
orientados à prescrição do kit. 
E esse kit vinha num pacote 
fechado e lacrado, não existia 
autonomia até com relação 
à retirada de itens desse kit. 
Inclusive, é muito importante 

observar também que quando 
o médico queria tirar algum 
kit, ainda que ele riscasse na 
receita, o paciente recebia ele 
completo. Então, ele tinha a 
informação de que tinha de 
tomar aqueles medicamentos 
e o médico tinha que riscar, 
porque a receita também já 
estava pronta. Inclusive, ela 
vinha com um manual de 

instruções”, disse a advogada.
A partir dos relatos e por 

pressões sofridas pelos médi-
cos para orientar a prescrição 
do “kit covid”, ela requereu 
que a empresa admitisse que o 
tratamento precoce da Prevent 
Senior não obteve eficácia e 
que a operadora respeitasse a 
a autonomia dos profissionais 
em recomendar o tratamento 

adequado a cada paciente. 
“Dr. Pedro Batista [diretor-

-executivo da Prevent Senior] 
sentou nessa cadeira para dizer 
que ele dava autonomia aos 
médicos. Nunca deu”, criticou. 

Retaliações - De acordo 
com a advogada, os médicos 
que eram contrários a pres-
crever o  “tratamento precoce” 
sofriam retaliações como “re-

dução no número de plantões” 
ou eram demitidos pela Pre-
vent Senior. 

Após intervenção de Otto 
Alencar (PSD-BA) a respeito 
do uso de remédio para cân-
cer de próstata (flutamida), a 
advogada esclareceu que esse 
medicamento não estava no 
“kit covid”, mas era adminis-
trado para todos os pacientes 
internados por coronavírus.

Além de falta de autonomia 
médica, as denúncias incluem 
manipulação de dados, falta 
de transparência em relação 
aos pacientes e ocultação de 
mortes de pacientes que par-
ticiparam de um estudo rea-
lizado para testar a eficácia da 
hidroxicloroquina, associada 
à azitromicina, para tratar a 
covid. Houve nove mortes 
durante a pesquisa, mas os 
autores só mencionaram dois 
óbitos. 

População vulnerável- Em 
resposta ao relator, Renan 
Calheiros (MDB-AL), sobre 
o consentimento dado por 

pacientes para os testes feitos 
pela Prevent Senior, a depoen-
te apontou que os pacientes 
da operadora de saúde não 
tinham conhecimento dos 
riscos e eram feitos de cobaias 
em experimentos. A empresa, 
segundo ela, aproveitava-se 
da vulnerabilidade de seus 
clientes. 

“O paciente idoso é extre-
mamente vulnerável. Então, 
para o senhor entender o que 
acontecia, o médico falava 
para o paciente idoso que ti-
nha um tratamento bom que 
iria começar. Eles davam esse 
ok, mas eles são parte de uma 
população vulnerável. Eles não 
sabiam que seriam feitos de 
cobaia; eles sabiam que iriam 
receber um medicamento - 
relatou. 

Bruna afirmou que a Pre-
vent não tinha leitos necessá-
rios para atender aos pacientes 
e usava o “tratamento precoce” 
para economizar nos custos de 
internação. Segundo ela, houve 
uma intenção inicial da ope-
radora de “acompanhamento 
mais completo” dos pacientes 
pelo médico. No entanto, de 
acordo com a advogada, a 
demanda era tão alta que a 
Prevent passou a deixar de 
orientar o acompanhamento 
para fazer a prescrição da me-
dicação sem eficácia compro-
vada para todos os beneficiá-
rios. (Agência Senado).

Segundo a 
advogada, a 
Prevent usava 
o tratamento 
precoce para 
economizar

Roque de Sá/Agência Senado

Advogada Bruna Morato contou aos senadores da comissão que médicos eram orientados a fazer prescrição do kit 

IPTU: Nota Carioca 
dá abatimento
Donos de imóveis na cidade 
do Rio têm até amanhã (30), 
para realizar o direciona-
mento de créditos da Nota 
Carioca para abatimento de 
até 100% do valor do IPTU 
em 2022. A transferência 
dos valores pode ser feita 
pelo site do programa e ga-
rante descontos para um ou 
mais imóveis, comerciais ou 
residenciais, localizados no 
município do Rio. 

Podem ter créditos dis-
poníveis no sistema pessoas 
físicas cujos CPFs estejam 
identificados nos documen-
tos fiscais emitidos a partir de 
1º de janeiro de 2019, desde 
que o ISS correspondente te-
nha sido pago pelo prestador 
de serviços. O abatimento 
no IPTU 2022 pode alcançar 
até mesmo imóveis com dé-
bitos do imposto, excluindo 
aqueles que possuem apenas 
cobrança de TCL – Taxa de 
Coleta Domiciliar de Lixo. O 
programa permite ainda que 
o valor seja direcionado a 
um mesmo imóvel por CPFs 

distintos, sem que haja ne-
cessidade de o contribuinte 
ser o proprietário do imóvel 
beneficiado.

Neste ano, cerca de R$ 
139 milhões em créditos 
da Nota Carioca estão dis-
poníveis aos contribuintes 
da cidade. Para realizar o 
procedimento o cidadão 
deve se cadastrar no site da 
Nota Carioca (www.notaca-
rioca.rio.gov.br) e indicar o  
número de inscrição do imó-
vel no cadastro do IPTU 
– presente no carnê de pa-
gamento do imposto. Para 
direcionar valores é preciso 
ter no mínimo R$ 1 acumu-
lado no sistema.

Novo IACS da UFF terá obras 
concluídas até novembro
A Prefeitura de Niterói con-
clui, até novembro, as obras 
em sete espaços do novo Ins-
tituto de Artes e Comunica-
ção Social (IACS) da Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF), no Campus do Gra-
goatá. Com projeto orçado 
em R$ 28 milhões, a sede do 
IACS contará com 110 salas 
interligadas e divididas em 
blocos de salas de aula, além 
de anfiteatro, pátio e sala de 
exposição. A intervenção, 
viabilizada através de par-
ceria entre a Prefeitura e a 
universidade, está seguindo 
o projeto elaborado pela Em-
presa Municipal de Moradia 
Urbanização e Saneamento 
(Emusa). O prefeito de Nite-
rói, Axel Grael, vistoriou as 
obras ontem.

O Instituto de Artes e Co-
municação Social foi fundado 

em 1968, tem cinco departa-
mentos e aproximadamente 
3.500 alunos. O prefeito de 
Niterói, Axel Grael, destacou 
que as obras do novo prédio 
reforçam Niterói como uma 
cidade atuante e que forma 
diversos profissionais na 
área da comunicação e do 
audiovisual.

“No novo IACS, teremos 
a oportunidade de desen-
volver trabalhos na área da 
educação, da ciência, mas 
também será um espaço para 
a cultura e para encontros. 
Essa obra que estamos reali-
zando estava abandonada há 
muito tempo. Estão saindo 
do papel em função da par-
ceria da Prefeitura com a UFF, 
que envolve também outras 
ações, como o Programa de 
Desenvolvimento de Projetos 
Aplicados (PDPA)  e o Cine-

ma Icaraí. Vamos avançando 
nesta cooperação, e quem 
ganha é a cidade de Niterói, 
a ciência e a Educação”, disse.

O prefeito destacou tam-
bém que a obra gera 70 em-
pregos neste momento.

“A construção civil é uma 
das atividades que mais ge-
ram emprego rapidamente. 
As obras que estão sendo 
realizadas pela Prefeitura 
de Niterói, como esta, em 
parceria com a UFF, são uma 
grande chance de abrirmos 
postos de trabalho na nossa 
cidade”, defendeu.  

O reitor da universidade, 
Antonio Claudio Lucas da 
Nóbrega, pontuou que a 
sede do IACS é um prédio 
acadêmico que devolve pro-
fissionais para o município, 
gerando emprego e renda.

“É uma grande injeção de 

ânimo fazer uma visita técni-
ca a essa obra, que vai abrigar 
toda a grandeza do IACS. Esse 
é um investimento conjunto 
da Universidade com a Pre-
feitura de Niterói. Estamos 
muito animados porque é um 
momento de muita dificulda-
de para a Universidade. São 
as parcerias, as cooperações 
que têm feito entregar bons 
resultados, sempre com força 
na educação, na ciência e na 
tecnologia”, pontuou.

De acordo com o presi-
dente da Emusa, Paulo César 
Carrera, já estão concluídos 
quatro espaços da nova sede: 
dois blocos de salas de aula, 
a sala de exposição e o pátio. 
Até o mês de novembro a ex-
pectativa é de que mais três 
blocos estejam concluídos, 
totalizando sete o número de 
espaços prontos.

Prefeito e reitor vistoriaram Instituto de Artes e Comunicação Social

O preço do diesel está 
mais caro a partir de 
hoje para as distribui-
doras. A Petrobras au-
mentou o preço médio 
de venda nas refinarias, 
que passou de R$ 2,81 
para R$ 3,06 por litro, 
um reajuste médio de 
R$ 0,25 por litro.

Nos postos de abas-
tecimento, para o con-
sumidor final, o pre-
ço deve subir R$ 0,22, 
considerando a mistura 
obrigatória de 12% de 
biodiesel e 88% de die-
sel. Segundo a empresa, 
o reajuste reflete “parte 
da elevação nos pata-
mares internacionais de 
preços de petróleo e da 
taxa de câmbio”.

Diesel 
mais caro O presidente Jair Bolsona-

ro visitou ontem (28) a ci-
dade de Teixeira de Freitas, 
na Bahia, onde participou 
da inauguração da Estação 
Cidadania, de entrega de 
títulos de propriedades 
rurais e de duplicação das 
rodovias BR-116 e da BR-
101. O evento é alusivo aos 
mil dias da gestão Bolso-
naro. A Estação Cidadania 

é um centro de iniciação 
ao esporte que conta com 
ginásio poliesportivo e 
quadra externa para a 
prática de modalidades 
olímpicas e paralímpicas. 
O projeto do Ministério 
da Cidadania é legado de 
infraestrutura esportiva 
dos Jogos Rio 2016, que 
visa identificar talentos 
esportivos.

Na Bahia, mil dias de governo

Donos de 
imóveis têm 
até amanhã 
para direcionar 
créditos e obter 
descontos

Maconha escondida 
em carga de frango
A Polícia Civil do Rio apreendeu 
duas toneladas de maconha, 
sete fuzis, cinco pistolas e cen-
tenas de munições. A apreen-
são foi feita por policiais da 14ª 
DP  na segunda-feira (27) na  
Avenida Brasil, próximo à Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
na zona norte da capital.

Toda essa carga foi encon-
trada no fundo falso de um 
caminhão que vinha do estado 
de Santa Catarina e transpor-
tava cerca de 20 toneladas de 
frango. Segundo a Secretaria 
de Estado de Polícia Civil, as 
armas e as drogas tinham 
como destino comunidades 
da zona sul da cidade ligadas 
à maior facção criminosa do 
Rio.

Os policiais chegaram ao 

caminhão depois de um mo-
nitoramento do Setor de In-
teligência realizado durante 
uma investigação sobre tráfico 
de drogas no estado.

Na ação, os agentes con-
taram com o auxílio de uma 
cadela da Coordenadoria de 
Recursos Especiais (Core), que 
localizou a droga no meio do 
carregamento de frango. O 
caminhão foi levado na noite 
de ontem para o prédio da 14ª 
DP, no Leblon, zona sul do Rio, 
onde foi descarregado.

Caminhão foi 
apreendido na 
Avenida Brasil

Dólar passa a 
barreira de 
R$ 5,40 e
bolsa cai 3,05%
Num dia de pânico no merca-
do global, o dólar ultrapassou 
a barreira de R$ 5,40 e fechou 
no maior nível em quase cin-
co meses. A bolsa caiu para o 
menor nível em uma semana, 
anulando os ganhos registra-
dos desde o início da semana 
passada. O dólar comercial 
encerrou o dia vendido a R$ 
5,424, com alta de R$ 0,046 
(+0,85%). Com o desempenho 
de ontem, a moeda america-
na acumula valorização de 
4,88% em setembro. Em 2021, 
a divisa subiu 4,54%.

 O índice Ibovespa, da B3, 
fechou o dia aos 110.124 pon-
tos, com queda de 3,05%.

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: 02/10/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 12:00 Rua Otavio Carneiro - Icaraí - Niterói 15866409
13:00 às 17:00 Rua Souza - Caramujo - Niterói 15866663
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Andrey 
celebra 
marca de 
150 jogos

O Vasco em-
balou na Sé-
rie B e voltou 
sonhar com 
o acesso na 
competição. 
A partida con-

tra o Goiás nesta segunda-
-feira foi especial para o 
volante Andrey. O jogador 
alcançou a marcar de 150 
jogos pelo clube.

“É uma marca muito 
importante, ainda mais 
que sou cria do clube. Che-
guei aqui em 2004 e tudo 
que conquistei na minha 
vida foi graças ao Vasco, 
que sempre acreditou em 
mim, até mesmo nos mo-
mentos que as coisas não 
aconteciam da maneira 
que eu esperava. Estar 
atingindo esse número 
de jogos no time do meu 
coração é a realização de 
um sonho. Sou muito grato 
ao Vasco. Espero completar 
outras marcas e ajudar o 
clube a voltar para a Série 
A”, disse.

Andrey vibrou com a 
segunda vitória seguida 
do Vasco e pregou foco na 
sequência da Série B.

“O resultado foi muito 
importante para a gente. 
Jogamos bem e consegui-
mos vencer um grande 
adversário. Foi de arrepiar 
sentir o calor da torcida no-
vamente em São Januário. 
Estávamos com saudade. “, 
declarou o jogador.

Para o duelo de sába-
do contra o Confiança, 
Andrey virou dúvida. O 
volante saiu contra o Goiás 
após sentir um problema  
físico.

Rubro-Negro quer confirmar a classificação nesta quarta às 21h30

Flamengo decide vaga 
na final em Guayaquil

Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo, do artilheiro Gabigol, quer colocar os dois pés na grande final da Copa Libertadores

Equador, o Flamengo avançará 
mesmo com uma diferença de 
dois gols.

O técnico Renato Gaúcho 
deve ter força máxima em cam-
po. As principais dúvidas eram 
Arrascaeta e Filipe Luis, mas a 
dupla vem treinando normal-
mente e deve iniciar a partida. 
E esta será a primeira vez que 
Renato poderá escalar todos 
eles juntos desde que assumiu o 

O Flamengo está 
a um passo de 
alcançar a tercei-
ra final da Liber-
tadores em sua 
história. Nesta 
quarta, o Rubro-

-Negro visita o Barcelona, em 
Guayaquil, no Equador, para 
se garantir no duelo decisivo. 
A bola vai rolar no estádio 
Monumental de Barcelona a 
partir das 21h30, no horário de 
Brasília.

O Mais Querido chega para 
o segundo jogo das semifinais 
em vantagem. A vitória por 2 a 0 
na ida no Maracanã permite ao 
Rubro-Negro perder por 1 a 0 e 
disputar pênaltis se o Barcelona 
repetir o placar. Além disso, 
como existe o gol qualificado 
na Libertadores, se marcar no 

comando da equipe em junho.
Assim como no título de 

dois anos atrás, o destaque do 
Flamengo continua sendo sua 
dupla de ataque, com Gabigol e 
Bruno Henrique. O camisa 9 é o 
artilheiro isolado dos mata-ma-
ta da Libertadores nos últimos 
quatro anos, com 12 gols. BH 
aparece em segundo lugar com 
dez, ao lado de Borré e Scocco, 
do River Plate-ARG

Ciente do favoritismo do 
time adversário, o técnico do 
time equatoriano  tem apenas 
um problema para escalar a 
equipe. O volante Molina, ex-
pulso no Maracanã, está fora da 
partida. Carcelén deve ser a pri-
meira opção do treinador, que 
também pode escolher Perlaza 
se pretender um esquema mais 
ofensivo.

Time de Renato 
Gaúcho pode 
até perder por 1 
gol de diferença 
para avançar na 
competição

Botafogo viaja para 
enfrentar o Vitória

Fred sai em defesa 
de Martinelli

O Botafogo 
volta a campo 
nesta quarta-
-feira, às 21h30 
(de Brasília), 
contra o Vitó-

ria, em Salvador. Os alvinegros 
vivem boa fase e já miram a 
liderança da Série B.

Os cariocas voltaram a 
vencer no fim de semana. 
Com isso, o Botafogo ter-
minou a rodada passada na 
vice-liderança.

Para esta partida, o técnico 
Enderson Moreira terá des-
falques. O zagueiro Joel Carli 
e o lateral direito Rafael não 
viajaram e serão poupados.

Assim, Kanu retorna ao 
time na zaga após suspensão. 
A única dívida está no ataque: 

No entanto, 
as  atuações 
irregulares da 
equipe ainda 
rendem mui-
tas críticas da 
torcida, prin-

cipalmente nas redes so-
ciais.

Nesta semana, Martinelli 
foi criticado na página “Nas-
ce o Flu” no Instagram por 
torcedores em comentários 
de uma foto. A postagem 
fazia uma análise positiva 
do volante.

Em meio aos comentá-
rios com críticas, Fred saiu 
em defesa do seu compa-
nheiro.

“Esse é simplesmente 
o mais completo de todos. 

Warley também volta de sus-
pensão e briga por um lugar 
com Marco Antônio.

A partida não terá a pre-
sença de torcida. O Governo 
da Bahia vetou o retorno do 
público por conta do au-
mento de casos de Covid no 
estado.

Por isso, o Vitória terá um 
desafio a mais tentando sair 
da zona de rebaixamento. Os 
baianos vivem sequência ne-
gativa e não vencem há quatro 
rodadas.

O técnico Wagner Lopes 
não poderá contar com o 
volante Fernando Neto e o 
atacante Marcinho, suspen-
sos. No meio, Cedric volta ao 
time. Já no ataque, Davis é o 
favorito a começar a partida.

Esquece! Pense num jogador 
pronto. Só que jogou 45 jo-
gos seguidos… Aí nem robô, 
uai!”, escreveu.

Dentro de campo, o Flu-
minense só volta aos trei-
nos nesta quarta-feira. Os 
tricolores vão enfrentar o 
Santos, neste domingo, na 
Vila Belmiro.

Sem jogo 
no meio de 
semana, o Flu 
retorna aos 
treinos nesta 
quarta


