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A UM PASSO DA NORMALIDADE

Rio discute em novembro
a liberação de máscaras
Niterói já está cobrando comprovante de vacinação para que a população tenha acesso a locais fechados
CIDADES\PÁG. 3
Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Niterói: Praia
do Sossego já é
Bandeira Azul
Um dos mais belos recantos de
Niterói, a Praia do Sossego, entre Piratininga e Camboinhas,
é oficialmente a primeira praia
da cidade a receber o certificado
internacional de sustentabilidade Bandeira Azul. O prêmio é
concedido a praias, marinas ou
embarcações que possuam um
elevado grau de gestão ambiental e preservação do ecossistema
como um todo. O certificado internacional é um programa credenciado pela ONU, através da
Unesco. No Brasil, 22 praias receberam o certificado, na sua maioria em Santa Catarina. No Rio, as
praias do Peró (Cabo Frio), prainha e praia da Reserva, no Rio,
possuem a certificação.

IPVA pode ser
congelado no
Estado do Rio
Acessível através de uma trilha, a Praia do Sossego é considerada uma das mais belas da Região Oceânica. Agora, com o selo Bandeira Azul, poderá atrair mais turistas do mundo inteiro

PRF inicia nas
estradas ação
contra o crime
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União define retorno ao trabalho
Ministério estabelece regras para o retorno gradual dos servidores ao serviço presencial
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Niterói vacina
hoje animais na
Zona Norte
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Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
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Espetáculo gratuito integra o
#TeatroVivoEmCasa
Os dirigentes do Vasco adiantaram
que vão dar total apoio ao jogador

O Glorioso, do atleta Rafael, quer voltar a vencer para sonhar com a liderança da Série B

Em busca do topo da tabela
O Botafogo viu sua sequência de bons resultados sofrer uma queda.
Agora, os alvinegros terão confronto decisivo neste sábado, às 19h, contra o Avaí, se quiserem brigar pelo topo da classificação.

Vasco deve
renovar com
Miranda

Conflito
familiar
em cena

O zagueiro Miranda, que
foi suspenso após ser pego
no exame antidoping feito
na Sul-Americana de 2020,
segue nos planos do Vasco
da Gama.

Estrelando Herson Capri
e Leandro Luna, o “A Vela”
integra a programação do
#TeatroVivoEmCasa, com
apresentação gratuita neste
sábado, às 21h, e reprise no
domingo, às 18h.
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Panorama RJ
Polícia Civil
mal na foto

POR JEFFERSON LEMOS

Nova parceria em Niterói

IPVA: congelado ou nas alturas
Divulgaçãos

Divulgação

Passaporte
pode cair

Divulgação

Divulgação

A Prefeitura de Niterói e a
Universidade Federal Fluminense (UFF) formaram
um grupo de trabalho para
desenvolver projetos para
o Morro do Gragoatá, na
Zona Sul da cidade. Ontem, o
prefeito Axel Grael se reuniu
com o reitor Antonio Claudio
da Nóbrega e técnicos da
universidade para discutir
o projeto, que vai articular
arte, ciência e natureza, em

A deputada Dani Monteiro
(Psol), presidente da Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, enviou
requerimento ao secretário de
Polícia Civil, Allan Turnowski,
com 16 perguntas sobre o uso
de álbuns fotográficos para
reconhecimento de suspeitos.
Dados e depoimentos colhidos
pela CDDHC mostram que
há arbitrariedade e injustiça
nos processos criminais e que
boa parte dos presos a partir
desse tipo de recurso sequer
tinha passagem pela polícia. A
CDDHC fará audiência pública
sobre o tema no dia 8, às 10h.

uma relação com a cidade
e a Baía de Guanabara. O
encontro também contou
com a presença da vereadora
Walkíria Nictheroy.
“Esses locais são importantes para Niterói e para o
futuro da cidade. Valorizar
esses espaços é essencial
nesse momento de retomada da economia, onde o
turismo é uma das prioridades”, disse Grael.

Livre concorrência em disputa

Os proprietários de veículos no Estado podem ficar
livres do aumento do IPVA
em 2022. A proposta de
congelamento do imposto,
de autoria do deputado
Sergio Fernandes (PDT),
vai ser analisada pela Alerj.
Na justificativa do projeto
de lei 4.924/21, o parlamentar argumenta que a
falta de componentes para
veículos novos valorizou

os usados e seminovos na
Tabela Fipe, o que poderá
resultar em aumentos de
20% a até 29% no valor do
IPVA do ano que vem se
essa elevação for levada em
consideração pelo governo
do Estado. E os contribuintes não tiveram nem um
reajuste salarial durante a
pandemia, pelo contrário,
muitos perderam até seus
empregos.

Adoção com direito a banho e tosa
Divulgação

Divulgação

O TJRJ analisa liminar para cassar a determinação da Prefeitura de Campos dos Goytacazes,
que obriga estabelecimentos
públicos e privados de comércio, serviço e concessão a
apresentarem a comprovação
de vacinação do proprietário,
funcionários e colaboradores.
A liminar foi impetrada pelo
deputado estadual Charlles
Batista (PSL) e pelo vereador
campista Carlos Victor Carvalho. A solicitação foi feita ao
desembargador Paulo Sérgio
Rangel, que foi o relator do
habeas corpus que cassou decreto semelhante da Prefeitura
de Maricá.

Ato contra
Bolsonaro

Ato em apoio a
Bolsonaro

Hoje tem mais um ato contra
Bolsonaro no Rio. A concentração acontece a partir das 10h,
na Candelária. Às 12h ativistas,
políticos e artistas se reúnem
em uma palco na Cinelândia.
Outdoors foram espalhados
pelo estado chamando a população para o ato. Em vídeo
na internet, artistas apoiam a
manifestação. Os organizadores do esperam um ato mais
amplo do que os anteriores.
Além da manifestação na capital, pelo menos 10 cidades
do interior realizarão protestos
pedindo o impeachment do
presidente. No Brasil, mais de
100 manifestações estão confirmadas.

Depois das motociatas pelo
Brasil afora, os apoiadores do
presidente Jair Bolsonaro estão
organizando uma barqueata
neste domingo, em Angra dos
Reis. Idealizada por um morador da Ilha Grande, a “Barqueata do Mito” conta com o apoio
dos deputados estaduais bolsonaristas Charlles Batista (PSL)
e Anderson Moraes (PSL) e do
vice-prefeito da cidade, Christiano Alvernaz (Republicanos).
A concentração será a partir
das 10h30 na enseada da Praia
das Flechas, na Ilha da Gipóia,
seguirá em direção a Angra dos
Reis. Para participar, é preciso
cadastrar a embarcação no site
do evento.

A defesa da livre concorrência é o mote central do
parecer do Ministério Público
do Estado (MPRJ) em ação
ajuizada pelo Sindicato das
Empresas de Transportes
Rodoviários Intermunicipais
do Estado visando a interrupção do serviço de transporte
prestado pela empresa Buser
Brasil e Tecnologia Ltda. Conforme o MPRJ, a existência
de modalidade de transporte
fretado não implica no tér-

CARTA DO LEITOR

mino da forma jurídica das
concessões das linhas regulares intermunicipais. Isto
porque o serviço prestado
pela Buser “não se submete
à regularidade alegada pelo
agravante, uma vez que a
confirmação de sua ocorrência depende da presença do
interesse comum de pessoas
em quantitativo suficiente
para viabilizar a efetivação do
trajeto”, afirma o procurador
de Justiça Marcos Ramayana.

A feira de adoção RJPet volta ao Bangu Shopping neste
sábado, a partir das 11h.
E quem adotar um pet no
evento ganha voucher para
tratamento de banho e tosa
gratuitos, oferecido pelo
Instituto VemSer Bangu, no
segundo piso. Promovida
pela Secretaria Estadual de

CULTURA

Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento, responsável pelas políticas públicas
de proteção e bem estar
animal, a ação incentiva
o acolhimento responsável de animais que foram
abandonados à própria sorte e resgatados por ONGs
e projetos independentes.

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

Muita hipocrisia

É muita hipocrisia exigir passaporte de vacinação para
entrar em cinema, teatro, estádio e em outros espaços de
lazer que garantem uma distância segura entre as pessoas.
Não deixam o pobre coitado ter lazer, mas entrar em ônibus lotado pode, né?
Gérson Nunes

Crise energética

Falam da crise energética no Brasil, que aqui foi gerada
pela falta de chuvas, mas quase não mencionam que países
ricos como Inglaterra e Alemanha, e até mesmo a China,
que também estão enfrentando a mesma crise. Qual é o
interesse político?
Júlio César Botelho

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar correspondências 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.

EXPEDIENTE

O espetáculo “A Vela”, com
Herson Capri e Leandro
Luna, integra a programação do #TeatroVivoEmCasa,
com apresentação gratuita
neste sábado, às 21h, e reprise no domingo, às 18h.
O texto é de Raphael Gama
e direção de Elias Andreato.
Na peça, o velho professor Gracindo percebe que
morar sozinho pode ser uma
ameaça a si mesmo, decide
mudar-se para um asilo.
Em meio às dificuldades de

Para crianças
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‘A Vela’ com Herson
Capri e Leandro Luna
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FILIADO A

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

Neste sábado, a partir das
15h, o Multicenter Itaipu vai
realizar um evento especial
e gratuito para as crianças.
A Oficina de Musicalização,
com Violúdico, começa a
programação na Praça de
Alimentação do 2º piso,
com distribuição de senhas
a partir das 14h. Às 17h,
acontecerá o show com a
Bia Miranda, participante
do “The Voice Kids Brasil
2021” e, às 18h, “Violúdico
e os Instrumentos Exóticos”,
no estacionamento.

qualquer mudança, acaba
revirando seu passado enquanto a falta de luz o obriga
a usar uma vela. Cadú, ou
melhor, Emma Bovary, seu
filho drag queen que foi
expulso de casa há 20 anos
devido sua sexualidade,
chega para o ajudar nessa
mudança. Eles têm apenas
o tempo da vela se consumir
para essa conversa se resolver. Os ingressos gratuitos
devem ser confirmados pelo
@vivo.cultura no Instagram.

Caio Gallucci/Divulgação

Espetáculo integra o #TeatroVivoEmCasa com apresentação gratuita

Divulgação

‘ASSIM VIVEMOS’ – As sessões presenciais da 10ª edição carioca do “Assim Vivemos – Festival Internacional
de Filmes sobre Deficiência” terminam nesta segunda-feira. Com entrada gratuita, o público pode conferir
a programação com 29 filmes, entre longas, médias e
curtas-metragens no CCBB Rio. As produções estão
divididas em três sessões: 14h, 16h e 18h.

“Violúdico e os Instrumentos Exóticos”
tem apresentação às 18h

DANÇA – Neste sábado, às 19h, acontece a abertura
da 12ª edição da Bienal Sesc de Dança com a apresentação do Grupo Cena 11, de Santa Catarina, com
o espetáculo “Matéria Escura”. Esta é a primeira vez
que o grupo, inquieto por natureza com a tecnologia
do movimento, está às voltas com a linguagem de
programação e softwares. Transmissão pelo Youtube.
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Rio pode liberar uso de máscara
Prefeitura diz que vai discutir a medida em novembro, quando toda a população adulta estiver vacinada
Fernando Frazão/Agência Brasil

O município do Rio de Janeiro vai discutir em novembro
o início da liberação do uso
de máscaras como medida
sanitária obrigatória contra
a covid-19. Segundo o secretário, Daniel Soranz, todas as
medidas de retomada e reabertura serão tomadas com
muita cautela e de acordo
com a situação epidemiológica da cidade.
“No mês de outubro a
gente alcança 65% da população totalmente vacinada, a
gente libera mais atividades
a partir desse momento, e no
mês de novembro, com toda
a população [adulta] totalmente vacinada eu acho que
é um momento mais propício para a gente discutir a
liberação do uso de máscara
ou não”, afirmou o secretário.
Soranz participou da divulgação do 39º Boletim Epidemiológico da prefeitura,
na manhã de ontem (1º). A
partir deste mês, a prefeitura continua divulgando o
boletim semanalmente, mas
a entrevista coletiva passa a
ser quinzenal. O secretário
destacou que ainda não é o
momento de liberar a população do uso de máscara.
“A gente entende que é
cada vez mais difícil manter
a população usando máscara, não é simples esse

A partir
deste mês, a
divulgação
do Boletim
Epidemiológico
será quinzenal

Prefeito Eduardo Paes afirma que vem trabalhando para preparar a cidade, com segurança, para o réveillon e carnaval

momento, já tem 1 ano e 8
meses de pandemia, não
é simples para as pessoas
continuar com medidas restritivas, utilizando máscara.
Mas nesse momento, o nosso
entendimento é que não se
pode abolir o uso do protetor
na cidade do Rio de Janeiro.
Nos eventos testes aonde a
população está totalmente

testada, o panorama epidemiológico é diferente, o teste
e a vacina são uma garantia
maior, mas a gente ainda não
se sente seguro para liberar
a utilização de máscaras”,
comentou.
Eventos testes - Até o
momento, a prefeitura autorizou a realização de 12 eventos testes com público, nos

quais todos os participantes
precisam estar vacinados e
testados contra a covid-19.
Cinco deles já ocorreram,
todos jogos de futebol, sendo
dois do Flamengo no Maracanã, dois do Vasco em São
Januário e um do Botafogo
no Engenhão. Em todos eles,
houve uma detecção máxima
de 1,1% do público ou traba-

lhadores testados positivos
para a covid-19 e impedidos
de entrar no estádio.
No primeiro evento autorizado, o jogo Flamengo e
Grêmio no dia 15 de setembro, entre as 7.652 pessoas
testadas, 68 deram positivo,
o que corresponde a 0,9% do
total. O acompanhamento
por 15 dias mostrou que dez
pessoas que foram ao jogo
tiveram suspeita de covid-19,
com sintomas de síndrome
gripal leve, e apenas uma
teve a confirmação da doença. Com isso, a incidência de
casos suspeitos no evento
foi de 15,5 para cada 10 mil
pessoas, enquanto na cidade
o índice é de 98,8.
Passaporte da vacina -O
prefeito Eduardo Paes agradeceu a decisão de quinta-feira (30) do presidente do
Supremo Tribunal Federal,
Luiz Fux, de derrubar a liminar que impedia a cobrança
do passaporte da vacina para

frequentar alguns lugares,
como cinemas e academias
de ginástica. Para o prefeito,
as regras são feitas para a
convivência em sociedade e
não ferem a liberdade individual, mas sim protegem a
coletividade.
“Nós queremos reafirmar
e garantir o direito de ir e
vir das pessoas. As pessoas
que vierem [ao Rio de Janeiro] vão ter que continuar a
usar cinto de segurança, vão
continuar tendo que não
fumar dentro de seus hotéis
e restaurantes, vão ter que,
na hora que pegar um avião,
continuar a passar por um
raio x ou scanear que por
motivos de segurança. E nenhum de nós se incomoda
com isso como um cerceamento ao direito individual,
ao direito de ir e vir, às nossas
liberdades democráticas”.
Paes destacou que a “absoluta maioria das pessoas
quer se vacinar”, com o alcance na cidade de 99,2%
de cobertura de primeira
dose na população a partir
de 12 anos e 65% com as
duas doses ou dose única.
Ele reafirmou a importância
do passaporte vacinal como
uma garantia sanitária para
a cidade retomar as atividades econômicas, como o
turismo.

Em Niterói, comprovante já é cobrado em locais fechados
Começaram a vigorar ontem
(1º de outubro), as medidas
previstas na fase 1 do Programa Novo Normal Niterói, um
conjunto de regras que vai
orientar a cidade nos próximos meses de pandemia de
Covid-19. Entre as medidas
está a reabertura das praias,
com a suspensão do uso de
máscara exclusivamente na
faixa de areia, com distanciamento mínimo de um metro
entre os frequentadores. Outubro marca também o início
da exigência do comprovante
de vacinação em ambientes
fechados.
Nos bares e restaurantes,
o distanciamento entre as
mesas pode ser reduzido
para um metro e o horário de
funcionamento está ampliado até as 2h da madrugada.
Também está permitida a
abertura de casas noturnas,
pubs e boates, com até 50%
da capacidade de público,

mediante comprovação de
esquema vacinal completo.
Haverá, ainda, a permissão
para a realização de eventos em ambientes abertos
e funcionamento de casas
de festas, com até 70% da
capacidade de público, com
a comprovação de esquema vacinal completo. Nesta
fase, a Prefeitura vai manter
as orientações de medidas
de proteção à vida, com os
protocolos sanitários, uso de
máscara e álcool em gel.
Segundo o órgão executivo municipal, as ações
do Programa Novo Normal
Niterói têm como critério
principal a porcentagem da
população com esquema vacinal completo ao longo dos
próximos meses e a análise
das experiências de países
que já colocaram em prática
a retomada das atividades.
A comprovação vacinal
poderá ser feita por meio do

aplicativo Conecte SUS ou
comprovante/caderneta/
cartão de vacinação impresso em papel timbrado,
emitido no momento da
vacinação pela Secretária de
Saúde de Niterói, institutos
de pesquisa clínica ou outras
instituições governamentais
nacionais ou estrangeiras.
Dividido em três fases, o
plano passou pelo crivo do
comitê científico da cidade
e inclui uma lista de ações
a ser tomada até janeiro de
2022. As medidas podem ser
revistas a qualquer momento, dependendo da evolução
da pandemia e das variantes,
como a Delta.
“Estamos em um momento especial da trajetória de
enfrentamento à Covid-19,
uma transição para uma
fase de esperança. Nessa
nova etapa, com o início do
Plano Novo Normal de Niterói, o nosso planejamento

está baseado no avanço da
imunização da população de
Niterói e da Região Metropolitana. Esse plano traz novas
orientações e novidades para
os niteroienses. Apesar dos
avanços muito importantes,
a pandemia não está totalmente vencida. É preciso
manter o cuidado e atenção
para nos protegermos”, destacou o prefeito de Niterói,
Axel Grael.
Passaporte sanitário Com base no decreto municipal número 14.141/2021
e no plano Novo Normal
Niterói, a Secretaria das Culturas e a Fundação de Arte
de Niterói estabeleceram
novas normas para o funcionamento dos equipamentos
culturais da cidade. Desde
ontem, é necessário apresentar comprovante do esquema de vacinação contra a
Covid-19, em dia, para entrar
nos equipamentos culturais

Governo estabelece regras
para retorno dos servidores
Normas trazem lista de casos para continuidade do trabalho remoto
Uma instrução normativa
do Ministério da Economia,
publicada no Diário Oficial
da União de ontem (1º), traz
regras para o retorno “seguro
e gradual” de servidores públicos ao trabalho presencial.
A volta deve ocorrer com
a observação das medidas
sanitárias recomendadas
pelo Ministério da Saúde
como uso de equipamentos
de proteção individual e de
medidas em relação aos casos
suspeitos e confirmados de
covid-19
A instrução normativa
traz uma lista de casos nos
quais os servidores e empregados deverão permanecer
em trabalho remoto, entre
eles condições ou fatores de
risco como idade igual ou
superior a 60 anos; tabagismo; obesidade; insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica entre outras.
Também figuram na lista de
risco quem tem hipertensão
arterial; doença cerebrovas-

cular; pneumopatias graves
ou descompensadas (asma
moderada/grave), imunodepressão e imunossupressão;
doenças renais crônicas em
estágio avançado, diabetes melito, além de doenças
cromossômicas com estado
de fragilidade imunológica;
neoplasia maligna, cirrose
hepática, doenças hematológicas; e gestação.
Também ficam liberados
do trabalho presencialmente
pais e/ou responsáveis legais
de crianças em idade escolar
e inferior, em locais onde
aulas presenciais e serviços
de creche ainda não tenham
sido retomados.
Em todos esses casos a
dispensa deverá ser solicitada
pelo servidor ou empregado público mediante uma
autodeclaração enviada por
e-mail à chefia imediata.
Quem fornecer informações
falsas poderá sofrer sanções
penais e administrativas. A
chefia do servidor deverá ava-

Deverão permanecer em trabalho remoto quem
apresentar condições ou fatores de risco, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idade igual ou superior a 60 anos
Tabagismo
Obesidade
Insuficiência cardíaca
Hipertensão arterial
Doença cerebrovascular
Doença renal crônica
Diabetes
Neoplasia maligna
Cirrose hepática
Doenças hematológicas
Gestação

liar se o regime de trabalho
remoto é compatível com a
função desempenhada.
“Entende-se por trabalho
remoto a execução das atividades fora das dependências
físicas do órgão ou entidade
pelos servidores e empregados públicos impossibilitados de comparecimento

presencial ao trabalho, não se
confundindo com o teletrabalho decorrente do programa de gestão a que se refere
a Instrução Normativa nº 65,
de 30 de julho de 2020”,ressalta a Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério
da Economia.

de Niterói.
O comprovante de vacinação pode ser apresentado
no formato impresso ou digital e deve ser acompanhado de um documento com
foto. É importante reforçar
que, além do comprovante
de vacinação, os protocolos
sanitários continuarão em
vigor nos equipamentos culturais, com o uso obrigatório
de máscara, o aferimento da
temperatura dos visitantes, o
distanciamento entre assentos, álcool em gel e tapetes
sanitizantes nos ambientes.
É obrigatória a apresentação do comprovante de
vacinação completo a partir
de 1º de outubro no Theatro
Municipal de Niterói, Museu de Arte Contemporânea
(MAC), Biblioteca Parque de
Niterói, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, CEU Jurujuba, Museu Janete Costa
de Arte Popular, Sala Carlos

Couto, Sala José Cândido de
Carvalho, Sala Nelson Pereira
dos Santos, Solar do Jambeiro e Teatro Popular Oscar
Niemeyer.
Parques e praças - Desde ontem (1) , o horário de
funcionamento dos parques
e praças foi estendido até as
18h, mas permanece o limite
de capacidade nos espaços.
No Campo de São Bento,
como o acesso dos visitantes
é limitado a 4.500 pessoas
por vez, dois portões do
parque continuam fechados
em outubro. De acordo com a
secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos,
Dayse Monassa, o Campo de
São Bento voltará a funcionar com os quatro portões
abertos em novembro. No
Horto do Fonseca, o limite de
pessoas por vez também é de
4.500, e no Horto do Barreto,
1.100 pessoas.

SG segue vacinando
a partir de 12 anos
A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo
continua a aplicação da
primeira dose das vacinas
contra o coronavírus para
todos os moradores com
mais de 12 anos neste sábado (2). A cidade oferece 14
locais de vacinação, um com
drive thru, das 8h às 12h. A
segunda dose está sendo
aplicada normalmente. 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.
Na próxima segunda-feira (4), a cidade inicia a aplicação da dose de reforço de
todos os idosos com mais de
60 anos que tenham tomado a segunda dose há mais
de seis meses. A vacinação
itinerante com a ambulância do Consultório na Rua
(Cnar) continua na Ipuca,
Jardim Catarina, das 9h às
16h. Na terça-feira (5), ela
segue para Maria Paula, na
Unidade de Saúde da Família Doutel de Andrade (Ave-

nida Expedicionário Bittencourt Rodrigues, s/nº), onde
permanece na quarta-feira
(6). Os próximos locais que
serão beneficiados serão
Linha, no Arsenal, e Coruja,
em Neves.
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.
A secretaria está realizando o intercâmbio de
vacinas na segunda dose,
dependendo da necessidade e doses disponíveis em
cada local de vacinação. As
doses de reforço e adicional
são feitas com a Pfizer. 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.
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Vacinação antirrábica chega
aos bairros da Zona Norte
Hoje, serão 18 pontos, abertos das 8h às 17h, para vacinar cães e gatos contra a raiva em Niterói
Divulgação

A Secretaria Municipal de
Saúde de Niterói dará prosseguimento neste sábado (2)
à Campanha de Vacinação
Antirrábica Animal. Serão vacinados os cachorros e gatos
da Região Norte, em 18 locais
de vacinação. Sábado passado (22) foram vacinados os
animais da Região das Praias
da Baía. No dia 9 de outubro
a vacinação será na Região
Oceânica e, finalizando a
ação, no dia 16 de outubro, na
Região de Pendotiba.
A campanha deste ano
foi dividida em quatro etapas, cada uma delas em uma
região diferente da cidade,
envolvendo cerca de 100 profissionais. O atendimento
será feito das 8h às 17h. É
importante ficar atento ao
calendário. Para evitar aglomerações, como estratégia de
prevenção à Covid-19, a recomendação é para que apenas
uma pessoa leve um animal
de cada vez para a vacinação.
O chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ),
Fábio Villas Boas, estima que
sejam aplicadas 60 mil doses
de vacina em cães e gatos,
machos e fêmeas, com idade
superior a três meses de vida.
Ele recomenda que no dia
em que a vacinação estiver
acontecendo na sua região, é

à Rua Coronel Miranda, 18
- Ponta D’areia, também haverá uma equipe de prontidão

Região Norte
Pontos de Vacinação deste sábado, 2 de outubro:

O atendimento será feito das 8h às 17h em diversos pontos da Zona Norte. Confira o local mais próximo ao lado

muito importante levar o seu
pet em um dos postos mais
próximos de sua casa.
Para a vacinação os cães
devem ser conduzidos por coleiras e em casos de animais
grandes, com focinheiras. Já
os gatos devem ser levados
em caixas de transporte. A

pessoa que for conduzir um
animal para vacinar, deve
saber fazer a contenção e
ter autoridade sobre ele. Os
funcionários do posto de vacinação estarão usando todos
os equipamentos de proteção
individual preconizados para
a sua segurança.

Além dos postos por região, haverá um posto drive
thru funcionando durante todos os sábados da campanha,
também das 8h às 17h, no
Teatro Popular, no Caminho
Niemeyer, atrás do terminal João Goulart, no Centro.
Além disso, na sede do CCZ,

Niterói celebra Outubro Rosa
com evento especial no MAC
Secretaria de Saúde comemora o mês com destaque para o Carlos Tortelly
Divulgação

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói recebeu
iluminação especial cor de
rosa, nesta sexta-feira (1). A
iniciativa é em alusão à campanha Outubro Rosa para conscientização sobre o câncer de
mama. A Secretaria Municipal
de Saúde também preparou
uma programação de atividades pelo Outubro Rosa durante
o mês de outubro. Nesta sexta-feira, o Hospital Municipal
Carlos Tortelly (HMCT) teve
uma decoração especial em
seu Centro de Diagnóstico
Integrado (CDI), que realiza
exames de mamografia.
“Nesse último ano e meio,
o foco era na Covid-19 e, agora,
com o avanço da vacinação, é
um momento muito importante de voltar a falar deste
tema que é o câncer de mama.
A prevenção deve ser feita o
ano todo e não apenas no mês
de outubro. Quero parabenizar

Símbolo da cidade de Niterói, o MAC entrou na luta contra o câncer de mama

esse movimento tão resiliente,
que já completou 10 anos na
nossa cidade”, enfatizou o
prefeito de Niterói, Axel Grael.
A atividade no MAC con-

tou ainda com a participação
da primeira-dama da cidade,
Christa Grael, do vice-prefeito Paulo Bagueira, e da sua
mulher, Raíssa Machado, da

ativista Karla Barcellos, que
prestou uma homenagem a
Paulo Gonçalves, coordenador do projeto que morreu
recentemente, dos vereadores
Leandro Portugal e Binho
Guimarães, além de líderes
religiosos.
O CDI do Carlos Tortelly foi
inaugurado em 5 de novembro
de 2020 e tem realizado uma
média de quatro mil exames
por mês. Além da mamografia,
conta também com tomografias, raio-x digital, ultrassonografia, ecodoppler, endoscopia
e colonoscopia.
“Com o CDI, temos conseguido atender demandas
de toda a rede, como a de
tomografia. Paralelamente, a
prevenção em saúde é fundamental para evitar que casos
fiquem graves e necessitem
do setor de urgência”, afirma
o diretor do Hospital, Ubiratan
Moreira.

PRF deflagra combate a
organizações criminosas
Operação Égide ocorrerá nas rodovias federais do Rio de Janeiro
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) deflagrou ontem (1º) a
Operação Égide com o objetivo de intensificar o combate
a organizações criminosas. As
ações planejadas, que ocorrerão nas rodovias federais
da região metropolitana do
Rio de Janeiro e nas divisas
do estado, visam reforçar o
policiamento no combate ao
contrabando, descaminho,
tráfico de drogas e armas,
roubo de carga, de veículos
e de coletivo de passageiros.
“O reforço no monitora-

nos mesmos dias e horários
da campanha vacinando os
animais.

mento das rodovias federais
terá agentes posicionados em
pontos estratégicos, atuando
nas rotas de circulação da
criminalidade e trazendo
segurança, não só para as
rodovias, mas também dentro das cidades”, informou a
corporação.
O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Anderson
Torres, reforçou o compromisso do governo federal
com o estado do Rio. “O Rio
de Janeiro é uma prioridade
para nós. Estamos fazendo

investimento gigantesco aqui
em policiais e equipamentos”,
disse, durante o lançamento
da operação, na Ponte Rio-Niterói.
Primeira Operação Égide
- A primeira Operação Égide
foi desenvolvida pela PRF
entre julho de 2017 a janeiro
de 2019, com o objetivo de
combater o roubo de cargas,
de veículos e de coletivo de
passageiros, além de crimes
conexos.
As ações ocorreram ini-

cialmente nas rodovias federais da região metropolitana
do Rio de Janeiro e nas divisas
com os estados de São Paulo,
Minas Gerais e Espírito Santo. Posteriormente também
foram incluídos na operação
outros estados.
Segundo a PRF, em praticamente um ano e meio,
os policiais conseguiram
apreender mais de 595,1 toneladas de maconha, 22,4
toneladas de cocaína, 2,8 toneladas de crack, 2.447 armas
de fogo e 360 mil munições.

PMF MARÍTIMOS - Av. Machado, s/nº - Barreto;
PMF MARUÍ - Rua Monsenhor Raeder, 151 - Barreto;
PMF NOVA BRASÍLIA - Avenida João Brasil, s/nº - Engenhoca;
PMF BALDEADOR - Loteamento Bento Pestana, s/n Baldeador;
PMF TEIXEIRA - Rua Teixeira de Freitas s/n° - Fonseca;
PMF VILA IPIRANGA - Rua Tenente Osório, s/nº Fonseca;
PMF CARAMUJO - Rua Pastor José Gomes de Souza s/n° Caramujo;
PMF VIÇOSO - Est. Viçoso Jardim, s/n° - Viçoso Jardim;
PMF BERNARDINO - Rua Sá Barreto, nº 107 - Fonseca - ao
lado da UPA;
PMF JONATHAS BOTELHO - Trav. Jonathas Botelho, 133 Cubango;
PMF BOA VISTA - Rua Indígena, 200 São Lourenço;
PMF ILHA DA CONCEIÇÃO - Rua Jornalista Sardo Filho, 196
- Ilha da Conceição;
POLICLÍNICA REGIONAL DA ENGENHOCA - Av. João Brasil,
s/nº - Engenhoca.
POLICLINICA DR. MARCH - Rua Desembargador Lima
Castro, 238 - Fonseca;
UBS SANTA BÁRBARA - Rua Jandira Pereira, 625 - Santa
Bárbara;
POSTO DE VACINAÇÃO CCZ BARRETO - Av. Luiz Palmier s/
n° (Parque Palmir Silva);
HORTO DO FONSECA - Alameda São Boaventura, 770 Fonseca;
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO LOURENÇO - Rua
Carlos Maximiniano, 15.

Atividades gratuitas para os idosos
Como parte das comemorações do mês das pessoas
idosas, a Secretaria Municipal do Idoso de Niterói
realizará, todos os sábados
de outubro, atividades gratuitas de saúde e lazer. A
primeira edição acontece
no dia 2, na Praça Getúlio
Vargas, em Icaraí, das 9h
às 12h.
Serão oferecidas atividades como aferição de
glicose e pressão, alongamento, mobilidade articular, além de uma apresentação do cantor Otávio
Almeida, que trará músicas
do repertório de Cauby

Peixoto. Durante o evento,
haverá a distribuição de
máscaras. No local, também será possível fazer o
cadastro para solicitar o
Cartão de Estacionamento
do Idoso (CEI).
A programação segue
pelos próximos sábados
deste mês. No dia 9, a atividade acontece no Horto
do Barreto. No dia 16, será
a vez do Horto do Fonseca.
Dia 23, a ação acontecerá
na Região Oceânica (shopping Itaipu Multicenter),
e no dia 31, o encerramento será no Campo de São
Bento.

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: 07/10/2021
Horário
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
08:50 às 12:00
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
13:00 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
13:00 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
08:00 às 12:00
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
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30
13:30 às 17:30

Endereço
NITERÓI
Cam Morro do Céu - Viçoso Jardim - Caramujo - Niterói
Estrada do Poço Largo - Morro do Céu - Caramujo - Niterói
Rua 41 - Itaipu - Niterói
Rua B R Artur Pereira da Mota - Viçoso Jardim - Caramujo - Niterói
Rua Fernando - Caramujo - Niterói
Rua Morro do Céu - Viçoso Jardim - Niterói
Rua Visçoso Jardim - Viçoso Jardim - Caramujo - Niterói
Rua B - Morro do Céu - Caramujo - Niterói
Rua Daniel Riente - Caramujo - Niterói
Rua Ten Marinelson de Abreu - Caramujo - Niterói
Rua Henrique Farias - Caramujo - Niterói
Estrada Tr Norte Fluminense - Fonseca - Niterói
Rodovia Amaral Peixoto - Baldeador - Niterói
Rua Bernardo Spingel - Caramujo - Niterói
Rua Fonseca Portela - Fonseca - Caramujo - Niterói
Rua São Diogo - Ponta da Areia - Niterói
Tronco N Fluminense - Fonseca - Niterói
Travessa A - Fonseca - Niterói
Travessa Alberto de Oliveira - Caramujo - Niterói
Travessa Soares Azevedo - Caramujo - Niterói
Travessa Anita - Caramujo - Niterói
Rua Bombeiro Américo Silva - Caramujo - Niterói
Ruas B, D Anita Lote - Caramujo - Niterói
Rua Monte Líbano - Caramujo - Niterói
Rua Olinda - Caramujo - Niterói
Rua Manoel Duarte - Caramujo - Niterói
Rua Marquês de Caxias - Centro - Niterói
Rua Prefeito Heitor Carrilho - Centro - Niterói
Rua Professor Vicente Romano - Centro - Niterói
Rua Saldanha Marinho - Centro - Niterói
Rua Aurea Lima - Centro - Niterói
Ruas C, D - Caramujo - Niterói
Travessa Alberto de Oliveira - Caramujo - Niterói
Travessa Madirce Soares Dias - Caramujo - Niterói
Estrada Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói
Estrada Franc. da Cruz Nunes - Cond. Vila Floresta - Cantagalo - Piratininga
Estrada Governador Celso Peçanha - Cantagalo - Niterói
Rua 1 - Condomínio Vila Floresta - Cantagalo - Niterói
Rua A - Condomínio Vivenda Floresta - Cond. Vila Flores - Cantagalo
Rua Particular - Cantagalo - Niterói
Rua Privativa - Cantagalo - Niterói
SÃO GONÇALO
Rua Covanca da Conceição - Mutuapira - Itaúna - São Gonçalo
Rua Lucio Tomé Feiteira - Vila Lage - São Gonçalo
Rua Reinaldo Feijó - Barro Vermelho - São Gonçalo
Rua Alberto Pita - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Ana Marques - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Marques - Barro Vermelho - São Gonçalo
Travessa Carolina - Tenente Jardim - São Gonçalo
MARICÁ
Rua 13 - J Atl Jtaip - Estrada Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá
Rua Carlos Mariguela - Itaipuaçu - Maricá
Rua Moisés Abreu dos Santos - Inoã - Chácara de Inoã - Maricá
Rua Paraty - Itaocaia - Itaocaia Valley - Itaipuaçu - Maricá

Estamos com você, mesmo à distância.

Nº Deslig.
15936529
15936529
15936529
15936529
15936529
15936529
15936529
15936753
15936753
15936753
15937401
15937401
15937401
15937401
15937401
15937401
15937401
15937401
15937401
15937401
15937805
15937805
15937805
15937805
15937805
15937805
15937875
15937875
15937875
15937875
15937875
15938039
15938039
15938039
15939053
15939053
15939053
15939053
15939053
15939053
15939053
15903887
15895199
15895199
15895199
15895199
15895199
15937401
15937709
15937709
15937709
15937709
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IMÓVEIS

IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

ALUGUEL

CASA e SERVIÇOS

DE F
EMPREGOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS
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Miranda deve
ter contrato
renovado
O Vasco sofreu
um desfalque
para o restante da Miranda
após o zagueiro Miranda ser
punido pela
Conmebol. O defensor foi
suspenso após ser pego no
exame antidoping feito na
Sul-Americana de 2020.

Sábado, 2/10/2021

Botafogo e Avaí fazem
confronto direto

Público liberado para
Flu x Fortaleza

Duelo entre as equipes acontece neste sábado, às 19h, no Nilton Santos
Vitor_Silva

O defensor, cria
das categorias
de base, está
impedido até de
treinar no clube
carioca
Miranda está suspenso preventivamente até
um julgamento ser realizado. O defensor, cria das
categorias de base, está
impedido até de treinar no
clube carioca.
O zagueiro tem contrato somente até o fim da
temporada e vinha sendo
titular no momento da suspensão. Por conta disso, a
diretoria do Vasco deve renovar o vínculo de Miranda
até que uma punição seja
dada.
Miranda não pode
dar entrevistas ou ter qualquer vínculo com os cruzmaltinos neste momento.
No entanto, os dirigentes
já adiantaram que vão dar
total apoio ao jogador.
A Conmebol ainda não
marcou o julgamento de Miranda. Com isso, o zagueiro
vem se mantendo afastado
do Vasco.

O técnico alvinegro Enderson Moreira terá problemas na zaga sem a presença do atleta Kanu, suspenso

O Botafogo viu
sua sequência
de bons resultados sofrer
uma queda.
Agora, os alvinegros terão confronto decisivo pela frente neste sábado,
às 19h (de Brasília), contra o
Avaí.
Os donos da casa seguem
na vice-liderança da Série B
com 48 pontos. Só que os catarinenses estão no G-4, dois
pontos atrás na classificação.
O Botafogo ligou o sinal de
alerta após o empate do meio
de semana com o Vitória. Os
alvinegros tiveram atuação
abaixo da média em Salvador.
Para piorar, o técnico En-

O time da
casa segue
na segunda
colocação da
Série B com 48
pontos
derson Moreira não poderá
contar com o zagueiro Kanu,
expulso. No entanto, Joel Carli e Rafael estão de volta após
serem poupados.
mais uma vez, o Botafogo
terá o apoio da torcida. A diretoria fez uma promoção de
ingressos para atrair os alvinegros para o Nilton Santos.

Do outro lado, o Avaí vem
em ascensão na Série B. Os
catarinenses entraram no
G-4 na rodada passada e não
querem deixar o grupo de
acesso.
“A gente adotou o nosso
lema, que o jogo do acesso é
o próximo. Então, para nós, o
jogo do acesso é o do Botafogo. Temos que entregar tudo
no Rio de Janeiro. Temos que
jogar o máximo e, quando
estiver cansado, pedir a troca” disse o técnico Claudinei
Oliveira.
O comandante do Avaí
tem um desfalque certo: o volante Matheus Serrato, com
Covid, está fora. Valdívia deve
seguir como titular.

O Fluminense
vai voltar a ter o
apoio da torcida. Isso porque a
Prefeitura do Rio
de Janeiro liberou
os tricolores para o confronto da
próxima quarta-feira, contra o
Fortaleza, pelo Campeonato
Brasileiro.
A partida será a primeira
que o Fluminense terá público
desde o início da pandemia de
Covid. Ao todo, 20 mil torcedores foram liberados para assistir
ao jogo.
Os torcedores que quiserem
ir a partida terão que comprar o
ingresso e realizar um teste PCR.
Além disso, todos terão que
estar com o esquema vacinal
em dia.
O presidente Mário Bittencourt havia dito durante a
pandemia que os sócios que
se mantiveram adimplentes
teriam o direito a ingressos
gratuitos. No entanto, o man-

datário mudou o discurso e
afirmou que isso só ocorrerá
com 100% do público permitido
no Maracanã.
“Temos um acordo com os
nossos sócios, um compromisso, que aqueles que continuaram pagando na pandemia,
quando voltasse os jogos em
100% da capacidade, esse sócio
não pagará e levará um convidado durante o número de jogos
que ele deixou de ir. O sócio-futebol que paga metade do ingresso, teria 100% de desconto.
Por que não praticaremos isso
agora? Porque o estádio não está
operando em sua capacidade
máxima e as dificuldades financeiras para um evento-tese são
grandes e não conseguiríamos
cumprir com esse compromisso
neste momento”, disse.
O Fluminense ganhou alguns dias a mais para trabalhar,
pois o duelo deste domingo
contra o Santos, foi adiado para
o fim de outubro.

Fla pode ser multado
pela Conmebol
O Flamengo
avançou para a
final da Libertadores. Os rubro-negros passaram com duas
vitórias sobre o
Barcelona do Equador.
Só que nesta sexta-feira,
a Comissão Disciplinar da
Conmebol abriu um processo
contra os cariocas. O motivo
seria a não devolução de
cinco coletes usados pelos
reservas em Guayaquil.
Caso seja condenado, os

rubro-negros podem ser multados em 5 mil dólares (R$
27mil). Esta seria a segunda
multa ao Flamengo nesta
edição da Libertadores.
A primeira foi nas quartas
de final, quando o Flamengo
teve que pagar R$ 62,5 mil
pelos apelidos nas camisas
de Matheuzinho, Vitinho e
Gabigol.
O Flamengo só volta a
campo para a final da Libertadores no dia 27 de novembro,
contra o Palmeiras, em Montevidéu.

