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São Gonçalo vai reabrir
concurso para Educação
Serão 379 vagas imediatas e 1.834 em cadastro de reserva para nível Fundamental, Médio e Superior
CIDADES\PÁG. 4
Leopoldo Silva/Agência Senado

Empresário faz
propaganda no
depoimento
O depoimento do empresário Luciano Hang à CPI da Pandemia,
ontem, foi marcado por tumulto
e embates entre senadores governistas e de oposição, que acusaram o dono da Havan de fazer
propaganda política e de suas
empresas. Vestido com terno
verde, gravata e lenço amarelos,
e usando máscara com a marca
da Havan, ele chegou a exibir um
vídeo publicitário. Hang é acusado de pertencer ao chamado “gabinete paralelo”, que teria atuado
informalmente junto ao governo
nas decisões sobre o combate
à pandemia, o que foi negado
por ele.
CIDADES\PÁG. 5

Deputados são
reprovados na
defesa do clima
Durante depoimento, ontem, na CPI da Pandemia, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, negou as acusações de que integraria gabinete paralelo e ainda fez propaganda de suas empresas

Vacinados: 11%
estão com 2ª
dose atrasada

CULTURA

Divulgação/Hugo Barbieri
Divulgação

PANORAMA\PÁG. 2

ESPORTES
Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

CIDADES\PÁG. 3

Vacinas contra
C-19 e gripe não
terão intervalo

O grupo Grace Passô se apresenta
nesta quinta-feira, às 20h

Comandante quer recolocar o CruzMaltino na Série A do Brasileirão

CIDADES\PÁG. 3

‘Palco
Giratório’
ao vivo

Gabriel O Pensador e Lary cantam juntos a faixa Itacoatiara, do álbum “Só o que eu tô a fim”

Desta quinta-feira até o
dia 16, acontece o Festival
Digital Palco Giratório, em
novo formato, transmitido
ao vivo pelo Youtube.
PÁG.2

Gabriel e Lary cantam Itacoatiara
A Praia de Itacoatiara, uma das mais belas de Niterói, serviu de inspiração para a cantora Lary e dá nome a uma das faixas de seu primeiro álbum de estúdio. O clipe oficial, com participação de Gabriel
O Pensador, será lançado na próxima semana no YouTube.

Diniz exalta
melhora do
Vasco
Vasco emplacou uma sequência positiva desde a
chegada do técnico Fernando Diniz. Os cruzmaltinos venceram seus últimos
dois jogos.
PÁG. 8

PANORAMA\PÁG. 2

Mais rigor contra crimes sexuais
CCJ da Câmara dos Deputados aprova mudanças no Código Penal e no ECA
CIDADES/PÁG. 5
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Panorama RJ
Tempo ruim para
os deputados

POR JEFFERSON LEMOS

Serra aposta em consórcio regional

Itacoatiara em alto e bom som
Divulgação/ Laryssa Goular

Divulgação

O Observatório do Legislativo
Brasileiro (OLB), em parceria
com a organização Política
por Inteiro, elaborou um
ranking de comportamento
parlamentar no tema mudanças climáticas, para a atual
legislatura da Câmara dos
Deputados. O ranking mede
o engajamento do deputado.
Quanto mais próxima de 10
a nota do parlamentar, mais
ele atua favoravelmente ao
tema. Quanto mais próxima
de -10, mais ele atua de forma
desfavorável.
Como já era esperado, a
maior parte dos parlamentares apresentou uma nota
negativa. A média é de -1.39
e a mediana da Câmara é de
-2.97. A distribuição revela
que, se arredondamos as
notas, os valores de maiores
frequências são -4, -3 e 4. Isso
sugere a existência de um
grupo com atuação positiva
e, outro, mais numeroso, com
atuação negativa.
Segundo o levantamento,
sexo e raça pouco distinguem
as notas dos parlamentares.

Macuco sediou nesta semana um fórum que reuniu
cidades da Região Serrana,
promovido pelo instituto
Coalizão Rio. Participaram
representantes de 10 municípios, que debateram
temas como agricultura,
indústria, infraestrutura e
turismo. A ideia é criar um
consórcio regional para alavancar o desenvolvimento
local. Também estiveram
presentes o secretário esta-

dual de Desenvolvimento
Econômico, Vinícius Farah;
representantes da Firjan e de
várias empresas. O presidente do Instituto Coalizão Rio,
Luís Cláudio Souza Leão, se
comprometeu a entregar ao
governador Cláudio Castro,
a secretários estaduais e players do setor produtivo, um
documento com as demandas da região para que sejam
adotadas políticas públicas
consistentes e coerentes.

Justiça usará inteligência artificial

Os dois lados da
moeda

Um dos mais belos cartões
postais de Niterói, a Praia
de Itacoatiara continua
servindo de inspiração
para os amantes, artistas
e poetas, com suas águas
cristalinas e paisagem paradisíaca. E surfando na
onda, a cantora niteroiense
Lary, de 28 anos, lança na
próxima quarta-feira (6) o

clipe da música “Itacoatiara”, última faixa de seu
primeiro álbum de estúdio:
“Só o que eu tô a fim”, com
participação de Gabriel O
Pensador. No álbum, Lary
flerta com o pop, o rap e
o R&B. O lançamento do
clipe será às 11 horas, no
YouTube. Ficou bom demais! vale a pena conferir.

Um empurrão para o turismo
Divulgação

Divulgação

Vilão ou bode
expiatório?
Durante uma live nesta semana
para discutir políticas públicas
para o setor, o presidente do
Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio
(Simperj), Gladstone Santos,
foi curto e grosso, colocando
o dedo na ferida ao dizer que
proibir o uso de plásticos não
educa.
“É preciso informar e buscar
as alternativas e incentivos das
reciclagens para que a gente
possa reutilizar essa matéria
prima e para que ela não pare
no meio ambiente”, argumentou. Ele ainda destacou que já é
possível fazer tijolos de plástico.
“O campo de aplicação disso é
fantástico. quantas construções
não poderiam ser feitas com
esse material?”, pontuou.
Gladstone criticou a “fama
prejudicial” do plástico, ao
indicar que somente 1,8% da
produção de plástico no país,
diz respeito aos descartáveis,
aqueles que devem ser descartados adequadamente para não
impactar o meio ambiente e
fortalecer a economia circular.
A indústria de transformação de plástico gera 13.318
empregos, espalhados em 485
empresas, pelo Rio.

Sob um olhar
feminino

O levantamento da OLB ainda
revela que os partidos com
desempenho mais favorável
ao tema são PSOL, Rede,
PCdoB, PT e PV. Embora PSB
e PDT apresentem médias
também positivas, há maior
dispersão, com alguns nessas bancadas, apresentando
notas próximas a zero ou
mesmo negativas. A situação
contrasta, por exemplo, com
aquela de parlamentares petistas, que aparentam grande
coesão no tema.
Os partidos com piores
notas, por sua vez, são o Novo,
o Solidariedade, o PL e o Republicanos. Se destaca ainda
o PP, cujos parlamentares,
como os do PSL, parecem ter
um comportamento bastante
coeso sobre o tema.

O presidente do TJRJ, desembargador Henrique
Carlos de Andrade Figueira, assinou ontem convênio com o presidente do
STJ, ministro Humberto
Martins, STJ para o uso
do Sistema Athos de inteligência artificial. O vai
analisar a admissibilidade

CARTA DO LEITOR

de recursos especiais mesmo antes da distribuição.
Com isso, evita-se que
sejam encaminhados para
a análise processos que
deveriam estar suspensos até a decisão final do
STJ ou que deveriam ser
rejulgados no tribunal de
origem.

O governo do Estado do Rio
vai investir R$ 12 milhões
para promover os destinos
turísticos fluminenses nos
estados brasileiros. O anúncio foi feito pelo secretário
estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, na abertura
do Fórum de Turismo da
Costa do Sol, ontem, em

CULTURA

Macaé. A Carta da Costa do
Sol, com reinvindicações
do trade turístico da região,
não foi entregue ao governador Cláudio Castro, que
não compareceu ao evento.
Segundo Tutuca, ele estava
febril e com dores no corpo
em consequência da vacina
contra a covid-19.

O Instituto de Relações Govrernamentais (Irelgov) lança,
nesta quinta (30), às 20h, o
livro “Relações Governamentais sob a Ótica Feminina”,
primeira publicação do selo
editorial do Instituto, em
webinar no YouTube, com a
participação da ex-senadora
e secretária de Relações Institucionais do Governo do Rio
Grande do Sul, Ana Amélia
Lemos, junto da coautora e
organizadora do título, Beatriz Gagliardo, das executivas
de RIG (Relações Institucionais e Governamentais) Angela Rehem e Cibele Perillo, e
com mediação do conselheiro
do Irelgov, Creomar De Souza.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Fim do sonho no futsal

Uma tristeza o que aconteceu com nossa seleção nesse
campeonato mundial de futsal. Claramente a melhor
seleção do torneio, esbarramos nas defesas do goleiro
Argentino e fomos embora antes do merecido. Futebol e
e futsal são esportes lindos, mas também muito injustos,
onde nem sempre o melhor vence.
Cássio Malheiros

Cerveja mais cara

O mundo está entrando em colapso mesmo. Já não basta
os problemas que temos que enfrentar diariamente, o
aumento dos preços em quase todos os setores e agora a
nossa cerveja também vai aumentar? Nossa diversão? Aí
dá desgosto de viver.
Cristiane Muller
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‘Palco Giratório’:
ao vivo e virtual
Desta quinta até o dia 16,
acontece o Festival Digital
Palco Giratório, em novo
formato, com 17 transmissões ao vivo dos espetáculos, pelo canal do Youtube
Sesc Brasil. Os espetáculos
são dos grupos selecionados
para a edição de 2020.
Entre as apresentações
do festival estão os espetáculos de grupos como Grace
Passô, que se apresenta
hoje, às 20h, além dos Cia
Lumiato, Lume Teatro, Cia

Amanda Mittz

Fundado em 08/05/1878

Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10
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Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Divulgação

Nesta quinta (30), será lançado “Livre”, single da cantora e compositora Amanda
Mittz, que começa a mostrar o seu álbum “Acesso”. A
música pop, com influência
new wave, traz como temática a descoberta de ser
quem é, e se empoderar
disso. Produtora musical
e também pesquisadora
de acessibilidade cultural,
Amanda é PCD (abreviatura
para Pessoa com Deficiência). O single propõe uma
experiência sensorial.

Nós No Bambu e Grupo
Bagaceira de Teatro.
O grande diferencial deste ano é a forma de construção da programação. Os
espetáculos serão realizados
presencialmente nos teatros
do Sesc nos estados (sem
público) e transmitidos para
todo o Brasil.
Os espetáculos foram selecionados por uma curadoria nacional e permanecerão
nos canais da Instituição até
janeiro de 2022.

O grupo Grace Passô se apresenta nesta quinta, às 20h, no festival

Divulgação

INSCRIÇÕES – A Fundação Nacional de Artes - Funarte
está com inscrições abertas para editais e chamadas
públicas para ocupação de seus equipamentos culturais. As oportunidades de incentivo abrangem projetos
relacionados a várias linguagens artísticas. São elas:
circo, dança, teatro, música, fotografia e artes visuais.
Cadastro no site www.funarte.gov.br.

A cantora e compositora Amanda
Mittz lança o single “Livre”

‘QUIET ROOM’ – O Oi Futuro, no Flamengo, apresenta
uma instalação imersiva que desafia o visitante a se
desconectar do aparelho celular. Chamada de “Quiet
Room”, a mostra faz com que o visitante se conecte
com sons e projeções interativas de paisagens, que
proporcionam uma experiência de mindfulness (estar
totalmente presente no momento). Gratuito.

Cidades
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Fiocruz: atraso na 1ª dose da
vacina contra covid está em 11%
Painel interativo mostra problema por estado e tipo de imunizante utilizado até 15 de setembro no PNI
Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz
lançou ontem (29) o primeiro Boletim VigiVac, que
acompanha o cumprimento
do esquema vacinal proposto contra a covid-19. Dessa
forma, é verificada a efetividade das vacinas utilizadas
pelo Programa Nacional de
Imunizações (PNI) no Brasil.
Os primeiros resultados,
feitos com base nos dados
lançados até o dia 15 de setembro, mostram que a taxa
de atraso nacional para todas
as vacinas é de 11%, sendo de
15% para a Astrazeneca, 33%
para a CoronaVac e 1% para
a Pfizer-BioNTech. A Fiocruz
ressalta, no entanto, que a
vacinação com o imunizante da Pfizer começou apenas em maio e que a quantidade de indivíduos em
possível atraso ainda é pequena.
Para a AstraZeneca e a
Pfizer, foram considerados
84 dias de intervalo para a
segunda dose, e para a CoronaVac o prazo é 28 dias.
O painel leva em conta os
indivíduos que tomaram a

primeira dose e que ainda
não tomaram a segunda.
A situação de atraso é caracterizada após 14 dias da
data prevista para a segunda
injeção.
Em um recorte estadual, o
Ceará tem a maior proporção
de pessoas em atraso para a
segunda dose, com 33%, e o
Rio Grande do Norte tem a
menor proporção, com 5,4%.
Em números absolutos, São
Paulo está com 1,25 milhão
de pessoas que tomaram a
primeira dose e não voltaram
para a segunda, Rio de Janeiro tem 956,9 mil e Bahia tem
907,5 mil que não retornaram aos postos. Os menores
números são em Roraima
(21,5 mil), Acre (28,3 mil) e
Amapá (31,1 mil).
A Fiocruz destaca que o
atraso da segunda dose pode
“comprometer seriamente a
efetividade das vacinas no
país” e, portanto, “é de extrema importância realizar
este monitoramento para
promover ações que atuem
de forma assertiva na resolução do problema”.

A imunização completa só se dá com aplicação das duas doses da vacina

Os dados são atualizados
semanalmente e podem ser
visualizados de forma interativa, nos âmbitos municipal
e estadual, além de por tipo
de vacina, com o percentual
e o número de indivíduos
em atraso para completar

a imunização contra a covid-19. Segundo a Fiocruz,
“o objetivo do painel é apoiar
os gestores públicos a identificar municípios que precisam de suporte para acelerar a vacinação da segunda
dose”.

SG recebe nova remessa de
vacinas contra o coronavírus
Município segue aplicando imunizantes na população acima de 12 anos
A Secretaria de Saúde e Defesa
Civil de São Gonçalo recebeu
mais 21.980 doses do imunizante Pfizer na terça-feira (28).
A cidade continua a aplicação
da primeira dose das vacinas
contra o coronavírus para
todos os moradores com mais
de 12 anos. A cidade oferece
14 locais de vacinação, um
com drive thru, e a vacinação
itinerante com a ambulância
do Consultório na Rua (Cnar),
que está na Amendoeira.
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 também

estão disponíveis.
As clínicas Gonçalenses
do Mutondo e Dr. Zerbini,
no Arsenal, funcionam de segunda a sexta, das 8h às 21h.
Os demais pontos funcionam
das 8h às 17h. Aos sábados,
todos funcionam das 8h às
12h. A vacinação itinerante
funciona de segunda a sexta,
das 9h às 16h. Na Ipuca, no
Jardim Catarina (próximo à
ponte), será amanhã (1º) e
segunda-feira (4).
Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com
mais de 18 anos precisam
levar carteira de vacinação
e cartão do SUS ou CPF. Os
menores de 18 anos devem
apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF,
identidade e ir acompanhado
de uma pessoa responsável

com mais de 18 anos. Para a
segunda dose, é obrigatório
apresentar documento de
identidade e o comprovante
de vacinação da primeira
dose. 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.

Rio tem
o menor
número
em UTI

Saúde vai abolir intervalo para
vacinação entre c-19 e gripe

A Rede SUS no Estado do
Rio de Janeiro registrou,
entre 12 e 18 de setembro, o menor número de
internações em UTIs por
Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) desde o início da pandemia.
De acordo com levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, 460 pessoas foram
hospitalizadas nesse período.
Há pouco mais de um
mês, entre 8 e 14 de agosto, esse número era de
1.187 doentes. Uma redução de 61%.
O Estado do Rio só
teve um índice menor que
este entre 15 e 21 de março de 2020, mês em que
a Organização Mundial
de Saúde (OMS) lançou
o alerta mundial da pandemia do novo coronavírus.

O Ministério da Saúde recomendou a suspensão do intervalo entre a aplicação das
vacinas contra a covid-19 e
contra o vírus Influenza, causador da gripe. A informação
foi confirmada pelo titular da
pasta, Marcelo Queiroga, em
rede social.
“Proteção em dose dupla:
a nova recomendaçao do @
minsaude retira o intervalo
entre as vacinas da influenza
e da #Covid19. A vacina da
gripe pode ser aplicada a
partir dos 6 meses de vida.
Toda população pode ir a um
posto de saúde e garantir sua
imunização contra a gripe!,
disse Queiroga por meio de
sua conta no Twitter.
O ministro não informou
quando a nova recomendação vai começar a valer.
A decisão foi tomada após
reunião da Câmara Técnica
de Assessoramento em Imunização (CTAI) que recomen-

Balanço – Desde o início
da campanha, a cidade vacinou 716.647 pessoas com a
primeira dose ou dose única.
Destas, 22.249 receberam a
vacina da Janssen. Ao todo,
32.461 trabalhadores da saúde, 137.764 idosos com mais
de 60 anos, 1.764 funcionários

e pessoas em Instituições de
Longa Permanência (Ilpis),
105 pessoas de residências
terapêuticas, dois indígenas,
84.899 pessoas com comorbidades, 1.353 pessoas com
deficiência permanente, 8.277
trabalhadores da educação,
383 trabalhadores das forças
de segurança e salvamento, 2.942 acamados, 376.170
pessoas da população em
geral com mais de 18 anos,
3.802 pessoas privadas de
liberdade, 270 pessoas em situação de rua, 311 portuários,
56.776 adolescentes entre 12
e 17 anos, e 9.368 gestantes,
puérperas e lactantes foram
vacinados. Ao todo, 429.272
pessoas foram imunizadas
com a segunda dose e 3.845
idosos tomaram a dose de
reforço.

A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
Wilson Dias/Agência Brasil

Marcelo Queiroga utilizou uma rede social para divulgar a informação

dou ao Ministério da Saúde
o fim do prazo mínimo para
a aplicação entre as vacinas,
com o objetivo de aumentar
a vacinação contra as duas
doenças.
Atualmente, o Programa Nacional de Imunização

(PNI), diz que o intervalo
entre a vacinação contra a
covid-19 e o do imunizante
contra a Influenza deve ser
de no mínimo 14 dias. O intervalo também vale para as
outras vacinas do Calendário
Nacional de Vacinação.

Anvisa - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por
unanimidade, nesta quarta-feira (29), uma resolução para permitir o uso de
medicamentos e produtos
biológicos para tratamento
e prevenção da covid-19,
desde que possuam registro
sanitário ou autorização de
uso emergencial e que sejam
provenientes de estoques
remanescentes dos ensaios
clínicos conduzidos ou em
andamento no Brasil.
A medida visa simplificar
o acesso a medicamentos
e vacinas já aprovados pela
Anvisa. “No contexto dessa
pandemia, que ainda é uma
preocupação mundial, não
podemos desconsiderar os
benefícios de acesso aos
medicamentos e vacinas já
autorizados pela agência”,
destacou, em nota, a diretora
da Anvisa Meiruze Freitas,
relatora do projeto.
De acordo com a resolução, os medicamentos e produtos biológicos destinados
ao tratamento e à prevenção

da covid-19 poderão ser utilizados, excepcionalmente,
desde que a Anvisa tenha
autorizado a condução dos
ensaios clínicos no Brasil;
o patrocinador dos ensaios
clínicos ou o representante
legal no Brasil autorize o uso
excepcional e monitore o
paciente quanto às eventuais
reações adversas; e o profissional prescritor informe ao
paciente (ou ao responsável)
que o medicamento ou produto biológico é proveniente
de estoque remanescente do
ensaio clínico.
Os medicamentos e produtos biológicos só poderão
ser utilizados sob prescrição
médica, deverão ser armazenados, transportados e
utilizados nas condições
aprovadas pela Anvisa; deverão ser rastreados até a
etapa de dispensação ou
administração; ser doados
pelo patrocinador do ensaio
clínico ou representante
legal e ser destinados, preferencialmente, aos usuários
do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Países: ONU divulga
recomendações
Criada em outubro de 1945,
um mês após o término da
Segunda Guerra Mundial,
a Organização das Nações
Unidas (ONU) classificou a
pandemia da covid-19 como
a pior crise sistêmica global
enfrentada pela humanidade
nos últimos 76 anos. Segundo dados da universidade
norte-americana Johns Hopkins, mais de 4,7 milhões
de pessoas já morreram em
todo o planeta devido a complicações causadas pelo novo
coronavírus – destas, 595.446
eram brasileiras.
Segundo a organização,
dentre as graves consequências da pandemia - como
a tendência de queda no
Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), que mede
o grau de desenvolvimento
de regiões, países, estados
e cidades a partir de parâmetros como educação,
saúde e renda -, uma afetou
em particular às crianças e
adolescentes: o fechamento
de escolas em todo o mundo.
Em seu relatório Covid-19
e desenvolvimento sustentável: avaliando a crise de olho
na recuperação, divulgado
hoje (29), a ONU afirma que
a impossibilidade de participar de atividades pedagógicas presenciais impactou a
mais de 1,4 bilhão de crianças e jovens de diferentes
nacionalidades.
Embora todos os países
tenham sido afetados em alguma medida, a situação que
a ONU classifica como uma
“crise sem precedentes na
educação” impactou a cada
sociedade de uma formas diferente. “A taxa de estudantes
da educação primária fora da
escola varia de acordo com
o nível de desenvolvimento
do país: enquanto a taxa é
maior nos países de baixo
desenvolvimento humano,
os países de alto desenvolvimento humano apresentam
as menores taxas”, apontam
os autores do relatório.
Em abril de 2020, cerca
de dois meses após a confirmação do primeiro caso
de covid-19 no Brasil, 154
milhões de crianças e adolescentes em idade escolar
deixaram de frequentar aulas
temporariamente em toda
a América Latina e Caribe.
Segundo a ONU, no Brasil, os

Segundo
dados, mais
de 4,7 milhões
de pessoas já
morreram devido
a complicações
temporariamente afetados
chegam a 47,9 milhões, mas
se considerada a situação
ao longo de todo o ano passado, a organização estima
que cerca de 5,5 milhões de
estudantes brasileiros tiveram seu direito à educação
negado em 2020.
A exemplo de outros especialistas, a ONU alerta
que, entre os mais jovens, as
consequências da pandemia
podem perdurar por toda
a vida, contribuindo para
ampliar as desigualdades já
existentes. Para evitar que
isso ocorra, a organização
recomenda às nações que,
além de medidas para tentar conter a propagação do
vírus, como a vacinação da
população e campanhas de
saúde pública para conscientizar as pessoas sobre a
importância do uso de máscaras e do distanciamento
social, implementem políticas públicas de desenvolvimento econômico e social,
sobretudo para mulheres
e meninas, que enfrentam
desafios particulares e são,
em termos globais, as maiores vítimas da insegurança
econômica.
“São necessários mecanismos sistêmicos e uma
lente de equidade para reduzir as perdas no desenvolvimento humano e transformá-las em oportunidades no
longo prazo”, aponta a ONU,
destacando a importância
do retorno às aulas presenciais em segurança. “Além
de perdas de aprendizagem,
o fechamento prolongado de
escolas traz consequências à
alimentação e à segurança,
pois representa a interrupção
de acesso a outros serviços
básicos importantes, como
merenda escolar, programas recreativos, atividades
extracurriculares, apoio pedagógico e infraestrutura de
saúde, água, saneamento e
higiene”.
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São Gonçalo retoma concurso
para profissionais de Educação
Interessados poderão se inscrever a partir desta sexta-feira (1º). Provas acontecem no final de outubro
Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

A retomada do concurso
público do município de São
Gonçalo para profissionais
de Educação já tem data. Foi
publicado no Diário Oficial
da última terça-feira (28) o
edital retificador, que divulga
que as inscrições começam
no dia 1º de outubro e vão
até o dia 17 do mesmo mês,
somente pela internet, no
site www.selecon.org.br. As
provas objetivas e discursivas acontecem no dia 31 de
outubro.
Serão 379 vagas imediatas
(360 de ampla concorrência
e 19 para pessoas com deficiência) e 1834 vagas em
cadastro de reserva para
nível Fundamental, Médio e
Superior. A previsão é que em
dezembro sejam concluídas
todas as etapas do concurso
e os aprovados sejam convocados a partir de janeiro
de 2022. Os nomes serão
divulgados no Diário Oficial e
nos sites www.selecon.org.br
e www.saogoncalo.rj.gov.br.
O valor de inscrição é de
R$ 35 para o cargo de nível
fundamental; R$ 55 para
cargos de nível médio, e R$ 80
para cargos de nível superior.
O pagamento deve ser feito
por meio de boleto bancário.
Até esta quinta-feira (30 de
setembro) pode ser solicitada
a isenção de inscrição, indicada no edital.
Segundo o secretário de

Itaboraí fecha
atividades
do Setembro
Amarelo
Encerrando o mês de atividades sobre o Setembro
Amarelo, a Prefeitura de
Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
promoveu esta semana, no
auditório do Colégio Adventista, o seminário “Suicídio:
é possível prevenir” para
os servidores de todas as
secretarias.
O evento, realizado pelo
Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde
(NEPPS) e o Programa de
Saúde Mental, apresentou
o panorama mundial e local
sobre os casos de suicídio e
detalhou como as Unidades
de Saúde da Família são fundamentais na prevenção da
doença.

Atendimento
ao idoso
Amanhã (1º de outubro),
Dia Mundial do Idoso, a
Prefeitura de Niterói vai
inaugurar um posto de
atendimento ao idoso no
terceiro piso do Niterói
Shopping, no Centro, às
11 horas.
“A ideia é facilitar o
acesso aos serviços a
cargo da Secretaria do
Idoso, como a emissão
do cartão do idoso e
outras demandas que
vierem a surgir”, explica
o secretário municipal
do Idoso, José Antonio
Fernandez, o Zaf.
A abertura do espaço, que vai funcionar de
segunda a sexta-feira,
das 10h às 18h, marca
o início das comemorações do mês das pessoas
idosas. “O objetivo deste
espaço é estar ainda mais
próximo do contribuinte”, reforça o secretário.

Serão 379 vagas
imediatas e
outras 1.834
em cadastro de
reserva para os
três níveis

Além do reforço de profissionais de Educação, escolas estão sendo reformadas, lembra secretário Maurício Nascimento

Educação, Maurício Nascimento, a intenção é reduzir
a carência da rede, onde
muitos profissionais se aposentaram nos últimos anos,
sendo preciso preencher
essas vagas.
“Estamos, juntamente
com o secretário de Administração, Rodrigo Torregrosa, e o prefeito Capitão
Nelson, numa corrida contra

o tempo, para que possamos realizar esse concurso e
preencher todas as carências
da nossa rede. A orientação
do prefeito é que possamos
chamar todos os aprovados
o mais rápido possível e que
possamos sanar as carências
de profissionais em todas
as escolas do município,
inclusive nas regiões mais
afastadas”, afirma Maurício

Nascimento.
O candidato deverá comparecer ao local designado
pela organização do processo
seletivo para realização das
provas com uma hora de
antecedência do início das
provas, no dia 31 de outubro, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou
azul não porosa, de material
transparente, do Cartão de

Confirmação de inscrição
(CCI), emitido pelo site www.
selecon.org.br e de original de documento oficial de
identidade, contendo fotografia e assinatura.
Obras em escolas - o secretário de Educação de São
Gonçalo, Maurício Nascimento, visitou no início da
semana as obras do Colégio
Municipal Presidente Castello Branco. A reforma, que
começou no prédio anexo,
conhecido como Castelinho,
contempla acessibilidade
com rampas e banheiros
adaptados para os 96 alunos
com deficiências, troca de
portas, janelas e telhado,
além da renovação de toda a
rede elétrica.
O colégio está reformando, no momento, onze salas
de aula, um refeitório, quatro
salas administrativas, uma
sala de recursos e, gradativamente, contemplará o prédio
central e o auditório, para
atender melhor a comunidade. Segundo a diretora Gisele

Niterói se ilumina de rosa na
chegada do mês de outubro
Museu de Arte Contemporânea ganha luz especial amanhã, a partir de 18h
Prefeitura de Niterói

A abertura do Outubro Rosa
em Niterói, acontece amanhã
(1), às 18h, com a iluminação
especial do Museu de Arte Contemporânea (Mac) com a presença de autoridades e amigos
do fisioterapeuta oncológico
Paulo Gonçalves, recém-falecido, vítima de infarto, para uma
homenagem póstuma a ele, que
era ativista da causa e coordenador do movimento Outubro
Rosa Niterói.
Paulo Gonçalves mobilizava
centenas de pessoas a percorrer
a orla da Praia de Icaraí na caminhada anual pelo Outubro
Rosa, projeto que abraçou em
2015, dando continuidade ao

Laço rosa que ficou em Icaraí no ano passado irá para o pátio do MAC

movimento criado por sua amiga Silvia Kalil, em 2012.
“Este é um ato em homenagem à memória do nosso amigo. Tudo o que estamos fazendo

é pela memória e legado dele,
pela história que ele construiu
nos últimos anos lutando pelos
pacientes com câncer em nossa
cidade. Isso não pode ser esque-

cido e nem apagado”, explica a
amiga Karla Barcellos.
Outros prédios, público
e privados, também contarão com iluminação especial
para alertar sobre a prevenção
do câncer de mama, como
a Câmara Municipal, no Centro,
o H Hotel, no Ingá, e a casa de
música Toca da Gambá, no
Barreto.
Como parte da homenagem, o enorme laço rosa que
no último ano chamou atenção
na orla de Icaraí, este ano ficará
exposto no pátio do MAC, durante todo mês. A iniciativa é
da escola de samba Unidos do
Viradouro.

Flordelis e outros nove
acusados vão a júri popular
A decisão é da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
A Justiça do Rio de Janeiro
confirmou que a ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza e outros nove
acusados de envolvimento
na morte do pastor Anderson
do Carmo serão submetidos
a júri popular.
A vítima, então casada
com Flordelis, foi morta a
tiros em casa, em junho de
2019, em Niterói, logo após
estacionar o carro na casa
da família, minutos depois
de chegar acompanhada da
ex-parlamentar.
A decisão é da 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça. Os desembargadores
negaram os recursos da ex-deputada federal e de outros

A defesa da exparlamentar
tentou afastar a
ré das acusações
pela morte do
pastor
seis réus contra a decisão
para submetê-los a júri popular. Os magistrados acompanharam, por unanimidade, o
voto do relator, desembargador Celso Ferreira Filho.
No recurso apresentado
pela defesa de Flordelis, além
da reforma da sentença, também foi requerida a nulidade

do processo “pela ausência
de certeza quanto à materialidade do crime de homicídio
tentado”. Mas o relator negou
a nulidade, defendendo que a
justiça tem indícios mínimos
de autoria e materialidade do
homicídio pela ex-deputada.
A defesa da ex-parlamentar também alegou que a ré
“jamais planejou, orquestrou
ou influenciou a morte da
vítima”, tentando afastá-la
das acusações pelos delitos
de associação armada e uso
de documento ideologicamente falso. Mas o relator
disse em seu voto que “os depoimentos colhidos, o sigilo
levantado das comunicações
e a perícia dos telefones ce-

lulares, com a extração das
mensagens trocadas entre
a recorrente e os corréus
Flávio, Marzy, Simone, André e Rayane comprovam o
vínculo criminoso existente
entre eles.”
Além de Flordelis, também tiveram recursos negados seus filhos biológicos
Adriano, Flávio e Simone. O
mesmo ocorreu com a neta
Rayane e os filhos adotivos
Carlos Ubiraci e Marzy.
Também foram pronunciados pela 3ª Vara Criminal
de Niterói e vão a júri popular
André Luiz de Oliveira, outro
filho adotivo, o ex-PM Marcos
Siqueira Costa e sua esposa,
Andrea Santos Maia.

Ribas, o colégio atende atualmente 1600 alunos, sendo
450 do primeiro segmento,
de 7 a 10 anos, que funciona
no prédio que está passando
pela reforma.
“Essas instalações não
recebem uma reforma com
essa proporção há anos, estava precisando. Teremos salas
modernizadas, bem iluminadas, ventiladas e com acessibilidade. Durante a reforma,
as aulas presenciais estão
mantidas, os alunos foram
alocados temporariamente
no prédio central”, comenta
Gisele Ribas.
De acordo com o secretário Maurício Nascimento, o
plano é oferecer para todos
os alunos e profissionais da
educação da rede municipal
uma infraestrutura que possibilite a realização de mais
atividades dentro das escolas.
“O Colégio Municipal Presidente Castello Branco é
uma das nossas principais
escolas da rede, é uma unidade de referência e com esse
projeto de manutenção das
instalações físicas das escolas, conseguiremos tornar o
ambiente digno para alunos
e profissionais da educação.
Nossa intenção é que a escola
volte a receber mais alunos e
possa desenvolver um ensino
de qualidade, ofertando uma
série de atividades”, afirmou
o secretário.

Niterói lança
dois projetos
na área
educacional
A Secretaria e a Fundação
Municipal de Educação de
Niterói lançaram, ontem
(29), dois projetos que visam
mobilizar diversos setores
do governo e da sociedade
em benefício da Educação.
São eles: Programa Cidade
Educadora e Pacto Niterói Pela Educação, que somam mais de 25 parceiros.
As duas iniciativas foram
lançados em um evento
com transmissão nas redes sociais da Educação
Niterói.
O Programa Cidade Educadora vai potencializar a
educação integral do estudante por meio de uma
aprendizagem compartilhada, a partir da aproximação
das escolas com as comunidades, poder público e
organizações sociais. Desta
forma, o programa amplia
os espaços e oportunidades
de promoção do conhecimento, trabalhando a escola
como espaço comunitário
e de afirmação do direito à
cidade, tornando todo o município um grande espaço
educador. Já são 25 projetos
em parceria com órgãos do
governo.
Já o Pacto Niterói Pela
Educação objetiva mobilizar a sociedade em torno
de um grande pacto pela
educação pública, confluir
ações e esforços no combate aos efeitos da pandemia
sobre os estudantes mais
vulneráveis e fortalecer o
compromisso social com a
educação pública gratuita
e de qualidade. Cidadãos
e instituições interessados
em contribuir voluntariamente podem se inscrever
no site www.educacaoniteroi.com.br/pacto-niteroi-pela-educacao/. A SME/
FME serão responsáveis
por apreciar os projetos e
direcioná-los ao público
adequado.
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Depoimento de Hang na CPI
é marcado por discussões
Oposição acusou empresário de fazer propaganda de suas empresas e governistas criticaram o relator
Leopoldo Silva/Agência Senado

A parte inicial do depoimento
do empresário Luciano Hang
à CPI da Pandemia, ontem
(29), foi tumultuada. Diversas
interrupções, de senadores
favoráveis e contrários ao
governo, marcaram a oitiva,
desde a intervenção inicial
do depoente às primeiras
perguntas do relator, senador
Renan Calheiros (MDB-AL).
Luciano Hang, dono da
rede de lojas Havan e apoiador do governo Bolsonaro,
é acusado de pertencer ao
chamado “gabinete paralelo”,
grupo que atuou informalmente junto ao Ministério da
Saúde nas decisões relacionadas ao combate à pandemia.
Esse grupo é acusado de contribuir para a disseminação
de fake news sobre a doença,
de promover tratamentos
sem comprovação científica
e defender a “imunidade de
rebanho” em detrimento do
distanciamento social e da
vacinação em massa.
Em sua fala inicial, Hang
rejeitou a pecha de “negacionista” e disse ser favorável à vacina. Afirmou que a
CPI desrespeitou a memória de sua mãe, Regina, que
morreu de covid em fevereiro, em hospital da empresa
Prevent Senior, investigada
pela comissão. O presidente
da CPI, senador Omar Aziz
(PSD-AM), negou ter havido

Luciano Hang
disse que não
é negacionista
e afirmou ser
favorável à
vacina

Luciano Hang na CPI da Pandemia: clima esquentou quando um senador disse ter sido ofendido por advogado de Hang

desrespeito e observou que
foi o próprio depoente o primeiro a mencionar a morte
da mãe nas redes sociais, para
defender o controvertido
“tratamento precoce” contra
o coronavírus.
Respondendo às perguntas iniciais de Renan Calheiros, Luciano Hang admitiu
possuir contas no exterior e

empresas offshore, ressalvando que todas estão declaradas
à Receita Federal. Perguntado
se recebeu benefícios fiscais,
Hang disse que a Havan tem
negócios em quase todo o
país, e que em alguns estados
e municípios sua empresa faz
jus a benefícios por lei.
Hang negou ter recebido
financiamento de instituições

públicas, como o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
O empresário reconheceu,
no entanto, ter recorrido à
Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame),
subsidiária do BNDES, para
comprar máquinas.
“Na pandemia, bancos
estatais chegaram a oferecer

dinheiro para mim. Peguei
do Bradesco, do Itaú, do
Santander. Me ofereceram de
outros bancos. Eu disse: ‘Na-na-ni-na-não’. Eu não vou
pegar dinheiro de nenhum
banco estatal, sob pena de
lá na frente dizerem: ‘Olha
só. Está sendo financiado
com dinheiro público. Foi
para isso que ele apoiou o
presidente’. Não peguei um
centavo”, afirmou.
Ao longo de toda a oitiva,
senadores se queixaram do
andamento dos trabalhos.
Os opositores ao governo
acusaram Hang de fazer propaganda de suas empresas
e dar respostas sem relação
com o objeto da CPI. Os governistas, como os senadores
Marcos Rogério (DEM-RO),
Jorginho Mello (PL-SC) e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ),
acusaram o relator de ofender
o depoente, ao fazer uma
referência a “bobos da corte”
que cortejam os poderosos;
de cercear o direito de Hang

responder como entendesse
apropriado; e de fazer perguntas sem relação com a
investigação.
O senador Rogério Carvalho (PT-SE) declarou ter sido
ofendido por um dos dois
advogados de Hang. Depois
de prolongada discussão, o
presidente da CPI, Omar Aziz,
decidiu pela retirada do advogado e suspendeu a sessão,
que foi retomada depois.
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária solicitou
informações para a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da capital paulista e para o
Centro de Vigilância Sanitária
(CVS) do estado de São Paulo
sobre a regularidade das instalações das unidades da rede
Prevent Senior. Nos ofícios, a
agência destaca que na CPI
da Pandemia foram feitas
denúncias de que hospitais
da operadora funcionam
sem alvará e licenciamento
necessário.
Após fiscalização, a prefeitura de São Paulo identificou
que o hospital da Prevent
Senior, na Vila Olímpia, zona
sul da cidade, não tem licença
de funcionamento. Segundo
a Secretaria Municipal de
Subprefeituras, o estabelecimento está em situação
irregular e precisa apresentar
a documentação ou encerrar
as atividades.

Câmara: CCJ aprova mudanças
no Código Penal e no ECA
Anteprojetos têm como foco violência sexual contra crianças e adolescentes
A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados aprovou ontem
(29) dois anteprojetos de lei
com alterações no Código Penal e no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA). O parecer, do deputado Carlos Jordy
(PSL-RJ), foi aprovado em
votação simbólica, após um
acordo entre os membros do
colegiado. Pelo acordo, a CCJ
vai analisar posteriormente
sugestões dos deputados para
alterar outros pontos.
“Hoje vamos proceder à
votação sobre o projeto que
versa sobre dignidade sexual
e o que trata do estatuto do
idoso. Esses dois projetos
serão votados hoje e eu retiro de pauta os demais seis
anteprojetos. Faremos uma
reunião na terça-feira (5) com
o relator e demais deputados

Operação
Justa Causa
A 88ª DP (Barra do Piraí)
deflagrou a Operação
Justa Causa, ontem (29),
para desarticular uma
organização criminosa
que praticava assaltos
em estabelecimentos
comerciais no município, em Barra Mansa e
Volta Redonda. Cinco
mandados de prisão
foram cumpridos. Os
agentes também conseguiram evitar um roubo
em uma casa lotérica,
que ser ia cometido
pela quadrilha ontem.
Segundo os agentes, o
líder do grupo se associava a funcionários
dos estabelecimentos,
que passavam informações.

para conversarmos sobre os
demais projetos para que o
relator possa ouvir e, quem
sabe, acatar as sugestões dos
deputados”, disse a presidente do colegiado, Bia Kicis
(PSL-DF).
A alteração no Código Penal foi na temática dos crimes
contra a dignidade sexual,
para tornar crime a conduta
de ter conjunção carnal ou
praticar outro ato libidinoso
com alguém menor de 18
anos de idade e maior de 14
anos de idade, prevalecendo-se o agente de autoridade
sobre a vítima.
A tipificação visa recair
sobre a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, praticada por que
ascendência, a exemplo de
padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro,

tutor, curador, preceptor ou
empregador da vítima, ou de
pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de
tratamento ou de guarda.
De acordo com o relator
Carlos Jordy, a legislação atual
apresenta uma lacuna para
tratar desse tipo de crime,
uma vez que em muitos casos de violência sexual existe
uma relação de poder entre
agente e vítima. “Uma situação de vulnerabilidade do
adolescente que, mesmo após
inúmeras discussões legislativas, não foi contemplada
nas proteções elencadas no
Código Penal”.
A CCJ também aprovou alterações no Estatuto do Idoso.
As mudanças visam ajustar
incongruências do estatuto
em relação ao Código Penal.
Foram aumentadas as penas

para os crimes de negligência
e para os crimes de apropriação ou desvio de qualquer
rendimento da pessoa idosa,
dando-lhe destinação diversa
da original.
Segundo o relator, a alteração nas penas tem por
objetivo “aumentar o espectro
de proteção à pessoa idosa
e recrudescer a punição aos
agentes que cometem tais
crimes aproveitando-se da
vulnerabilidade da pessoa
idosa”.
Para o crime de negligência, a pena para detenção de
dois meses a dois anos e multa. Atualmente a pena é de
dois meses a um ano e multa.
Já em relação ao crime
de apropriação ou desvio, a
pena passa de reclusão de um
a quatro anos e multa para
reclusão de três a dez anos.

INSS prorroga atendimento
por meta para reduzir espera
Experiência-piloto, que terminaria hoje, é estendida até 31 de outubro
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou,
até 31 de outubro, a experiência-piloto do Programa
de Gestão do Atendimento
Presencial (PGAP), no qual os
servidores trabalham por metas. A Portaria nº 1.358/2021
foi publicada ontem (29) no
Diário Oficial da União.
O objetivo é melhorar o
atendimento e reduzir as filas
de espera dos segurados pela
concessão ou pela revisão de
benefícios. De acordo com o
INSS, há a entrada de mais
de 500 mil requerimentos por
mês que abrangem diversos
benefícios, como pensão por

morte, aposentadoria, incapacidade temporária e outros.
O projeto-piloto começou
em 1º de julho com duração
de 60 dias, foi prorrogado
em agosto e acabaria hoje
(30). Ao final da experiência, um comitê gestor fará a
avaliação para, então, definir
sobre a ampliação para nível
nacional.
Atendimento presencial
- As metas diárias podem
ser cumpridas com atendimento presencial ao público
ou com complementação de
tarefas analisadas na parte
administrativa das agências
da Previdência Social.

Os servidores têm a opção
de escolher como preferem
atuar. Aqueles que não quiserem trabalhar com o esquema
de oito horas diárias podem
trocar a jornada por produtividade, com metas de atendimento, pontuação e tarefas, e,
assim, ficam dispensados do
controle de frequência.
Entretanto, esses servidores não podem se ausentar do atendimento, mesmo
atingindo a meta, enquanto
existir segurado para atender
e não houver quantitativo
de servidores suficiente para
garantir o cumprimento do
atendimento nos postos.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.
Dia: 03/10/2021
Horário

Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
13:30 às 17:30 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói
15866729
13:30 às 17:30 Alameda São Boaventura - Fonseca - Niterói
15866857
SÃO GONÇALO
08:30 às 11:00 Rua Dr. Nilo Peçanha - Centro - São Gonçalo
15966305
MARICÁ
08:30 às 12:30 Estrada Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
15869351
08:30 às 12:30 Ruas 173, 177 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá
15869351
08:30 às 12:30 Rua das Pedras - Itaipuaçu - Maricá
15869351
08:30 às 12:30 Ruas 1, 2 - Pr. Amendoeiras - São José Imbassai - Lote Jd Ouro Mar 15869401
- Est. V. de Maricá - Lot Del Rei - São José - Maricá
08:30 às 12:30 Estrada Real Maricá - O Mar - Pr. Amendoeiras - Maricá
15869401
08:30 às 12:30 Estrada Velha de Maricá - São José Imbassai - Pr. Amendoeiras - Maricá 15869401
08:30 às 12:30 Rua A - São José - Lot Praia Amendoeiras - Centro - Jardim Inoã - Maricá 15869401
08:30 às 12:30 Rua Doutor Rafhael Iorio - Pr. Amendoeiras - Maricá
15869401
08:30 às 12:30 Rua Fernandes - S J Imbassai - Pr. Amendoeiras - Maricá
15869401
08:30 às 12:30 Rua Liborio S Fernandes - Pr. Amendoeiras - São José - Maricá
15869401
08:30 às 12:30 Rua Otavio Fernandes - São José Imbassai - Maricá
15869401
13:00 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - Manoel Ribeiro - Maricá
15869719
13:00 às 17:00 Rua A - Gleba - Cond Bambui II - Manoel Ribeiro - Maricá
15869719
13:00 às 17:00 Rua Mercedes de A Mello - Manoel Ribeiro - Maricá
15869719
13:30 às 17:30 Rua Beira Rio I, II - Beco - Jardim Inoã - Inoã - Maricá
15870167
13:30 às 17:30 Estrada de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá
15870167
13:30 às 17:30 Rua 1 - Inoã - Maricá
15870167
13:30 às 17:30 Travessa Arthur - Jardim Inoã - Estrada Itaipuacu - Maricá
15870167
Dia: 04/10/2021
Horário
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
09:00 às 13:00
13:00 às 17:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
12:00 às 16:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
10:00 às 13:00
10:00 às 13:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30

Endereço
NITERÓI
Estrada Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - Niterói
Estrada Itaipu - Piratininga - Niterói
Estrada Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - Niterói
Rua 38 - Piratininga - Niterói
Rua Cornélio de Mello Junior - Piratininga - Niterói
Avenida Thomaz E A Vieira - Vila Progresso - Niterói
Rua Nelson de Oliveira e Silva - Vila Progresso - Niterói
Caminho do Açude - Vila Progresso - Niterói
Rua Açude - Vila Progresso - Niterói
Travessa Independência - Maria Paula - Vila Progresso - Niterói
Travessa Brigido Tinoco - Muriqui - Niterói
SÃO GONÇALO
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Galo Branco - São Gonçalo
Avenida Maricá - Jardim Alcântara - Colubandê - São Gonçalo
Rua Antônio Pinhão - Colubandê - São Gonçalo
Rua dos Aliados - Colubandê - São Gonçalo
Rua Geraldo Silva - Colubandê - São Gonçalo
Rua Joaquim Dias - Colubandê - São Gonçalo
Rua Joaquim Silva - Colubandê - São Gonçalo
Rua Domicio J Mascarenhas - Santa Izabel - São Gonçalo
Rua Joana Mota Oliveira - Santa Izabel - São Gonçalo
Rua Raimundo Pina Souza - Santa Izabel - São Gonçalo
MARICÁ
Avenida Beira Mar Cabana - Jaconé - Maricá
Ruas 1, 2, 53, 54, 58, 59 - Jaconé - Est. do Jaconé - Maricá
Avenida 2 - Pr. Lagoas-Ba - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá
Avenida Dom Pedrito - Jardim Atlântico - Maricá
Avenida Vitória Regia - Barroco - Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá
Estrada Itaipuaçu - Chácaras Inoã - Maricá
Praça de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá
Ruas 2, 28, 29, 30, 31, 35 - J Atlântico - Itaipuaçu - Maricá
Rua Dona Ana - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
Rua José C Martins - Jardim Atlântico - Centro - Maricá
Rua Margaridas - Barroco - Maricá
Rua Silvana da Costa - Itaipuaçu - Maricá
Rua Walter Favilla da Silva - Itaipuaçu - Maricá
Ruas 25, 26, 27 - Est. V. São José - Jardim Inoã - Bosque Fundo
Rua Bosque Fundo - Inoã - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
15871613
15871613
15872203
15872203
15872203
15888555
15888555
15888555
15888555
15888555
15872429
15863543
15863543
15863543
15863543
15863543
15863543
15863543
15864347
15864347
15864347
15870449
15870449
15889307
15889307
15889307
15889307
15889307
15889307
15889307
15889307
15889307
15889307
15889307
15890023
15890023
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Lucas
Verthein é
homenageado
pelo Botafogo
Único representante do Brasil
n a re m a d a
durante os
Jogos Olímpicos de Tóquio, Lucas
Verthein, de apenas 23
anos, conquistou no último fim de semana quatro
medalhas de ouro no Brasileiro de Remo e Para-Remo, totalizando, agora,
43 títulos nacionais pelo
Botafogo. Em reconhecimento ao desempenho
na temporada, o atleta foi
homenageado, na noite
de terça-feira, pelo clube
carioca.
L u c a s re c e b e u d a s
mãos do presidente do
Conselho Deliberativo,
Mauro Sodré Maia, uma
placa alusiva com os dizeres “Homenagem do
Conselho Deliberativo
do Botafogo de Futebol
e Regatas ao Atleta Lucas
Verthein por sua histórica
participação nos Jogos
Olímpicos de Tóquio”.
“Não poderíamos deixar de prestar essa homenagem ao Lucas, que foi
uma representação histórica para todos nós. Levou
o nome do Botafogo para
o mundo. É uma vitória
também pessoal, por abdicar de muitas coisas,
entre elas o convívio com
a família. Muito nos honra ele estar aqui presente
junto ao seu treinador
Paulo Vinicius. O remo
é esporte raiz do nosso
clube, do seu nascimento,
faz parte da nossa origem”,
declarou Mauro Sodré.

Quinta-feira, 30/9/2021

Diniz aponta mudanças
positivas no Vasco
Técnico diz que implantou seu estilo desde o primeiro dia de treino
Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

A equipe de São Januário subiu de produção nas últimas rodadas com a chegada do comandante Fernando Diniz

O Va s c o e m placou uma sequência positiva
desde a chegada
do técnico Fernando Diniz.
Após dois empates sofridos nos acréscimos no
Série B, os cruzmaltinos venceram seus últimos dois jogos.
Além dos resultados, o
crescimento das atuações
chamou atenção. Diniz afirmou que implantou seu estilo
desde o primeiro dia de treino
no Vasco.
“A minha cara aqui no
clube se mostra desde que
cheguei. Tenho um respeito
muito grande pelo torcedor e
me entrego de corpo e alma.

Em Brusque foi um jogo muito
especial pela nossa entrega.
Foi o nosso melhor jogo”, disse
o treinador.
O comandante projetou
o próximo desafio do Vasco,
neste sábado, contra o Confiança, em Aracaju. “Fizemos
um resultado importante com
um jogador a menos, no pior
gramado da Série B, contra o
Brusque. Se o campo oferecer
boas condições, acho que
podemos manter o nível”,
declarou.
Professor Nenê - O Vasco ressurgiu na Série B do
Campeonato Brasileiro. Os
cruzmaltinos venceram duas
partidas seguidas e vem se

aproximando do G-4.
Uma das razões foi a chegada do meia Nenê. O experiente jogador interagiu com
alguns fãs em suas redes sociais e respondeu perguntas.
Uma delas foi sobre o futuro
no futebol.
“Eu penso em ser treinador, antes não pensava, mas
estou tirando a licença B da
CBF. Tenho muitos treinadores como referência, desde o
começo. Luxemburgo, Odair
Hellmann, Ancelotti, Roger
Machado, Diniz. Eu fico com
o Ancelotti como o principal.
Vou até perguntar para o Diniz
para pegar umas dicas e ver se
eu tenho esse perfil. Mas isso
é só mais para frente”, disse.

Marcão ressalta
papel de Fred
O técnico Marcão assumiu o
comando do
Fluminense
após a saída
de Roger Machado em um
momento delicado da temporada. O Tricolor vinha de
eliminação na Libertadores
e apresentava irregularidade
na campanha no Brasileiro.
Embora o Fluminense
tenha sido eliminado pelo
Galo, a equipe se recuperou
nos pontos corridos. Em
sete rodadas, o Tricolor está
invicto com quatro vitórias,
três empates e 71,4% de
aproveitamento.
Um dos segredos da
equipe é a mescla de joga-

dores experientes com os jovens prata da casa. E o nome
mais importante do time, o
atacante Fred, aos 38 anos,
simboliza este momento do
Fluminense.
Marcão, após a vitória
sobre o Bragantino, no último domingo, ressaltou o
papel do camisa 9 tricolor
em ajudar o time dentro e
fora do campo.
“Essa mescla que a gente
consegue aqui no Fluminense, com nossos jovens valores
de Xerém, com essa experiência que o Fred tem. E os
meninos entendem isso, que
o Fred tem muita coisa pra
passar pra eles Eles abrem
os ouvidos, escutam e executam.” afirmou Marcão.

Flamengo rejeita
reunião da CBF
O Flamengo
veio a público novamente
nesta terça-feira informar
que não participará da reunião da CBF. A pauta única é
para deliberar sobre o retorno de público aos estádios
nas partidas do Campeonato
Brasileiro.
De acordo com a nota
oficial, “o Flamengo sustenta
de forma clara e inequívoca
que não cabe à CBF ou aos
clubes coletivamente deliberar acerca da existência ou
não de público nos estádios”.
A diretoria já havia exposto em outro comunicado,
divulgado dia 8 de setembro,

a mesma justificativa. O clube acredita que “as torcidas
fazem do futebol o maior
e mais popular esporte do
mundo, com sua presença,
vibração e apoio.
Ainda nesta nota, o Flamengo criticou a continuidade da proibição do público.
“A proibição na Série A se
mostra ainda mais sem sentido quando vemos que, na
data de hoje, os jogos da Série
B do Campeonato Brasileiro
de futebol, torneio este administrado pela própria CBF
e com a presença de clubes
de grandes torcidas, têm a
liberação dos torcedores no
estádio como um dos seus
grandes atrativos”, finalizou
o comunicado.

